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Abstract 

 

My study contains a multimodal critical discourseanalysis of the reality TV-program Böda 

Camping. In the program you can clearly see that the participants are portrayed to consume an 

exccessive amount of alcohol, I have studied how this excessivness is portrayed through semiotic 

choices and what consequences this have for the participants in the program. My results shows that 

the most frequently used semiotic choices are addition and rearrangement. My study is close to 

Erikssons (2015) work, Eriksson has conducted a similar study on the reality program Ullared. 

Eriksson writes that it is common to portray the working class as an underclass in the society, he 

also writes about a trend which contains a ridicule of the working class on reality TV programs. 

These arguments are also confirmed in my study, which may be seen by the way the participants in 

the program Böda Camping are portrayed as exaggerated and unsavory people.  

 

Keywords: multimodal critical discourseanalysis, class, reality-TV, the middle class gaze, working 

class  

 

 

 



 

 

 
 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund .......................................................................................................................................... 2 

3. Syfte & Frågeställningar .................................................................................................................. 5 

4. Tidigare forskning ............................................................................................................................ 5 

5. Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................................... 9 

5.1 Klass ........................................................................................................................................... 9 

    5.2 Middle-class gaze………………………………………………………………………….....12 

5.3 Diskurs ..................................................................................................................................... 12 

    5.4 Semiotik........…………………………………………………………………………………14 

5.5 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter ............................................................................. 14 

6. Material .......................................................................................................................................... 15 

7. Metod ............................................................................................................................................. 16 

7.1 Metodproblem .......................................................................................................................... 19 

7.2 Reliabilitet & Validitet ............................................................................................................. 19 

8. Resultat & Diskussion .................................................................................................................... 21 

8.1 ”Raggar-Olsson” ...................................................................................................................... 21 

8.2 ”Böda Beer Bodys” .................................................................................................................. 23 

8.3 ”Storcamparn Åke” .................................................................................................................. 28 

8.4 Svågrarna ................................................................................................................................. 30 

8.5 Övergripande resultat ............................................................................................................... 32 

9. Slutsats ........................................................................................................................................... 34 

10. Sammanfattning ........................................................................................................................... 35 

11. Källförteckning .................................................................................................................... 36 

 

  

 



 

1 

 

1. Inledning 
 

”Svettiga foppatofflor, dyblöta sovsäckar, kebabgrillning i förtältet och Bag-In-Boxhäng i glada 

grannars lag. Hela svenska folket får uppleva äkta svensk sommar i Böda Camping.” 

(www.kanal5play.se). 

 

Citatet ovan är Kanal 5´s egna beskrivning av sitt reality TV-program Böda Camping. Programmet 

Böda Camping har sänts sedan 2010 och under hösten 2014 sändes den fjärde säsongen. Under 

programmets gång får TV-publiken ta del av campinglivet på Böda Sand genom Kanal 5´s 

kameralins. 

 

Folkliga nöjen som att campa, åka på kryssning och att shoppa på Gekås har en förankring i 

arbetarklassens sätt att roa sig, detta skriver Eriksson (2015). Programmet Böda Camping beskrivs 

som en del av en trend där sådana aktiviteter visas i TV och förlöjligas (Eriksson, 2015, s.2). 

Ullared och Färjan är några andra exempel på svenska underhållningsprogram där man kan se 

denna trend (Eriksson, 2015). Sättet som de medverkade förlöjligas är en del av att framställa dem 

som en underklass i samhället (Eriksson, 2015, s.1). Deras uppföranden och sätt att bete sig 

framstår för tv-publiken som smaklösa, mindre värda och mindre önskvärda (Eriksson, 2015, s.4) 

och på så sätt bidrar Tv-produktionen till att upprätthålla och reproducera klasskillnader i samhället. 

 

Böda camping som min uppsats berör är den senaste i raden av TV-program med ”vanliga” 

människor som förlöjligas i TV (med vanliga människor menas personer som inte är professionella 

skådespelare). I programmet får publiken följa människorna på Ölands camping Böda Sand i deras 

bestyr under campingsemestern.  Programmet innehåller allt ifrån scener där camparna köper bröd 

på morgonen till att de deltar i fester. Under programmets gång visas olika delar av campingen upp 

och en del människor, oftast så kallade ”långliggare” (det vill säga människor som campar ofta och 

länge på samma campingplats) är återkommande i programmen om Böda Camping. 

 

”Vanliga” människor förekommer i allt högre grad i TV, något som benämnas av Turner (2006) 

som ”The demotic turn”. Begreppet förklarar hur förekomsten av fler vanliga människor i TV leder 

till att medier är med och skapar sina egna kändisar, bygger identiteter och därför också bidrar till 

att skapa kulturell identitet som kan tänkas gynna större delar av samhället (Turner, 2006,s.5). Detta 

kan ses som en väldigt optimistisk infallsvinkel och tanke om ”vanliga” människors framfart i TV. I 

program som Böda Camping kan man fundera över huruvida det ökade antalet ”vanliga” människor 
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verkligen gynnar fler samhällsgrupper? Detta med tanke på exempelvis Erikssons (2015) argument 

om att arbetarklassen porträtteras som en underklass i samhället och den rådande trenden att 

förlöjliga arbetarklassen i TV.  

 

Reality-TV är ett vanligt inslag i många människors vardag. Förekomsten av program i genren är 

sedan många år tillbaka något ständigt återkommande i både public service-kanaler och 

reklamfinansierade kanaler. Ett program som Böda Camping kan lätt passera publiken som en 

lättsam och oförarglig underhållning men när man skrapar på ytan finns flertalet komplexa och 

intressanta semiotiska val gjorda av TV-produktionen för att framställa de medverkande på ett visst 

sätt. De är dessa semiotiska val jag är intresserad av att undersöka. Att porträttera människor på ett 

visst sätt (genom exempelvis semiotiska val) är ett sätt att reproducera klasskillnader, vilket inte 

alltid görs uttalat men påvisar att klass är en viktig komponent i reality-TV.  

 

I programmet Böda Camping kan man tydligt se att de medverkande framställs att konsumera 

överdrivet mycket alkohol. En överdriven alkoholkonsumtion kan exempelvis knytas till hur 

arbetarklassen ofta porträtteras som att de inte kan kontrollera sig själva och sina beteenden 

(Lawler, 2008). 

 

I denna uppsats kommer jag att argumentera för hur en överdriven konsumtion av alkohol 

konstrueras i programmet Böda Camping. Jag vill visa hur produktionen gör olika semiotiska val 

för att skapa intrycket av en överdriven alkoholkonsumtion bland semesterfirarna och vilka 

konsekvenser det får för bilden av de medverkande, detta med koppling till tidigare forskning. För 

att kunna undersöka detta kommer jag använda mig av multimodal kritisk diskursanalys.   

 

2. Bakgrund 
 

Reality-TV 

Reality-TV är ett brett begrepp med otaliga underkategorier av TV-program och programidéer och 

det är svårt att exakt definiera vad reality-TV är (Holmes & Jermyn 2004, s.2). Reality-TV kan 

beskrivas som diskursiva, visuella och teknologiska anspråk på att vara “äkta” (EN. real) (Holmes 

& Jermyn 2004, s.5). 

 

Reality-TV är en ogenerat kommersiell genre som innehåller få estetiska regler men en 

självmedvetenhet med anspråk på diskursen av det verkliga (Murray & Ouellette, 2004, s.2). 
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Reality-TV har dock vissa karakteristiska drag, exempelvis att det inte finns något skrivet manus 

samt att deltagarna i reality-TV är “vanliga människor”. Andra kännetecken för reality-TV är att 

inspelningen inte sker i någon studio samt att det primära syftet är att underhålla (Nabi, 2007, 

s.372f). Att dramatisera, stereotypisera, fokusera på känslor och små detaljer och bryta det som är 

tabu är även de några av de typiska strategierna inom reality-TV (Beck, Hellmuelle & Aeschbacher, 

2012, s. 6). Beck, Hellmuelle och Aeschbacher (2012) delar in reality-TV i fem kategorier. Här 

nedan presenterar jag de olika kategorierna, jag har valt att använda mig av de engelska titlarna för 

att behålla ursprungstextens betydelser.  

 

Telling “real” stories: narrative reality TV heter den kategori innehållande TV-program som 

berättar om verkligheten. Programmen är ofta manusfria (dock långt ifrån alla) och innefattar bland 

annat dokusåpor. Dokusåpor berättar om både ”vanliga” människor (som möjligen kan bli kändisar 

i och med programmet) likväl som olika kändisar och deras liv (Beck, Hellmuelle & Aeschbacher, 

2012, s.5). I kategorin ingår program som Svenska Hollywoodfruar, Värmland forever och 

Kungarna av Tylösand.  

 

TV-program som skildrar deltagarnas faktiska livsmiljöer, men är avsedda att ha en direkt inverkan 

på deras liv benämns som ”Documenting an important change in life: dating and makeover 

programs”. Makeover-program som ”Trinny & Susannah stylar om Sverige” där ”vanliga” 

människor får hjälp av experter är ett exempel på detta. Här står det personliga ”framträdandet” och 

utseendet i fokus, vilket inte enbart syftar till personen i frågan utan kan även innefatta människors 

olika tillgångar som exempelvis deras hem (Beck, Hellmuelle & Aeschbacher, 2012, s.7f). 

 

Den dramatiserade versionen av dokusåpan benämner Beck, Hellmuelle och Aeschbacher som 

”Getting along in new settings: reality soaps, swap documentaries, and living history programs”.  

Deltagarna befinner sig i annorlunda miljöer/extraordinära situationer. Handlingen fokuserar kring 

interaktionen i situationen, miljön och med de andra medverkande samt med denne medverkande 

själv. Ofta förekommande är tävlingsmoment mellan de olika deltagarna vilket i sin tur ökar 

sannolikheten av konflikter i gruppen. Dessa reality-såpor kan beskrivas följa agendan av en talk-

show, stilen av en dokumentär och formatet av en gameshow. Program tillhörande kategorin är 

exempelvis Big Brother, Farmen och Robinson (Beck, Hellmuelle & Aeschbacher, 2012, s.8f).  
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Den kategori som ofta innehåller parodier av andra TV-program, samt ett ifrågasättande och ett 

förlöjligande av ”vanlig” reality-TV heter ”Hoaxing the real: spoof shows”. I exempelvis 

Génération 01, (som liknaade Big Brother) var hela programmet en bluff, alla "tävlande" var i 

själva verket påhittade aktörer med manusstyrda handlingar (Beck, Hellmuelle & Aeschbacher, 

2012, s.10).  

 

Målet med programmen i kategorin ”Making a dream come true: casting shows” är att upptäcka 

nya stjärnor. Talanger inom exempelvis artisteri och skådespeleri eftersöks och programmet 

innehåller en jury som bedömer de medverkandes uppträdanden. Programmets fokus ligger inte 

enbart på framträdandet utan även på de medverkande som personer- dess känslor, liv och beteende. 

Genren kan ses som en hybrid av talangjakt, dokusåpa, reality-såpa och komedi (Beck, Hellmuelle 

& Aeschbacher, 2012, s.8f). Exempel på program i denna kategori är Idol, Talang och Sveriges 

mästerkock.   

 

Böda camping tillhör kategorin ”Telling “real” stories: narrative reality-TV”. Detta eftersom 

programmet filmas i en icke fiktiv miljö, alla deltagare är ”vanliga” människor som gestaltar sig 

själva och programmet framställs att vara icke manusbundet. Programmet har inte heller några 

tävlingar eller utmaningar för de medverkande utan har som huvudsakligt syfte att underhålla och 

berätta om campinglivet på Böda Sand. Böda Camping är (som tidigare nämnts) ett program som 

visas på Kanal 5 och har under hösten 2014 sänt sin fjärde säsong. Programmet sänds under bästa 

sändningstid, är cirka 44 minuter långt utan reklamavbrott och kan klassas som 

familjeunderhållning. Filmteamet interagerar med deltagarna i programmet i form av kortare 

intervjuer. Det finns även en så kallas ”voice-over” i programmet som fungerar som 

berättarröst, ”voice-overn” hjälper exempelvis till att ta handlingen vidare och introducera de 

medverkande i programmet.  

 

Intressant att nämna är att Böda Sand (företaget) inte varit ekonomiskt delaktiga i produktionen av 

programmet utan enbart bidragit med boende och logi till Kanal 5´s TV team 

(www.dagensmedia.se.). I efterhand kan slutsatsen dras att TV-programmet har gynnat Böda Sand, 

då de redan efter den första säsongen som sändes fick en ökning med 50 % på sina bokningar på 

campingen (www.dagensmedia.se).   

 

http://www.dagensmedia.se/
http://www.dagensmedia.se/
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3. Syfte & Frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att synliggöra huruvida programmet Böda Camping bidrar till att 

reproducera klasskillnader, detta med anknytning till den tidigare forskning som gjorts i avseende 

att visat på hur representanter för arbetarklassen ofta framställs som överdrivna, okontrollerade och 

smaklösa i reality-TV. Syftet fokuserar specifikt till att synliggöra hur en överdriven 

alkoholkonsumtion bland de medverkande i programmet porträtteras, som i sin tur kan kopplas ihop 

med klasskillnader. Mitt syfte besvaras med hjälp av tre frågeställningar: 

 

• Vilka semiotiska val görs för att få alkoholkonsumtionen att framstå som överdriven? 

• Vilken roll har de semiotiska valen i framställningen av den överdrivna 

alkoholkonsumtionen?  

• Vilka konsekvenser har dessa val för porträtteringen av de medverkande i programmet? 

 

4. Tidigare forskning 
 

Intresset för att forska om reality-TV är stort. Forskningen har ökat i takt med att reality- TV har 

expanderat (Grindstaff, 2011, s.197). Det finns inom forskningsfältet olika forskningsområden som 

anammats, där man kan identifiera och särskilja tre områden som varit särskilt framträdande. Det är 

forskningen om reality-TVs publik, forskningen om reality-TV´s normskapande i samhället och 

forskningen om reality-TV ur ett klassperspektiv. 

 

Hill (2007) är en av de forskare som har fokuserat på publiken i sin forskning om reality-TV. Hill 

undersöker i sin bok ”Restyling factual TV” (2007) publikens sätt att se på TV, vilka TV- program 

de väljer att se på och så vidare. Hill diskuterar mönster i TV-tittandet där faktorer som kön, ålder 

och utbildning spelar in (Hill, 2007, s.65). 

