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Abstract 

 
Studien använder sig av en Multimodal Kritisk Diskursanalys (MCDA) för att analysera 

vanliga människor i reality-TV ur ett klassperspektiv. Syftet är att undersöka huruvida 

programmet Ullared reproducerar idéer om klass och hur detta gör sig synligt genom 

konstruktionen av karaktären Morgan. Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk 

bestående av vanlighet, klass, diskurs och skratt. I analysen undersöks utvalda sekvenser där 

semiotiska resurser granskas för att se hur de arbetar för att konstruera Morgan. Resultatet 

visar på att musik och videoredigering är två viktiga resurser i konstruktionen av Morgan, 

dock har allt som ses och hörs i bild en komplex samverkan med varandra som bidrar till 

slutkonstruktionen. Konstruktionen kommunicerar idéer om klass och gör det framförallt 

genom ett avvikande från normer som standardiserats av medelklassen. 

 

Nyckelord: Multimodal kritisk diskurs analys, klass, reality-TV, vanlighet, Ullared, skratt 

  



	  

1.	  INLEDNING	  ...................................................................................................................................................	  1	  
1.1BAKGRUND	  .....................................................................................................................................................................	  2	  
1.1.1Reality-‐TV	  ................................................................................................................................................................	  2	  
1.1.2	  Reality-‐TV	  och	  klass	  ...........................................................................................................................................	  4	  

1.2	  SYFTE	  ...........................................................................................................................................................................	  5	  
1.3	  UPPSATSEN	  DISPOSITION	  ...........................................................................................................................................	  6	  

2.	  TIDIGARE	  FORSKNING	  ..............................................................................................................................	  6	  
2.1	  DELTAGANDE	  ...............................................................................................................................................................	  6	  
2.2	  DELTAGANDETS	  BETYDELSE	  ......................................................................................................................................	  7	  

3.	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  .....................................................................................................	  11	  
3.1	  VANLIGHET	  ................................................................................................................................................................	  11	  
3.2	  KLASS	  ..........................................................................................................................................................................	  11	  
3.3	  DISKURS	  ......................................................................................................................................................................	  13	  
3.4	  SKRATT	  .......................................................................................................................................................................	  14	  
3.5	  SAMMANFATTNING	  ..................................................................................................................................................	  14	  

4.	  MATERIAL	  OCH	  METOD	  ........................................................................................................................	  15	  
4.1	  MATERIAL	  ..................................................................................................................................................................	  15	  
4.1.1	  Avgränsningar	  ...................................................................................................................................................	  16	  
4.1.2	  Urval	  .......................................................................................................................................................................	  16	  

4.2	  METOD	  ........................................................................................................................................................................	  17	  
4.2.1	  Metodproblem	  ....................................................................................................................................................	  20	  
4.2.2	  Reliabilitet	  och	  validitet	  ................................................................................................................................	  20	  

4.3	  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  ..............................................................................................................................................	  21	  
5.	  ANALYS	  .......................................................................................................................................................	  22	  
5.1	  FÖRSTA	  MÖTET	  MED	  MORGAN	  ...............................................................................................................................	  22	  
5.1.1	  Morgan	  presenteras	  med	  musik	  .................................................................................................................	  23	  
5.1.2	  Morgan	  presenteras	  visuellt	  ........................................................................................................................	  24	  

5.2	  HEMMA	  HOS	  MORGAN	  .............................................................................................................................................	  29	  
5.3	  MORGAN	  JULPYNTAR	  SITT	  HEM	  .............................................................................................................................	  33	  
5.4	  MORGAN	  DEKORERAR	  TRÄDGÅRDEN	  ....................................................................................................................	  36	  
5.5	  MORGAN	  JOBBAR	  EXTRA	  ..........................................................................................................................................	  37	  
5.5.1	  Morgans	  civilstatus	  ..........................................................................................................................................	  38	  
5.5.2	  Morgan	  ska	  få	  arbetsuppgifter	  ...................................................................................................................	  39	  

5.6	  MORGAN	  VÄNTAR	  PÅ	  ARBETSUPPGIFTER	  ............................................................................................................	  40	  
5.6.1	  Morgan	  arbetar	  .................................................................................................................................................	  42	  

6.	  SLUTSATSER	  OCH	  DISKUSSION	  ..........................................................................................................	  43	  
6.1	  KONSTRUKTIONEN	  AV	  MORGAN	  ............................................................................................................................	  43	  
6.1.1	  Kontraster	  ............................................................................................................................................................	  44	  
6.1.2	  Musik	  och	  klippning	  ........................................................................................................................................	  45	  
6.1.3	  Attribut,	  omgivning	  och	  lexikala	  val	  ........................................................................................................	  46	  

6.2.	  DISKUSSION	  ..............................................................................................................................................................	  47	  
6.2.1	  Det	  nyliberala	  samhället	  ...............................................................................................................................	  47	  
6.2.2	  Rekontextualisering	  och	  diskurs	  ................................................................................................................	  49	  

6.2	  SAMMANFATTNING	  AV	  SLUTSATSER	  OCH	  DISKUSSION	  ......................................................................................	  49	  
6.3	  VIDARE	  FORSKNING	  ..................................................................................................................................................	  50	  

7.	  SAMMANFATTNING	  ................................................................................................................................	  51	  
8.	  REFERENSLISTA	  ......................................................................................................................................	  52	  

8.1 ELEKTRONISKA KÄLLOR	  ......................................................................................................................................	  52	  
8.2 LITTERATUR	  .............................................................................................................................................................	  52	  

 



	   1	  

1.	  Inledning	  
Med en titt i dagens TV-tablå är det svårt att undgå program som kan beskrivas som reality-

TV. Reality-program säljs, köps och konsumeras över hela världen och det finns människor 

som älskar dem och människor som älskar att hata dem (Hill 2005:2). Under de senaste 

årtiondena har reality-TV utvecklats kraftigt och vid dess sida har den vanliga människan 

exponerats allt mer (Turner 2010). Det är ingen nyhet att medier använder vanliga människor 

för att skapa innehåll. Vi har alla någon gång läst om vanliga människors åsikter i tidningars 

insändarsektioner, eller någon gång hört en främmande människa ringa in till ett 

radioprogram för lätta på hjärtat eller önska en låt. Detta är inget modernt fenomen, utan har 

skett under en lång tid tillbaka (Griffen-Foley 2004). Utvecklingen av reality-TV har dock 

skapat en ny scen och central roll för den vanliga människan. På bästa sändningstid kan vi nu 

se hur vanliga människor försöker sjunga sig till berömmelse i Idol, hur deltagare blir inlåsta i 

ett hus för allmän beskådan i Big Brother, eller hur överviktiga personer sakta men säkert 

minskar i vikt i Biggest Loser.  

 

Utvecklingen av reality-TV har fått medieforskare att diskutera den ökade exponeringen av 

vanliga människor och vad det kan få för samhälliga betydelser eller konsekvenser (Turner 

2010). Vissa menar att detta tenderar att reproducera idéer om klass och påpekar att reality-

TV gjort klasskillnader synliga över en hel världs TV-skärmar. Detta är svårt att förneka när 

vissa program inom reality-TV rent av spelar på klasskillnader (Skeggs och Wood 2011:1-2), 

som till exempel det brittiska programmet Wife Swap som handlar om hur två fruar med olika 

social bakgrund byter familjer med varandra (Lyle 2008), eller hur förmögna människor 

under täckmantel beblandar sig med klasser under dem i Den hemlige miljonären.  

 

Även om klasskillnader görs explicita i vissa program, likt de ovan, representerar också andra 

programtyper idéer om klass på en mer implicit nivå inom reality-TV. Programserien Ullared, 

vars första säsong sändes 2009 på Kanal 5, anser vi vara ett exempel på detta. Även program 

som Färjan och Böda Camping är likartade i sin utformning, där programidén bygger på 

vanliga människors förströelse i olika situationer och sammanhang. Det intressanta med 

Ullared, Färjan och Böda Camping är att det finns förutfattade meningar och åsikter om de 

olika kontexterna där programmen utspelar sig. Det finns också likheter i de sätt som 

deltagare framställs i programmen och även i att de kontexter och fenomen som visas kan ses 

som arbetsklassorienterade. Ullared handlar om lågprisvaruhuset Gekås dit människor 
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vallfärdar för att handla i stora mängder, Färjan utspelar sig på en färja mellan Sverige och 

Finland där festglada människor träffas under förfriskning och i Böda Camping visas 

semestrande campingentusiaster som på olika sätt firar sin ledighet på Öland. 

 

Det är med avstamp i detta problem, hur reality-TV tenderar att reproducera idéer om klass, 

studien vill undersöka programmet Ullared för att granska huruvida ett program som inte 

explicit bygger på klasskillnader kan reproducera idéer om klass. I Ullared introduceras 

tittarna till karaktären Morgan som får representera varuhusets personalkår. Genom hans 

medverkan i programmet har han lyckats bli folkkär och uppnått en kändisstatus i Sverige. 

Detta har resulterat i en spin-off-serie där han och en annan Gekås-anställd som syns i Ullared 

åker världen runt i programmet En stark resa med Morgan och Ola-Conny och har sänds i tre 

säsonger. Morgan har även fått handelsvaror på Gekås uppkallade efter sig där han pryder 

föremålen med sitt namn och ansikte. Den skördade framgången har även betytt en huvudroll 

i denna studie där konstruktionen av hans karaktär analyseras för att blottlägga huruvida idéer 

om klass yttrar sig programserien.   

 

Inspirationen och motivation för studien grundar sig i att omfattande litteratur har visat att 

många reality-program främjar och etablerar en medelklasstandard som norm (Skeggs och 

Wood 2011:2). Reality-TV har även varit en bidragande faktor till att driva klassaspekten 

tillbaka på medieagendan som ett viktigt synsätt (Skeggs och Wood 2011:5), därför vill vi 

med denna studie vara en del i att återuppväcka klassdebatten inom medieforskningen. 

1.1Bakgrund	  

1.1.1Reality-‐TV	  
Under det sena 80-talet och tidiga 90-talet förändrades medielandskapet som en följd av den 

ökade kommersialiseringen och privatiseringen inom industrin. TV-tittare kunde nu hoppa 

runt bland en mängd kanaler; markbundna som satellitburna. Detta gjorde att 

produktionsbolag ville skapa program som tilltalade en större massa och gav stora tittarsiffror, 

vilket bidrog till utvecklingen av reality-TV som visade sig vara konkurrenskraftig i det nya 

flerkanaliga mediesamhället. Även dess billiga produktionskostnader tilltalade 

produktionsbolag att skapa reality-TV och likaså TV-kanaler att köpa reality-program (Hill 

2005:39). 
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Annette Hill (2005) beskriver reality-TV som en kategori innehållandes allt som inkluderar 

underhållningsprogram om vanliga människor och figurerar mellan information och 

underhållning samt dokumentär och drama. Reality-TV har utvecklats över tid som en 

korsbefruktning av kvällstidningsjournalistik, dokumentär-TV och populär underhållning. 

Reality-TV anammar olika aspekter från dessa tre format och bildar därmed sin egen genre 

(Hill 2005:23). Likheten mellan reality-TV och kvällstidningsjournalistik är samspelet mellan 

vanliga människor och celebriteter samt information och underhållning. Aspekter från 

dokumentär-TV är hur nyheter blandas med underhållande inslag. Vad gäller populär 

underhållning, som är ett mångsidigt begrepp, finns likheten bland annat i de mångfasetterade 

programformaten som exempelvis samtalsprogram och gameshows. Här intergreras icke-

proffessionella deltagare med proffessionella och det finns även inslag av interaktion med 

studiopublik och TV-tittare (Hill 2005:15-21).  

 

Anette Hill (2005) fortsätter förklara utvecklingen av reality-TV och beskriver den i olika 

vågor. Den första vågen utgjordes av program som baserades på brott och räddningstjänst. 

Det utvecklades i USA och togs till Europa under tidigt 90-tal. Dessa typer av program kallas 

för “infotainment” och här kan serier som Cops från Fox och Rescue 911 från CBS räknas in. 

Det är också här den vanliga människan börjar introduceras mer och mer. Den andra vågen 

kom under det sena 90-talet och utgjordes av dokusåpor och livsstilsprogram som innehöll 

förbättringar av hus och trädgård. BBC var drivande i att göra dokusåpor och utvecklade även 

genren till något som kan kallas “fly-on-the-wall-dokumentärer” vilket antyder på att tittaren 

får, likt en fluga på väggen, inblick i en viss miljö. Exempel på sådana program är Children’s 

Hospital, och även Ullared kan räknas in till denna kategori. Den tredje vågen kom under det 

tidiga 00-talet och byggde på sociala experiment, där vanliga människor figurerar som 

deltagare och placeras i övervakade miljöer under en viss tid. Dessa program kallas för 

reality-gameshows och ett klassiskt exempel på sådana är Big Brother. (s.24-31) 

 

Hur reality-TV ska genrespecificeras har varit en intensiv debatt bland forskare då vissa 

menar att formatet är alldeles för brett och innehåller för många hybridiseringar av flera olika 

programformat för att kunna specificeras (Skeggs och Wood 2011:5). Detta kan kopplas till 

hur reality-TV också är ett exempel på hur TV kannibaliserar sig självt för att överleva – 

alltså hur den tar gynnsamma aspekter från redan existerande genrer för att skapa hybrida 

program som i sin tur skapar en helt ny TV-genre, i det här fallet för att lösa ekonomiska 

problem under en tid där medieindustrin var pressad och under förändring (Hill 2005:23-24). 
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Utvecklingen av reality-TV i Sverige kan jämföras med den generella beskrivning som nämns 

ovan. Även om den är något förskjuten tidsmässigt. Det första programmet som kan jämföras 

med reality-TV som vi känner den idag var Robinson som sändes för första gången på SVT 

1997. Samma typ av gameshow-program blev sedan mer förekommande med exempel som 

Baren på TV3, Big Brother på Kanal 5 och Farmen på TV4. I slutet av 00-talet blev det också 

mer vanligt med reality-TV i form av ”fly-on-the-wall-dokumenterar” där Färjan, Böda 

Camping och Ullared är bra exempel.   

1.1.2	  Reality-‐TV	  och	  klass	  
I och med den stora utvecklingen av reality-TV har det också skapat en efterfrågan på vanliga 

människors deltagande i programmen och den alltmer frekventa synligheten av vanliga 

människor har frambringat en debatt om reality-TVs kulturella funktion. Å ena sidan ses 

reality-TV som en smaklös och cynisk exploatering av vanliga människors intressen av att bli 

“kända”, samtidigt finns en efterfrågan i och med publikens fascination över att se skam och 

förödmjukelse på TV (Turner 2010:34). Den här typen av kritik fokuserar oftast på den 

oetiska behandlingen från programmakarna som utnyttjar vanliga människors berättelser 

tillägnad offentlig underhållning (Hill 2005) Å andra sidan kan ses reality-TV som en positiv 

utveckling med en demokratisk potential (Turner 2010:34), där vanliga människor från olika 

sociala skikt prioriteras framför en slags elit av kändisar och experter. En annan typ av debatt, 

som också är mest relevant för denna studie, behandlar reality-TVs relation till klass och 

diskuterar hur reality-TV på olika sätt gör klassformationer synliga.  

 

Annette Hill (2007) presenterar i en undersökning, utförd i Storbritannien, att publik som 

vardagligen tittar på reality-TV beskriver det som “crap” och huvudfåran av medier som 

publicerar artiklar och inslag om formatet drar sig inte för att kalla reality-TV för 

“underhållningens lägsta punkt”. Detta är en smak- och klassbaserad kritik, som speglar en 

klass och olika generationers åsikter inom en befolkning (Turner 2010:34). 

 

Skeggs och Wood (2011:1-2) diskuterar också relationen mellan klass och reality-TV och 

pekar ut ett antal, vad de kallar för uppenbara, observationer. De tar bland annat upp, likt 

Annette Hill (2007), hur vanligt det är med kritiska kommenterar mot reality-TV och hur 

dessa kommentarer beskriver reality-TV som “trash”. De menar att detta tillskriver 

antaganden om deltagare och tittare som baseras på hierarkier av kultur, smak och personligt 
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värde. De tar också upp hur det offentliga och privata kastas om i reality-TV. Det vardagliga 

och vanliga står nu i centrum och de menar att termen vanlighet är en omskrivning eller 

försköning av arbetarklass, vilket går att koppla ihop med deras fortsatta argument om att 

reality-TV är överrepresenterat av arbetarklass (Skeggs och Wood 2011:1-2).  

 

En annan aspekt tar upp hur det visuella, det som syns i bild, också kan vara en bidragande 

faktor till reproduceringen av klass. Tyler (2011) påpekar hur reality-TV reproducerar idéer 

om klass genom hur semiotiska resurser, i form av klippning, ljud, prat etc., samarbetar för att 

ge en viss representation av programkaraktärer. Utifrån det sätt som deltagare representeras i 

kombination med de normer och värderingar som råder i samhället, skapas en klassdistinktion 

mellan tittare och deltagare. Detta kan yttra sig exempelvis genom negativa kommentarer 

eller en känsla av avsky hos publiken. Vi anser att detta fenomen kan dras till program i likhet 

med Ullared, Färjan och Böda Camping som har en tendens att reproducera just klasskillnader 

eftersom det finns fördomar och värderingar som är starkt förknippade med masskonsumtion 

på lågprisvaruhus, fest och fylla på ”finlandsbåten” och campinglivet som tidsfördriv.  