 

Forskningen om reality-TVs normskapande skriver Ouellette och Hay om i sin bok ”Better living 

through reality-TV” (2008).  De beskriver hur reality-TV är en del i en trend som handlar om att 

förklara för människor hur de ska vara, hur de ska se ut och förverkliga sig själva. Många av de 

program som tillhör kategorin reality-TV har alla gemensamma faktorer, dessa faktorer innefattar: 

att testa, döma, tillråda eller belöna människor och deras kapaciteter i olika former. Hay och 

Ouellette argumenterar för att reality-TV är en kulturell makt där människor bli guidade i så väl 

etiska frågor som i vardagliga rutiner. Allt detta kan ses i ett samband där samhället blir mer liberalt 
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styrt med individen och individens förverkligande av sig själv i fokus (Ouellette & Hay 2008, s.2). 

Makeover program är kanske det tydligaste exemplet till ovannämnda (Ouellette & Hay, 2008, s. 

99). 

 

Fokus på klass kopplat till reality-TV är det tredje identifierade forskningsområdet och även det 

området jag kommer att fördjupa mig inom. Eriksson (2015) har haft klass och reality-TV som 

inriktning i sin forskning. Fokus för Eriksson har legat bland annat på porträttering av klass och 

begrepp som ”the middle-class gaze”. Även Skeggs och Woods (2011) argumenterar för att klass är 

mycket centralt och viktigt begrepp att inkludera i forskningen om reality-TV. Skeggs och Woods 

skriver att alla de berättelser om vardagslivet och ”vanliga” människor på TV verkligen bekräftar 

och visar på strukturen av sociala relationer, som på ett eller annat sätt alltid handlar om klass 

(Wood & Skeggs, 2011, s.1). 

 

Grindstaff (2011) är en annan forskare som intresserar sig för frågor om klass och reality-TV. Hon 

skriver om klassidentitet i media och om klass som kultur i reality-TV. Grindstaff argumenterar för 

att klass som kultur istället för klass som socio-ekonomisk aspekt är ett mer applicerbart och mobilt 

begrepp idag. Detta eftersom klass som kultur kan ses utifrån en uppsättning av estetiska kvalitéer, 

moraliska benägenheter och beteenden som kan tillskrivas olika grupper oberoende av deras 

materiella tillgångar (Grindstaff, 2011, s.200). 

 

Hon skriver bland annat om reality-TV programmen Jersey Shore (festsåpa) och Jerry Springer 

(talkshow), två program som kan ses som kontroversiella i sin framtoning. Hon skriver att Jersey 

Shore visar i tydliga ordalag vad klass som kultur står för och menar att klass inte enbart kan tolkas 

som en socioekonomisk status, särskilt inte i den kontexten som TV är. Klass är i kontexten även en 

persons ”prestation och framförande” som kan liknas med en social kod som innehåller bland annat 

den medverkandes språkbruk, uppförande, maner och klädval (Grindstaff, 2011, s.199). 

 

Grindstaff skriver att tonvikten på offentlig intimitet och känslomässig expressivitet i reality-TV 

direkt utesluter borgare och medelklassen som medverkande i TV eftersom de ofta gömmer istället 

för att visar upp sitt privatliv. Istället bjuder dessa aspekter in arbetarklassen och kvinnor, som i sin 

tur är ”kända” för att sakna känslomässig och fysisk tillbakadragenhet (Grindstaff, 2011, s.197). 
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Programmen Jersey Shore och Jerry Springer är väldigt fokuserad kring deltagarnas uppförande och 

deras beteenden kan i sin tur ses som ett stereotypiskt beteende för ”white trash”. I ett nämnt 

program Randy (liknande Jerry Springer) skriver Grindstaff att de medverkade konsekvent blir 

benämnda som ”white trash”. Det som är poängen är dock att vilken talk-show gäst eller reality-TV 

medverkande som helst som ser ut, pratar och beter sig på ett specifikt sätt kan bli märkt 

som ”white trash” eller ”trailor trash”. Det spelar ingen roll om de inte är fattiga eller om de bor i en 

husvagn eftersom uttrycket och termen ”white trash” har en övertydlig mening som fungerar som en 

markör för en symbolisk gräns mellan grupper (Grindstaff, 2011,s.200).  

 

Jersey Shore är överdrivet och marknadsför sig självt som det och Grindstaff skriver att det är 

förmodligen enbart i programmet Jerry Springer man kan hitta en ännu mer klichéartad bild av den 

tvådelade konstruktionens av klasskillnad (Grindtaff, 2011, s.199). Som Bourdieu beskriver 

den: ”Antitetesen mellan kultur och kroppslig (eller harmlös) njutning har sina rötter i 

motsättningen mellan den kultiverande och civiliserade borgerligheten och de vulgära och 

okultiverade ”folket” som barbarisk vältrar sig i ren njutning” (Grindstaff, 2011, s.199) (Bourdeiu, 

1984, s.490). Jersey Shore och Jerry Springer är karikatyrer men har blivit viktiga i den aspekten att 

det har blivit nödvändigt att markera skillnaden mellan överdrivet och normalt uppträdande i 

mediavärlden.  

 

Grindstaff skriver även att tankarna om att vissa beteenden, sätt att klä sig etc. kan kopplas ihop 

med en viss klass också kan appliceras på TV-program innehållande make-overs av olika former.  

Arbetarklassen som medverkande är inte överrepresenterad inom genren men de medverkande har 

oundvikligen ”fel” sorts kultur, kropp, kläder, tal och/eller disposition för att uppnå lycka och social 

framgång och därmed används för att visa på behovet av expert hjälp (Grindstaff, 2011,s.201).   

 

Att arbetarklassen ofta porträtteras med fel sorts smak, kultur och dylikt är även något som Eriksson 

(2015) tar upp. Eriksson har analyserat reality TV-programmet Ullared som utspelar sig på 

lågprisvaruhuset Gekås, under programmets gång får publiken ”följa” med runt i varuhuset och 

träffa anställda så väl som människor som är där för att shoppa. Ullared beskrivs av Eriksson som 

en del av en utveckling och trend inom reality-TV där arbetarklassen ses, bedöms och porträtteras 

utifrån ”The middleclass gaze” vilket på svenska kan översättas till ”medelklassens synsätt” 

(Eriksson, 2015, s.2). Eriksson argumenterar för att TV-programmet Ullared är en del av en diskurs 

där arbetarklassen blir nedvärderad och ses ned på (Eriksson, 2015, s.3). 
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TV-program likt Ullared innehåller ofta moralperspektiv och olika sätt att se på och konstruera vad 

deltagarna i programmen gör, i detta fall som smaklösa och konstiga. (Eriksson, 2015, s.4) I 

programmet Ullared konstrueras en arbetarklass där överdriven och onödig konsumtion är central, 

vilket i sin tur konstrueras som smaklöst och konstigt för TV publiken (Eriksson, 2015, s.8). Detta 

blir även ett sätt att förlöjliga människorna i TV-programmet. Eriksson menar att synen på 

arbetarklassen är i förändring, att de ses mer på som en underklass. Sättet som de medverkade i 

programmet porträtteras när de shoppar, gör det komiskt och roligt att titta på och dessa människor 

representerar i sin tur arbetarklassens nöjen och sätt att vara. Porträttering av de medverkande i 

programmet görs genom semiotiska resurser som exempelvis musik och klippning.  De är dessa 

resurser som Eriksson i sitt arbete analyserar och argumenterar för att de bidrar till något komiskt 

men också skapar distans mellan publik och deltagare och i vissa fall även skapar känslor av skam 

hos TV- publiken för de medverkande och deras beteenden (Eriksson, 2015, s.2). 

 

Eriksson utgår från begreppet the middleclass-gaze som Lyle (2008) skriver om. Lyle beskriver hur 

reality-TV formatet är en del av medelklassens sätt att förverkliga sig själva och framställa sig 

själva i positiv dager. Lyle har applicerat sina tankar främst på TV-programmet Wife swap men 

menar att reality-TV i stort är ett sätt för medelklassen att förverkliga och förbättra sig själva men 

också skapa en slags ”arbetarklassprofil” i förhållande till dem själva. Lyle beskriver det som ”The 

middle-class gaze” (medelklassens synsätt) (Lyle, 2008, s.1). Lyle menar att ”The middle-class 

gaze” rymmer en missbedömning av arbetarklassen som innebär att de ser arbetarklassen som 

mindre värdiga, att arbetarklassen (enligt medelklassens synsätt) passar sig till att ha ett specifikt 

jobb, ett specifikt sätt att vara på och så vidare (Lyle, 2008 s.10). Detta leder i sin tur till att 

medelklassen ser sig själv som mer värda och satt de passar sig till andra värden än arbetarklassens 

(Lyle, 2008, s.2). 

 

Grindstaff, Eriksson och Lyle argumenterar alla för eller har som utgångspunkt att klass ur ett 

kulturperspektiv är mer centralt och användbart att utgå ifrån än det socioekonomiska, vilket även 

det är utgångspunkten för min studie. Centralt i de valda studierna är fokus på människors 

beteenden samt synen på arbetarklassen som en grupp människor som ofta porträtteras med 

egenskaper som inte ses som eftersträvansvärda, att de exempelvis porträtteras som obenägna att 

kontrollera sig själv, överdrivna och utan stil. Grindstaff (2011) beskriver att begreppet ”white 

trash” tillskrivs den som beter sig på ett specifikt sätt oberoende av livssituation. Eriksson (2015) 

beskriver att det är arbetarklassen sätt att porträtteras i Ullared gör programmet komiskt och roligt 
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att titta på, porträtteringen innehåller egenskaper som inte ses något önskvärt och positivt beteende. 

Lyle (2008) menar att the middle-class gaze skapar en viss agenda där arbetarklassen (i relation till 

medelklassen) förväntas bete sig på ett specifikt sätt.  

 

Min egen undersökning har som ovan nämnts en tydlig koppling till klass och reality-TV. Min 

uppsats är en fallstudie och kommer därför inte kunna användas som något empiriskt 

generaliseringsbart. Däremot kommer jag kunna dra slutsatser om detta specifika fall.  Jag tror och 

hoppas även att kunna bidra till en bekräftelse på Skeggs och Woods anspråk på att klass är en 

viktig komponent inom reality-TV. I min studie kommer jag i första han knyta an till Lyle och 

Eriksson. Lyle´s forskning blir centralt eftersom hennes teori om the middle-class gaze har varit 

viktig i Erikssons forskning och kommer så även bli det för min studie då mitt arbete går väldigt 

nära Erikssons forskning om Ullared och kommer fungera som en fortsättning på hans forskning 

och argument för ett förlöjligande av arbetarklassen i TV.  Klass är långt ifrån ett dött begrepp och 

detta kommer jag påvisa i min studie. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

 

5.1 Klass 

 

Klass är en viktig teoretisk utgångspunkt för min studie då den vilar på ett påstående om att Böda 

campings medverkande porträtteras utifrån ett klassperspektiv. De teoretiska utgångspunkter jag 

använt mig av ser på klass utifrån ett beteende och en kultur, mer än en ekonomisk aspekt: fokuserat 

på vad människor gör, snarare än deras ekonomiska och materiella tillgångar.  Utgångspunkten kan 

benämnas som social och kulturell klass snarare än en ekonomisk. För att kunna koppla klass som 

begreppet till min egen studie kommer jag att använda mig av den syn på klass som Lawler (2005) 

och Skeggs (2004) beskriver den.  

 

Lawler (2005) skriver att flertalet har deklarerat klass som en dött begrepp medan Lawler själv 

argumenterar för att klass snarare bytt skepnad och blivit viktig i andra sammanhang än innan. 

Klass hör enligt Lawler ihop med identitet och kultur.  Hon utgår från klass, inte längre som en 

ekonomisk fråga om arbetarklassens pengar, utan snarare om hur de spenderar sina pengar. Fokus 

ligger på deras påstådda okunskap och smak (Lawler, 2005, s.6). 
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Identiteten är enligt Lawler delvis hur vi känner och ser oss själva men det är också något som 

påtvingats oss oavsett vad vi anser om det. Lawler skriver om Gagnier som tidigare skrivit att 

subjektiviteten ibland krockar med objektiviteten som andra ser på en med, jag kanske känner mig 

som en kung men kommer inte bli behandlad som en på banken exempelvis (Lawler, 2005, s.8). 

Detta leder också till frågan om vems åsikt som spelar roll? Vem får bestämma hur man ses på? Här 

kommer kulturen in, klass blir en fråga om kultur och om identitet. Medelklassen bedömer 

arbetarklassen i dager om ”sämre” identitet. Det handlar inte om att bli benämnd som fattig utan om 

att man har ”fel” liv (Lawler, 2005, s.9). Arbetarklassens kultur nämns som avsaknad av kultur 

(Lawler, 2005, s. 7). Lawler skriver att klass är något som ”görs” och inte något människor föds in i 

men att klass är det som identiteten och kulturen formas av (Lawler, 2005, s.8). Klass definierar inte 

människors smak dock kan smaken markera klass, medelklassens smak ses som något önskvärt, 

något som alla borde ha men inte har. Medelklassens smak kan också ses som något som inte enbart 

är önskvärt utan även nödvändig och de som saknar denna smak blir något att se ner på (Lawler, 

2005, s.7). 

 

Skeggs (2004) kompletterar Lawlers tankar om arbetarklassen. Hon diskuterar representationen av 

arbetarklassen och vill försöka förklara och visa den representationen, vilken kan ses genom 

symboliska processer när människor blir representerade som bra/dåliga, smakfulla/osmakliga, 

värdiga/ovärdiga och så vidare. Att vara överdrivna, slösaktiga, underhållande, smaklösa och 

omoderna är några av de egenskaper som arbetarklassen brukar ges (Skeggs, 2004, s.99). 

 

Tre andra ord som har en stark koppling till arbetarklassens sätt att porträtteras är överdrift, slöseri 

och avsky. Arbetarklassen har under lång tid kopplats ihop med överdrift, något som medelklassen 

har distanserat sig ifrån, detta fenomen argumenterar Skeggs för att det fortfarande är aktuellt. 

Exempelvis inom TV-branschen där make-over program är vanliga, ofta är det arbetarklassen som 

skall förändras och släppa det ”överdrivna” för att kunna bli accepterade. Vilket i sin tur visar att 

deras tillhörighet inte har något värde (Skeggs, 2004, s.99). 

 

”Hur du ser ut kommer också beskriva vem du är och hur du ses på av andra” skriver Skeggs 

(Skeggs, 2004, s.100). Detta fokus ligger främst till hur kvinnor ser ut, en del specifika attribut delar 

in människorna i olika klasser, exempelvis kan en kvinnas hår säga mycket om hennes 

klasstillhörighet (Skeggs, 2004, s.100f). Fokus ligger även på kvinnors kroppar och hur de 

framställs att vara smaklösa, vulgära eller liknande. Arbetarklassens kvinnor visas ofta som 

överviktiga människor som har tappat kontrollen över sig själva och sitt utseende (Skeggs, 2004, 
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s.102). Att ses som vulgär kan kopplas ihop med den avsky som andra människor då ser på en med, 

att känna avsky för andra människor är ett sätt att distansera sig ifrån dem (Skeggs, 2004, s.102). 

 

Skeggs citerar Ducroq beskrivning av medelklassens sätt att fördöma arbetarklassen: 

”Their style seemed to express a vulgarity and carelessness implying in the worst sort om 

sensuality; women ”halft-naked”, without corsets;matrons with their breats unrestrained, their 

armpits damp with sweat; women with their hair all over the place, blouses dirty or torn, stained 

skirts; girls in extravagant hats and loud-coloured bodieces” (Skeggs, 2004, s.102). 

 

Att klassas som smaklösa är ett ständigt återkommande mönster i hur arbetarklassen porträtteras. 

Genom att identifiera arbetarklassen som smaklösa, identifierar medelklassen sig själva som något 

annat, det vill säga smakfulla. Att hela tiden producera en bild av arbetarklassen som smaklösa, 

överdrivna och så vidare är ett sätt för medelklassen att knyta positiva värden till sig själva, vilket 

upprätthåller klassrelationer (Skeggs, 2004, s.118). 

 

Skeggs har likt Lawler en annan syn på klass än den klassiskt ekonomiska som handlar om 

ekonomiska ojämlikhet. Skeggs ämnar inte att mäta klass för att se vart människor passar in utan 

hennes sätt att se på klass är snarare ett sätt att ta ett steg tillbaka från att mäta klass och frågar sig 

istället varför klassidentifikationer har blivit etablerade och mer i synnerhet - i vems intresse 

fortsätter vissa sätt att förstå klass att råda eller ej (Skeggs, 2004, s.4f ). 

 

Valet av klassbegreppet med ovannämnda utgångspunkt anser jag är motiverat från min sida då 

exempelvis Skeggs (som jag utgår ifrån) är en framstående forskare som intresserat sig för frågor 

kopplade till klass. Hon har även publicerat en antologi med Woods (2011) om just reality-TV och 

klass och är därför insatt och införstådd i ämnet som sådant. Klass överlag är relevant inom reality-

TV och är som tidigare nämnt ett av de större forskningsområdena inom ämnet. Problematiken med 

klass som begrepp ur min valda utgångspunkt kan tänkas vara att jag kombinerat två forskare inom 

ämnet till en och samma teoretiska utgångspunkt. Valet att bortse helt från ekonomisk aspekt kan 

ifrågasättas men samtidigt är det för mig omöjligt att veta de medverkades inkomst och dylikt. 

Medveten om att klass är ett ofantligt stort begrepp med mycket känsloladdningar är det med stor 

respekt jag tar mig an det.  
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5.2 Middle-class gaze (SV: Medelkassens synsätt) 

 

The middle-class gaze är en samling av diskurser om hur människor (enligt medelklassens synsätt) 

bland annat ska se ut och bete sig. Detta sätt att se på omvärlden är medelklassens sätt att 

förverkliga sig själva men också att titulera “andra” som fel. Denna relation till andra klasser 

fokuserar i synnerhet på arbetarklassen, genom att exempelvis titulera de som människor med lägre 

status, utan smak och stil (Eriksson, 2015, s. 5). 

 

Sättet att porträttera andra människor (arbetarklassen) på detta vis kan framkalla och väcka känslor 

av avsky och även skratt hos TV-publiken. Skratt som inte är i samklang med de människor som 

porträtteras utan i ett skratt åt dem, att skratta åt någon skapar en distans (Eriksson, 2015, s.9). 

Eriksson skriver att när TV-tittarna ser något som komiskt så delar de troligen delar av 

medelklassens värden (som följer av programmets produktionssätt). Skratt har potential att etablera 

ett avstånd mellan "dem" och "oss" (Eriksson, 2015, s.9). Detta sker dock inte explicit utan hela 

tiden implicit, produktionen säger inte rakt ut att de medverkandes beteenden är knäppa, konstiga 

eller dylikt. utan det framhävs med hjälp av olika semiotiska resurser, som exempelvis musik 

(Eriksson, 2015,s. 5). 

 

Teorin som utgångspunkt är central i min studie eftersom jag utgår från att TV-produktionen 

producerar Böda camping utifrån the middle-class gaze. Teorins svaghet skulle kunna tänkas vara 

att den enbart utgår ifrån att publiken inte ifrågasätter the middle-class gaze, samtidigt så är detta 

inte en publikstudie utan en studie som inriktat sig på en porträtteringen av arbetarklassen och 

därför passar the middle-class gaze in som en viktig del i mina teoretiska utgångspunkter.  Klass 

och middle-class gaze kan som teoretisk utgångspunkt kan kombineras ihop och funderas över likt 

Skeggs: i vems intresse gynnas dessa rådande klassidentifikationer? Vilket i detta fall är 

medelklassen. Medelklassen olikt arbetarklassen slipper ofta att bli porträtterade och 

sammankopplade med ett visst sätt att vara och se ut.  

 

5.3 Diskurs  

 

Min studie tar utgångspunkt i Van Leeuwens idéer om diskurs. Van Leeuwen utgår från Foucault 

när han beskriver diskurser som socialt konstruerad kunskap utifrån vissa aspekter av verkligheten 

(Van Leewuen, 2005, s. 94). Diskurser beskrivs som källor för representation och kunskap, vilka 

används som ramverk för förståelse (Van Leeuwen, 2005, s. 95).  Diskurser representerar inte enbart 

vad som sker utan utvärderar, tillskriver det mening, rättfärdigar och så vidare. I många texter är 
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denna aspekt av representationen mer viktig än representationen av den sociala praktiken själv (Van 

Leewuwen, 2006, s.6). Viktigt att minnas är att diskurser är plural, det finns ett flertal olika sätt att 

skapa mening av samma aspekt. Exempelvis genom att inkludera eller exkludera (Van Leewuen, 

2005, s. 95). 

 

Om en diskurs och dess struktur är ”aktiverad” leder den till associationer och kan uppmuntra till att 

tänka på ett visst sätt om något eller någon (Machin & Mayr, 2012, s.20) och på så vis kan makt 

reproduceras. Vissa diskurser ämnar dock till att gynna enbart vissa grupper i samhället (Machin & 

Mayr, 2012, s.21). The middle-class gaze kan exempelvis ses som en (eller flera) diskurser där 

enbart en grupp i samhället gynnas, medelklassen framhävs i positiva dager och andra klasser 

missgynnas- och på så vis upprätthålls klassrelationer. Makt reproduceras genom diskurs och 

klasskillnader upprätthålls genom diskurs och är därför en viktig utgångspunkt i min analys. 

Diskurs är stark sammanlänkad med rekontextualisering. 

 

Rekontextualisering kan ses som en “återberättelse” av en social praktik. En social praktik är socialt 

reglerade sätt att göra saker på, den sociala praktiken kan exempelvis vara reglerad av tradition (Van 

Leeuwen, 2008, s.6f). Rekontextualisering är en återberättelse av en social praktik som i sin tur blir 

en diskurs (ett sätt att se på den sociala praktiken). Rekontextualisering är enligt Machin och Mayr 

när språket används för att förvandla praktiker och händelser, element byts ut, tas bort, förenklas 

och förändras (Machin & Mayr, 2012, s.223). 

 

Rekontextualisering innehåller en förändring av sociala praktiker till diskurser om sociala praktiker. 

I rekontextualiseringen sker även sammanhängande legitimeringar av de sociala praktiker som är 

svar på uttalade och outtalade frågor, ”varför gör vi detta”, ”varför borde vi göra på detta vis” (Van 

Leeuwen, 2008, s.105).  

 

Rekontextualiseringen kan även relateras till The middle-class gaze. Detta eftersom den sociala 

praktiken som rekontextualiseras sätts in i en ny social praktik, exempelvis som att en skriven bok 

sätts in i den sociala praktiken och processen som journalism är (Van Leeuwen, 2008, s.14). Den 

rekontextualisering som sker genomgår ett filter i den sociala praktiken som den återberättas i, som 

i mitt fall är TV (Van Leeuwen, 2008,s. 12). Paralleller kan dras med hur campinglivet sätts in i en 

social praktik som är präglad av the middle-class gaze. Rekontextualisering är ett viktigt begrepp i 

min studie eftersom produktionen väljer att framställa och återberätta campinglivet på ett visst sätt 

utifrån specifika diskurser, som exempelvis the middle-class gaze.  
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Böda camping är en rekontexualisering av campinglivet och alla de sociala praktikerna i 

programmet. De medverkandes handlingar och personligheter kan exempelvis utvärderas, skrivs 

om, framhävs eller dämpas i rekontextualiseringen. Det är i rekontextualiseringen av de sociala 

praktikerna som nya meningar byggs, exempelvis hur de medverkades alkoholvanor framställs som 

överdrivna i programmen om Böda Camping.  

 

5.4 Semiotik 

 

Semiotik är läran om tecken. Allt som kan tolkas kan ses som tecken, det kan exempelvis vara en 

skylt, en text eller mat. Semiotiken studerar allt som kommunicerar något och ser kommunikationen 

som meningsskapande (Eriksson & Moberg, 2008, s.17). Semiotiska resurser kan beskrivas som 

olika typer av tecken som exempelvis bilder, symboler, ljud etc. Det är de semiotiska resurserna 

som jag kommer att studera, blottlägga och analysera i min studie.  

 

5.5 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

 

Klass som teoretiska utgångspunkt utgår i min studie från en syn på klass med fokus på kulturella 

aspekter snarare än ekonomiska. Skeggs och Lawler argumenterar för ett klassperspektiv utifrån ett 

sätt att bete sig och på så vis tillskrivas klasstillhörighet. Arbetarklassen som klasstillhörighet 

tillskrivs ofta egenskaper som att vara överdrivna, oförmögna att bete sig ”rätt” och utan stil. 

Klassbegreppet kommer tillämpas i min fortsatta uppsats i syfte att förklara hur de medverkande 

porträtteras efter färdigställd analys.  

 

The middle-class gaze är ett synsätt på världen och samhället som utgår från medelklassens. The 

middle-class gaze sätter medelklassen och arbetarklassen i kontrast till varandra och tillskriver 

medelklassen som ”bra” och önskvärda medan arbetarklassen blir ”sämre”. The middle-class gaze 

kan kopplas ihop med skratt, som skapar tydliga distinktioner mellan människor (se ovan). Frågor 

jag kan ställa mig i analysen är hur the middle-class gaze tar sig i uttryck i programmet.  

 

Rekontextualisering är kort och gott en återberättelse av en social praktik, där den ”riktiga” sociala 

praktiken blir återberättad men med andra egenskaper och attribut. Rekontextualiseringen av 

campinglivet är det jag utvärderar i min analys, närmare bestämt hur den tar sig i uttryck. Diskurs 

och rekontextualisering går hand i hand med varandra då en rekontextualisering görs utifrån vissa 
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specifika diskurser och den rekontextualiserade sociala praktiken utvärderas och tillskrivs nya 

attribut med hjälp av diskurser.  I mitt arbete är rekontextualisering en viktig komponent eftersom 

det är utifrån den som den överdrivna alkoholkonsumtionen porträtteras, i det fortsatta arbetet 

kommer jag analysera hur rekontextualiseringen gjorts och vilka effekter det har på de 

medverkandes alkoholvanor.  Rekontextualisering och diskurs är stark sammankopplade med min 

metod.   

 

6. Material  
 

Mitt materiella urval har gjorts med hjälp av vad Bryman (2011) beskriver som ett teoretiskt urval. 

Materialet väljs ut under en process i vilken som följer de teoretiska utgångspunkterna, urvalet sker 

löpande under tiden av insamling och analys av data (Bryman, 2011, s. 392). Ingången till 

materialet är brett och pekar i en riktning under insamlingen gång. Det teoretiska urvalet är ett 

målstyrt urval med syfte att skapa teori, urvalet görs utifrån vad som är relevant och meningsfullt 

för teorin (Bryman, 2011, s.395f).  

 

Valet av metod baseras på den insikt att materialet tas fram genom en process, min forskning 

började brett men smalnade av precis som det beskrivs av Bryman. Utgångspunkten var att kunna 

välja materialet fritt och begränsa mig först under studiens gång. Ett slumpmässigt urval hade därför 

exempelvis inte fungerat i min studie då jag valt att målinriktat inrikta mig på sekvenser 

innehållande alkohol. Eftersom min valda urvalsmetod förespråkar att urvalet bör baseras på vad 

som är relevant och meningsfullt för teorin anser jag att mitt val av urvalsmetod är befogat. De 

valda sekvenserna i min studie är valda just för att de är relevanta för min teori och mitt syfte.  

 

Det valda materialet innehåller sju sekvenser från säsong ett av Böda Camping. Första steget i 

materialinsamlingen började med att jag tittade igenom samtliga åtta avsnitt av hela första säsongen 

av Böda Camping (i programserien finns fyra säsonger). Detta för att få grepp om hur programmet 

är utformat och hur de medverkande blir porträtterade. Jag har valt klipp enbart utifrån säsong ett av 

Böda Camping baserat på tanken att man får en första introduktion av de medverkande, eftersom 

produktionen utgår ifrån att publiken inte vet något om dem. Jag hade en utgångspunkt och en teori 

om ett förlöjligande i programmet som första infallsvinkel. 

 

Andra steget var ytterligare en avgränsning – alkohol. Efter detta tittade jag igenom flertalet avsnitt 

igen och antecknade när alkohol förekom. När jag studerat flertalet program och klipp mer ingående 
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kunde jag urskilja att alkohol var frekvent förkommande i programmen, både som samtalsämne och 

som aktivitet. Här framkom min slutgiltiga teori om en porträtterad överdriven alkoholkonsumtion. 

Det tredje och slutliga steget var att välja ut de scener jag baserat mitt resultat på. De utvalda 

sekvenserna har jag sedan transkriberat och analyserat noggrant. Transkriberingen gjordes som 

komplement och stöd till analysen. Transkriberingen gjordes även för att exempelvis få med vad 

exempelvis voice-overn och intervjuarna säger.   

 

Jag har valt att tematisera mitt resultat utifrån fyra stycken grupper/personer som porträtteras i 

samband med alkohol. Dessa personer är benämnda i programmet som: ”Raggarolsson”, ”Böda 

Beer Bodys”,”Storcamparn Åke” och ”Svågrarna Leffe och Peter”. De klipp jag valt ut som 

material anser jag visar tydliga exempel på att det finns en porträttering av en överdriven 

alkoholkonsumtion i programmet. Min avgränsning sträcker sig dock till att beskriva och analysera 

scener där prat och alkohol förekommer tillsammans. Alkoholkonsumtionen är ett centralt inslag i 

programmen om Böda Camping, bara i vinjetten visas alkohol upp ett flertal gånger.  ”Raggar-

Olsson” och de andra utvalda personerna i min studie är inga sällsynta fall, utan jag anser att 

porträtteringen av en överdriven alkoholkonsumtion i programmet är allmänt gällande.  