	  
1.2	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att med en Multimodal Kritisk Diskursanalys undersöka hur 

Morgan konstrueras genom semiotiska resurser i programserien Ullared och om denna 

konstruktion kan reproducera idéer om klass. Med semiotiska resurser menar vi det som ses 

och hörs i bild, som det visuella (kameravinklar och videoredigering), ljud (musik, voice-

over, ljudeffekter) och diskurser (prat). 

 

I första hand kommer vi fokusera på karaktären Morgan i Ullared, men hänsyn kommer även 

tas till andra karaktärer som figurerar i programmet eftersom en del utav konstruktionen 

kommer ske i kontrast eller i förhållande till andra deltagare. För att få svar på det vi ämnar 

undersöka har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

• Vilka semiotiska resurser är mest framträdande för konstruktionen av Morgan? 

• Hur arbetar dessa semiotiska resurser för konstruktionen av Morgan? 

• Reproducerar programmet Ullared, genom konstruktionen av Morgan, idéer om 

klasskillnader och i så fall hur?  
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1.3	  Uppsatsen	  disposition	  	  
I nästkommande avsnitt, som är uppdelat i två inriktningar, presenteras den tidigare forskning 

som berör studiens forskningsproblem. Därefter följer det teoretiska ramverk som studien 

ämnar utgå från. Vidare presenteras uppsatsens empiriska material och den valda metoden 

som tillämpas i analysen. Efter detta presenteras analysen av Morgan, där utvalda 

nyckelsekvenser analyseras och löper i kronologisk ordning. Avslutningsvis redogörs 

analysens resultat i avsnittet slutsatser och följs av diskussion utifrån studiens teoretiska 

ramverk och tidigare forskning. Till sist råder en sammanfattning av arbetet. 

2.	  Tidigare	  forskning	  
De studieobjekt som forskningen främst intresserat sig för på vårt område är TV, men radio 

och tidskrifter har också undersökts och har intresserat sig för aspekter kring deltagande och 

hur detta kan formateras och regisseras för att nå ett underhållningsvärde. Metoderna som har 

använts har varit varierande, dock har vi noterat att kvalitativa tillvägagångsätt som till 

exempel intervjuer, fokusgrupper och etnografiska studier har varit mer förekommande 

(Ytreberg 2004; Syvertsen 2001; Tyler 2011). Syftet i den tidigare forskningen har också den 

varit varierande, men här har vi kunnat urskilja två generella inriktningar. Den ena fokuserar 

mer på att undersöka deltagandet av vanliga människor och den andra mer på vad deltagandet 

av vanliga människor får för betydelse. Den sistnämnda inriktningen har vi lagt störst fokus 

på eftersom den är mest relevant för vår studie, då vi intresserar oss för hur klass reproduceras 

av deltagare i reality-TV. Dock är undersökningar om deltagandet även av intresse då de tar 

upp aspekter av produktionen i relation till deltagandet och hur produktionen har ett finger 

med i spelet i hur deltagare konstrueras. Därför kommer en studie som behandlar detta att 

presenteras nedan. 

2.1	  Deltagande	  
Ytreberg (2004) har intresserat sig för deltagande och formateringen av de som deltar i 

radioprogram. Redan i definitionen av deltagande som Ytreberg ger får vi en inblick i hur 

produktionen formar den slutliga produkten (programmet) och styr deltagarna. Han definierar 

deltagande på följande sätt: ”deltagande utgår ifrån att behärska den givna roll som ges av 

produktionskontexten och de krav som följer med formatet” (egen översättning s.678). 

Definitionen är hämtad från en artikel som fokuserar på deltagandet av vanliga människor 

och tar upp hur produktionen formaterar eller regisserar dessa i syfte att uppnå det 

underhållningsvärde som formatet tillskriver sig. Studien använder sig av etnografiska 

metoder för att studera produktionen av ett radioprogram. Artikeln kommer fram till att 
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formatering eller regissering är obligatorisk. Alltså att all medieproduktion måste förmedla 

formatens krav till sina deltagare för att sedan avgöra om de har förmågan till att förstå 

kraven som tillges dem. Artikeln visar även på att formatering inte enbart regisserar ett 

formellt beteende, utan också ett mer informellt sådant för att uppnå ett mer alldagligt 

uppförande.  

 

Formateringen av deltagarna i Ytrebergs artikel handlar om huruvida deltagare ses som 

lämpliga att vara med i ett live-program. När människor anmält sitt intresse att delta i 

programmet (ring in-program) regisseras de först från produktionsteamet för att göra en 

bedömning om de potentiella deltagarna har det som krävs för att få vara med i programmet. 

Här formar produktionen sina deltagare utefter programformatets ändamål, att uppnå sitt 

syfte. 

 

Ytreberg pekar på att regissering är obligatoriskt i all medieproduktion. Vi har kopplat hans 

idéer om formatering och regissering i en radiokontext till en TV-kontext. Vi menar att 

formatering och regissering inom TV-program även kan innehålla resurser i 

produktionsprocessen som klippning, kameravinklar, musik, ljudeffekter, voice-over röster 

etc. som i slutändan formar deltagarna och slutprodukten. I den färdiga slutprodukten, i vårt 

fall Ullared, kommer dessa resurser jobba tillsammans och vi kommer undersöka vad det får 

för betydelse. 

2.2	  Deltagandets	  betydelse	  
Forskare har även intresserat sig för vad vanliga människors deltagande i TV kan få för 

betydelse. Snarare än att undersöka hur deltagandet formateras fokuserar man här på vad som 

händer i programmen, alltså hur den färdiga produkten konstruerar eller reproducerar idéer 

om till exempel klass, kön eller medborgarfostran (Teurlings 2001; Dahlstedt 2010; Lyle 

2008; Tyler 2011).   

 

En betydelse deltagandet kan ge är huruvida vanlighet skapas och vad som är vanligt och inte.  

I Teurlings (2001) studie finner vi ett angreppsätt inom detta område. Detta angreppssätt kan 

kopplas till Ytrebergs (2004) diskussioner om produktionens makt i att forma ett TV-program 

och regissera de deltagande. Teurlings studerar ett brittiskt dejtingprogram och har intresserat 

sig för hur vanlighet skapas i diskurser och under maktrelationer. Deltagarna positioneras som 

vanliga människor, men väljs dock ut och styrs av produktionen. Produktionen styrs i sin tur 
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av formatet på programmet som sedan ska säljas av produktionsbolaget till en TV-kanal. Här 

konstrueras alltså ”vanlighet” under en diskurs där ekonomiska maktrelationer styr (Teurlings 

2001).   

 

Carpentier och Hannot (2009) diskuterar även de hur vanlighet skapas i TV. De har en annan 

infallsvinkel och menar att identiteten som tillskrivs vanliga människor erhålls i relation till 

andra identiteter och inte minst i relation till maktblock innehållandes kändisar, experter och 

politiker. En del av artikelns resultat pekar även på att denna relation till maktblocken 

konstruerar den vanliga människan som oerfaren, oengagerad och begränsad till den privata 

sfären. 

 

Ett annat tema som vi har uppmärksammat är hur reality-TV kan kopplas till 

medborgarfostran, eller begreppet ”governmentality” som myntats av Michel Foucault. 

Dahlstedt (2010) och Ouellette och Hay (2008) menar båda att reality-TV kan fungera som en 

form av medborgarfostran. Båda exemplifierar det med två makeover-program, där ett 

handlar om bra föräldraskap och det andra om en hälsosam livsstil. De belyser att det finns 

normer och värderingar i makeover-program som sätter agendan för hur en sann medborgare 

ska uppföra sig. Detta är riktat, inte enbart mot dem som deltar, utan även mot de som tittar. 

 

Skeggs och Wood (2011) diskuterar även govermentality och ser det som en del av det 

nyliberala samhället som fokuserar på individuella lösningar snarare än kollektiva. De menar 

att medelklassens värderingar och åsikter har blivit normaliserade vilket blir tydligt i många 

reality-program. Här erbjuds deltagarna, som “inte lyckats” nå individuell framgång, 

pedagogisk vägledning från högre klasser (s.15). Detta kan vi koppla ihop med vad de också 

nämner om överrepresentationen av arbetarklass i reality-TV (s.2) där vederbörande också 

står som “undervisningsobjekt”. Här reproduceras medelklassens tycke och smak som norm 

samtidigt som arbetarklassen ses som mindre värd.  

Ett exempel på ett sådant program är Wife Swap och tas upp i en studie av Samantha Lyle 

(2008) som diskuterar hurvida reality-program, likt detta, kan ses som en del i en större 

paradigm; en borgerlig- eller medelklassparadigm som värdesätter “självförbättring” och 

anses ha de rätta formerna av kultur, symbolik och ekonomi samtidigt som den oppositionerar 

sig mot en föreställd arbetarklass som inte besitter denna “självförbättringsförmåga”. Med 

detta som grund argumenterar hon för existensen av medelklassens värden, åsikter och smak 



	   9	  

som normer i produktionen av reality-TV. Detta gör hon med hjälp av begreppet middle-class 

gaze. Intressant aspekt av just middle-class gaze är att den inte är helt sluten, utan den 

utmanas, omarbetas och återinskriver de normativa antaganden som finns om middle-class 

gaze genom arbetarklassens egna TV-tittande. Likt Ytreberg (2004) påpekar Lyle hur 

programmakarna väljer ut deltagarna utifrån deras potential att uppnå programmets syfte, 

vilket inom reality-TV i regel handlar om drama och underhållning, och på det sättet har en 

bidragande faktor till reproduktionen av klass.  

En annan undersökning som vi funnit viktig för vår studie är artikeln om den brittiska 

programserien Underage and Pregnant av Imogen Tyler (2011). Författaren börjar artikeln 

med att beskriva en förstascen i programmet där två unga kvinnor röker och står vid en 

barnvagn omringade av trasiga tegelhus. Detta tolkas sedan genom en semiotisk metod och 

beskriver anslaget på detta sätt: ”en kombination av tecken, landskap och kroppar som bildar 

en välbekant hopsättning av klass- och könsbundna värderingar” (Egen översättning s.210). I 

reality-TV har de unga kvinnorna, genom sitt deltagande, förkroppsligat en klasskillnad eller 

klassojämnlikhet. Här, i kombination med rådande normer och värderingar i samhället, 

representerar de ett individuellt misslyckande och ett socialt problem när det kommer till ungt 

moderskap. Utifrån detta synsätt vill artikeln undersöka vilka mekanismer som skapar 

betydelse för denna typ av medverkan (working-class motherhood) och hur reality-TV 

förvandlar ”att få en bebis i ung ålder” till en handling om klass. Detta kan kopplas tillbaka 

till vår diskussion om att applicera Ytrebergs (2004) idéer om formatering och regissering på 

en TV-kontext och hur denna formatering och regissering, senare i den färdiga slutprodukten, 

arbetar tillsammans i form av semiotiska resurser och därmed skapar betydelser.  

Tylers studie bygger på intervjuer med deltagare i programmet och textanalyser på 

tittarkommentarer från bloggar och sociala nätverk. Man kan också urskilja en form av 

semiotisk analys där tecken tolkas och får betydelse. Några resultat som går i linje med det 

som undersöks är exempelvis att det finns sekvenser i den här typen av program som kallas 

”judgment-shots” vilket i synnerhet kan urskiljas när en voice-over-röst ligger över en scen. 

Detta skapar visuella sekvenser som initierar moraliskt negativa omdömen om deltagarna. 

”Laughter shots” går hand i hand med det som beskrivs ovan. Dessa är gränsbildande och 

skapar en distans mellan ”dem” och ”oss” och försätter både deltagare och tittare i en 

klassposition. Deltagarna tyckte vissa aspekter av att delta i programmet var roligt, men 

framför allt var de besvikna på och aningen ångerfulla över deltagandet då de inte hade 

porträtterats på ett rättvist sätt samt att de kände sig maktlösa i klippningsprocessen. 
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Textanalysen av tittarkommentarer från sociala nätverk och bloggar visade att det finns ett 

starkt nätverk av ”prymfaces” (Promoting Respect for Young Mothers) som aktivt utmanar 

den stereotypa synen på ungt moderskap och de förutfattade meningar som råder och är 

baserade på ålder. 

2.3	  Sammanfattning  

Denna studie undersöker hur Morgan framställs i Ullared och vad hans konstruktion får för 

betydelser. Därför är artiklarna av Ytrebergs (2004) och Teurlings (2001) relevanta för 

studien med anledning av att det ger en bra bakgrund till att förstå, och värt att tänka på, 

varför deltagare konstrueras som de gör. Konstruktionen av vanlighet som Carpentier och 

Hannot (2009) beskriver ger oss en grund för hur vanlighet kan kopplas till studiens 

analysobjekt. 

Artiklarna av Lyle (2008) och Tyler (2011) bidrar båda till vår problemformulering; Lyle 

(2008) av den anledning att den undersöker reality-TV utifrån ett klassperspektiv och blir 

också relevant utifrån att vi kommer undersöka hur idéer om klass reproduceras i reality-TV i 

ett samhälle präglat av ett nyliberalt tänkande. Artikeln av Tyler (2011) bidrar i form av att 

den anammar ett angreppsätt på reality-TV på ett liknande sätt som vi kommer göra i vår 

studie. Tyler utgår ifrån ett klassperspektiv och tolkar materialet med en semiotisk metod. Här 

tittar hon närmare på hur olika mekanismer (ljud, kameravinklar, voice-over etc.) skapar 

betydelse. Detta kan kopplas till hur vi ska undersöka hur semiotiska resurser reproducerar 

idéer om klasskillnader i Ullared. 

Skeggs och Wood (2011), Ouellette och Hay (2008) och	  Dahlstedt (2010) tar alla avstamp ur 

ett klassperspektiv format av ett nyliberalt samhälle, där medelklassens normer är 

standardiserade. I dessa fall utrycks detta genom reality-TV där medelklassen vägleder 

arbetarklassen till att uppnå olika former av värde, vilket är något som de inte tidigare lyckats 

med. Dessa tankegångar är relevanta för studien för att visa hur klasskillnader kan yttra sig i 

reality-TV och därmed ställa konstruktionen av Morgan i relation till dem.	  

	  

Det som skiljer vår studie från tidigare forskning är framförallt att det är svensk reality-TV vi 

undersöker. Även den genre, där en folklig förströelse kring populära fenomen skildras, som 

programmet Ullared ingår i har heller inte undersökts i den forskning vi gått igenom. Med 

andra ord har den tidigare forskningen om reality-TV, med fokus ett på klassperspektiv, bara 

analyserat program där programidén explicit bygger på idéer om klass.   
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3.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
I detta avsnitt kommer vi att presentera det teoretiska ramverk som ligger till grund för vår 

studie. De teoretiska utgångspunkter som vi anser är mest relevanta och som går i linje med 

vårt syfte är vanlighet, klass, diskurs och skratt. 

 

Idéer om klass reproduceras genom olika diskurser och av förlöjliganden utav vanliga 

människor genom produktionssättet som realiseras i reality-TV. Förlöjligandet utlöser skratt 

som i sin tur är en handlingsakt som skapar en distans mellan deltagare och tittare och 

förstärker klassidéerna genom att skrattet försätter, i denna kontext, deltagare och tittare i 

olika sociala positioner 

3.1	  Vanlighet	  
Denna studie utgår ifrån konstruktionen av vanliga människor som relationell. Alltså att 

identiteten som tillskrivs vanliga människor erhålls i relation till andra identiteter och inte 

minst i relation till maktblock innehållandes kändisar, experter och politiker (Carpentier & 

Hannot 2009:597). Detta kan relateras till artikeln av Imogen Tyler (2011) där konstruktionen 

av vanlighet och klass sker i relation till andra identiteter. Hon menar att konstruktionen 

skapas symboliskt genom deltagarnas uppsyn, alltså genom deras kroppar, omgivning och 

beteende. I detta fall ses Morgan som en vanlig människa och som en representant för 

vanligheten. Han är alltså, i första säsongen, ingen kändis eftersom att han här presenteras för 

första gången. Han är heller ingen expert eller politiker vilket i relation till vad som i många 

andra fall visas på TV utgör Morgan till en vanlig människa. Med andra ord utgår studien 

ifrån att studieobjektet är en vanlig människa som genom dess konstruktion kan kommunicera 

idéer om klass. 

3.2	  Klass	  
I bred bemärkelse handlar klass om relationella åtskillnader mellan grupper och individer i 

samhället (Korsnes, Andersen och Brante 1997:147) Vidare används klass för att skilja på 

olika grupper av individer grundat på olikartade och framträdande egenskaper. Genom 

dikotomier kan man urskilja olika klasstillhörigheter som exempelvis fattiga-rika eller 

underklass-medelklass-överklass. Inom industrialiserade länder är vanliga kriterier att fördela 

indelningen av klass baserat på utbildning, inkomst, social status, yrke etc. Ofta används, 

inom marxismen, klass i människors relation till arbetsdelningen av produktionmedlen. Här 

särskiljs olika grupper av individer i klasser med ställning i det historiskt bestämda och sitt 

förhållande till produktionssystemet (Brante och Fasth 1982:53).  
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Klassbegreppet är högst omdiskuterat och komplext. Termen klass är det mest förnekade, 

omskrivna och förvirrande begreppet inom både populärkultur och politisk retorik, och även 

inom den akademiska världen (Skeggs och Wood 2011). Forskare inom medie- och 

sociologifältet har stundtals förhållit sig tämligen förtegna över att all representation på något 

plan handlar om klass. Televisionen i synnerhet, med sina berättelser om vanliga människor 

och alldagligt liv, representerar sociala strukturer - från det mest globala till det mest intima - 

som alltid på ett eller annat sätt rör sig om klass (Skeggs och Wood 2011:1).  