 

7. Metod 

 

Jag har valt att använda mig av en multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) när jag bearbetat mitt 

material.  Metoden ämnar till att kartlägga och visa på hur språk, bilder, ljus, film och andra sätt att 

kommunicera gemensamt, eller var för sig skapar mening. Målet med MCDA är att identifiera och 

blottlägga de semiotiska valen som gjorts (Machin & Mayr, 2012, s. 9).  

 

Centralt inom MCDA är att vara kritisk, detta eftersom text och bild kan verka normala och neutrala 

till en början men kan under ytan vara ideologiska och försöka skapa en representation av 

människor och händelser för specifika ändamål (Machin & Mayr, 2012,s. 9). Att vara kritisk 

innebär att man ser bakom det ytliga för att komma åt de bakomliggande intentionerna, att 

inte ”lita” på det som endast syns visuellt utan också fundera över varför det ser ut som det gör eller 

vilka konsekvenser det får att det ser ut på ett visst sätt.  

 

Människor gör alltid semiotiska val, både språkligt och visuellt för att få fram sitt budskap. Som att 

exempelvis framhäva vissa aspekter och dölja andra (Machin & Mayr, 2012, s.30). Det som är 

viktigt att komma ihåg är att bilder kan användas för att sägas det som inte kan sägas med språket. 
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MCDA ämnar till att beskriva och dokumentera mönster i mediatexter (Machin & Mayr, 2012,s. 

1f). 

 

MCDA som metod växte fram ur lingvistiken, detta eftersom forskare insåg att ”mening” inte 

enbart kommuniceras genom språk utan även genom andra semiotiska verktyg (Machin & Mayr, 

2012,s. 6). MCDA växte även fram på grund av att det behövdes ett mer systematiskt sätt att 

analysera det visuella på (Machin & Mayr, 2012, s.7). 

 

Mitt undersökningsmaterial är multimodalt, det vill säga en kombination av bild, ljud, och text och 

därför passar MCDA till min studie. Jag ämnar till att blottlägga de semiotiska val som görs i 

produktionen för att frambringa bilden av en överdriven alkoholkonsumtion och analysera vad de 

semiotiska valen gör. Dels vad de gör för porträtteringen av de medverkande i programmet men 

även vilken roll de har för att framhäva den porträtterade överdrivna alkoholkonsumtionen. Detta 

kan exempelvis ses genom de semiotiska val som Machin och Mayr beskriver att människor alltid 

gör.  

 

Min analys utgår från Van Leeuwens aspekt på MCDA och de begrepp som han använder och 

beskriver. Dessa begrepp kan appliceras på ett smidigare sätt till den rörliga bilden än exempelvis 

Machin och Mayr (2012). Van Leeuwens begrepp utgår från en rekontextualisering av sociala 

praktiker som för mig också är centralt. 

 

Metoden går ut på att analysera och transkribera valda sekvenser av Böda Camping för att sedan 

systematiska undersöka vilka semiotiska val som gjorts av Tv-produktionen för att försöka 

framhäva och konstruera en överdriven alkoholkonsumtion hos de medverkande. Tolkning sker med 

hjälp av tidigare forskning och den valda teoretiska ansatsen.  

 

Begreppen nedan kommer användas systematisk i min analys för att beskriva vad som sker i 

rekontextualiseringen av programmet Böda Camping. Begreppen beskriver de olika semiotiska val 

som kan göras. 

 

Rearrangement: Diskurser kan placera om vissa delar av den sociala praktiken exempelvis genom 

att inte återberätta allt i kronologisk ordning när så är fallet i den sociala praktiken (Van Leewuen, 

2005, s. 111). Delar av den sociala praktiken i mån av nödvändig ordning kan bli omordnad eller 

delad i texter på olika sätt (Van Leeuwen, 2008,s. 18). I kontexten TV kan den semiotiska resursen  
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rearrangement exempelvis vara hur klippningen sker i en ordning som inte är den ursprungliga.   

 

Substitutions: Substitutions är en sorts förändring där vissa element i en social praktik ersätts/blir 

substitut med andra element (Van Leewuen, 2005, s. 288). När rekontextualiseringen sker så läggs 

det genast till nya meningar i återberättelsen. Ibland kan aktören exempelvis bli generaliserad eller 

personifierad. Vilket slags utbyte som görs beror helt på kontexten i vilken praktiken är 

rekontextualiserad (Van Leeuwen, 2008, s. 17). Ett exempel på en substitution kan exempelvis vara 

hur personerna i TV benämns. Valen som görs är avgörande för hur personerna representeras och 

sedan ses på.  

 

Repetitions: Repetitioner av vissa element som är ständigt förekommande, kan exempelvis vara att 

nämna samma betydelse/namn men med nya synonymer. Genom detta så adderas nya vinklar varje 

gång ett nytt uttryck används, som i sin tur gradvis bygger upp ett mer mångfacetterat koncept (Van 

Leeuwen, 2008, s.19). Exempelvis kan en repetition vara att alltid spela samma musik i 

kombination med en person eller att spela upp samma klipp flertal gånger.  

 

Additions: Tilläggselement till den sociala praktiken som rekontextualiseras. Exempelvis Musik, 

grafik, speaker texter men även utvärderingar, upprepningar syften, legitimering och nya aspekter 

på den sociala praktiken (Van Leewuen, 2005, s.111) (Van Leeuwen, 2008, s.18f). 

 

Exclusion: Diskurser exkluderar element i den sociala praktiken vilket kan ge en snedvriden bild av 

den sociala praktiken. Ett exempel är när diskurserna exkluderar olika aktörer. (Van Leewuen, 

2005, s. 110). I TV sammanhang kan ett exempel på en exclusion vara när en handling som lett 

fram till en annan inte visas upp.  

 

De ovan nämnda semiotiska valen leder sedermera fram till något som enligt Van Leeuwen 

beskriver som legitimation och evaluation. Två begrepp som läggs till i en rekontextualisering av de 

sociala praktikerna och funkar ovanför de semiotiska valen.  

 

Legitimation: Kan översättas med rättfärdigande (av vissa handlingar). Legitimering ger 

anledningar till varför den sociala praktiken (eller delar av den) existerar och varför den ser ut som 

den gör. Hur man ser på den sociala praktiken kan se olika ut beroende på diskurs (Van Leeuwen, 

2005, s.280). Rekontextualisering lägger till ett “varför” till representationen av den sociala 

praktiken. De som rekontextualiserar den sociala praktiken representerar och porträtterar inte enbart 
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den utan väljer även att legitimera eller kritiserar den (eller delar av den) (Van Leeuwen, 2008,s.20).  

 

Evaluations: Utvärdera, bedöma. Hur vissa diskurser ser på och bedömer sociala praktiker (eller 

delar av den). Exempelvis att någon i nån mening porträtteras som bra eller dålig. Evaluation kan 

bedöma funktioner så väl som kunskapen att laga mat. Evaluation är starkt sammankopplat med 

legitimation (se ovan). Vilken sorts utvärdering som görs i en specifik rekontextualiserad social 

praktik beror på vilka värden och angelägenheter som är sammankopplade till den praktiken. Att 

vara moraliska god, moraliskt bra har nödvändigtvis en relation till en legitimerande diskurs som 

kan kopplas ihop med ”guds lagar” ”naturens lag” ” samhällets lag” eller en kombination av dem 

(Van Leeuwen, 2008, s.21). 

 

 

7.1 Metodproblem 

 

Machin och Mayrs begrepp inom MCDA var från början tänkta att vara centrala i min studie men 

blev under studiens gång åsidosatta av Van Leeuwens begrepp. Jag ansåg att Machin och Mayrs 

begrepp till viss del var problematiska att applicera på rörlig bild. Därför bytte jag sedermera ut 

dessa mot Van Leeuwens begrepp som jag ansåg var mer passande till den rörliga bilden som jag 

bearbetat i min studie. Machin och Mayr var dock fortfarande aktuella i att beskriva och förklara 

MCDA som metod eftersom de till viss del utgår ifrån Van Leeuwen. De användes sedemera även 

till att förklara begreppet ”kollektiviserad” som jag använt för att beskriva en substitution i min 

analys.  

 

Under analysens gång var substitution det begrepp jag fann som mest problematiskt att applicera. 

Dels för att begreppet kan tolkas att förekomma automatiskt när något rekontextualiseras och dels 

för att det är svårt att applicera på en rekontextualisering då man inte vet något särskilt mycket om 

den ”naturliga” situationen.  

 

7.2 Reliabilitet & Validitet 

 

Reliabilitet och validitet är egentligen begrepp som lättast appliceras på kvantitativ forskning men 

jag kommer här att anpassa dessa begrepp på min kvalitativa forskning, precis som Bryman 

beskriver att LeCompte och Goetz gjort (Bryman, 2002, s.257).  
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Reliabilitet är enkelt förklarat mätningens pålitlighet (Bryman, 2002,s.86). Reliabilitet delas in i 

flera underkategorier, LeCompte och Goetz använder sig av två. Dels extern reliabilitet, det vill 

säga i vilken utsträckning min studie kan upprepas och dels intern reliabilitet, som syftar till att ett 

forskarlags tolkningar skall vara densamma inom gruppen (Bryman, 2002, s.257).  

 

Den externa reliabiliteten, kan i detalj självklart inte upprepas eftersom detta är en fallstudie. 

Däremot kan samma teoretiska utgångspunkter och samma metodbegrepp användas på andra valda 

material. Min studie har exempelvis gått i spåren efter Erikssons (2015) forskning med ungefärligt 

liknande utgångspunkter (så som the middle-class gaze och ett klassperspektiv liknande varandra) 

och då kunnat upprepa en studie i likhet och så även fått resultat som kan relateras till varandra.  

 

Intern reliabilitet är inget begrepp som går att applicera på min studie då jag skriver den ensam. 

Dock vill jag tillägga att mina egna åsikter och erfarenhet kan speglas i undersökningen men detta 

behöver dock inte leda till att mätningen blir opålitligt då den kvalitativa forskningen bjuder in till 

tolkningar.  

 

Validitet ställer frågor liknande ”mäter jag verkligen det jag avser mäta?” (Bryman, 2002,s.88). Att 

mäta något är ett uttryck som främst passar ihop med kvantitativ forskning men delas likt reliabilitet 

upp i två kategorier av LeCompte och Goetz som appliceras på den kvalitativa forskningen.  

Den interna validiteten, det vill säga om jag har en god överrensstämmelse mellan observationer 

och teoretiska idéer som jag utvecklar anser jag är väl uppfylld då jag hela tiden backat upp mina 

analysresultat med teori. Den extern validitet, huruvida mina resultat kan generaliseras till andra 

miljöer och situationer kan ses från två sidor. Den kan inte generaliseras i syftet att den kan tala för 

att all reality-TV framställer arbetarklassen på ett visst sätt och så vidare. Men i syftet att beskriva 

övergripande resultat som att exempelvis semiotiska val som musik hjälper till att skapa en bild av 

människor på ett visst sätt kan min studie vara generaliserande.  

 

Det kan diskuteras huruvida jag valt extrema fall av porträttering av en överdriven alkokonsumtion 

men som jag tidigare argumenterat för under material (se kap.6) är mina valda sekvenser långt ifrån 

en minoritet av alla de sekvenser innehållande alkohol i programmet. Eftersom mitt material inte är 

särskilt stort vill jag göra det tydligt för läsaren genom att visa tydliga exempel. Jag har även valt att 

berätta steg för steg hur jag fått fram mitt material, vilket skapar en transparens som är viktig inom 

forskningen.  
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8. Resultat & Diskussion 
 

Här nedan presenteras mina resultat från analysen, hela analysen med tillhörande transkribering kan 

ses i bilagan. Mitt resultat är tematiskt uppdelat utifrån de olika personer och grupper jag valt att 

göra min analys på. Här presenterar jag de semiotiska val som gjorts av produktionen samt förklarar 

vilka konsekvenser dessa får för porträtteringen av deltagarna. Mitt resultat presenteras utifrån sju 

sekvenser varav tre med ”raggar-Olsson”, två med ”Böda Beer Bodys” samt en vardera med ”stor 

camparen Åke” och ”Svågrarna”.  

 

8.1 ”Raggar-Olsson”  

 

Olsson (även kallad Raggar-Olsson) är en av de medverkande i programmet som ofta förekommer i 

samband med alkohol. I Olssons fall är det bland annat just det faktum att han förekommer flertal 

gånger i samband med alkohol som konstruerar en bild av honom (och hans gäng) som personer 

som dricker alkohol ofta. Detta kan ses utifrån Van Leeuwens begrepp repetitions, att man väljer att 

upprepa vissa element för effekt. Fallet är inte sådant att man ser honom stupfull under de valda 

sekvenserna men eftersom det finns öl med i princip varje sekvens får de konsekvenser för hur 

Olsson ses. Även det semiotiska valet att benämna honom som raggare får stor inverkan på synen 

på Olsson. På ”namn remsan” som visas i rutan när Olsson filmas står det Olsson ”raggare”, vilket 

därmed blir hans titel. 

 

Den allra första scenen i den allra första säsongen inleds med Olsson. Han filmas när han kommer 

ut från sitt hus. Han har strumpor, shorts, svart t-shirt och träskor. I handen har han en sovsäck och i 

andra handen har en ett 24-pack Norrlandsgulds öl. Redan i den allra första scenen förekommer 

alltså alkohol. Detta säger mycket om Böda Camping som program men säger också något om hur 

Olsson porträtteras, agendan sätts direkt. 

 

I den första sekvensen förekommer också exclusion. I sekvensen packar Olsson sin bil inför färden 

till Böda Camping, tidigare har vi fått sett han bära med sig sovsäcken och ölen ut från sitt hus. 

Denna sekvens visar dock enbart hur han lägger ner ölen i bilen, produktionen har alltså valt att ta 

bort allting annat som han packat (vilket är mycket eftersom bagageluckan på hans raggarbil är full) 

Filmningen är gjord för att fokusera på att Olsson har med sig alkoholen till sin semester på Böda 

Camping. 
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Att det är Norrlandsguld som Olsson har i sin hand för också tankarna till hans smak. Arbetarklas-

sen är som tidigare nämnt av Skeggs (2004) porträtterade som människor som saknar smak och stil 

och Norrlandsguld är inte sedd som en ”finare” ölsort. Den är förhållandevis billig och kan ses som 

en ”lågstatus” öl.  