 

I denna studie används en definition av klass som tas upp och används i boken 

Reality television and class av Wood och Skeggs (2011). De menar att klass utgörs, bland 

annat, av utnyttjande där en grupp tar fördel av en annans förluster. Innebörden av detta har 

sin grund i att klass handlar om relationer där det råder antagonism baserat på kontroll. Därför 

pågår det alltid en kamp grupper emellan där utnyttjade och utnyttjare strider. Det är i de 

olika gruppernas tillgång till resurser som den ena gruppens fördel är den andra gruppens 

förluster (s.9-10).  

 

Vidare i användning av klassbegreppet, utifrån Wood och Skeggs (2011), tar vi hänsyn till 

etableringen av medelklassvärden som normativa och allmänna. Ett begrepp som kan bli 

användbart och som förklarar detta på ett djupare plan är vad Lyle (2008:320) presenterar som 

middle-class gaze, vilket också kan förtydliga hur vi kommer använda oss av klassbegreppet. 

Hon menar att medelklassvärderingar blir normaliserade genom produktionssättet i TV och att 

arbetarklassen, historiskt sett, har tillskrivits som mindre värda och förknippas med en viss 

typ av arbete. Utifrån detta etableras de mellersta och översta klassernas identiteter som mer 

värda och förkroppsligar vad som anses vara en “god smak” och “rätt värderingar”. 

 

Klass kan också ses som en process där värden skrivs in på människans kropp som visar på 

individuellt och psykologiskt misslyckande eller framgång, vilket resulterar i en social 

positionering. Upprepade kroppsliga rörelser och vanor avslöjar olika former av 

klasspositioner (Skeggs och Wood 2011:17) som exempelvis den solbrända kroppen, i 

synnerhet förr i tiden, indikerade på en person som var tvungen att arbeta utomhus och 

därmed fick epitetet arbetarklass. 
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Avslutningsvis utgår studien från klassbegreppet som en del utav ett nyliberalt samhälle som 

präglas av individualisering i form av självinvestering, där individuella lösningar ska forma 

samhället snarare än kollektiva lösningar. Skeggs (2004) menar att det nyliberala samhället 

kräver att människor blir sina egna entreprenörer, i den benämningen att man på egen hand får 

tjäna och utbyta de “rätta” kulturella, ekonomiska och moraliska resurserna, för att bli ett 

subjekt av värde. Hon menar att människor har olika förutsättningar till att bli ett subjekt av 

värde, men påpekar också att den politiska retoriken producerar individualisering som norm 

och därmed antyder på att alla kan bli medelklass. Ur detta synsätt blir de som inte klarar att 

investera i sig själva, eller kan komma med individuella lösningar, refererade till som att inte 

följa den rådande normen. 

 

Dessa utgångspunkter av klassbegreppet kommer tillämpas vid analysen av Morgan och 

Ullared. En viktig del i hur klass kan reproduceras är genom olika diskurser som i sin tur 

realiseras genom reality-TV och avläses via medelklassblicken (Middle-class gaze). Morgan 

kommer i programmet befinna sig i olika diskurser och det är utifrån dem klass kan uttydas. 

Därför är det viktigt att ha förståelse i hur diskurser fungerar. 

3.3	  Diskurs	  
Fairclough (1995) presenterar diskurs som en kombination av social handling och interaktion 

människor emellan i verkliga sociala situationer, och en social konstruktion av verkligheten 

eller en form av kunskap som kan förknippas med språkets ideologiska funktion (s.18).  En 

övergripande eller mer konkret definition av begreppet diskurs, som går i linje med social 

handling, är diskurs som språkuttryck och samtal – med andra ord hur diskurser blir till och 

verkar vid sociala interaktioner.  Genom denna definition kan vi se hur språkuttryck och 

samtal konstruerar avgränsade samhällsskikt och relationer mellan människor. Exempelvis 

uttrycks inte samtal eller interaktion på samma sätt i den privata sfären (hemmet) som i en 

offentlig kontext (i relation till myndigheter). Denna utgångspunkt tar även hänsyn till den 

rådande situationen vid interaktionen och den sociala bakgrunden hos deltagarna och menar 

att det påverkar vad och hur någonting sägs (Berglez i Ekström och Larsson 2010:271). 

 

Diskurs som social konstruktion syftar till förbindelser av uppfattningar, eller vissa sätt att se 

på och representera förhållanden i samhället. Utifrån detta formas verkligheten ur en viss 

position i samhället, som exempelvis en social position i form av etniska grupper, där vissa 

intressen främjas och normaliseras (Ibid 2010:271).  
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Diskursbegreppet tillämpas i denna studie utifrån, och beroende av, den rådande kontext som 

Morgan befinner sig i. Till exempel kommer en diskurs om arbete och arbetare att tillämpas 

när Morgan befinner sig på sitt jobb och en diskurs som berör till exempel inredning när 

Morgan visar upp sitt hem. Konstruktionen av Morgan kan alltså verka när han placeras inom 

dessa diskurser, med dess rådande normer om vad som är rätt och fel. Positioneringen utifrån 

ett avvikande kan i sin tur locka till skratt som, även det, reproducerar klass och skapar 

distans. 

3.4	  Skratt	  
Skratt är centralt i processen av ett klasskapande och skratt riktat mot något ses som en 

“handlingsakt” som bekräftar en avvikelse från normen. Tyler (2011) presenterar vad hon 

kallar för ”judgment shots” och “laughter shots”. Dessa kan liknas med varandra och 

demonstreras genom visuella fragment som skapar negativa omdömen om deltagare i 

exempelvis reality-TV. För att exemplifiera detta använder Tyler (2011) en sekvens ur 

realityserien Underage and Pregnant där en utav deltagarnas hem filmas och närbilder tas på 

vederbörandes hög av otvättade kläder. Här konstrueras en form av uppmaning till skratt eller 

avsky hos tittarna som riktas mot deltagarens sett att sköta ett hushåll. Winfried Menninghaus 

(2003) menar att skratt som är riktat mot någon eller något är en akt av uteslutande och har en 

stor likhet med de förkastande tendenser hos avsky. Skratt och avsky är alltså, i denna 

kontext, två liknande uttryck för att skapa olikheter och gränser för att distansera “oss” från 

“dem”. Lawler (2005) menar att avsky kan fungera som en mekanism i skapandet av klass 

och påpekar hur avsky mot arbetarklassen bidrar till, skapar och förstärker 

medelklassidentiteter samt gör dess smak och tycke normaliserade. 

3.5	  Sammanfattning	  
Enligt Lyle (2008) är det middle-class gaze i kombination med det nyliberala samhället som 

sätter agendan för produktionen av reality-TV och konsumtionen av den. Denna utgångspunkt 

är relevant för denna studie då Ullared är en produkt skapad i ett nyliberalt samhälle, och 

därmed är producerat i en tid där de individuella valen värderas och självinvestering 

centraliseras. I samma tid, och med samma värderingar, kommer tittarna också att konsumera 

programmet. Medelklassens smak och tycke är normaliserade och om en person inte når upp 

till dem har den sig själv att skylla. Genom programmet Ullared kan vanliga människor i form 

av ses masskonsumera varor i ett lågprisvaruhus och inte sällan porträtteras de med fokus på 

till exempel udda köp eller personliga drag som kan uppfattas som avvikande ur en 
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medeklassblick. Därmed kan en potentiell distansering mellan deltagare och tittare skapas 

som till exempel kan uttryckas genom skratt eller en känsla av avsky från tittarna. På samma 

sätt kan Morgan, huruvida han konstrueras, avvika från medelklassens standard inom olika 

diskurser som i sin tur kan väcka skratt eller avsky hos tittarna. 

 

Diskurser reproducerar ojämnlikheter och klasskillnader. Genom att se ett nyliberalt samhälle 

som en diksurs där medelklassens smak och tycke är normaliserat (Middle-class gaze) kan vi 

blottlägga skillnader i språket mellan vad som anses vara normalt och inte normalt, vilket i 

denna studie kan vara användbart i att synliggöra idéer om klasskillnader (Berglez och 

Olausson i Ekström 2008:133; Berglez i Ekström och Larsson 2010:271). 

4.	  Material	  och	  Metod	  
I detta avsnitt kommer vi prestera det empiriska material vi har valt att analysera och vilket 

urval som tillämpats. Metoden för hur materialet har analyserats kommer även presenteras 

och studiens tillvägagångssätt. 

4.1	  Material	  	  
Programmet Ullared är en svensk dokumentärserie från 2009 om varuhuset Gekås i Ullared 

och är utvecklat och producerat av Strix Television. Gekås är Skandinaviens största 

stormarknad och profilerar sig som ett lågprisvaruhus. Varuhuset sägs vara ett utav Sveriges 

mest populära utflyktsmål1 . Programserien har utspelat sig över fyra säsonger på Kanal 5. 

Under programmen får man följa personalen på varuhuset och de människor som besöker 

Gekås i syfte att konsumera eller allmänt fördriva sin tid runt och i varuhuset. Inför det första 

avsnittet beskrevs programinnehållet på följande sätt:  

 
VDn Boris är lite bekymrad när solen strålar, vilket är dåligt shoppingväder. Kjell, Rose-Marie och 

alla deras döttrar från Malmö kommer varje sommar till Ullared och bor på campingen och handlar 

allt de behöver för det kommande året. En av de 1050 anställda på varuhuset är Morgan som jobbar på 

lagret. Han bor ensam i ett stort hus som han visar upp. Maggan och Gittan från Göteborg är 

stamgäster och de är mycket exalterade över att få se idolen Robert Wells. Från Vimmerby kommer 

den blonda makeupartisten Mattias och hans färgglada mamma Susanne. Över 4 miljoner svenskar 

vallfärdar varje år till den lilla orten Ullared i Halland. Sedan 1963 finns där varuhuset Gekås, ett 

shoppingmecka som erbjuder allt. Vi får träffa personal, stamkunder, nya besökare, gamla bekanta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  www.halland.se/sv/visit/go/563-gekas-ullared?page_id=696	  
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och en och annan artist. Vi möter också proffsshopparna som är stammisar och har flersidiga 

shoppinglistor, och de som kommer dit för första gången2.  

 

Studiens analysobjekt, Morgan, är frekvent förekommande under serien och är en central 

figur. I första säsongen förekommer han i 22 sekvenser där en sekvens i genomsnitt är två till 

tre minuter långa. 

4.1.1	  Avgränsningar	  
Det finns många svenska reality-serier, som tidigare nämnts, men programmet Ullared valdes 

med anledning av dess höga tittarsiffror3 och även för den kritik som riktats mot programmet i 

medier,4 bland annat kring hur olika karaktärer framställs. Detta är intressanta aspekter i 

relation till studiens syfte, som ämnar undersöka framställningen av en karaktär, och bidrar 

därför till anledningen av programserien Ullared som studieobjekt. Studien avgränsas till 

första säsongen av programserien som består utav sju avsnitt där varje avsnitt är cirka 40 

minuter långt. I serien görs ytterligare en avgränsning till karaktären Morgan, eftersom han 

får stort utrymme i programmen. Han har även uppnått en form av kändisskap i Sverige på 

grund av hans medverkan, vilket gör honom intressant också med anledning av att han i första 

programmet får rollen som ambassadör för personalkåren på Gekås. Han är väl förknippad 

med programmet då han har varit en central figur genom alla säsonger.  

	  
4.1.2	  Urval	  
Metoden för urvalet är målinriktat. Analysmaterialet är alltså inte slumpmässigt utvalt, utan 

går i linje med de forskningsfrågor som formulerats. Urvalet har betydelse för den förståelse 

av det forskningsproblem studien söker svar på. Den typ av målinriktat urval som används är 

ett teoretiskt urval då materialet analyseras tills en teoretisk mättnad uppnåtts. (Bryman 

2010:392-395). Urvalet utgick från en kartläggning av de sekvenser där Morgan figurerade i 

första säsongen av Ullared. Kartläggningen gjordes genom att titta på alla avsnitt av första 

säsongen via kanal5play.se där alla säsonger och avsnitt av Ullared finns tillgängliga. 

Därefter noterades start- och sluttid för de sekvenser Morgan framträder, samt en kort 

beskrivning av händelseförloppen. Den överblick som karläggningen gav visade på att alla 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Hämtat	  från	  Svensk	  Mediedatabas:	  	  
http://smdb.kb.se/catalog/search?q=Ullared+datum%3A2009+kanal%3A%22Kanal+5%22	  
3	  http://www.mms.se/rapporter-lista/?t=tv&y=2009	  
4	  http://www.expressen.se/noje/tv/de-ar-ocksa-missnojda-med-framstallningen/ 
  http://www.expressen.se/noje/tv/rose-marie-och-kjell-knackta-av-tv-succen-ullared/ 
  http://www.expressen.se/noje/tv-bluffen-i-ullared/	  
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sekvenser där Morgan figurerade i stort sett skulle kunna användas för analys och ge svar på 

studiens frågeställningar; vissa hade bättre inslag än andra, men alla skulle kunna ge svar på 

frågorna. Det finns dock en relevans i att analysera det första och sista avsnittet, eftersom att 

det här förekommer fler intressanta inslag som i sin tur underlättar och förbättrar analysen.  

 

Första avsnittet och dess sekvenser ser vi viktiga nyckelmoment för konstruktionen av 

Morgans karaktär. Här presenteras han första gången för TV-tittarna och etableras som 

karaktär och tidigare forskning har argumenterat för att den första säsongen, och framförallt 

de första avsnitten, i en programserie är det mest intressanta analysmaterialet. Detta för att det 

är där som tittarna först introduceras till programmets koncept (Dahlstedt 2010:45). Vad 

gäller det sista avsnittet och dess sekvenser är de intressanta för att han här har etablerats som 

en central figur i serien. Med tanke på studiens teoretiska urval försäkrar vi oss även om att få 

ta del av den informationen, vilket kanske inte skulle varit fallet om analysen av avsnitten 

skett i kronologisk ordning. I det sista avsnittet uppnåddes teoretisk mättnad då tillräckligt 

med intressant analysmaterial återfanns i fyra av fem sekvenser där Morgan var med. 

Anledningen var att det blev tydligt att de analyserade sekvenserna pekade på samma resultat, 

vilket tydde på mättnad och därför förbisågs en sekvens i avsnittet.  

 

Genom att analysera första och sista avsnittet får vi alltså ta del av hur hans karaktär 

konstrueras i den första introduktionen och även hur denna konstruktion reproduceras hos den 

etablerade karaktären i det sista avsnittet.  

4.2	  Metod	  
Undersökningen kommer genomföras med en Multimodal Kritisk Diskursanalys (MCDA) 

som är framtagen av Machin och Mayr (2013). Metoden är en form av kritisk diskursanalys 

men kombineras med socialsemiotik, vilket gör att både lingvistiska och visuella element kan 

analyseras. Med en multimodal kritisk diskursanalays begränsas alltså inte analysen till hur 

språket kommunicerar med oss och skapar mening, utan kan också ta hänsyn till hur 

semiotiska resurser arbetar tillsammans för att skapa betydelse (Machin och Mayr 2012). I 

denna studie kommer semiotiska resurser behandla: det visuella (kameravinklar och 

videoredigering), ljud (musik, voice-over, ljudeffekter) och diskurser (prat). MCDA låter oss 

alltså analysera sekvenser där Morgan figurerar i Ullared och se hur han genom olika 

semiotiska resurser konstrueras och om, och i så fall hur, dessa semiotiska resurser synliggör 
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bakomliggande betydelser. På detta sätt tillåts vi att undersöka hur semiotiska resurser bidrar 

till konstruktionen av Morgan och vilka betydelser den får. 

 

Analyser av visuell kommunikation och dess betydelse har en lång tradition inom 

medieforskning och har använts mycket i medie- och filmstudier, Culture Studies och 

semiotik. Skillnaden, och fördelen, med MCDA är att vi här får tillgång till en mer utvecklad 

verktygslåda som bidrar till en mer precis, systematisk och noggrann analys. Med hjälp av 

dessa verktyg kan vi, likt en kritisk diskursanalys (CDA), bryta ned och analysera hur 

språkliga och visuella element arbetar tillsammans för att skapa betydelse. Gemensamt med 

CDA är också att MCDA ser olika former av kommunikation som socialt konstruerade – 

alltså, likt språket, formas den visuella kommunikationen av samhället samtidigt som den 

formar sin omgivning. MCDA intresserar sig därför inte för valen av semiotiska resurser, utan 

snarare för vad de kommunicerar och får för betydelse (Machin och Mayr 2012).  

 

Utifrån studiens syfte väljs de analytiska verktyg som passar bäst, alltså i detta fall hur 

karaktärer konstrueras och framställs i programmet Ullared och hur semiotiska resurser 

arbetar för att bidra till denna konstruktion. Eftersom det är karaktärer som ska analyseras ser 

vi vår analys som en analys av en social aktör och dess praktiker (social actor analysis) 

(Machin och Mayr 2013:4). Vi kommer se Morgan som en social aktör som representeras 

utifrån vad han gör och hur han gör det. Begrepp vi anser vara nödvändiga för studien är 

rekontextualisering, lexikala val, attributes, settings och semiotiska resurser. Dessa beskrivs 

nedan.  

 

Ett centralt koncept för MCDA är rekontextualisering av sociala praktiker. Med det menas 

hur sociala praktiker omvandlas till en diskurs inom kontexten av en specifik diskursiv 

praktik. Omvandlingen av sociala praktiker till en diskurs innebär att diskursen representerar 

den sociala praktiken (Machin och Mayr 2013:4). För att konkretisera detta kan det 

exemplifieras med aktiviteten shopping, som är en central företeelse i programmet Ullared. 

Shopping, eller konsumtion, som social praktik innebär i stora drag att man hittar ett önskvärt 

ting, betalar för det och använder det. På detta sätt betraktas den sociala praktiken shopping i 

en vardagskontext. När det sedan rekontextualiseras, i detta fall hur det tas ur sitt 

sammanhang för att placeras i programmet Ullared, omvandlas shopping från en social 

praktik till en diskurs. I diskursen figurerar hopsättningar av förutsättningar och idéer om vad 

som är rätt och fel.  
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Rekontextualisering av sociala praktiker drar alltså uppmärksamheten mot händelsen där 

aktivitet blir till diskurs. Genom diskurser formas människor där de tilldelas kunskap, 

identiteter och roller. Diskurser representerar alltså kunskap, även kallat script, över vad som 

händer, eller bör hända, vem som ska vara med och vad personen besitter för värde i en given 

social praktik. I MCDA är det viktigt att inte bara rikta uppmärksamheten till hur språket 

fungerar på detta sätt, utan även hur semiotiska resurser spelar en roll i att reproducera idéer 

när de rekontextualiseras (Machin och Mayr 2013:4).  

 

Lexikala val är en vanligt förekommande analysform inom kritiska diskursanalyser. Det 

innebär att analysera vilka ord texten innehåller. I studiens fall kommer detta mestadels riktas 

mot den narrativa rösten i programmet, men även andra språkliga handlingar kommer att 

beaktas. Här intresserar vi oss för vilka ord som kommer till användning. Är vissa ord mer 

förekommande än andra och vad får detta för betydelse? Vissa val av ord kan konnotera till 

olika diskurser eller olika lexikala fält som i sin tur relaterar till olika identiteter, värden och 

aktiviteter som inte nödvändigtvis behöver vara explicita (Machin och Mayr 2012:30). Till 

exempel får slanguttryck kontra akademiska termer olika konnotationspotentialer och 

härstammar ifrån olika diskurser. 

 

Attribut (Attributes) syftar till hur idéer och värden representeras och kommuniceras genom 

objekt. Här ifrågasätts med andra ord hur diskurser kommunicerar genom olika objekt. Viktigt 

att tänka på vid analyser av objekt är att alla objekt bör ifrågasättas. Vad representerar till 

exempel objekten i en bild och hur kommunicerar de tillsammans (Machin och Mayr 

2012:51)? 

 

Omgivning (Settings) tar hänsyn till miljön där praktiken utspelar sig och hur den kan 

kommunicerar idéer som konnoterar till diskurser och dess värden, identiteter och ageranden. 

Exempelvis kan man fråga sig vad en ljusrörsbelyst lagerlokal, med dess hyllväggar av stål 

och cementgolv signalerar, kontra en ljus kontorsmiljö med stora fönster som avslöjar en 

storstadsutsikt (Machin och Mayr  2012:52-53)? 

 

Semiotiska resurser är allt som ses och hörs i bild. Detta kommer att analyseras för att urskilja 

dess betydelser i en viss kontext och hur de samverkar för att förstärka känslor hos tittaren 

och därmed bidrar till att konstruera det som visas i bild. Exempelvis kan det vara intressant 
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att undersöka vad en tempofattig låt kommunicerar i en viss kontext kontra en temporik låt. 

Genom att analysera det som representeras utifrån semiotiska resurser ger det oss möjligheten 

att mer specifikt analysera vad som kommuniceras och hur (Machin och Mayr 2012:32). 

4.2.1	  Metodproblem	  
En generell kritik som riktas mot kvalitativa forskningsmetoder är att dessa ger resultat som i 

stor utsträckning bygger på subjektiva grunder där forskarens uppfattningar om vad som är 

betydelsefullt inte är systematiska. Inom kvalitativ forskning är det forskaren själv som är det 

viktigaste instrumentet vid datainsamling, vilket i sin tur gör studien svår att replikera 

eftersom den är beroende av forskarens egna tankesätt (Bryman 2008:368). I en studie med 

semiotiska inslag, likt denna, blir detta påtagligt när något visuellt analyseras, där det som ses 

alltid kommer att tolkas utifrån forskarens egna referensramar. Med andra ord kan resultatet 

av en analys säga mer om betraktaren än det som analyserats (Machin och Mayr 2012:210).  

 

De problem som upplevts i denna studie går i linje med den generella kritiken om 

subjektivitet. Under analysens gång har det i vissa fall varit svårt att veta hur djupt ett ska 

analysera vissa objekt kontra andra. Även om metoden förespråkar att noggrant analysera allt 

som händer eller ifrågasätta alla objekt i den rådande kontexten finner vi detta alldeles för 

stort och omfattande. Därför anser vi att analysen måste avgränsas, vilket kan ses som ett 

problem eftersom valen av analysobjekt blir subjektiva och handlar om författarens tolkning 

av vad som ses relevant i linje med studiens syfte (Machin och Mayr 2012:210). Ett 

ytterligare problem är hur mycket hänsyn som ges till olika analysobjekt. Det är näst intill 

omöjligt att veta om ett objekt har analyserats lika djupt som ett annat, vilket också har med 

författarens tolkning att göra.    

4.2.2	  Reliabilitet	  och	  validitet	  
Eftersom att kvalitativ forskning inte eftersträvar generalisering eller, som oftast, inte 

intresserar sig för mätning anses begreppen reliabilitet och validitet tämligen irrelevanta enligt 

kvalitativt orienterade forskare. Dock kan de anpassas till kvalitativ forskning utan att förlora 

sin betydande innebörd. Vad gäller studiens interna validitet finns det god potential att med 

hjälp av MCDA besvara de frågor som formulerats. Detta på grund av att studien, utifrån 

syfte och frågeställningar, måste ta hänsyn till programmets visuella element och betydelsen 

av dem för att blottlägga dolt reproducerade idéer om klass, vilket metoden tillåter. Ett 

tänkbart validitetsproblem som berör den externa validiteten är svårigheten med att 

generalisera resultaten. En generalisering av resultatet är dock inget denna studie eftersträvar, 



	   21	  

snarare är syftet att fördjupa sig i ett problem. Vad gäller den interna reliabiliteten är studiens 

frågor och teoretiska utgångspunkter noggrant formulerade och genomdiskuterade kring hur 

material ska tolkas, därför anser vi den som hög (Bryman 2010:351-352). För att uppnå en 

hög extern reliabilitet krävs det att vi argumenterar och motiverar alla val som rör studiens 

tillvägagångssätt samt hålla en genomgående transparens (Eriksson 2002:85). Det är viktigt 

att ha förståelse kring diskurser och hur de, och dess innehåll, innehar aspekter som går i 

forskningsfrågorna favör och andra som går emot. Med andra ord kommer vissa aspekter 

reproducera idéer om klass och andra inte. Detta kan vara ett problem vad gäller att replikera 

studien då vi väljer aspekter som gynnar syftet.   

4.3	  Tillvägagångssätt	  
Undersökningen görs på programmet Ullared där utvalda sekvenser där Morgan uppträder 

betraktas. Dessa nyckelscener analyseras sedan utifrån studiens teoretiska ramverk för att se 

hur Morgan konstrueras och vad det kan få för betydelser. Fokus läggs på ”judgement-shots” 

som riktas mot Morgan och skapar negativa omdömen, vilket bidrar till konstruktionen av 

hans karaktär. I analysen undersöks semiotiska resurser: det visuella (miljöer, objekt, 

personer), ljud (musik, ljudeffekter, prat) och kamera- och redigeringsarbete (klippning, 

kameravinklar, effekter) för att se hur detta bidrar till Morgans konstruktion. Hänsyn tas även 

till klipp och sekvenser som föregås och efterträder framträdandet av Morgan, eftersom 

kontrasten och samspelet mellan dessa är viktig för hur han konstrueras.  

 

Vi är medvetna om att produktionen i viss mån styr Morgan (Ytreberg 2004), till exempel att 

han ombeds göra olika aktiviteter framför kameran som att klippa gräset, gå sakta eller säga 

något. Även att Morgans uppträdande till viss del formas av den obekvämhet och nervositet 

som kan tänkas framkomma av att bli filmad av ett filmteam, där det som spelas in sedan ska 

visas på rikssänd TV är vi också medvetna om. Detta är dock inget denna studie tar hänsyn till 

och det fråntar heller inte det faktum att det är den färdiga produkten, hur den än kom att bli 

sådan, som analyseras och vad den kommunicerar för betydelser till tittaren. Det går också i 

linje med den använda metoden som inte intresserar sig för valen av semiotiska resurser, 

alltså varför produkten är som den är, utan snarare vad dessa val kommunicerar för betydelser 

till tittaren (Machin och Mayr 2012). 

 

Materialet analyseras via kanal5play.se där alla avsnitten av Ullared kan ses. Utifrån 

kartläggningen letas de relevanta sekvenserna fram där Morgan figurerar för att sedan 
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analyseras. En klassisk paus- och playmanöver tillämpas för att noggrant hinna undersöka 

bildens innehåll. En beskrivning av allt som sker i bild är nödvändigt för insamling av 

råmaterial, samtidigt som denna process är ett bra sätt att starta en tankeverksamhet utifrån 

använda teorier och begrepp. För att försäkras om att inget viktigt innehåll går förlorat bör 

sekvenserna ses om. 

 

För att undersöka hur Morgan konstrueras utgår vi ifrån delar ur metoden MCDAs 

verktygslåda: 

 

• Begreppet Rekontextualisering tar hänsyn till hur sociala praktiker blir till diskurser 

när dess ursprungliga kontext byts ut till en annan. 

• Genom Lexikala val kan vi analysera vilka ord som används och vilka 

konnotationspotentialer dessa besitter. Uppmärksamhet ges till voice-over-röstens, 

kamerateamets, Morgans och hans medarbetares ordval. 

• Attribut hjälper oss att ifrågasätta olika objekt och undersöka vad de kan representera 

för betydelser. Här avgränsas objektomfånget, alltså hur mycket uppmärksamhet olika 

objekt får, till de vi finner mest betydelsefulla.  

• Omgivning ger oss möjlighet att analysera miljöerna som våra undersökningsobjekt 

befinner sig i och vad det signalerar för betydelser. 

5.	  Analys	  
I detta kapitel presenteras analysen nyckelsekvenser i kronologisk ordning. Sekvenserna 

presenteras alltså från det första mötet med Morgan i första avsnittet till den sista sekvensen i 

det sista avsnittet, med undantag från två sekvenser från sista avsnittet som föll bort på grund 

av teoretisk mättnad. Analysen löper i kronologisk ordning för att mer i detalj få med 

komplexiteten i hur de semiotiska resurserna arbetar tillsammans. Metodbegreppen används 

löpande i analysen för att visa vart och hur de arbetar.  

5.1	  Första	  mötet	  med	  Morgan	  
Under den inledande sekvensen till Morgans första framträdande filmas varuhuset utifrån där 

människor går med kundvagnar in mot entrén och vad som ser ut som personal, iklädda blåa 

kläder med varuhusets logga, äntrar byggnaden genom en annan ingång. Under sekvensen 

hörs en voice-over-röst som säger: “I det gula varuhuset jobbar hela 1050 personer, av dem 

sitter 240 i kassan, 20 kör truck, 15 städar, 300 fyller på varor, 2 hämtar kundvagnar och 150 
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sorterar galgar. 1050 viktiga personer alltså (sic!).” Det visuella, omgivning och attribut, 

arbetar tillsammans med rösten och visar bilder på personal i takt med hur deras 

arbetsuppgifter presenteras. När kassapersonalen nämns snabbspolas en översiktsbild över 

kassorna där många människor syns, redo att betala sina varor och man får se hur varor flyger 

fram på rullbanden och skannas av. Detta kan tolkas som en indikation på ett framgångsrikt 

företag dit många människor kommer för att spendera mycket pengar. De snabba klippen ger 

även känslan av att det är ett högt tempo på arbetsplatsen, speciellt i relation till den 

bakgrundsmusik som spelas.  

 

Musiken, som här ses som en semiotisk resurs och spelas under det inledande klippet, är av 

klassik karaktär och tonförs av stråkar i högt tempo. Den klassiska karaktären kan associeras 

till ett seriöst sammanhang där musiken framförs av skickliga musiker och konsumeras i 

högre grad av finsmakare, vilket i detta sammanhang appliceras på Gekås och inger en känsla 

av att det i varuhuset förekommer en hög arbetsmoral. Det höga tempot är kontrollerat och ger 

en känsla av att även arbetsplatsen i stort innehar ett tempo som är högt och behärskat. 

Tonerna inger en positiv känsla, vilket i kombination med det höga tempot kan konnoteras till 

att vara på väg någonstans och att arbeta mot ett mål. 

5.1.1	  Morgan	  presenteras	  med	  musik	  
Här klipps det och de föregående klipp som visade varuhuset och personalen byts nu ut mot 

en lagermiljö (omgivning) och voice-over-rösten som tidigare presenterade de olika 

arbetstyperna avslutar här med att säga: ”och en av dem är Morgan” (lexikala val), och 

Morgan syns för första gången i bild. Konstrasten från det förra klippet till detta hjälper till att 

konstruera Morgans karaktär och den ter sig på olika sätt. Innan vi går in på hur Morgan 

presenteras visuellt kommer vi att analysera musiken och även hur den fungerar, som 

semiotisk resurs, i relation till det föregående klippets musik. 

 

Den glada, klassiska musiken som tidigare spelades slutar i samband med att Morgan 

presenteras. Det är tyst i sju sekunder sedan startar en ny musikslinga som bryter det snabba 

tempot med en lugn jazz-liknande musik (Malatu Astatke - Yègellé Tezeta), som är aningen 

flummig till sin karaktär. I kontrast till den klassiska musiken, som seriös och kontrollerad, 

framstår den jazziga musiken som en mer okontrollerad och improviserad form av 

musicerande, som även befinner sig lägre hierarkiskt på musikstegen. Den lugna musiken 

bryter även den positiva känslan av att vara på väg någonstans. Med den tillbakalutade tonen 
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infinner sig en känsla av att stanna där man är snarare än att vara på väg någonstans, mot nya 

mål och utmaningar.  

 

Om föregående klipp, med dess musik, representerade en bild av ett Gekås med högt tempo 

och hög arbetsmoral får vi i denna sekvens en känsla av att vi får gå bakom fasaden och se 

hur det kan gå till, vilket Morgan får vara ambassadör för. 

5.1.2	  Morgan	  presenteras	  visuellt	  
Morgan ses för första gången i en lagermiljö (omgivning). Omgivningen visar ett grått 

betonggolv med öar av attribut i form pallar och kartonger samt lysrörslampor och 

ventilationsrör som pryder taket. Från golv till tak är stålpelare utplacerade med jämna 

mellanrum för att hålla byggnaden stabil. Morgan ses köra in en palldragare under en stor låda 

och pumpar upp den tämligen sakta för att ta med sig den och går sedan där ifrån med lådan 

efter sig. Attributet palldragaren kan i detta sammanhang kommunicera vad som kan ses som 

ett arbetargöra, i form av att aktiviteten utförs med kroppen, av fysik kraft. Samtidigt är 

palldragaren som objekt väldigt förknippad med vissa typer av yrken. 

 

Morgan är klädd i personalkläder i form av en blå skjorta med varuhusets logotyp i gult på 

ryggen. Skjortan sitter pösigt och är nedstoppad i ett par svarta byxor. Vad gäller Morgans 

kroppsbyggnad så skymtas en oproportion där hans smala ben och armar möter en större buk 

som hänger lätt över byxkanten. Han har kort, rödnätt, krulligt och har, vad man kan anta, 

ofixat hår. Ansiktet är runt, hyn är rödmosig och han har lite lätt skäggstubb som går i samma 

röda ton som håret. Även tendenser till en så kallad dubbelhaka syns. Morgans kläder och 

kropp kan i detta sammanhang ses som attribut och kan därifrån utläsas som avvikande från 

rådande normer om hälsa och stil.  
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I nästa klipp ses han stående vid en maskin där han lastar kartonger från lådan han tog med 

sig, ner i maskinen. Denna aktivitet representerar något han gör under en vanlig arbetsdag och 

här representeras ett lugn då aktiviteten han utför sker sakta, utan stress. Hans rörelsemönster 

spelar med bakgrundsmusiken som också har en lugn takt. Här försvinner känslan om en 

personal med hög arbetsmoral och ett högt tempo som den inledande sekvensen gav. 