 

Ett annat semiotisk val som görs i samband med Olsson är additions, i detta fall ofta musik som 

tillägg. En av låtarna som spelas i samband med Olsson är Eddie Meduzas- Ragga runt, låten har en 

textrad som går ”nu ska jag berätta vad de är jag tycker om, det finns mycket raggare och jag är en 

av dom”. Eddie Meduza kan ses som en ikon inom raggarkulturen, känd bland annat för sina vul-

gära låttexter. Ett annat musikstycke som spelas i samband med Olsson är något som låter som en 

typisk ”rockn roll” melodi, soundet är snabbt och det låter som det är en elgitarr som spelar. Stycket 

spelas först tyst i bakgrunden, sedan lite högre när Olsson börjar gå emot bilen han ska åka med, det 

står en öl på taken på bilen och när han går fram för att ta den så tystnar all musik, Olsson muttrar 

”mhm mhmm nu bär det iväg” sedan körs rock´n roll musiken igång igen.  

 

Musiken spelar en stor roll, den blir ännu en förstärkning av Olsson som raggare. Precis som Grind-

staff (2011) beskriver i tidigare forskning (se kapitel 4) att begreppet ”white trash” har en så stor 

innebörd i sig och att människor som benämns med namnet genast tillskrivs ett antal egenskaper 

(Grindstaff, 2011, s.200), kan i detta fall kopplas ihop med hur Olsson benämns som en raggare. 

Raggare är en sorts arbetarklasskultur och för precis som ”white trash” tankarna till människor som 

beter sig och ser ut på ett specifikt sätt. Ordet ”raggare” väcker tankar om outbildade byfånar som 

hörs och syns mycket, kända dels för sin kärlek till bilar men också för att konsumera en hel del al-

kohol.  

 

Även om Olsson själv också erkänner sig som ”raggare” så kan synen på raggare utifrån TV pro-

duktionen ses på annat vis än det sättet som Olsson ser sig själv. Ett exempel på hur raggare tidigare 

porträtteras i TV är genom Peter Settman och Fredde Granbergs rollfigurer ”Ronny och Ragge” där 

de spelar två väldigt okultiverade och vulgära människor. Raggare framställs att besitta många av 

de egenskaper som Skeggs (2004) och Lawler (2008) beskriver som arbetarklassens sätt att porträtt-

eras, kanske allra främst som människor som saknar stil.  
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Även intervjuaren har en roll i hur Olsson framhävs att vara raggare. Intervjuaren väljer att fråga 

om Olsson också har en skinnväst (som han tidigare berättat om att dom flesta som ska campa har). 

Skinnvästen är ett attribut som raggare ofta har och här väljer produktionen att ha med detta för att 

förtydliga att Olsson är en raggare.  

 

En annan additions som görs i samband med Olsson är voice-overns (berättarrösten som i efterhand 

lagts på). I ett av klippen jag analyserat säger voice-overn såhär: ”Det är den 6 kilometer långa bron 

som förbinder Öland med resten av fastlandet och den tappre raggaren Olsson med vänner har lyck-

ats cruisa över den, nu är det dags att fixa vätskebalansen”. Här får voice-overn det att låta som att 

Olsson och hans vänner enbart åkt 6 kilometer över bron innan de velat stanna för att dricka öl, sex 

kilometer som inte tar särskilt långt tid att köra. En vätskebalans är inget som fixas med hjälp av al-

kohol eftersom den snarare förstörs av alkoholen. Voice-overn förlöjligar och framställer ”raggar-

gänget” som alkoholtörstande personer på ett skämtsamtsätt. Det sker genom att spela på tanken att 

raggarna väljer att dricka öl för att fixa sin vätskebalans i kroppen istället för vatten som ”vanliga” 

människor skulle valt. Som om att det är deras sätt att fixa tills balansen i sin kropp, eftersom de har 

en vana att konsumera mycket alkohol. Voice-overn använder sig även av ordet cruisa, som är ett 

begrepp inom raggar-kulturen. Cruisa betyder att nöjet är själva färden, och att något mål för färden 

sällan finns (vilket det ju här faktiskt finns).  

 

En annan detalj är att Olsson och hans gäng kallas just ”gäng” eller ”vänner” vilket gör dem alla till 

en homogen grupp: de blir kollektiviserade. På detta vis skapas distans till dem som människor 

(Machin & Mayr, 2012, s. 80). Sammanfattningsvis framställs Olsson att konsumera överdrivet 

mycket alkohol genom semiotiska val som repetition och additions. Valet att benämna Olsson som 

raggare har även det stor betydelse för porträtteringen av honom, kanske det allra mest betydande i 

porträtteringen. Detta eftersom tankarna och egenskaperna som hör ihop med ordet är mycket vul-

gära och speciella. Benämningen har valts ut medvetet för att skapa en viss bild av honom som för 

tankarna till en överdriven alkoholkonsumtion.  

 

 

8.2 ”Böda Beer Bodys” 

 

Böda Beer Bodys är ett gäng som har campat länge på Böda Camping, de kommer alltid tillbaka till 

samma kvarter och campingplatser. En av ”front figurerna” i gänget är Britt som tillsammans med 

sin man campat i tjugo år på campingen. Gänget kallar sig själva ”Böda Beer Bodys” och alla i 



 

24 

 

gänget har likadana träningsoveraller med trycket Böda Beer Bodys (för männen) och Böda Beach 

Babes för kvinnorna. Att uppmärksamma är felstavningen på bodies som istället skrivs med bodys. 

Böda Beer Bodys driver till viss del med sig själva men deras sätt att vara framhävs och överdrivs 

även med hjälp av produktionen.  

 

Första gången Böda Beer Bodys introduceras är det i kontrast till två andra campare, som bor på så 

kallade ”paradgatan”. Filmsekvensen inleds med att voice-overn säger ”veterancamparna Bertil och 

Monika berättar gärna mer om dom olika kvarteren på campingen”. Bertil och Monika filmas när de 

är ute och cyklar, sedan när de pekar ut en del av campingen på kartan och säger ”här bor dom, dom 

som bor i slummen”. Därefter visas åtta kortare filmsekvenser från kvarter ett, även 

kallat ”slummen” där Böda Beer Bodys bor. Kontrasten sätts här mellan veterancamparna från 

paradgatan och Böda Beer Bodys i ”slummen”, veterancamparna framställs som hurtiga, 

hälsosamma människor medan Böda Beer Bodys framställs tvärtemot. Filmsekvenserna som visas 

innehåller bland annat situationer där Böda Beer Bodys har fest, dricker alkohol, pratar högt och 

andra situationer framställda som kaosartade. En sekvens innehåller exempelvis en festsituation där 

en person i Böda Beer Bodys håller upp en t-shirt där det står ”borta bra men helväck bäst” (med 

syfte på alkoholkonsumtion).  

 

Under klippens gång sker en addition med hjälp av voice-overn som säger: ”Borta i kvarter ett, 

slummen som det kallas hittar vi ett gäng som ständigt återkommer och som alltid håller ihop”. 

Även här benämns alltså kvarter ett som ”slummen” inte enbart av veterancamparna utan även av 

produktionen. Att inte enbart Bertil och Monika benämner kvarter ett som slummen utan även tv 

produktionen kan ses som en evaluation av camparna. De blir stämplade som de ”dåliga” på cam-

pingen.  

 

Sekvensen liknande en ”snabbspolning” där Böda Beer Bodys presenteras är mindre än en minut 

lång och innehåller som tidigare nämnt åtta kortare sekvenser, varav fyra av dessa innehåller alko-

hol. Under loppet av mindre än en minut har publiken fått en bild av Böda Beer Bodys som kaosar-

tade, högljudda och alkoholdrickande personer. Det görs med hjälp av den semiotiska resursen re-

arrengement- att TV-produktionen rekontextualiserar händelserna i fel ordning. Att klippningen 

görs på detta sätt kan även tolkas som exclusion- de väljer att ta bort den ”normala” situationerna i 

vilka dessa korta sekvenser egentligen kanske kommer ifrån. De blir taget ur sitt sammanhang ge-

nom rearrangement och exclusion.  
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Dessa små korta sekvenser är utvalda av produktionen av en anledning. Det är genom dessa korta 

sekvenser produktionen väljer att presentera Böda Beer Bodys.  Att välja dessa scener som är helt 

tagna ur sitt sammanhang och ihopklippta som en presentation säger mycket om hur produktionen 

vill visa upp dessa personer med en bild som bekräftar den syn på arbetarklassen som Skeggs 

(2004) skriver om.  

 

Bilden som skapas för tankarna till ”white trash”, eller som det ibland också kallas ”trailor trash”. 

Ingen benämner Böda Beer Bodys som ”white trash” explicit. Däremot beskriver produktionen 

Böda Beer Bodys som människor som ständigt återkommande till campingen, ständigt som är en 

synonym till kontinuerligt, permanent och evig, vilket kan föra tankarna till att de lever i sin 

husvagn stora delar av året- med andra ord ”trailortrash”. Men inte enbart för att de väljer att leva 

stora delar av året på en camping, utan också för deras sätt att leva och de stereotypiska drag som 

konnoteras till ordet ”trailor trash”. Vilket innefattar bland annat en hög alkoholkonsumtion och ett 

visst sätt att klä sig och se ut, mannen som håller upp t-shirten ”borta bra men helväck bäst” har 

exempelvis tribal tatueringar på sin arm, en tydlig ”symbol” för att inte har någon stil, tatueringen 

för tankarna till begreppet ”white trash”.  Om man läser om ”white trash” på Wikipedia (som inte är 

akademiskt korrekt men ändå ett frekvent använt uppslagsverk i samhället) så är bland annat 

relaterade andra sök ord, arbetarklass och Böda Camping (TV-programmet).  

 

Additions sker även det tillsammans med Böda Beer Bodys. Det är samma musikslinga som spelas 

i båda mina valda sekvenser. Musiken är akustisk med inslag av trumpet och bas. Det är ett musiks-

tycke som trappas upp under sekvensernas gång. Stycket är både ojämnt och stressigt men har sam-

tidigt en glad och energisk ton som bygger upp ett glatt humör. Musikstycket går upp mot en pitch 

som är hög. Musiken säger något om personerna i fråga, i kombination med de snabba filmsekven-

serna när Böda Beer Bodys introduceras. De framställs förutom att vara kaosartade, högljudda och 

alkoholdrickande även att vara glada och energiska personer med hjälp av musiken.   

 

Den andra valda sekvensen av Böda Beer Bodys innehåller en av de sekvenserna från tidigare 

nämnda ”snabbspolning” och denna gång i en längre version. Sekvensen handlar om att Böda Beer 

Bodys skall ”inviga” nya ”prospects” (personer som vill vara med i gänget) inför sommaren. 

Dessa ”prospects” får en del regler och dylikt som skall följas för att få bli en del i Böda Beer 

Bodys.  
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Sekvensen börjar med samma musikstycke som ovannämnt, ett piggt och stressigt stycke som av-

slutas i en ”pitch”. Sedan kommer voice-overn in och säger ”Samtidigt borta i kvarter ett slummen 

har det blivit tid för Carina och Fredrik att ta ett steg närmare gemenskapen i familjen Böda Beer 

Bodys, men först en genomgång av reglerna”.  Britt läser sedan från ett papper: ”Alkohol må häm-

ningslöst förtäras utan inblandning av the family, undantag är dock vodka, whiskey, konjak, mum-

melman, jägermeister, gin, rom, vitt och rött vin, cider, genever samt öl och övrig drycker översti-

gande fyra promill procent, vid förtäring av dessa drycker bör övriga familjen tillfrågas om de vill 

ha en jävel”. 

 

Detta är den enda regel som läses upp i filmsekvensen (även fast vi som publik kan ana att det finns 

fler regler eftersom båda Britt och personen bredvid henne har varsitt a-4 papper i handen), här sker 

en exclusion: man väljer att ta bort vissa händelser i rekontextualiseringen, produktionen väljer att 

lägga fokus på alkoholen.  

 

Ett klipp görs sedan till en sekvens där man skjuter in de nya så kallade ”prospects” genom att 

poppa upp vad som ser ut att vara två champagne flaskor. Här kommer även ett till musikstycke in 

(addition). Låten som spelas i bakgrunden är en hetsig låt, texten är nästintill ohörbar men melodin 

kan tolkas som påhejandes. Efter detta sker en till klippning till en sekvens där några ur Böda Beer 

Bodys tar varsitt shot (ännu en rearrangement). Kvällen framställs på sådant vis att enbart ha 

handlat om alkohol.  

 

Smaklös humor är något annat som också konstrueras och visas upp både i form av tidigare ”borta 

bra men helväck bäst” t-shirten men också deras genomgång av regeln. Skratten kommer i samband 

med alkohol och skämt om alkohol. Skeggs (2004) skriver om arbetarklassen som människor som 

porträtteras som smaklösa, Böda Beer Bodys humor kan ses som ett exempel på detta. Att skratta åt 

”borta bra men helväck bäst” kan ses som osmakligt och konstigt, Böda Beer Bodys humor kan föra 

tankarna till att de konsumerar stora mängder alkohol och därför finner t-shirten rolig.  

 

Böda Beer Bodys sätt att porträtteras kan kopplas ihop med Eriksson (2015)och hur han beskriver 

att de medverkande i Ullared framställs att ha en överdriven konsumtion. Här kan man se en lik-

nelse med att Böda Beer Bodys i sin tur framställs att ha en överdriven konsumtion (av alkohol).  

Precis som Skeggs (2004) beskriver hur arbetarklassens brukar ges egenskaper att vara underhål-
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lande och överdrivna kan detta kopplas till gänget i Böda Beer Bodys. Skeggs skriver även att arbe-

tarklassens kvinnor ofta visas som överviktiga kvinnor som tappat kontrollen, vilket också speglar 

bilden av flertalet kvinnor i Böda Beer Bodys. De är de två överviktigaste kvinnorna i Böda Beer 

Bodys som oftast visas upp och då särskilt en kvinna vid namn Britt. Den kvinnliga kroppen är ett 

sätt att markera klass, produktionen använder sig av den kvinnliga kroppen för att säga något om 

Böda Beer Bodys. Fokus ligger på dess kroppar och hur de framställs att vara smaklösa, vulgära och 

liknande. Arbetarklassens kvinnor visas ofta som överviktiga människor som har tappat kontrollen, 

över sig själva och sitt utseende (Skeggs, 2004, s.102). Britt blir ett praktexempel på en representant 

från arbetarklassen med många av de vanligt förekommande attribut som kvinnor från arbetarklas-

sen ges- överviktiga människor som tappat kontrollen och i detta fall inte enbart över sin kropp utan 

i detta fall också över sin alkoholkonsumtion, Britt framställs även att vara överdriven, högljudd 

och underhållande som människa. Att vara överviktig kan också föra tankarna till det som Grind-

staff skriver om Bourdieus uttalande om klasskillnader, skillnaden mellan de ”kultiverade” bor-

garna/ medelklassen och arbetarklassen som beskrivs att vältra sig besinningslöst (kan dock också 

ses som harmlöst) i njutning (Grindstaff, 2011, s.199) (Bourdeiu, 1984, s.490). Att vara överviktig 

kan ses som ett sätt att vältra sig i en slags njutning.  

 

Gänget i Böda Beer Bodys bjuder på sig själva och är skojfriska människor. Det som dom kanske 

själva inte är medvetna om är hur och vad produktionen sedan väljer att framhäva hos dem. Det är 

viktigt att förstå att tilläggen, så som klippningen (rearrangement) musiken (additions) och alla de 

exclusions som görs, bidrar till porträtteringen av Böda Beer Bodys som festgalna och överdrivna. 

 

Rearrangements klipper ihop vad som innan förmodligen är timmar och åter timmar av inspelat 

material till komprimerade sekvenser där mycket händer på kort tid. Det skapar en känsla av Böda 

Beer Bodys som hetsiga och överdrivna människor som enbart festar och dricker alkohol.  

Produktionen har använts sig av vanliga situationer som annars inte skulle skapat någon TV 

underhållning, exempelvis som när en kvinna i Böda Beer Bodys dras iväg av två stora hundar i 

koppel och blandat dessa tillsammans med festsituationer och kombinationen skapar en kaosartad 

bild av Böda Beer Bodys.  

 

 

 

 



 

28 

 

8.3 ”Storcamparn Åke” 

 

Åke är en medelålders man som tillsammans med tjugo andra personer åker och campar på Böda 

Camping, de kommer till campingen i en stor buss. Åke är en annan av de medverkande, som 

liknande Böda Beer Bodys sätts i kontrast mot en annan medverkade i programmet. Detta görs i 

form av rearrangement. Filmsekvensen jag valt att analysera pendlar mellan två olika sekvenser, 

den ena är ett klipp med en äldre man som sitter i en stol och får frågor om campingen och den 

andra är ett klipp med Åke och hans gäng som berättar om deras medhavda alkohol.  Den valda 

sekvensen med Åke (som även kallas ”storcampare Åke”) börjar med mannen i stolen som får 

frågan ” är alla välkomna här?” varpå han svarar: ”nja ja det har jag inte kollat än vad de är för det 

finns nog ett och annat vrak här som de inte vill ha hit”. Sedan sker en klippningen till när Åke 

rullar in med sin stora buss på sin plats på campingen.Betydelsen för rearrangement i denna 

situation blir att Åke och hans gäng framställs som just dom ”vraken” som människor inte vill ha 

till campingen, rekontextualiseringen lägger till en evaluation av Åke och hans gäng som ”vrak” 

och på så vis även fördömer Åke, hans gäng och även deras sätt att vara. 

 

Därefter säger voice-overn: ” Någon som njuter på sitt eget sätt det är Åke som tillsammans med 

sitt tjugomanna gäng landat på Böda”, ett klipp görs till när Åke ser ut att stänga av sin buss, voice-

overn forsätter sedan: ”En gemensam inställning för Åkes gäng är hur man inviger en helt vanlig 

dag på campingsemestern”. Klippning sker här till en sekvens där Åke och hans gäng sitter utanför 

sitt förtält (som är ett stort partytält) och dricker alkohol. Klippningen är gjord som om att Åke och 

hans gäng precis kommit till campingen eftersom tidigare klipp visar hur Åke rullar in på platsen. 

Detta är ju dock inte fallet eftersom de redan fått upp förtält och dylikt. Här sker en rearrange-

ment. Det ger en osann, orättvis bild av Åke och hans gäng som om de genast tagit fram alkoholen 

när de rullat in med bussen på campingen. Produktionen bryr sig inte om att återberätta den sociala 

praktiken i rätt ordning utan är enbart ute efter att skapa effekt. En effekt som framhäver alkohol-

konsumtionen hos gänget.  

 

Sedan följer en sekvens där Åke och hans gäng blir intervjuade, och stolt visar upp sina ”dunkar” 

med hembränt, det sägs dock aldrig högt att dunkarna innehåller hembränt men det framgår tydligt. 

Intervjuaren och några i Åkes gäng diskuterar om att de tagit med sig en extra dunk med ”vigvat-

ten” ifall de får slut på lager. Här klipps mannen i stolen in igen och får frågan ”skulle du vilja bo 

där borta?” varpå han svarar: ”nääähää du, där super dom alldeles för mycket, det kan man inte vara 

i de distriktet”. 
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Klippningen går då tillbaka till Åke och hans gäng som nu visar upp sina olika dunkar, märkta med 

olika dagar. Exempel på dunkar som visas upp ”torsdagskul”, fredagsroligt” och så vidare. Sedan 

klipps mannen in igen där han säger ”jag är lite mer den lugna typen”.  Sedan klippt det tillbaka till 

Åkes gäng där en kvinna i gänget säger ”Filma söndag”. Kameran sveper då över och filmar dunken 

som är märkt med texten ”Söndag, H2O Astråkigt”.Åke och hans gäng gör en del av arbetet själva 

med att visa upp en alkoholkonsumtion som inte går av för hackor. Men den förstärks även av 

klippning och sättet som kontrasterna sätts mot varandra. Intervjun som skedde i samband med 

mannen i stolen behöver inte alls ha handlat om Åke och hans gäng och kvarteret där de bor, men 

produktionen väljer att framställa det som sådant.  

 

Additions läggs även till för Åke och hans gäng för att framhäva en överdriven alkoholkonsumtion. 

Musiken som spelas är typisk ”Vilda Västern musik”. Musikstycket som spelas har hela tiden 

samma takt och toner och känns som att det går runt, runt. Vilket i sin tur förstärker känslan av att 

alkoholen aldrig tar slut när Åke och hans gäng börjar visa alla olika dunkar de druckit under veck-

ans gång. Eftersom klippningen görs på detta sätt läggs det till en evaluation på Åke och hans gäng. 

De framställs som de ”dåliga” på campingen och även explicit som att de dricker för mycket alko-

hol eftersom produktionen konstruerar det som att deras konsumtion stör och är känd för andra 

campinggäster på Böda. Åke benämns som ”storcampare” för att allt han gör är stort och mycket. 

Han reser med en stor buss, ett stort sällskap, han har själv en stor kroppshydda, de prylar han har 

med sig är stora och även hans alkoholkonsumtion kan ses som ”stor”-vilket även kan tolkas som 

överdriven. 

 

I Ullared konstrueras en arbetarklass där överdriven och onödig konsumtion är central, vilket i sin 

tur konstrueras som smaklöst och konstigt för TV publiken (Eriksson, 2015, s.8). Samma tankesätt 

kan appliceras på Åke och hans gäng, deras konsumtion av alkohol verkar för TV- publiken över-

driven och därför även smaklös. På detta sätt kan distans skapas till Åke och hans gäng. Att det är 

hembränt som Åke och hans gäng dricker skapar också en klassmarkör, hembränt är en alkoholhal-

tigdryck som för gemene man kan klassas som ”låg status” dryck och som vanligtvis inte kopplas 

ihop med ”kultiverade” människor. I dagens samhälle där allting skall vara fint och allt handlar om 

vad man äter, vad man dricker, vilken druva vinet är gjort av, hur gammal whiskeyn är etc. blir 

detta gäng och deras val av alkohol en kontrast. Dessa människor visar istället upp sina vita stora 

dunkar med hembränt. Deras alkoholkonsumtion ses i mångas ögon som smaklös och överdriven.   
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Sett utifrån the middle-class gaze blir sekvensen komisk och skapar distans och kan kopplas ihop 

med det Lyle (2008) skriver om att arbetarklassen passar till att vara på ett specifikt sätt (Lyle, 2008 

s 10). Detta leder i sin tur till att medelklassen ser sig själv som mer värda och passande till andra 

värden än arbetarklassens (Lyle, 2008, s.2). I detta fall kan paralleller dras med att arbetarklassen 

kan fortsätta dricka hembränt medan medelklassen dricker mer ”accepterade” och ”finare” drycker.  

 

8.4 Svågrarna  

Svågrarna, vid namn Leffe och Peter är två andra personer som medverkar i en av sekvenserna jag 

valt att analysera. Sekvensen börjar med att voice-overn säger ”Nybörjarna får fortsätta kämpa men 

så finns det ju dom som kan det här”. Sedan börjar musik spela, den ökar sedan succesivt och när 

”Leffe” kör in på campingen med sin raggarbil och husvagn hör man enbart musiken. Låten som 

spelas är en låt med Kenneth and the knutters som heter stor, stark och vacker, detta är alltså en ad-

dition som sker. Efter detta följer en sekvens där Leffe och Peter (som benämns som ”svågrarna”) 

försöker få sin husvagn på plats. Efter detta går klippet vidare till när Steffe skruvar i stödbenet på 

sin husvagn och låten ”stor stark och vacker” spelas igen. Det är ett semiotiska val i form av repe-

titions – repetitioner av musiken när svågrarna gör något ”lyckat”.  

 

Bilden av Svågrarna skapas likt Olsson med kopplingar till raggarkulturen, dels för att de filmas när 

de kör sin raggarbil men också på grund av att Kenneth and the knutters kan ses som ett band med 

kopplingar till raggarkulturen. Bandet har exempelvis skrivit låtar som ”Ge mig en öl” och Ung, vil-

lig & motorburen. Som jag tidigare nämnt är raggarkulturen en slags arbetarklasskultur och med 

hjälp av den sortens musik förstärks svågrarnas position som arbetarklass i samhället. Låten som 

spelas kan tolkas på flertal olika sätt för publiken, dels som att en ”stor stark” kan vara en stor 

starköl och dels som att låten handlar om en stor, stark och vacker människa. I båda fallen kan tolk-

ningarna passa in på Steffe och Peter, detta eftersom båda två har större kroppshyddor (stor), låten 

spelas efter dem har gjort en ”bra” insats med husvagnen och stödbenet(stark) och vacker- är alltid 

en tolkningsbarfråga men Peter och Steffe är en bit ifrån samhällets ”ideal” kropp och utseende vil-

ket leder till att ordet vacker då kan tolkas som ironi.  Att tolka ”stor stark” som att det handlar om 

att dricka en ”stor stark” öl är också en tolkning som är passande eftersom klippet till stor del hand-

lar om att Steffe och Peter skall få dricka sin traditionsenliga ”stödbensöl”.  
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Fokus i sekvensen är hela tiden ölen. Steffe själv säger att ”nu kommer faktiskt en obligatorisk grej 

också, då nu ska man få ta den obligatoriska ”stödbensölen” det ska man alltid göra när man kom-

mer fram å fått ned ”stödbena”. Tjejen som intervjuar Steffe och Peter hjälper även till genom att 

ställa frågan ”är det tradition”? Frågan får hela proceduren att verka vanligt förekommande och hon 

förtydligar det som Steffe innan sagt om att ”stödbensölen” är en obligatorisk aktivitet att utföra. 

Klippet avslutas med att Steffe och Peter diskuterar att ”stödbensölen” kom tidigt denna gång (men 

är klockan faktiskt är efter tolv). Ett klipp görs sedan och Steffe och Peter filmas bakifrån och där 

kommer även en ny slags musik in (addition). Den har en behaglig klang och en munter ton som 

kan tolkas som ”nu är allt som det ska vara”. Som att de två svågrarna på två plaststolar med en 

norrlandsguld öl och en Mariestads öl är så som ”det ska vara” på en semester (även fast det är ti-

digt på förmiddagen).  

 

Återigen (som med Olsson och Åke) blir valet av alkohol något att fokusera på för produktionen. I 

detta fall är det Mariestads öl och även här Norrlandsguld öl. Båda ölsorterna hittas i den lägre pris-

klassen och är inget som ses som ”fin” öl. Lawler skriver att smaken kan markera klass, medelklas-

sens smak ses som något önskvärt, något som alla borde ha men inte har. Medelklassens smak blir 

inte enbart något önskvärt utan även nödvändig och de som saknar denna smak blir något att se ner 

på(Lawler, 2005, s.7). I detta fall är det valet av alkohol som talar för att de inte har den ”önskade” 

smaken. Att svågrarna sedan sitter i förgrunden vid sin raggarbil när de dricker ölen är förmodligen 

inte något spontant gjort utan de är förmodligen utplacerade där av produktionen för att framhäva 

och påminna om deras koppling till raggarkulturen.  

 

Voice-overn avslutar sekvensen genom att säga ”Husvagnen är på plats ölen är öppnad och nu vän-

tar två veckors semester för svågrarna”. Meningen knyter ihop säcken efter musiken som spelats 

(som tycks antyda att nu är allting i sin ordning). På voice-overn låter det som att nu kommer Peter 

och Steffe sitta där hela semestern och dricka öl.  

 

Substitution – Peter och Steffe benämns inte med någon annan titel än att vara varandras svågrar, 

”namnremsan” som lägga till i programmet benämner dom båda som ”svåger”. Vilken titel en per-

son ges kan säga mycket om hens auktoritet och hur programmet väljer att tolka dessa personer. 

Kanske jobbar de båda som läkare och hade det stått det på ”namnremsan” kanske tolkningen hade 

blivit något annat. I programmet blir de mer varandras svågrar än sig själva.  
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8.5 Övergripande resultat 

 

Att benämnas som någon annan än ”sig själv” som person är gemensamt för alla utvalda aktörer i 

min analys, man kan se en återkommande användning av ord som gäng, vänner och svågrarna. 

Många av de medverkande blir kollektiviserade, vilket leder till att vi skapar en viss distans till 

dem, om de istället hade blivit benämnda som individer hade de på så vis kommit ”närmare” oss 

(Machin & Mayr, 2011,s. 80). Produktionen väljer alltså att skapa distans till de medverkande.  

 

Detta kan kopplas ihop med hur medelklassen, utifrån the middle-class gaze väljer att skapa distans 

mellan sig och arbetarklassen. Jag anser att det finns spår av the middle-class gaze i produktionen 

av Böda Camping. Detta syns dels på sättet de medverkade porträtteras, som många gånger blir 

skrattbart (vilket görs med hjälp av de semiotiska val som gjorts).Dels utifrån hur voice-overn 

agerar utifrån the middle-class gaze och tankar som skulle kunna tänkas vara en medelklass 

infallsvinkel på programmet. Voice-overn fungerar som den utvärderande rösten som legitimerar 

och förlöjligar de medverkande och deras handlingar (och även hjälper till att bidra till en känsla av 

en överdriven alkoholkonsumtion). Lawler skriver att identiteten inte enbart är hur vi ser oss själva 

men också hur andra ser på en (Lawler, 2005, s.8). I Böda Camping får vi se en bild av de 

medverkande, inte så som de ser sig själva utan hur produktionen (utifrån the middle-class gaze) ser 

på dem. Sammanfattningsvis kan man se att små medel (semiotiska val) kan få stora konsekvenser 

för sättet vi ser människor och deras handlingar. Kopplat till hur Lawler (2005) skriver om klass 

som ett sätt att se människor utifrån identitet och kultur. 