Maskinen Morgan står vid kan antas vara en kartongpress och detta attribut kan, likt 

palldragaren, relateras till en viss typ av yrke som konnoterar fysiskt arbete.  

 

I klippet efter är kameran placerad bakom Morgan på palldragaren som han drar med sig. 

Morgans rygg är synlig och på skjortan sitter varuhusets logga tydligt visuell. Kameran färdas 

i samma långsamma tempo som Morgan genom samma lagermiljö som beskrivits tidigare. I 

och med färden framåt öppnar lagret upp sig och mer av dess yta blir synlig. Här får vi se 

ännu mer lådor och tomma pallar utplacerade på golvet. Lagerlokalen är gles på folk och 

Morgan går för det mesta i sin ensamhet. 

 

I nästa klipp är kameran återigen placerad bakom Morgan som rör sig sakta genom lagret. 

Han stannar vid en låda för att titta ned i den för att sedan återgå till att ta sig framåt. Vid 

lådan står en annan anställd och packar upp saker ur kartonger från en pall stående på en 

palldragare. Denna palldragare är till synes mer utvecklad än vad den Morgan har. Den ser ut 

att vara utrustad med en elektronisk motor som gör den höj och sänkbar. Den anställda har i 

detta fall höjt upp pallen en aning för att lättare kunna plocka upp saker från kartongerna. 

Detta attribut har en avancerad känsla över sig, och dess funktioner gör arbetet mer 

ergonomiskt, vilket kan spegla att användaren bryr sig om sin kropp och är medveten om 

arbetets fysiska faror. Detta kan ställas i relation, och som motpol, till palldragaren Morgan 

drar på som är till synes ganska sliten och helt manuell.  

 

I klippet efter är kameran placerad framför Morgan som fortfarande går framåt med 

palldragaren efter sig. I denna sekvens pratar Morgan mot kameran och beskriver hur dagen 

kan se ut och att han i det är fallet inte har så mycket att göra. Det är fortfarande en lagermiljö 

som kameran visar, men nu visar omgivningen stora korridorer av hyllor. Morgan går i en 

korridor och i bakgrunden kan man se hur en truck tar sig fram. Attributet kan spegla en viss 

hierarki inom varuhuset där personal som får tillgång till en truck kan ses som lite högre än, i 
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detta fall Morgan, som endast får tillgång till en manuell palldragare och därmed tvingas till 

att använda kroppen fysiskt i sitt arbete.   

 

Det efterföljande klippet visar ännu ett attribut i form av en truck. Här hälsar Morgan på en 

man vars reflexklädda jacka och byxor skiljer sig från Morgans mundering. Mannen skiljer 

sig ytterligare från Morgan i den bemärkelsen att han befinner sig på en truck och att han efter 

hälsningen snabbt åker ut ur bild genom att svänga ut ur rummet. Detta kan också relateras till 

en viss hierarki där det inte bara är den förtjänta trucken som utgör en överlägsenhet utan 

också hur pass mycket snabbare mannen tar sig framåt än Morgan. Kontrasten mellan det 

långsamma och snabba kan på en konnotativ nivå kommunicera betydelser om självsäkerhet. 

På det sättet mannen tar sig ur bilden tyder på en skicklighet och självsäkerhet inom yrket, då 

han på ett snabbt och smidigt sätt svänger ut ur rummet med sin truck. Detta i kontrast till 

Morgan som inte signalerar dessa betydelser när han långsamt släpar sin palldragare efter sig, 

vilket snarare konnoterar till osäkerhet än säkerhet, och till lathet snarare än höga ambitioner. 

Attributet truck kommunicerar också en viss ambitionsnivå; för att få hantera och använda en 

truck, i stil med den mannen har, krävs det någon form av förarbevis och för att få ett sådant 

krävs det en viss drivkraft för att lära sig och vilja utvecklas. Detta faktum bidrar även till att 

hierarkiskt särskilja på Morgan och den truckkörande mannen, då Morgan i detta fall ger sken 

av att inte besitta denna drivkraft i kontrast till truckföraren.  

 

 
 

Nästa klipp är statiskt filmat med fast punkt på en vägg med två fönster till en kontorsmiljö 

där omgivningen visar pärmar på hyllor, en anslagstavla med papper och två människor 

framför dataskärmar. Färgtonen på väggen inne i kontoret går i gult vilket ger en varmare 

känsla till skillnad från det gråa och vita lagerlandskapet på andra sidan väggen. Morgan 

kommer in i bilden från vänster, rör sig i samma långsamma tempo över det gråa 
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betonggolvet med den tomma palldragaren släpandes bakom sig, vidare till höger ut ur bild. 

Intressant i detta klipp är hur ännu en hierarkisk skillnad gör sig synlig genom attribut och 

omgivning, denna gång något mer explicit än tidigare. Morgan representerar här den klassiska 

arbetaren som rör sig på golvet med en palldragare. Golvet i denna bemärkelse tyder till den 

plats där det fysiska, tunga arbetet utgörs. Detta ställs i tydlig motsats till kontorsmiljön 

bakom de fönster som representerar en mer administrativ arbetsmiljö vilket också konnoterar 

till en annan typ av kunskap som i sin tur kan ses som högre värderad än den kunskap som 

behövs “ute på golvet”. Den hierarkiska skillnaden förstärks även med de två fönster som här 

låter de högre värderade människorna i kontorsmiljön blicka ut över golvet och arbetarna och 

även det faktum att arbetarna får se in i deras något varmare miljö.  

 

 
 

Mellan det ovan beskrivna korta klippet och det under finns en noterbar effekt av 

bakgrundsmusiken (semiotisk resurs). Innan övergången till nästa klipp trappas musiken upp 

med hjälp distinkta trumpeter som skapar en förväntan på att något ska hända. I detta fall 

kommunicerar musiken en känsla av att nästa klipp kommer att avslöja ytterligare en del av 

Morgans arbetsdag och att denna del ska vara mer storartad eller av mer värde än de tidigare 

arbetsuppgifter som beskrivits. I samma ögonblick som klippbytet avslutas musiken tvärt och 

där man annars kan förvänta sig en pampig slutton ersätts det här istället med att Morgan i 

nästa klipp pumpar ut kaffe ur en termos. Musiken i klippet avslutas alltså inte med den tonart 

som stycket går i, vilket de flesta låtar gör, och därmed känns det som att låten inte är slut 

eller fulländad. Det pumpande ljudet är klippt på ett sådant sätt att det får ta över den pampiga 

sluttonen som förväntades och har istället klippts bort. Effekten blir tämligen komisk och 

relativt förvånande eftersom musikens upptrappning indikerade på att något storartat skulle 

hända, något skulle visas om vad Morgan ägnar sig åt mer i form av arbetsuppgifter än de 
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som han tidigare introducerat. I stället introduceras vi till ett klipp där Morgan står själv i ett 

fikarum och pumpar ut kaffe i sin ensamhet, vilket ger en känsla av att de arbetsuppgifter som 

Morgan sysslat med tidigare är allt han gör under en arbetsdag. Detta i relation till musikens 

upptrappning och de förväntningar det medför resulterar i ett förfall som konstruerar Morgan 

som lat och obegåvad.  

 

I nästa klipp får vi som sagt se hur Morgan pumpar upp kaffe ur en termos. Han befinner sig i 

ett rum med köksinredning, diskbänk med köksskåp. Omgivningen drar associationer till ett 

fikarum och kan spegla en viss arbetarkultur där ett flertal anställda jobbar under styre och där 

schemalagda raster råder. Vidare syns Morgan i det öppna fikarummet där alla stolar är 

uppvända på borden. Rummet är stort och ljust med fönster längs ena väggen. Han börjar 

plocka ned stolar från ett bord för att göra plats att sitta på. De uppvända stolarna som attribut 

signalerar att han är först på plats i fikarummet, alltså den första att ta rast, vilket kan tyda till 

att han inte har så mycket att göra och kan därmed ta rast tidigare än alla andra, eller lite som 

han vill. Vidare får vi se hur Morgan sitter på en stol han har tagit ned, äter en smörgås och 

dricker sitt kaffe. Kameran är placerad framför honom och han berättar om sitt arbete. På 

bordet ser vi en kaffekopp och en kakburk innehållandes runda kakor vars visuella egenskaper 

inte kommunicerar någon delikatess. Under dessa klipp berättar Morgan lite om sitt arbete 

och liv: 

 
”Det är ett väldigt enkelt jobb jag har. Det är skräp, papper. Tömma. Sen har jag containerna 

och sånt och tömma ute då och sen så står jag ju då vid bankerna vid uppackningen då när vi 

har lite att göra. En dag ser väldigt olika ut, en dag går väldigt fort. Går väldigt… smidigt. Så 

blir det la hem o ta en kopp kaffe och så gå ut i trädgårn o pilla lite grann å… kvällsmat o sen 

är man här igen o snart helg igen o så börjar semestern så det rullar på rätt så bra.  

 

Och sen när man stått där ibland så kan man tänka fan ska man stå här till man är sextiofem, 

nej, så vill man sluta så helt plötsligt så är det semester så är det högsäsong så då ploppar det 

upp och så o greja det ändrar sig men det är la så för oss alla mänskligheter att man får la 

aldrig den här perfekta alltid så att varje dag är rolig men i stort sett så är gårdagens o bara 

gick in det kändes som att man gick en tre timmar bara sådär o man tänkte inte på tiden” 

 

Här berättar han generellt om sitt jobb och sin livssituation. Han delar med sig om hur pass 

enkelt hans jobb är och hur han gör samma saker varje dag, trots detta påpekar han att tiden, i 

timmar, dagar och även år, går fort och att ”man snart är sextiofem (år, och kan därmed gå i 

pension)”. Samtalet kan tydas till ett mer klassiskt arbetarperspektiv där pensionen ses som ett 
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befriande från tjänstgöringen som är att jobba, och då ofta under ett styre. De lexikala valen 

”en dag går väldigt fort” och ”man gick en tre timmar bara sådär och man tänkte inte på 

tiden” kan tyda till att ha roligt och att tiden därför går snabbt. Morgans ord blir 

motsägelsefulla i relation till hur han konstrueras med hjälp av semiotiska resurser som 

skildrar en repetitiv långsamhet, vilket resulterar i en komisk effekt.  

 

Denna scen bryts och kombineras med ett klipp där Morgan återigen är ute på golvet och 

arbetar, nu med en ny syssla. Vi är tillbaka i den tomma lagermiljön och Morgan står ensam 

och galgar kläder som han sedan hänger på ett automatiskt rullband som för kläderna vidare. 

Han utför arbetet relativt sakta där han tar upp ett plagg i taget, hämtar en galge ur en låda, 

galgar plagget och skickar iväg det.  

5.2	  Hemma	  hos	  Morgan 
I denna sekvens filmas Morgan hemma hos sig. Kameran står på en grusuppfart och visar en 

stor villa i gult och brunt med garaget som källare. Tre bruna garageportar visas varav en, den 

i mitten, är öppen och en vit bils bakdel visas. Framför garaget och villan breder en 

grusuppfart ut sig.  Miljön (omgivning) är ljus och innefattar en känsla av att befinna sig på 

landet under sommaren då en bit av en grön gräsmatta, buskar och träd visas till höger om 

huset. Vidare i klippet backar den vita bilen ut och kameran följer den bakåt. Här klipps det 

och bilen står nu still och Morgan sitter i den. Bilen (attributet) filmas från vänster och 

fönstret på passagerarsidan är öppet och visar hur Morgan sitter på förarsidan bakom ratten. 

Morgan gasar fem gånger med ökande tryck och tittar in i kameran. Sedan klipps det till en ny 

scen där han går ut ur bilen och beskådar den och frågar sedan om kameramannen vill köpa 

den. Bilen är en BMW av vad som kan tolkas vara en relativt utdaterad modell och inger 

därmed ingen känsla utav att ha något större ekonomiskt värde. Trots den låga standarden på 

bilen tycks det signaleras en viss stolthet från Morgan då han i tidigare klipp gasat upprepade 

gånger med den, vilket kommunicerar betydelser om nöjdhet eller skrytsamhet över bilen som 

i detta fall uttrycks i att visa motorns kapacitet. Detta kan ses som en viss uppmaning till 

skratt, eftersom beteendet kring att visa upp kapaciteten i en bils motor vanligtvis görs med 

bilar av större ekonomiskt värde och kan tolkas till ett visst ”macho-beteende”, vilket skapar 

en krock kring bilens utseende och även Morgan som inte ses som en stereotyp ”macho-man”. 

I nästa klipp spelas samma lugna jazzslinga som tidigare spelats under Morgans 

framträdanden i bakgrunden när han nu kör in bilen i garaget igen. I samma stund som bilen 

ses äntra garaget hörs voice-over-rösten som sedan löper klippet ut. 
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Voice-over-rösten: ”Morgan, på lagret, har slutat för dagen och hunnit hem till sin bil, sin 

trädgård och sitt hus, där han lever ensam.” 

 

Det lexikala valet ensam är intressant. Det kan antas att det används för att förklara hans 

livssituation relationsmässigt, vilket kan ses kommunicera betydelser om att den här 

människan inte har hittat någon att dela sitt liv med, vilket också strider mot rådande normer i 

diskursen om tvåsamhet där det normala i samhället är att ha familj (Berglez och Olausson i 

Ekström 2008:133). Ordet ensamhet kommunicerar också en mer negativ känsla av att vara 

själv, vilket i detta sammanhang kan tolkas som att ingen vill dela sitt liv med Morgan, 

snarare än att Morgan inte har hittat ”den rätta” eller att han väljer att leva själv. Ordet får i 

detta sammanhang inget utrymme till att spegla andra sidor än det negativa i att vara 

ensamstående. Ordet kommunicerar alltså en viss problematik eller lidande, att ensamhet är 

något man lider av, och om man inte besitter egenskaperna för att lösa problemet får man, 

under diskursen om det nyliberala samhället, skylla sig själv. I dessa typer av analyser är det 

också intressant att ställa frågan om det finns andra ord som skulle kunna ersätta det 

analyserade ordet och vad det skulle få för effekter. I stället för ensam skulle ord eller 

formuleringar som ”självständig” eller ”på egen hand” appliceras. Dessa ord kommunicerar 

en mer positiv känsla och skulle även bidra till en annan bild av konstruktionen av Morgan. 

”Självständig” och ”på egen hand” inger i sammanhanget en känsla av hur en stark person har 

valt att klara sig själv utan sällskap, och detta i kontrast till den mer negativa känslan som 

”ensamhet” inger. 

 

Vidare i nästa klipp filmas villans ytterdörr som sedan öppnas och Morgan stiger ut med en 

flaggstångsvimpel (attribut) i handen av färgerna gul och blå, vilket kommunicerar svenskhet. 

Här klipps det och nu filmas Morgan när han går över gräsmattan mot flaggstången. 

Omgivningen visar gräs, buskar och träd gröna och flaggstången är vit. Morgan blir sedan 

frågad om han alltid hissar flaggan på flaggdagar och han säger att det han håller i handen inte 

är en flagga utan en vimpel. På vimpeln står det “Lyngeln” och Morgan vecklar ut den för att 

visa kameran och förklarar att det är beteckningen på fastigheten. Här klipps det och nästa 

bild visar hur Morgan nu hissar upp vimpeln i flaggstången efter att han har sagt att “det ska 

nog gå att få upp den”. Här börjar också en semiotisk resurs verka i form av en slinga 

bakgrundsmusik. Musiken är lugn och framförs för det mesta av vad som kan tolkas vara 

blåsinstrument. I relation till det visuella, genom omgivning och attribut, får det en något 
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förnedrande effekt. Morgan står nu och hissar upp flaggan långsamt, kisar upp mot himlen för 

att se att allt går som det ska och denna musik läggs på. Musiken sträcker sig över nästa klipp 

där kameran återigen är placerad på grusuppfarten med en helhetsbild över huset och hela 

flaggstången syns till höger med vimpeln hissad. Morgan kommer gåendes mot kameran och 

vänder sig om för att titta upp mot vimpeln och säger “ser ni flaggan nu? Lyngeln… ska det 

stå.”. Musiken tystnar och Morgan vänder sig mot kameran, tar några steg mot den och tar sig 

för ansiktet och frågar “eller nu kanske den kom upp och ned på?”. Här har den sociala 

praktiken ”att hissa upp en flagga” rekontextualiserats och blivit en diskurs där olika 

antaganden om hur denna praktik bör utföras råder (Berglez och Olausson i Ekström 

2008:133), och där praktikens utförande anses som en simpel uppgift. Utifrån Morgans 

utförande, och det faktum att han inte ”klarade av uppgiften”, kan han här tolkas som klumpig 

och något dum. 

 

Intressant i denna sekvens är hur konstruktionen av Morgan som okapabel till vissa sysslor 

eller allmänt ohändig späds på. Här kommunicerar den lugna musiken, i relation till klippet 

som visar hur Morgan hissar upp en vimpel i en flaggstång, en viss nonchalans eller slapphet 

över aktiviteten. Att hissa upp en vimpel i en flaggstång kan därför ses som något 

intetsägande i en vardaglig kontext. Musiken fortsätter in det andra klippet där Morgan på håll 

beskådar vimpeln och märker där att den är upp och ned, vilket i sin tur signalerar till att 

Morgan inte ens är kapabel till att hissa upp en vimpel i en flaggstång på rätt sätt. 