 

Genomgående kan vi även se att rearrangement genom klippning och addition i form av musik är de 

mest framträdande semiotiska val som görs i programmet. Mina resultat kan ses i samband med den 

tidigare forskningen, mitt arbete fungerar som en fortsättning på Eriksson (2015) och hans teorier 

om att Böda Camping är en del av ett förlöjligande av arbetarklassen på TV. Detta kan ses i mitt 

resultat genom exempelvis klippningen som görs i samband med Åke och hans gäng i kontrast 

till ”mannen i stolen”, det blir komiskt att Åke och hans gäng dricker så mycket alkohol och att de 

framhävs att vara ökända på campingen. Även Olsson blir förlöjligad, han som person är redan en 

osäker och inte så vältalig man och produktionen framhäver detta genom att exempelvis ställa 

frågor som: ”är du redo för campinglivet?” när de filmat sekvensen som om han enbart packat öl 

och sovsäck.  
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Ett annat exempel är när Böda Beer Bodys benämns att bo i slummen. Ordet som annars är en 

benämning på områden utanför storstäder där flertalet fattiga människor bor, människor med 

mycket värre förutsättningar och livsöden än Böda Beer Bodys. Ordet används som ett sätt att 

porträttera Böda Beer Bodys som mindre värda för att de bor på ett specifikt ställe på campingen. 

Detta kan kopplas till vad Eriksson beskriver som ett sätt att porträttera arbetarklassen som en 

underklass i samhället. Viktigt att poängtera är dock att produktionen inte enbart handlar om att 

framställa arbetarklassen på ett visst sätt utan även om medelklassen. Precis som Lyle (2008) 

skriver handlar the middle-class gaze om att sätta sig själv i kontrast till arbetarklassen. Att skapa en 

distans och ett ”vi” och ”dom”. De medverkande i programmet porträtteras på ett underhållande sätt 

för att medelklassen skall kunna skratta åt dem och känna distans.  

 

Genomgående för alla utvalda aktörer och sekvenser kan man se flertalet kulturella markörer, 

exempelvis genom val av alkohol (hembränt, billig öl) men också hur de medverkande beter sig och 

ser ut. Lawler skriver om hur smak kan markera klass, att medelklassens smak ses som något 

önskvärt, och mer än så den blir även nödvändig och de som saknar denna smak blir något att se ner 

på (Lawler, 2005, s.7). Grindstaff skriver även hon om klass som kultur är ett mer applicerbart 

begrepp idag, om hur estetiska kvalitéer, moraliska benägenheter och beteenden som kan tillskrivas 

olika grupper oberoende av deras materiella tillgångar (Grindstaff, 2011, s.200). Vilket 

överensstämmer med min studie då produktionen framställer de medverkade med hjälp av estetiska 

kvalitéer och beteenden och på så vis påvisar deras klass. Grinstaff skriver också att i TV är klass 

också en social kod som påverkas av den medverkandes sätt att bete sig, prata och klä sig 

(Grindstaff, 2011, s.199). Böda Camping är ett bra exempel på hur ett beteende (som porträtteras) 

kan visa på en viss klass.  

 

Det handlar inte om att bli benämnd som fattig utan om att man har ”fel” livsstil (Lawler, 2005, 

s.9). Vilket rekontextualisering av campinglivet i detta fall beskriver, en överdriven alkoholkon-

sumtion hos de medverkande framställs för publiken som ”fel” (med hjälp av de semiotiska valen) 

vilket i sin tur skapar en evaluation och en icke-legitimerande bild av de medverkandes sätt att vara.  

Den gemensamma utvärderingen (evaluation) och icke-legitimeringen (legitimations) av alla de 

medverkandes alkoholkonsumtion är att den är överdriven och det är ett sätt som inte är accepterat 

och något som endast arbetarklassen sysslar med. Det är en del av diskurs som förlöjligar och 

framställer arbetarklassen som en underklass i samhället precis som Eriksson (2015) beskriver det.  
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9. Slutsats   
 

Syftet med denna studie var att blottlägga och visa på de semiotiska val som gjort i samband med 

produktionen av Böda Camping samt knyta an till tidigare forskning i avseende att visat på hur ar-

betarklassen ofta framställs som överdrivna, okontrollerade och smaklösa i reality-TV. Min metod 

utgick från Van Leeuwens begrepp som beskriver de olika semiotiska valen som gjorts.  

 

I analysen kunde jag avläsa dessa resultat:  

 De vanligaste förekommande semiotiska val som gjorts är additions i form av musik och 

rearrangement i form av klippning.  

 De semiotiska valen hjälper till att framhäva en överdriven alkoholkonsumtion  

 De semiotiska valen hjälper även till att reproducera klasskillnader 

 De semiotiska valen som gjorts bekräftar tidigare forskning om hur arbetarklassen ofta 

porträtteras som överdrivna, osmakliga och utan stil  

 De semiotiska valen som gjort bekräftar även Erikssons (2015) tidigare forskning om att 

arbetarklassen framställs som en underklass i samhället. Det är en rådande diskurs att 

nedvärdera arbetarklassen som reproduceras genom exempelvis program som Böda 

Camping.  

 

Mina resultat kan ses som en fortsättning på Eriksson och hans studier om Ullared, konstaterat att 

de medverkande i Böda Camping framställs som en underklass i samhället, som görs bland annat 

genom att visa upp de medverkandes val av alkohol (såsom hembränt och Norrlandsguld). Att 

framställa de som en underklass i samhället är en del av en rådande diskurs, som också kan kopplas 

ihop med the middle-class gaze, makten utifrån vissa specifika diskurser fortsätter att vara rådande 

och klassrelationer upprätthålls. Skeggs (2004) funderar över i vems intresse klasskillnader 

fortsätter att råda och i detta fall kan vi se att det är medelklassens intresse att upprätthålla en 

distans mellan sig och arbetarklassen.  Programmet görs komiskt för att skapa distans, de 

medverkande får exempelvis egenskaper som är inte är önskvärda. De medverkande ges egenskaper 

som bland annat: överdrivna, smaklösa och underhållande, precis som både Skeggs och Lawler 

beskriver att arbetarklassen vanligen porträtteras. Skeggs och Lawlers sätt att se på klass 

genomsyrar klippen jag valt.  
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Reality-TV har ofta för avsikt att utvärdera människor och detta kan göras på många olika sätt. 

Exempelvis genom make-over TV, men även i TV-program som Böda Camping. Detta sker genom 

rekontextualiseringen. I en rekontextualisering sker legitimeringar och andra utvärderande tankar, 

precis som man kan se under metod, där jag beskriver Van Leeuwens begrepp evaluation och 

legitimation. Lawler skriver att det inte handlar om att bli benämnd som fattig utan om att man har 

”fel” liv (livsstil) (Lawler, 2005, s.9). Vilket onekligen de medverkande i mina valda sekvenser 

anses ha. Arbetarklassen porträtteras i Böda Camping precis som Skeggs (2004) beskriver det med 

tillhörande egenskaper så som överdrivna, utan stil, smaklösa och underhållande.  

 

Resultatet ger upphov till ett växande intresse för om huruvida flertalet program i genren reality-Tv 

bjuder in till en förlöjligande syn på arbetarklassen, men också en syn på arbetarklassen som 

överdrivna. Om jag skulle utveckla studien ytterligare skulle jag välja att använda mig av flertalet 

olika program och sekvenser, samt utöka studien med att inte enbart fokusera på alkohol utan 

förlöjligande i stort. Att enbart studera voice-overns roll i programmet skulle även det vara 

intressant. Studien skulle även kunna fungera som kvantitativ forskning där man kunnat räkna antal 

gånger alkohol förekommer under programmen.  

 

10. Sammanfattning 
 

Min uppsats har haft som avsikt och syfte att blottlägga och visa på de semiotiska val som gjort i 

Tv-programmet Böda Camping för att konstruera en bild av att de medverkande i programmet 

konsumerar överdrivet mycket alkohol. För att genomföra detta använda mig av en multimodal 

kritisk diskursanalys (MCDA) vars utgångspunkt är att analysera, blottlägga och systematiskt visa 

på de olika semiotiska val som gjorts som en form av kommunikation (Machin & Mayr, 2012, s. 9). 

Jag har i min studie analyserat sju sekvenser från säsong ett av Böda Camping. I min gjorda analys 

kunde jag se vilka semiotiska val som gjorts i de valda sekvenserna, detta utifrån begrepp av Van 

Leeuwen. Resultatet visar på att de medverkande i programmet (som jag även hade som 

utgångspunkt) framställs ha en överdriven alkoholkonsumtion och att denna påstådda överdrivna 

konsumtion konstruerades genom flertalet olika semiotiska val. De mest vanligt förekommande 

semiotiska valen har varit additions och rearangment. Mina teoretiska utgångspunkter har varit 

klass, the middle-class gaze och diskurs. Böda Camping upprätthåller och reproducerar 

klasskillnader och kan ses som påverkad av the middle-class gaze som tar sig i uttryck genom att 

exemåelvis förlöjliga de medverkande i programmet med hjälp av semiotiska. 



 

36 

 

11. Källförteckning  
 

Elektroniska källor 

Beck, D., Hellmueller, L.C. & Aeschbacher, N. 2012, ’Factual Entertainment and Reality TV’, 

Communication Research Trends, vol. 31, no. 2, pp. 4. 

Eriksson. Göran, 2015, ’Ridicule as a Strategy for the Recontextualization of the Working Class’, 

Critical Discourse studies, Vol. 12: no 1 pp.  20-28.  

 

Hill, A. 2007, ’Restyling Factual TV: Audiences and News, Documentary and Reality Genres’, 

Routledge, Abingdon, [England]; New York. 

 

Lawler, S. 2005, ’Introduction: Class, Culture and Identity’, Sociology, vol. 39, no. 5, pp. 797-806. 

 

Lyle, S. 2008, ’(Mis)recognition and the Middle-class/bourgeois gaze: A Case Study Of Wife 

Swap’, Critical Discourse Studies, vol. 5, no. 4, pp. 319-330. 

 

Nabi, R.L. 2007, ’Determining Dimensions of Reality: A Concept Mapping of the Reality TV Lands-

cape’, Journal of Broadcasting & Electronic Media [H.W.Wilson - SSA], vol. 51, no. 2, pp. 371. 

 

Turner, Graemer (2010)  ’Ordinary People and the Media Theroy, Culture & Society’, SAGE 

publications Ltd, London  

 

www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article148797.ece. Hämtad 2014-12-14 

www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3072501.ece Hämtad 2014-12-14 

 

Tryckta källor  

 

Bryman, Alan (2011). ’Samhällsvetenskapliga metoder. 2’, [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Bryman, Alan (2002). ’Samhällsvetenskapliga metoder. 1’. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

 

Eriksson & Moberg (’Semiotik’) i Ekström, Mats (red.) (2008). ’Mediernas språk’. 1. uppl. Malmö: 

Liber 

 

Grindstaff (’From Jerry Springer to Jersey Shore: The Cultural Politics of Class in/on US Reality 

Programming’) i Wood, Helen & Skeggs, Beverley (red.) (2011). ’Reality Television and Class’. 

London: BFI 

 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article148797.ece
http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3072501.ece


 

37 

 

Machin, David & Mayr, Andrea (2012). ’How to do Critical Discourse Analysis: a Multimodal In-

troduction’. London: Sage 

 

Ouellette, Laurie & Hay, James (2008). ’Better Living Through Reality TV’. Oxford: Blackwell 

Holmes, Su & Jermyn, Deborah (red.) (2004). Understanding reality television. London: Routledge 

 

 

Skeggs, B. 2004, ’Class, Self, Culture’, Routledge, London. 

 

Van Leeuwen, Theo (2005). ’Introducing Social Semiotics’. London: Routledge 

 

Van Leeuwen, Theo (2008). ’Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis’. 

Oxford: Oxford University Press 

 

Wood, Helen & Skeggs, Beverley (red.) (2011). ’Reality Television and Class’. London: BFI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

 

 

Bilaga 
 

Avsnitt 1, scen 1 

RO- Raggar-Olsson 

IR- Intervjuaren  

 

Detta är den allra första scenen i den allra första säsongen av Böda Camping. En smal kille kommer 

ut från ett tegelhus. Han har strumpor, shorts, svart t-shirt och träskor. I handen har han en sovsäck 

och i andra handen har en ett 24-pack Norrlandsguld.  

 

 

1 RO då ska vi campa lite tänkte vi 

2 IR vart ska ni åka nånstans 

3 RO till Öland e de har lite sovsäck och lite öl och sånt där  

4  som hör till 

 

Filmar när han lägger in ölen i bilen 

 

5 IR Vad äre för kläder du har med dig 

6 RO Jaaa de ehhh väl dom flesta har väl jeansbyxor och sen äre  

7  det här väst skinnväst 

8 IR Har du också det 

9 RO Jaaah den är nedpackad där också  

 

Klipp när han sätter på sig västen 

 

10 RO så den har vart lite blöt lite skrynklig men det ordnar nog 

11  till sig  

12 IR Är du redo för campinglivet 

13 RO Jaa nu är jag redo  

 

 

 

Exklusion: Förmodligen har Olsson packat ner mer än bara det sista som läggs in i bilen (ölen och 

sovsäcken). När Olsson lägger in ölen är bilen redan full av packning. Klippningen görs så att publi-

ken får känslan av att Olsson enbart brytt sig om att ta med sig ölen, att det var det viktigaste för 

campingsemestern. Att klippningen sker så som den gör bidrar till att fokus ligger på alkoholen. 
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Legitimation/evaluation?  – Intervjuaren frågar efter att ha frågat enbart om vart Olsson ska och 

vad han har för kläder om han är reda för campinglivet? och han därpå svarar ja. Av det som publi-

ken fått sett utifrån filmklippet verkar inte Olsson särskilt redo för campinglivet.  

 

Intervjuarens roll (rekontextualisering): När Olsson får frågan ”vad äre för kläder du har med 

dig?” verkar han inte ha tänkt så långt. Intervjuaren väljer att fråga om Olsson också har en skinn-

väst (som han tidigare berättat om att dom flesta har). Skinnvästen är ett attribut som raggare ofta 

har (raggare som ofta förknippas med alkoholkonsumtion) och här väljer produktionen att ha med 

detta för att förtydliga att Olsson är en raggare.  

 

 

 

Avsnitt 1, 9:30 min in i klippet. 

 

VO- voice-overn 

SV1-Leffe 

SV2-Peter  

 

VO nybörjarna får fortsätta kämpa men så finns ju det dom som kan det 

här. 