Vidare får vi se hur Morgan går upp för en trappa mot huset och i nästa klipp står han 

inomhus och en man bakom kameran påpekar att han bor ganska stort och frågar om Morgan 

kan visa upp sitt hus. Morgan svarar och säger att han “inte har någonting att dölja” och att 

“det är bara att titta runt hur jag har det”. Omgivningen i rummet är ljus med väggar och tak 

av furu samt flera fönster. I fönsterna hänger röda gardiner och det står blommor på 

fönsterbrädorna. På ett utrymme mellan två fönster hänger det porslinstallrikar, i ett hörn står 

en tjock-TV på en bänk av ett träslag som matchar furuväggarna. Det står ett matbord i 

rummet med en röd duk över och två stolar, var av en har ett synligt träslag som även det 

matchar furuväggarna. 
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Miljön, omgivningen, i rummet signalerar en viss utdaterad stil som i sin tur kommunicerar att 

ägaren av huset, alltså Morgan, inte besitter en viss stilmedvetenhet. Självklart kan detta 

tolkas som ett medvetet val från Morgan, att han gillar denna typ av stil, men det går inte ifrån 

att inredningen i detta sammanhang blir en diskurs om inredning där olika normer om hur 

saker och ting bör se ut, och inte se ut, opererar och hur dessa ting besitter olika värden 

(Berglez och Olausson i Ekström 2008:133).  

 

I nästa klipp fortsätter turen genom huset och Morgan går in i vad han kallar för “det bästa 

rummet” och mannen bakom kameran frågar om det är “det så kallade finrummet” vilket 

Morgan instämmer i och säger att det är här folk som han bjuder hem får sitta. Han påpekar 

också att bjudningar inte sker så ofta och förklarar det bland annat med att det är en effekt av 

att vara ensamstående och inte ha ett matintresse. Tonläget från mannen bakom kameran kan 

tolkas som att frågan är ironisk, vilket får betydelsen av att mannen inte tycker rummet är fint. 

Detta inger känslan av att Morgan blir driven med för att han, ur kameramannens tycke, inte 

följer normer kring hur ett finrum ska se ut.  
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Följande klipp filmas utomhus där Morgan går upp för en trappa mot sitt hus. En lugn 

musikslinga går genom klippet och består av vad som kan antas vara stråkar med en 

melodiskapande xylofon. Han stannar framför ytterdörren och fäster sin blick på en staty som 

står nedanför trappan som går upp mot dörren. “Här står skönhetsgudinnan... symbol för 

ensamheten…” Morgan går sedan vidare bort från kameran. Här klipps det till en närbild av 

statyn och man får här chansen att se den tydligt. Det är en cirka halvmeter hög staty av sten 

och avbildar en naken kvinnokropp med ett glatt ansikte. Statyn skulle kunna tolkas som 

ytterligare en indikation på Morgan som ensam. Detta genom hans lexikala val som antyder 

på ensamhet och även att statyn, eller ”skönhetsgudinnan”, skulle vara hans ända sällskap i 

huset. Den lugna musiken spelas fortfarande och går även in i nästa klipp vilket är det sista i 

denna sekvens av Morgan. Kameran står under ett träd på trädgården och man får se hur 

Morgan klipper gräset. Han rör sig bort från kameran.  

5.3	  Morgan	  julpyntar	  sitt	  hem 
Innan Morgan för första gången framträder i det sista avsnittet av programserien föregås det 

med en sekvens på personal under tjänstgöring på Gekås. Det är juletider och mycket folk är 

på varuhuset för att inhandla julklappar och det är extra mycket personal på plats för att hinna 

med i julstressen (förmedlas av voice-over-rösten). Bilderna på personalen och alla människor 

som rör sig inne på Gekås gestaltas med snabbspolade klipp och snabba klippbyten 

(semiotiska resurser) som kommunicerar ett högt tempo. Detta visas i kombination med 

fartfylld musik som kan beskrivas som relativt modern electro-folk-pop av bandet 

Detektivbyrån. Låten heter Lyckans Undulat och bygger på en digital musikform och är, med 

största sannolikhet, tillverkad med hjälp av datorer. Musiken är talande för den rådande 

tidsandan. Sysslor i vardagen ska gå snabbt för att tiden är dyrbar och anses vara en bristvara. 

I denna sekvens förmedlas det höga tempot med hjälp av semiotiska resurser i form av 

redigering och musik.  
 

Efter att ha sett en inomhusmiljö, Gekås, i full fart med mycket människor filmas nu ett par 

brevlådor ute på landet som följs av bilder på Morgans hus samt en vit staty som står intill 

husfasaden. Detta ackompanjeras med en tempofattig och lugn låt också den av Detektivbyrån 

med namn Hus Vid Havet. All hets och stress som tidigare klipp visat indikationer på 

kontrasteras nu mot det lugna livet på landet, som omgivningen förmedlar. Låten är aningen 

repetitiv i sin utformning och går i ¾-takt som kan liknas med valstempo. Musikens främsta 

huvudinstrument, eller ljud, som bär själva melodin är xylofon och något flöjtliknande. Detta 
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skapar en mystisk stämning och ger en komisk effekt när Morgan framträder för första 

gången, sakta lunkande upp för trappan inne i sitt hus. Det lugna repetitiva tempot som både 

Morgan, allt han gör går väldigt sakta, och det den semiotiska resursen (musiken) presenterar 

inger känslan av att tiden står stilla och att inga nya mål är i sikte.  
 

I samband med att Morgan går upp för trappan läggs en voice-over-röst på och säger: “Och en 

utav dem som ska hjälpa till i varuhuset idag är Morgan, men innan han kliver på 

eftermiddagspasset hinner han julpynta lite hemma.” Morgan öppnar en dörr som synliggör 

ett garderobsutrymme. En dialog startar mellan kamerateamet och Morgan. Samtidigt som 

dialogen fortgår står Morgan och letar efter julpynt i garderoben och plockar fram en ljusstake 

och några ljus.  
 

Kamerateamet: “Är det dags för lite julpynt nu?” 

Morgan: “Ja! Jag ska försöka och fixa till och dona. Jag själv brukar ha väldig mycket hjälp 

utav mina syskon som brukar hjälpa mig och julpynta men en del saker gör jag ju själva, som 

jag tycker är roligt eller så. Ljusstakar och lite sådana här grejer.” 

 

Genom denna dialog och de lexikala valen framstår Morgan som tämligen osäker och 

osjälvständig.  Just att han säger att han ska försöka att julpynta antyder på ett ointresse eller 

att han besitter en oförmåga i att pynta fint i julens tecken och framstår därför som 

ambitionslös. Samtidigt medger han att mycket hjälp kommer från hans syskon, vilket skapar 

en bild av Morgan som osjälvständig och beroende av andra för att få det julfint hemma. 

Dock gör Morgan några saker själv, som han tycker är roligt och det är ljusstakar och grejer. 

I och med att Morgan hävdar att han tycker ljusstakar och grejer är roligt skapas en viss 

komik vad gäller själva påståendet i samband med att han håller i en gammal röd fyrarmad 

ljusstake och ett paket stearinljus. Morgan konstrueras här, via ljusstaken (attributet) i denna 

kontext och hans påstående, som oengagerad och att det finns en förväntan hos honom att 

resten av julpyntandet kommer att ske med hjälp av syskonen även detta år. 
 

Vidare följer kameran Morgan ned för trapporna. Han filmas bakifrån, hållandes i sitt julpynt, 

och fortfarande spelas samma musik som inledde sekvensen med Morgan. I nästa klipp filmas 

Morgan vid sitt köksbord där han plockar upp vad han kallar för “ett ljusmotiv på ett 

samhälle” ur en kartong. Det är en variant utav en ljusstake eller ett litet stilleben, formad som 

ett litet snötäckt samhälle med små träd, hus och en kyrka omringade av små ljuslycktor som 
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blinkar när ström tillförs. Samtidigt som Morgan plockar med ljusmotivet beskriver han den 

såhär: “Tycker jag är jättefin i alla fall”. När han har satt in kontakten i elnätet och alla lampor 

tänds och blinkar, fortsätter Morgan att beskriva attributet: “Den är snygg.” Denna fras 

upprepar han en gång till och står sedan tyst och tittar på den i åtta sekunder. Han har placerat 

ljusmotivet på en fönsterbräda bredvid två blomväxter och andra små prydnadssaker. 

Attributets utseende, med sitt plottriga utformande, erhåller ingen högre attraktionsgrad och 

ser inte ut att vara köpt i en exklusiv affär. Detta kan kommunicera betydelser om att Morgan 

nöjer sig med ”det lilla” och är inte i behov av dyrbara materiella ting. 

 

I klippet efter ska Morgan placera stearinljusen han tog fram från garderoben in i den röda 

ljusstaken. Här märker han att stearinljusen är för stora för ljusstaken och går sedan ut till 

köket för att hämta en kniv i syfte att tälja på stearinljusen så att de ska få plats. Köket, 

omgivningen, ser ut att vara plockat direkt från 70-talet med karaktäristiska mörka mönster i 

naturfärger på kaklet över diskbänken.  

 

 

 

Morgan löser problemet med de för stora stearinljusen och placerar sedan även denna 

ljusstake i fönsterkarmen och säger: “ Den passar la bra här. Det blir perfekt.” Sedan avslutas 

denna sekvens med Morgan genom att hans gula hus filmas utifrån i det gråa och mulna 

vädret. Samtidigt som samma låt som beskrevs inledningsvis lider mot sitt slut sker ett 

klippbyte och en stor fullpackat parkering filmas där en massa folk vistas. I detta ögonblick 

börjar en ny låt med betydligt mer drag. Musiken är av Ernst Rolf och låten heter Han Gick In 

Men Vände Om Och Gick Ut Igen. Ännu en gång konstrateras sekvenserna med Morgan 

kontra andra människor på Gekås med olika typer av musik, semiotiska resurser, med stor 

skillnad tempomässigt. 
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5.4	  Morgan	  dekorerar	  trädgården	  
Sekvensen börjar med ett klipp där Morgan står på knä och lutar sig in i en garderob i hans 

hem. En lugn musikslinga (Florence Caillon – Culculcloche) ligger som bakgrund och 

kommunicerar en viss mystisk känsla. Den semiotiska resursen, musiken, kan tolkas som 

simpel och repetitiv. En voice-over-röst läggs på och säger: “Morgan håller på att julpynta lite 

hemma, innan det är dags att åka till varuhuset för att jobba extra”. Rösten går över i ett annat 

klipp där Morgan går ned för trappan. I handen har han den ljusslinga han plockade fram från 

garderoben. I nästa klipp följer kameran Morgan, nu med en mörblå täckjacka på sig, när han 

går utomhus på en grusgång på väg mot ett träd. Det är höst, eller vad som kan tolkas som sen 

höst, och omgivningen är väldigt grå och disig. Alla färger flyter nästan ihop och är visuellt 

sett inte så tilltalande. Han tar sig upp för en trapp från grusgången och mot gräsmattan och 

trädet. Morgan har en skarvsladd i handen som han lägger ut bakom sig i sin riktning mot 

trädet. Den lugna musikslingan spelas fortfarande i bakgrunden och får i sammanhanget en 

viss komisk effekt när Morgan sakta rör sig med skarvsladden och för blicken från trädet till 

marken och man får en känsla av att han tänker på hur han ska gå till väga och ser något 

förvirrad ut.  

 

 
 

Det förvirrande tillståndet fortsätter in i nästa klipp där han hämtar en stege som ska användas 

till att sätta upp ljusslingan i trädet. Morgan går sakta på grusgången bärandes på stegen som, 

med observation på hans gångstil, ser ut att vara ganska tung. När han ska ta sig upp för 

trappan krockar stegen ihop med en förhöjd rabatt, och Morgan får backa lite för att sedan ta 

sig upp för trappan. I ett kort klipp får vi se hur morgan står på stegen, lutandes mot trädet och 

sätter upp ljusslingan. I nästa klipp står han på marken och går sedan iväg med stegen under 

armen och kameran följer hans gång. Allt går väldigt långsamt och musiken, som fortfarande 

spelas i bakgrunden, hjälper till att förstärka den känslan med sin simpla och långsamma 
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melodi. Simpelheten som låten, den semiotiska resursen, kommunicerar kan även i 

sammanhanget signalera till att uppgiften som Morgan ska uträtta är relativt simpel, och bör 

därmed gå ganska snabbt, vilket ställs i kontrast till hur pass långsamt det går. Detta bidrar till 

konstruktionen av Morgan som långsam, något handlingsförlamad och osäker när han tar så 

pass lång tid på sig att sätta upp en ljusslinga i ett träd. 

5.5	  Morgan	  jobbar	  extra	  
Återigen sker en kontrast i den semiotiska resursen musik, där föregående klipp har en 

snabbare musik än det klipp där Morgan figurerar, där en lugn musikslinga hörs. Musiken 

som börjar spela vid Morgans klipp är av jazzkaraktär och är återkommande i programmet 

(Malatu Astatke - Yègellé Tezeta). Genom detta programavsnitt har vi fått veta att Morgan ska 

jobba extra på varuhuset och tidigare sekvenser har visat att han har satt sig i bilen för att åka 

dit.  

 

I första klippet går Morgan bland varugångarna inne på varuhuset bland alla besökande. Det 

klipps tre gånger och under dessa korta klipp filmas Morgan från olika håll då han tar sig fram 

genom varuhuset. Han kommer fram till en medarbetare som plockar upp varor och frågar 

“hur kommer man ned i källaren, du?”. Här klipps det och mannen Morgan frågade pekar bort 

ur bild och säger “dörren där” varav Morgan följdfrågar “den som är rätt fram?.. Ja, bra”. 

Klippet, som här kan ses som en semiotisk resurs, mellan Morgans första fråga och mannen 

svar är intressant. Informationen mellan dessa klipp kan (tolkas) ha varit ett förklarande i att 

Morgan inte vet hur man kommer ned i källaren. Istället redigeras det bort och lämnar endast 

en relativt udda fråga och ett kort svar kvar, vilket i detta sammanhang signalerar att Morgan 

inte har koll på sin arbetsplats och där av hjälper denna semiotiska resurs, i form av 

bildredigering, till konstruktionen av Morgan som lat och något dum, i den bemärkelsen att 

han inte tagit reda på vart han ska eller vet hur hans arbetsplats ser ut.  

 

I nästa klipp går Morgan mot en hiss och trycker på en knapp. Han är fortfarande i varuhuset, 

på butiksgolvet, och i omgivningen syns kunder och hyllor med varor. En voice-over-röst 

säger: “Morgan, som idag ska jobba extra i varuhuset… måste först åka ned till lagret för att 

få sina arbetsuppgifter av arbetsledaren Martin”, under tiden Morgan står och väntar på 

hissen. Det klipps det och det nya klippet visar hur Morgan, i samma miljö och på samma 

plats framför hissen, trycker ännu en gång på knappen som kallar på hissen och sedan ett steg 

tillbaka. Det klipps igen och samma miljö visas med Morgan fortfarande ståendes framför 
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hissen. Han vacklar lite fram och tillbaka tittar bakåt och framåt ned mot hissknappen. Han 

framkommer ganska osäker.  

 

 
 

Intressant i det ovan beskrivna är hur redigeringen i form av klippning (semiotisk resurs) 

hjälper till att konstruera Morgans karaktär. I detta fall bidrar klippningen till att Morgans 

väntan på hissen känns längre och konstruerar honom som osäker och ännu en gång något 

dum. Klippningen ger en känsla av att sekvensen har tagit för lång tid och att den därför 

behövts trimmats för att tidsmässigt få plats, speciellt när klippningen görs på en sekvens som 

visar samma miljö och aktivitet. Detta ger en känsla av att Morgan har stått och väntat på 

hissen en längre tid än vad som visas. Klippen visar också hur Morgan speglar en viss 

osäkerhet då han vacklar fram och tillbaka, kliar sig på halsen, tittar vädjande bakåt som om 

han letar efter hjälp, och trycker på hissknappen ytterligare en gång. Detta i relation till 

känslan av den långa väntan konstruerar Morgan som något handlingsförlamad och 

oföretagsam när han inte vet vad han ska göra när hissen inte kommer; fråga någon om vad 

som händer, eller helt enkelt ta tag i problemet själv och hitta en annan väg ned - och speciellt 

i relation till vad han ska göra, vilket är att träffa arbetsledaren för att få arbetsuppgifter att 

starta dagen med.  

 

5.5.1	  Morgans	  civilstatus	  
I nästa klipp öppnas hissdörrarna och två arbetskollegor kommer ut ur hissen, en kör ut en 

truck och den andre är tomhänt. Morgan hälsar på den tomhänta mannen: “Hallå Targe”, 

varav mannen hälsar tillbaka och Morgan frågar “Hur är läget?” och mannen svarar att det är 

bra och ställer en motfråga: “Hur går det med tjejerna?” varpå Morgan svarar att “det går 

fint”.  
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Motfrågan mannen ställer, och de lexikala valen som görs, är i sammanhanget något udda och 

framstår som skämtsam snarare än seriöst, vilket får en ganska komisk effekt. Intressant i vårt 

syfte är att fråga sig om det uppmanande skrattet riktas mot att frågan är udda i sitt 

sammanhang eller till att frågan ställs som ett skämt mot Morgan. Med tanke på 

sammanhanget och hur frågan ställs tyder det till att det skämtas på Morgans bekostnad och 

det kan tolkas till att frågan bygger på det faktum att Morgan är ensamstående.  

 

5.5.2	  Morgan	  ska	  få	  arbetsuppgifter	  
I nästa klipp står Morgan i hissen och kamerateamet frågar: “det var ett tag sedan du åkte hiss 

här inne, eller?”. Här verkar återigen en intressant semiotisk resurs i form av en klippning 

emellan frågan och Morgans svar som är: “Ja det var ett par år sedan nu”. Morgans svar 

behöver nödvändigtvis inte vara svaret på frågan som kamerateamet ställde, utan kan lika 

gärna vara ett svar på något annat som sedan klippts bort. Till exempel kan det antas vara ett 

svar på vad som senare i sekvensen görs lite tydligare; att det för en tid sedan har skett en 

ombyggnation på varuhuset och att det var det som Morgan svara “Ja det var ett par år sedan 

nu”. Det som nu lämnas kvar efter redigeringen hjälper till att konstruera Morgan som lat och 

något nonchalant mot sitt jobb då han säger att ha inte använt hissen på flera år. Detta kan 

tolkas som att han endast håller sig isolerad till sitt område och sina arbetsuppgifter vilket 

konstruerar honom som något okunnig inom andra områden. Det kan vidare tolkas som att 

han då inte känner någon anledning till att röra sig utanför sina gränser för att hjälpa andra, 

eller som en avsaknad på nyfikenhet att ses sig omkring.  

 

I nästa klipp går Morgan ut ur hissen och vidare in i en lagermiljö. “Jag vet ju hur dom gamla 

gångarna… hur dom var ungefär” säger han. En lugn bakgrundsmusik spelas. Omgivningen 

visar ett grått golv och gråa väggar med hyllor fulla av lådor. Gångarna som Morgan tar sig 

genom är upplysta av lysrörlampor i taket. Morgan går förbi en kvinnlig medarbetare utan att 

hälsa. Här klipps det och Morgan möter nu två andra arbetare fortfarande i samma miljö. En 

av medarbetarna går förbi och den andre stannar och Morgan säger “Hallå du. Du jag skulle 

ju vara på kem idag och jobba litegrann”. Medarbetaren svarar: “ja, Martin sitter på kontoret”. 

“Då går jag till han istället, det är bra”, säger Morgan. Det klipps och Morgan fortsätter ta sig 

framåt genom lagermiljön tills han i nästa klipp kommer fram till kontoret där han tittar in och 

säger “Hej Anders” och får till svar “ah, hej du”. Morgan fortsätter: “Var är Martin, är han där 
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uppe eller?”. Morgan står kvar ett tag och går sedan mot kameran och säger “Nej, dom vet 

inte vart han är riktigt. Han var inte inne nu för tillfället”. Kamerateamet frågar om det inte 

finns någon annan att prata med varpå Morgan avbryter och säger “nej, det var ju 

arbetsledaren jag pratade med nyss”.  

 

Den lugna musiken (semiotisk resurs) spelas fortfarande i bakgrunden och kan beskrivas som 

att vara simpelt uppbyggt vilket i sammanhanget får en viss förlöjligande känsla. Musiken 

fortsätter spela över tre klipp som går över 20 sekunder. Dessa klipp har samma effekt som 

klippen vid väntan på hissen har och fungerar också här som semiotiska resurser. Det är 

samma miljö och tre klipp görs varav alla visar samma sak: Morgan väntades i en lagermiljö. 

I ett klipp frågas han av kamerateamet om han inte kan fråga någon annan på vilket han svarar 

“nej”. Efter dessa tre klipp visas ett ytterligare klipp där varuhuset filmas utifrån där folk går 

med kundvagnar.  

 

Den semiotiska resursen i form av klippningen i denna sekvens får en effekt, likt den som 

hisscenen ger, i form av en känsla av att detta tar väldigt lång tid. Det sista klippet som filmar 

varuhuset utifrån, där folk går med kundvagnar, signalerar att tiden går och stärker därmed 

denna effekt. Allt detta hjälper till att, återigen, konstruera Morgan som lat och oföretagsam, 

eftersom att han, istället föra att ta tag i problemet och söka upp personen, blir något 

handlingsförlamad och bara står och väntar.  

5.6	  Morgan	  väntar	  på	  arbetsuppgifter	  
Innan Morgan framträder i denna sekvens föregås det utav ett klipp på varuhuset Gekås 

utifrån med samma låt som tidigare legat i bakgrunden när Morgan är med (Detekvivbyrån - 

Hus Vid Havet). Vid det här laget har det byggts upp en igenkänningsfaktor kring låten som 

skapar en förväntan att Morgan kommer att dyka upp i rutan. Låtens, eller den semiotiska 

resursens, långsamma och flummiga karaktär förknippas med Morgans persona i form av den 

enkelhet vad gäller hans tröga rörelsemönster och bristande ambitionsnivå som han 

konstrueras besitta. Första gången Morgan framträder filmas hans profil i närbild. Han är i 

samma lagermiljö vars omgivning tidigare beskrivits. Voice-over-rösten säger: “Nere på 

lagret väntar Morgan fortfarande på instruktioner från arbetsledaren Martin”. Här har 

klippningen bidragit till att man som tittare får känslan av att Morgan stått och väntat på 

arbetsledare under alla de sekvenser och klipp som visats emellan på andra deltagare och 

karaktärer i programmet. Voice-over-röstens lexikala val i kombination med de semiotiska 
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resurserna som klippning och musik jobbar här tillsammans och reproducerar bilden av 

Morgan som handlingslös, långsam och att han saknar initiativförmåga. Detta förstärks 

ytterligare när en dialog startas av kamerateamet i samband med att en medarbetare till 

Morgan kommer gående, i raskt tempo, mot kameran med en palldragare av avancerad 

karaktär, alltså inte helt manuellt driven utan är elförsörjd. 

 

Kamerateamet: “Kan du inte be han här inne ringa Martin då?” 

Morgan: “Jo, det kan jag i och för sig göra.”  

 

Här representeras Morgan som slö och osäker, dels i konstrast mot en medarbetare i tjänst 

som kommer snabbt gående och ser ut att vara upptagen med arbetsuppgifter och dels 

gentemot kamerateamet som verkar ha tröttnat på att stå och vänta på Morgan och yttrar det 

med ett förslag om vad som kan vara en vettig lösning på väntandet, och därmed få i gång 

Morgan till att arbeta. Morgan tar emot förslaget och gör det till handling genom att fråga 

medarbetaren om han kan ringa arbetsledaren.  

 

Morgans arbetskollega tar upp telefonen och ringer arbetsledaren. Han börjar prata med 

honom och meddelar att Morgan är på plats och letar efter honom. Under tiden står Morgan 

framför mannen som ringer och tittar på. Strax efter att arbetskollegan lagt på luren pekar han 

bakom Morgan och där dyker arbetsledaren upp. De hälsar på varandra genom att ta i hand, 

sedan säger arbetsledaren att Morgan kan hänga av sig jackan och följa med. De filmas sedan 

gå iväg genom lagermiljön på väg för att påbörja arbete. I nästa klipp syns Morgan när han 

manövrerar en palldragare. Som attribut signalerar palldragaren en enkel karaktär, speciellt i 

relation till andra palldragare som andra medarbetare får använda. Ännu en gång blir det 

synligt att Morgan får tillhandahålla de mindre avancerade redskapen i jobbet. Palldragaren 

står under en stor tom låda och i precis samma ögonblick som Morgan lyfter upp den, med 

hjälp utav palldragarens domkraft, läggs ett ljudspår på. Det är samma låt som spelades under 

den första scenen som Morgan presenterades i programmet i avsnitt 1, Malatu Astatke - 

Yègellé Tezeta. I och med att samma låt spelas igen, och att den blir återkommande i de 

sekvenser som Morgan är i arbete, ger denna semiotiska resurs en känsla av att det är samma 

gamla hjulspår som gäller. Ingenting förändras i Morgans jobb och han konstrueras som att 

han står och stampar på ett och samma ställe vilket förstärker reproduktionen av honom som 

lealös och en person utan vilja att ta sig upp på karriärstegen. 
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Morgan tar följe på arbetsledaren ut i butiken och har en palldragare efter sig med lådan på. 

De båda filmas bakifrån och vid det första tillfället som de syns bland folk i butiken träffar 

Morgan en kundvagn med palldragaren vilket skapar en smäll och ägaren till kundvagnen 

flyttar på vagnen. Morgan reagerar inte på smällen utan har endast fokus på sin destination. 

Strax efter den lilla krocken får Morgan en fråga av en kund i butiken när arbetsledaren är 

med och ska visa vart Morgan ska utföra dagens arbetsuppgifter. Morgan står bara och stirrar 

på kunden, som att han inte uppfattar vad som sägs. Här flikar arbetsledaren in och tar över 

genom att hänvisa kunden i rätt riktning.  Den sociala praktiken ”att föra en diskussion” 

rekontextualiseras här och skapar en bild utav Morgan som tämligen tafatt, osäker och att det 

finns en tillstymmelse till att förlita sig på andra att lösa uppgifter när han inte är själv. Vid 

detta tillfälle, när Morgan får frågan utav kunden, stannar musiken och allt som hörs är bruset 

ifrån butiken och det som sägs via kunden och arbetsledaren. Med andra ord bidrar musikens, 

eller den semiotiska resursen, upphörande att förstärka denna konstruktion av Morgan 

eftersom att all fokus här läggs på vad som sägs, vilket från Morgan inte blev ett enda ord. 

Dessa ovan beskrivna sekvenser konstruerar även Morgan som aningen inkompetent på sitt 

eget jobb, vilket framställer honom som ointresserad utifrån det faktum att han har jobbat på 

varuhuset Gekås i åratal. 

 

I nästa klipp syns Morgan stå och plocka med skräp som han lägger i lådan som han tagit med 

sig med hjälp av palldragaren. Han står i butiken och det skymtas människor som rör sig i 

bakgrunden och kartonger med varor staplade på varandra i högar. Omgivningen och 

attributen skapar känslan av att det är ett lågprisvaruhus eftersom fokus inte är på exponering 

av varorna på samma sätt som andra butiker, lite mer exklusiva sådana, där de i regel syns 

prydligt uppställda på hyllor. Här konnoterar omgivningen istället till masskonsumtion och 

billiga varor. I taket hänger skyltar som bland annat synliggör priser på olika produkter och så 

syns lite större skyltar som ger indikationer på vilken avdelning man befinner sig på, vilket 

ger bilden av att varuhuset är stort.  

 

5.6.1	  Morgan	  arbetar	  
Vidare filmas Morgan när han utför sitt jobb. Han utför sitt arbete tämligen sakta då han tar en 

eller två små kartongbitar i taget. Samtidigt ställer kamerateamet en fråga till Morgan och 

undrar om allt känns bra. Han svarar att allt känns fint och att det bara är att köra på. De nästa 

åtta klippen syns Morgan arbeta med att plocka skräp och kartonger samtidigt svarar han på 
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fem frågor som olika kunder funderar över. Morgan svarar här på alla frågor och visar här på 

att han har bra koll på vart saker finns inne i butiken och visar kunderna vart de ska gå för att 

komma dit de vill. Det är intressant att ställa detta, relativt säkra, beteendet kring 

frågesituationen i relation till den första frågesekvensen och det osäkra beteendet som 

utspelade sig där. Här är han ensam, utan några medarbetare vid sin sida och uppträder likt 

vad man kan förvänta sig av ett butiksbiträde och svarar vänligt på frågor. Vid första frågan 

han fick, där arbetsledaren var närvarade, framställdes han som helt oviss om vart han skulle 

dirigera kunden. Utifrån denna sekvens får man en bild av Morgan som rädd för att göra fel, 

att han inte litar tillräckligt på sin egen förmåga när andra medarbetare är vid hans sida, och 

istället förlitar sig på att någon annan löser uppgiften. Relationen mellan dessa sekvenser 

förstärker Morgan som osäker och initiativlös när han inte fått arbetsdirektiv, vilket vidare 

kan tolkas till att han måste bli styrd av någon för att fungera.   

 

I nästa klipp kommer Morgan dragandes med lådan på palldragaren, denna gång fullproppad 

med kartonger och skräp. Han tar sig igenom trånga utrymmen mellan människor och hyllor. 

Slutligen stannar han vid hissen som han tidigare stod vid och väntar på den. Lådan som är 

full av skräp bevisar att Morgan har jobbat på bra och tyder på att det finns arbetsmoral. Han 

får en uppgift och utför den samtidigt får han massa frågor från kunder som han besvarar med 

trovärdighet. Detta pekar på att Morgan, så länge han vet vad han ska göra, utför sitt arbete 

väl. Sekvensen avslutas med att Morgan går in i hissen med palldragaren och dörrarna stängs i 

takt med att bakgrundsmusiken avslutas.  

6.	  Slutsatser	  och	  diskussion	  
I detta kapitel diskuterar vi hur semiotiska resurser konstruerar karaktären Morgan och gör 

det utifrån det analyserade materialet. Diskussionen övergår sedan till hur denna konstruktion 

i sin tur kommunicerar betydelser i form av idéer om klass utifrån studiens teoretiska ramverk 

och tidigare forskning. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning som ger konkreta svar 

på studiens frågeställning samt förslag på vidare forskning. 

 

6.1	  Konstruktionen	  av	  Morgan	  
I analysen har vi sett Morgan som en vanlig människa utifrån det relationella synsättet. Han är 

i första säsongen av Ullared ingen kändis och är innan det första avsnittet opresenterad för 

allmänheten (Carpentier och Hannot 2009). Därmed kommer konstruktionen han får 
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kommunicera betydelser från en vanlig människa. Vi vill också betona att Morgan får, genom 

första avsnittet i säsongen, representera den arbetande personalen på Gekås och blir också, 

genom konstruktionen, sinnebilden för den ”typiska arbetaren” där lagerarbete blir 

representant för andra arbetarklassrelaterade yrken. De följande slutsatserna kan alltså ses 

som en del av något större där Morgan blir en ambassadör för sitt arbete och konstruktionen 

han tillskrivs färgar av sig på närliggande yrkestyper. 

6.1.1	  Kontraster	  
En viktig och intressant del i konstruktionen av Morgan är hur den sker genom kontraster som 

skapas från före- och efterkommande klipp. Kontrasterna förstärks och tydliggörs genom 

semiotiska resurser där klippning, redigering och framför allt musik skapar motsatser i 

klippen där Morgan figurerar och inte figurerar. Till exempel kan vissa föregående sekvenser 

innehålla snabbspolade scener och snabba klippningar som arbetar tillsammans med musik i 

högt tempo. I övergången till Morgans sekvenser sker kontrasterna och då i form av att de 

semiotiska resurser som tidigare arbetade för att skapa ett snabbt tempo byts ut och förmedlar 

i stort sett dess motsats. Den snabba musiken byts ut mot en tempofattig och de snabba 

klippen byts ut mot långa klipp där Morgan rör sig långsamt. Detta är återkommande exempel 

på hur Morgan konstrueras genom kontrasten till föregående sekvenser.  

 

Kontraster verkar även inom Morgans sekvenser och konstruerar honom som något 

ambitionslös och lågt hierarkiskt placerad, vilket framför allt kan yttra sig i relation till andra 

medarbetare och miljökontexter. Till exempel signalerar andra medarbetare, som medverkar 

och syns i bild, ett högre tempo och de syns alltid verksamma med arbetssysslor som 

kommunicerar ett större ansvarstagande inom arbetet. Medarbetare kan också figurera med 

attribut som signalerar högre värden än de attribut som Morgan ses med, och detta kan till 

exempel göras synligt genom Morgans manuella palldragare kontra någon annans truck. 

Miljökontexter skapar kontraster i vad omgivningen förknippas med och vad dessa kontexter 

kommunicerar för betydelser. I de sekvenser Morgan figurerar gör sig detta speciellt synligt 

mellan lager- och kontorsmiljö, där kontorsmiljön besitter en högre hierarkisk ställning kontra 

lagermiljön som Morgan rör sig i. Detta kan kopplas till Tyler (2011) som menar att en 

kombination av tecken kan fungera som en hopsättning av betydelser som får olika värden, 

som i detta fall ger lagermiljön en betydelse och kontorsmiljön en annan.  
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Kontrasterna är alltså en bidragande faktor till konstruktionen av Morgan och visar på, i 

relation till andra och annat, vad han inte är och placerar honom därmed i en lägre rang som 

mindre värd än andra. Kontrasterna förstärker även den konstruktion som de semiotiska 

resurserna bygger upp; om Morgan som långsam och overksam vilket nästa stycke går in 

djupare på. 

6.1.2	  Musik	  och	  klippning	  
I konstruktionen av Morgan kan framför allt två semiotiska resurser utläsas som viktigare än 

andra. Dessa är musik och klippning som var och en för sig spelar en viktig roll i 

konstruktionen av Morgan, men det är framförallt i samspelet mellan dem som konstruktionen 

får en tydligare skepnad. Musiken som spelas under de analyserade sekvenser där Morgan 

figurerar är alltid av en långsam karaktär och är repetitiva i sin utformning vilket förmedlar en 

simpel känsla. Två återkommande låtar är Malatu Astatke - Yègellé Tezeta och Detektivbyrån 

- Hus Vid Havet. I sin långsamma och repetitiva utformning konstruerar låtarna Morgan som 

det samma och förknippar Morgans persona med den simpelhet som musiken förmedlar. 