 

Musik börjar spelas, musiken ökar succesivt och man hör enbart musik när Leffe kör in på cam-

pingplatsen med sin raggarbil och husvagn och skall få in den på sin plats på campingen. Låten som 

spelas är en låt med Kent and the knutters som heter stor, stark och vacker.  

Efter detta följer en film sekvens där Leffe och Peter (som benämns som ”svågrarna”) försöker få 

sin husvagn på plats. Efter detta går klippet vidare till när Steffe skruvar i stödbenet på sin husvagn 

och låten ”stor stark och vacker” spelas igen. 

 

1 SV1 hyfsat rak är lit ganska viktigt men om det är helt spikrakt 

  de kan man leva utan eller ja med 

 

skruvar i stödbenet 
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2 SV1 ja det får ju inte vara för väldigt snett för då kan man ju 3

  nästan rulla ur sängen nu kommer faktiskt en obligatorisk 

4  grej också då nu ska man  få ta den obligatoriska stödbens  5

  ölen det ska man alltid göra  när man kommer fram å fått ned 

6  stödbena 

7 IR är det tradition 

8 SV1 ja då tar man en öl om när man är färdig 

 

KLIPP – Leffe kommer ut från husvagnen med två öl och ger den ena till 

Peter. 

 

9 SV2 Tack å kall också 

10 SV1  å två stolar 

11 SV2 juste ah men dom 

 

KLIPP till att de sitter i stolarna 

 

12 SV2 Ja brukar stödbensölen på förmiddan brukar de inte va 

13  brukar oftast va på eftermiddan känns lite 

14 SV1                           [ja men] 

15 SV1 Ja det vart lite tidigt] 

16 SV2 Ah efter tolv är den 

17 SV1 Ah ja då äre absolut godkänt 

18 SV2 Den är två över 

19 SV1 Två över? 

20 SV1 Skratt, underbart tajmat 

21 SV2 [skratt] 

22 SV [ja] 

23 VO Husvagnen är på plats ölen är öppnad och nu väntar två 

24  veckors semester för svågrarna 

 

Svågrarna filmas när de sitter på varsin plaststol och dricker varsin öl. Sedan filmas de bakifrån där 

de sitter och voice-overn säger ovannämnda mening.  

 

I klippet kan vi se flera olika semiotiska resurser som tillägg.  

 

Additions – musik och voice overn  

 

Låten som spelas kan tolkas på flertal olika sätt för publiken dels som att en ”stor stark” kan vara en 

”storstark” öl och dels som att låten handlar om en stor, stark och vacker människa.  
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I båda fallen kan tolkningarna passa i på Steffe och Peter detta eftersom båda två har större kropps-

hyddor (stor), just eftersom låten spelas efter de har gjort en ”bra” insats med husvagnen och stöd-

benet(stark) och vacker- är alltid en tolkningsbarfråga men utifrån samhällets ”ideal” är Peter och 

Steffe långt ifrån dessa vilket ordet  vacker då kan tolkas som ironi.   

 

Att storstark kan tolkas som att dricka en storstark öl är också en tolkning som kan passa in ef-

tersom hela klippet går ut på att mynna ut i öldrickning. Fokus i sekvensen är hela tiden ölen, det är 

deras ”tradition” efter att de har fått i stödbenet på husvagnen.  

 

Klippet avslutas med att Steffe och Peter filmas bakifrån och där kommer även en ny slags musik 

som har en behaglig klang som kan tolkas som ”nu kan allt gå tillbaka till det normala, eller nu är 

allt normalt”. Det är en munter ton. Som att de två svågrarna på två plaststolar med en norrlands-

guld öl och en Mariestads öl är så som ”det ska vara” på en semester. Även fast det är tidigt på för-

middagen.   

 

Voice-overn fungerar som berättarröst, de avslutande meningarna som voice-overn gör är bety-

dande för bilden av svågrarna ”Husvagnen är på plats ölen är öppnad och nu väntar två veckors se-

mester för svågrarna”.  

 

Repetitions – repetitioner av musiken när de gör något ”lyckat”.  

 

Substitution – Peter och Steffe benämns inte med någon annan titel än att vara varandras svågrar. 

”namn remsan” som tilläggs på programmet benämns de både som ”svåger”. Vilken titel man som 

person ges kan säga mycket om ens auktoritet och hur programmet väljer att tolka dessa personer. 

Kanske jobbar dem båda som läkare och hade det stått det på ”namn remsan” kanske tolkningen 

hade blivit något annat. Samtidigt bedöms svågrarna som ”proffs” på campingen. Vilket kanske är 

en banal och ett förlöjligande att man är proffs på att fixa en husvagn på plats. De blir mer ”cam-

pare” och varandras svågrar än sig själva.  

  

Det överdrivna görs egentligen också av en lite mening som intervjuaren ställer ”är det tradition”? 

(När Steffe pratar om ”stödbensölen” ). Det får hela proceduren att verka vanligt förekommande.  
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Avsnitt 1, 13:37 in i programmet 

 

Tystnad när Olsson går fram mot bilen och tar sikte mot ölen, sedan sätts 

”rocknroll” musiken igång igen och Olsson säger 

 

1 RO mhhmm nunu nu bär det iväg 

2 VO så var raggar olsson och hans gäng på väg mot böda camping 

 

En annan aktör som framställs med hjälp av musik är ”raggar-Olsson”. Raggarolsson introduceras 

med en låt av Eddie Meduza, låten heter ”ragga runt” och är en av Meduzas mest kända låtar. Eddie 

Meduza själv var en artist med få gränser och hade ett sätt att skriva låtar som är väldigt ”ogene-

rade” och vulgära och även dels för att raggare (som låten handlar om) kanske är mest kända för att 

gilla bilar och alkohol. Den personen som visas upp efter låten konnoterar man med låten.  

 

Först intervjuas Olsson med namn texten ”raggare” sedan kommer hans kompisar och de diskuterar 

vädret. Sedan börjar en ny ”rockn roll”låt spelas tyst i bakgrunden, sedan lite högre när Olsson bör-

jar gå emot bilen han ska åka, det står en öl på taken och när han går fram för att ta den så tystnar 

allting  

 

 

Substitutions: Aktörerna här blir ”raggarna” - kollektiviserade. 

Additions: Musiken, rocknroll och Eddie Meduza.  

Repetitions: Alkohol 

Och just det semiotiska valet att benämna honom som raggare får stor inverkan på synen på Olsson. 

Han är kanske den person i programmen som blir mest förlöjligad. Han är en väldigt nervös och 

osäker person och de spelar kamera teamet på. Genom att fråga obekväma frågor programmen ige-

nom.  

 

Avsnitt 1, 18,36 in i programmet 

 

1 VO det är den 6 km långa bron som förbinder öland med resten av 

 fastlandet och den tappre raggaren olsson med vänner har lyckats 

 cruisa över den nu är det dags att fixa vätskebalansen 
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Här kommer raggarmusiken igen och då vet man att det är raggar Olsson och hans vänner som snart 

kommer att träda in i bild. Voice overn talar som att raggarna enbart har åkt 6 km innan det är dags 

för att fixa vätskebalansen.  

 

Additions: Voice-overn och musik. 

Voice-overns roll i detta – som att raggarna enbart har åkt de 6 km som bron är innan de stannar och 

dricker alkohol. Återigen med raggarmusik.  

 

Avsnitt 1, 20:23 in i programmet 

 

Ett äldre pensionärspar visar ut på kartan 

 

1 VO veterancamparna bertil och monika berättar gärna mer om dom 

 olika kvarteren på campingen 

  

 

2 MO här har vi här bor dom 

3 IR vilka då? 

4 MO dom som bor i slummen 

5 MO haha 

6 BE [haha] 

 

(musik spelas  

 

Sedan följer en rad korta sekvenser från ”kvarteret” 

 

bild 1: en sekvens på en del av campingen visas upp. Det som filmas ser 

inte lika städad ut som andra delar av campingen som tidigare visats upp. 

 

Bild 2: En man som slår ut med armarna och skriker ”HALÅ ELLER” och sedan 

kramar en kvinna och hennes man. 

 

bild 3: tre män som står och skålar i öl 

 

bild 4: en fest situation där de ropar hurra hurra hurra 

 

bild 5: två stora hundar som drar iväg med en kvinna i koppel 
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7 VO Borta i kvarter ett slummen som det kallas hittar vi ett 

8  gäng som ständigt återkommer och som alltid håller ihop  

 

bild 6: 2 par kramas 

 

bild 7: festsituation: två män i fokus, ena mannen skrattar och viker ut 

en t-shirt där det står ”borta bra men hel väck bäst” på 

 

9 XX borta bra men hel väck bäst 

10 xx skratt 

 

bild 8: ett gäng från den camping delen står och skrattar med varsin shot 

i handen. 

 

 

Först och främst hur de ”goda” pensionärerna som bor på ”paradgatan” pekar ut campingen delen 

som slummen (motsättningar). Och att även voice-overn väljer att benämna den på samma sätt.  

 

Alla de klipp som visas för tankarna till ociviliserade, röriga, okontrollerbara, kaosartade, häm-

ningslösa, alkoholdrickande människor.  

 

Görs genom dels klippningen som får in åtta sekvenser under kort tid som ovan sett får in både fest-

situationer (4 st.).  

 

Sammansvetsat gäng – kollektiviserade.  

 

Rearrangement i tid med alla korta klipp  

 

 

Avsnitt 1, 41:31 in i programmet  

 

Bild 7 från tidigare valda sekvens spelas upp igen men nu i större ut-

sträckning.  

 

XX: Okänt namn 

VO: Voice-over 
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1 VO samtidigt borta i kvarter ett slummen har det blivit tid för  

2  carina och fredrik att ta ett steg närmare gemenskapen i 

3  familjen böda beer bodies. Men först en genomgång av reglerna: 

 

Fest tillfälle hos BBB 

 

4 XX Alkohol må hämningslöst förtäras utan inblandning av the 

5   family, undantag är dock voddka whisky konjak likör momelman 

6  jägermesiter gin rom vitt och rött vin cider genäver Samt öl  

7 och övrig drycker överstigande fyra promill procent 

8 XX skratt 

9 XX vid förtäring av dessa drycker bör övriga familjen   

10  tillfredas om dom vill ha en jävel 

11 XX hahaha 

12 XX nu firar vi de nya familjer givetvis, nu skjuter vi in dom 

13 XX wööööww 

 

14 VO konstigare än så var det inte, å carina och fredrik har en 15

  sommar fylld av prövningar 

 

16 FR det är ju såhär att allt riktigt bra får man kämpa för, när 

17  man väl har kämpat igenom dom här reglerna så kan man ju 

18  stolt va med i the family. Jag menar allt har sitt pris 

19  nästa år vill vi sitta under den här gräddhyllan här 

 

KLIPP 

 

20 GR hurra hurra hurra välkommna 

21 XX tackar 

 

Musik – come on come on  

 

KLIPP 

Alla shottar  

 

22 VO så har böda beer bodies invigt sina nya prospects grillarna 

23   på campingen börjar svalna och ny börjarna har fått upp 

24   tältet, klockan närmar sig 23 nollnoll och snart ska det 

25   vara helt tyst på campingen. 
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Avsnitt 7, 4 min in i programmet 

 

IR:Intervjuare 

XX: Okänd namn  

 

Sekvensen innan 

1 IR är alla välkomna här 

2 XX nja ja det har jag inte kollat än vad de är för det finns 

3  nog ett och annat vrak här som de inte vill ha hit 

 

MUSIK 

 

4 VO någon som njuter på sitt eget sätt det är åke somtillsammans 5

  med sitt 20 manna gäng landat på böda 

 

6 ÅK aahhh som en klocka 

 

7 VO en gemensam inställning för åkes gäng är hur man inviger en  

8  helt vanlig dag på campingsemestern  

9 ÅK börjar lugnt idag (tittar bort mot trädet) 

 

vin i handen filmar en bag in box påse med röd vin med texten ”blodpåse” 

och larmad 

 

10 VO vad är det där vad är det i den då 

 

11 ÅK det är lite vin kan man kanske kalla det så har vi ju dom 

12   dagliga dunkarna vi var tvungen att ta in en reservare 

 

(kille visar upp hembränt dunk med texten) 

vig vattnet. (visar annan dunk som det står HB MORA VATTEN , vig vat-

tenpå) 

 

13 VO är det starkare eller 

14 ÅK Nä 

15 XX [jaa] 

16 ÅK nä det är nog samma styrka på dom måste man säga 

17 XX nääe 
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18 ÅK men om det går för fort i veckan så måste man ju ha reserv 19

  med sig 

 

(kille visar mora vattnet igen) 

 

KLIPP till mannen i stolen 

 

20 VO den här gatan som ligger här, ni har inte velat bo på den  

21  nån gång? 

22 XX Om jag hade velat det? 

23 VO Ja 

24 XX nääähää du, där super dom alldeles för mycket det kan man  

25  inte vara i de distriktet. 

 

KLIPP tillbaka till tjugomanna gänget 

 

26 XX här har vi torsdagen då 

 

(visar annan dunk) 

 

27 XX  torsdagskul 

28 XX fredagen var det var fredagsroligt Och sen onsdan 

29 ÅK  fast det där har vi köpt på systembolaget givetvis 

30 XX haha ja 

31 XX absolut absolut 

 

KLIPP till tidigare man 

 

32 XX jag tillhör det här lite lugnare och sansare mer eeeh  

33  lugna sättet så 

 

KLIPP 

26 XX filma söndan där 

 

filmar dunk som det står ”söndag h20 as tråkigt” 

 

27 VO är det också från systembolaget eller 

28 ÅK nä det där är nog från kran 
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29 VO det är åke som är ansvarig för dunksamlingen. 

 

Kanske det allra tydligaste exemplet på en porträtterad överdriven alkoholkonsumtion (som även till 

viss del skapas av deltagarna själva).  

 

Rearrangement- klippningen är gjord i en oordning där kontraster skapas mellan Åke och hans 

gäng och resterande campinggäster. Mannen som klipps in under sekvensen sitter och berättar och 

får frågor om olika delar av campingen och om han kan tänkas bo där, det är klippt så att det verkar 

som att det handlar om Åkes ”del” av campingen. Men i verkliga fallet kanske det inte alls handlar 

om den delen egentligen.  

 

Sekvensen inleds även med att mannen i stolen får frågan om ”får vem som helst campa här” och 

han svarar med att ”det har jag inte kollat upp men det finns nog några vrak som man inte vill ha 

här” efter detta klipps en scen där Åkes buss parkera på Böda. Det är klippt som att det är Åke och 

hans gäng som är dessa ”vrak” som mannen tidigare pratat om.  

 

Addition: Musiken som spelas är cowboy musik. Cowboys är kända för att vara vilda (vilda väs-

tern) som även drack en del på diverse saloons.  

 