Låtarnas utformning kan även relateras till hur han beskriver sitt liv; tämligen inramat och 

upprepande. Simpelheten signalerar i sin tur en bristande ambitionsförmåga som arbetar med 

det visuella, alltså hur Morgan rör sig eller agerar. Musiken har en stor inverkan på vilka 

känslor en produktion förmedlar och fungerar i dessa fall, med musikens egenskaper, som ett 

förtydligande till Morgans långsamma handlande, oföretagsamhet och bristande 

ambitionsförmåga.  

 

Effekten kan också ta form i ett förlöjligande slag i sekvenser där Morgan ställs inför att lösa 

vardagliga uppgifter eller problem. Här arbetar framförallt musik, den som nämns ovan, och 

klippning tillsammans, men även attribut och omgivning kan ses som bidragande faktorer. 

Detta kan kopplas till vad som kallas för ”judgment shots”, vilket demonstreras genom 

visuella fragment som skapar negativa omdömen om deltagare och kan även locka tittaren till 

skratt (Tyler 2011). I dessa sekvenser ställs Morgan inför ett problem eller en uppgift av 

vardagliga slag, som till exempel att ta reda på arbetsuppgifter eller sätta upp en ljusslinga i 

ett träd. I fallet om ljusslingan arbetar videoredigering med långa klipp där kameran följer var 

enda steg Morgan tar, vilket får en långsam effekt, inte minst i relation till hur en 

videoredigering i många andra fall arbetar; med korta klipp och många till antalet. Den 

långsamma och repetitiva musiken förstärker den långsamma känslan och arbetar även 

tillsammans med de attribut som utgör uppgiften, vilket är en stege och en ljusslinga. 
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Musikens simpla och repetitiva utformning signalerar även till att uppgiften Morgan ska 

utföra, med hjälp av stegen ska han sätta upp ljusslingan i trädet, är en simpel uppgift. Det 

långsamma utförandet ställs i relation till den simpla uppgiften och får därmed en 

förlöjligande effekt i form av en känsla som kommunicerar att denna uppgift inte bör ta så 

lång tid som sekvensen förmedlar; framförallt inte i relation till resultatet, som visar 

ljusslingan i ett grått och disigt höstväder, vilket ger en ganska otillfredsställd visuell 

upplevelse.  

 

I exemplet där Morgan ska ta reda på vilka arbetsuppgifter han ska ta sig an, arbetar 

klippningen på ett annat sätt för att framställa ett ”judgment shot”. Klippen här är korta och 

många till antalet och sker i samma miljö och under samma aktivitet när Morgan, i varuhusets 

lager, väntar på arbetsledaren för uppgifter. De korta klippen som visas i samma miljö ger en 

känsla av att aktiviteten som visas tar lång tid, så pass lång tid att det inte finns utrymme att 

visa allt. Under klippen spelas den beskrivna musiken vilket konstruerar Morgan som 

oföretagsam, då han inte tar tag i problemet och istället bestämmer sig för att ägna lång tid på 

att vänta på arbetsledaren. Detta får en något förlöjligande effekt eftersom det inger en känsla 

av misstycke kring Morgans långa väntande. Misstycket uppstår i hans oföretagsamhet vad 

gäller att ta tag i problemet själv istället för att tillbringa mycket tid på att vänta; tid som 

skulle kunna spenderas på annat. 

6.1.3	  Attribut,	  omgivning	  och	  lexikala	  val	  
En del har redan nämnts om hur attribut och omgivning fungerar i relation till semiotiska 

resurser för att konstruera Morgans karaktär. I detta avsnitt tar vi mer specifikt upp vad 

attribut, omgivning och val av ord gör för konstruktionen av honom. Omgivningen Morgan 

befinner sig i när han ses arbeta är en lagermiljö. Det är i den miljön Morgan introduceras till 

tittaren och är återkommande under de sekvenser han befinner sig i varuhuset. Denna miljö 

hjälper till att konstruera Morgan som arbetare och kommunicerar även betydelser om 

arbetets status som lägre än andra utifrån en hierarkisk stege. Detta placerar därmed Morgan 

som mindre värd än andra ur en yrkessynpunkt. Attribut som Morgan ses arbeta med är en 

palldragare, vilket också är det han använder sig av i den introducerande scenen. Detta attribut 

förstärker betydelsen som lagermiljön kommunicerar, då det till en stor grad förknippas med 

just lagerarbete, samtidigt som det signalerar till en lägre status inom yrket. Morgan får, med 

sin palldragare, använda sin kropp fysiskt för att utföra sitt arbete, tillskillnad från anställda 

som har förtjänat en truck eller som jobbar på lagerkontoret. Denna omgivning och exempel 
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på attribut konstruerar Morgan som mindre värd än andra ur en generell yrkessynpunkt och 

även inom yrket han utövar.  

 

De lexikala valen från Morgan i bland annat fikarummet och de från voice-over-rösten leder 

många gånger till avgörande inslag i hur Morgan konstrueras i relation till andra semiotiska 

resurser. Exempelvis bidrar voice-over-rösten till en konstruktion av Morgan som misslyckad, 

genom ordvalet ”ensam”, om det tolkas utifrån en slags samhällig diskurs om hur livet bör 

utspela sig och då med fokus på relation, familjeliv och hur dessa “ramverk” fungerar i form 

av att hitta en partner, bo tillsammans, skaffa barn, ha en inkomst och driva hela maskineriet 

framåt, inte bara för sig själv utan hela samhället. Alltså följer inte Morgan normen för hur en 

medelåldersman relationsmässigt lever sitt liv. Morgans lexikala val i fikarummet frammanar 

i kombination med semiotiska resurser, likt voice-over-rösten, ”laughter shots” som bekräftar 

Morgan som korkad och misslyckad vilket därmed resulterar i ett avvikande från normen och 

skapar en distans mellan tittare och Morgan (Tyler 2011). 

 

I de sekvenser där Morgans hem visas upp arbetar även omgivning och attribut för att 

konstruera karaktären. I dessa fall är det i större utsträckning en fråga om smak och tycke som 

ställs i relation till rådande normer och konstruerar Morgan utifrån en avstickande inredning. 

Hur det ter sig tas upp i diskussionen om hur Morgans konstruktion relaterar till idéer om 

klass som förs i nästa avsnitt.   

6.2.	  Diskussion	  
I detta avsnitt diskuteras Morgans konstruktion och hur det reproducerar idéer om klass 

utifrån studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning.  

6.2.1	  Det	  nyliberala	  samhället	  
Här tar vi avstamp i diskussionen som förs om klass i avsnittet teoretiska utgångspunkter, där 

begreppet kan ses som en del utav ett nyliberalt samhälle där individuella lösningar och att 

investera i sig själv värderas och att människans kropp kan avslöja olika former av klass 

(Skeggs och Wood 2011:15). Det kan också kopplas till hur medelklassen fungerar som 

pedagogiska vägvisare för arbetarklassen i makeover-program, där till exempel otränade 

kroppar ska bli hälsosammare (Dahlstedt 2010; Oullette och Hay 2008). Med denna bakgrund 

är blotta anblicken av Morgan intressant vad gäller hans utseende och sätt att röra sig på. Vid 

den första introduktionen av Morgan kan tendenser till brist av en investering i sig själv 

uttolkas. Det ej iordninggjorda håret, den stora magen och den dåliga hållningen signalerar ett 
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oengagemang i att ta hand om sig själv. Detta reproduceras varje gång han visas i bild och 

förstärks också i det långsamma sätt han rör sig och utför, både arbets- och vardagssysslor på. 

Denna brist på självinvestering placerar Morgan i en viss social position. Placeringen sker 

utifrån medelklassen normaliserade tycke och smak (Middle class gaze), och görs i ett 

nyliberalt samhälle där individuella lösningar värderas och människor ses som sina egna 

entreprenörer, där individen själv ansvarar för att tillskriva sig värde (Lyle 2008; Wood och 

Skeggs 2011; Ouellette och Hay 2008; Dahlstedt 2010). Det vi läser av från Morgans kropp 

tyder inte på en man som ansvarar för att tillskriva sig värde, eftersom den inte går i linje med 

rådande normer kring hur man ska ta hand om sin fysik för att må bra. Genom detta kan även 

brist på ambition vad gäller att på egen hand lösa detta ”problem” avläsas.  

 

Morgans inkompetens, vad gäller individuella lösningar, kan också kopplas till hans oförmåga 

att ta egna initiativ gällande problemlösningar eller ovilja att utvecklas. Detta synliggörs på 

olika sätt genom de analyserade sekvenserna. Två generella exempel är när Morgan, i ett 

fikarum på Gekås, berättar om sin arbets- och livssituation och när Morgan hälsar på en 

arbetskamrat som manövrerar en truck, med skicklighet, medan han själv drar en palldragare. 

 

Detta går inte i linje med vad som kan tolkas som dagens nyliberala samhälle med dess 

normaliserade medelklasstycke som, likt studiens teoretiska utgångspunkter om klass och den 

tidigare forskningen visar (Lyle 2008; Wood och Skeggs 2011; Ouellette och Hay 2008; 

Dahlstedt 2010), strävar efter individuella lösningar snarare än kollektiva och sätter högt 

värde på att investera i sig själv samt att stå för sina egna problemlösningar och skapa sin 

egen framtid. Vad Morgan säger i fikarummet och hans tendenser till bristande ambitioner, 

vad gäller att utvecklas inom jobbet, i ”truckmötet” kan ses som en motsättning till detta och 

kan tolkas som att han i stället väntar ut livet genom att fortsätta gå till sitt, vad man kan tolka 

som outvecklande, jobb och lida ut tjänstgöringen och därmed acceptera hans problem med 

att jobbet inte är tillfredställande. 

 

Morgans kök, som ser ut att vara orört sedan 70-talet, är också ett bra exempel. Här ges 

signaler på att Morgan nöjer sig med tillvaron som den är och att det inte finns något intresse i 

att förnya något i hemmet, och att förnya något kräver handling på en eller annan nivå. I sin 

tur förstärker detta bilden av Morgan som lat och aningen handlingsförlamad och därmed går 

det att urskilja en klasskillnad utifrån den rådande nyliberala synen på att investera i sig själv. 
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6.2.2	  Rekontextualisering	  och	  diskurs	  
När det kommer till Morgans inredning i hemmet har vi funnit intressanta aspekter som kan 

relateras till klass. Ett exempel är när den sociala praktiken ”att visa upp sitt hem” blir till en 

diskurs om inredning där förutsättningar om hur saker och ting bör se ut utifrån rådande 

trender och normer. Om vi applicerar teorin middle-class gaze (Lyle 2008) på denna 

inredningsdiskurs om inredning är det alltså medelklassens smak och tycke som är 

normaliserade och fungerar som normer, vilket samtidigt främjar medelklassens intressen 

(Fairclough 1995). De som avviker från dessa normer, vilket vi anser att Morgans uppvisade 

rum gör utifrån hur svenska moderna hem ser ut idag, framställs som okunniga om hur ett 

rum ska inredas och bristande intresse i att upprätthålla en viss standard. Detta kan tolkas och 

kopplas till teorin om ”judgement-shots” som tyder till fragment som skapar negativa 

omdömen om deltagare, i detta fall Morgan, som sedan kan uttrycka sig i skratt eller avsky 

som också är ett avtagande och distansering från något, att tittare skrattar åt hur något ser ut 

eller rent av känner avsky mot vad de ser. Ett annat exempel är Morgans inredningsdetaljer 

som bildar en röra eller oordning längs hans fönster och kan, i kombination med övrig 

inredning, kopplas till en inredningsdiskurs. Plottrigheten, alla småsaker och i synnerhet det 

blinkande småstadsljusmotivet, går i motsatt riktning kring hur ett stilmedvetet hem ska 

inredas i prägel av ett stilrent tänk som inredningsnorm. Utifrån denna diskurs kopplat med 

detta ”judgement-shot” på ljusmotivet (attributet) och hans beskrivningar av densamma 

skapas en distansering mellan Morgan och tittarna, vilket frammanar skratt eller negativa 

omdömen riktat mot Morgan. 

6.2	  Sammanfattning	  av	  slutsatser	  och	  diskussion	  
De semiotiska resurserna som vi funnit mest framträdande för konstruktionen av Morgan är 

musik och videoredigering i form klippning. Musiken blev betydelsefull i konstruktionen av 

Morgan som långsam och oföretagsam i låtarnas långsamma och upprepande utformning som 

spelades under de sekvenser Morgan figurerade i. Konstrasten mot andra musikslingor 

spelade en stor roll för musikens tydliga framträdande och gjorde även dess inverkan på 

konstruktionen av Morgan större och kraftfullare. Klippningen arbetade på olika sätt för att 

konstruera Morgan som, även här, långsam och oföretagsam. Det är ett viktigt verktyg i att 

förmedla en känsla och i de analyserade sekvenserna verkade klippen för att förstärka tempo 

kontra tempofattiga aktiviteter med snabba korta klipp i kontrast till långsamma klipp. 

Morgans långsamhet och oföretagsamhet förstärktes med långdragna klipp under aktiviteter 

och snabba korta klipp för att förstärka väntan och osäkerhet inför problem.  
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Även om musik och videoredigering är de mest framstående resurserna måste det dock 

betonas att allt som ses och hörs i bild har inverkan i konstruktionen av Morgan och att det är 

det komplexa samspelet mellan de semiotiska resurserna som har den största betydelsen för 

slutkonstruktionen. Den ena semiotiska resursen förstärker den andra, vilket gör att alla de 

verkande resurserna hjälpar varandra för att göra känslan som kommuniceras starkare och då 

också dess betydelser. 

 

Genom denna konstruktion av Morgan reproduceras idéer om klass. Detta genom ett 

avvikande från rådande normer kring medelklassens smak och tycke i ett nyliberalt samhälle 

som värdesätter självinvestering och individuella lösningar. Avvikandet synliggörs genom 

rekontextualiseringar av sociala praktiker som blir till diskurser där normer om vad som är 

rätt och fel råder. Morgans avtagande från dessa normer kan utläsas på många sätt, bland 

annat genom hans sätt att vara, fysik, utseende, inställning till livet och jobbet samt smak och 

stil. Detta avtagande frammanar i sin tur skratt eller avsky hos tittarna, vilket skapar en 

distansering och olika sociala positioneringar. Skrattet kan således ses som ett utlösande av ett 

förlöjligande, på det sättet att Morgan placeras i en utnyttjad position, ur en medeklassblick, 

och att det därför skrattas på Morgans bekostnad. 

 

Studiens resultat, likt den tidigare forskning som presenterats, pekar på och bidrar till 

argumentationen av att reality-TV har tendenser till att reproducera idéer om klass. I detta fall 

genom konstruktionen av en vanlig människa i ett program vars idé inte explicit bygger på 

klasskillnader. 

6.3	  Vidare	  forskning	  
Med anledning till att studiens, och tidigare studiers, resultat visar på att reality-TV tenderar 

att reproducera klass finns det en fruktbarhet i denna typ av forskning. Det vore därför 

intressant att utföra liknande analyser som berör klassaspekten och framför allt i likartade 

program som Ullared. Exempel på program skulle kunna vara Färjan och Böda Camping som 

båda har sänds på Kanal 5. Det skulle också bidra till den bristande forskningen kring svensk 

reality-TV i synnerhet ur ett klassperspektiv. Även produktionsstudier av liknande program 

skulle vara intressant, där personal från produktionen intervjuas och frågor om medvetenhet 

kring till exempel ett klassproblem ställs. Detta skulle kunna kombineras med en etnografisk 

studie där produktionens formatering av deltagarna studeras.  
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7.	  Sammanfattning	  
Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida programmet Ullared reproducerar idéer 

om klass och hur detta gör sig synligt genom konstruktionen av karaktären Morgan. Frågor 

som ställdes var: 

 

• Vilka semiotiska resurser är mest betydelsefulla för konstruktionen av Morgan? 

• Hur arbetar dessa semiotiska resurser för konstruktionen av Morgan? 

• Reproducerar programmet Ullared, genom konstruktionen av Morgan, idéer om 

klasskillnader och i så fall hur?  

 

Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk bestående av hur vanlighet konstrueras, hur 

klass kan göra sig synligt och hur det gör sig synligt genom diskurser, och hur skratt kan 

fungera som ett distansagerande och i det här fallet ett distanstagande där en klass distanserar 

sig från en annan. Metoden som användes för att genomföra analysen var en Multimodal 

Kritisk Diskursanalys. Med hjälp av den kunde vi analysera semiotiska resurser som var 

viktiga för konstruktionen av Morgan, för att sedan undersöka vad denna konstruktion har för 

betydelse ur ett klassperspektiv. 

 

Resultatet visar på att musik och videoredigering är två viktiga resurser i konstruktionen av 

Morgan, dock har allt som ses och hörs i bild en komplex samverkan med varandra som 

bidrar till slutkonstruktionen. Konstruktionen kommunicerar idéer om klass och gör det 

framförallt genom ett avvikande från normer som standardiserats av medelklassen. 
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