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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka hur det svenska kändisskapet blir konstruerat i 

subgenren realitysåpa samt att urskilja likheter och skillnader inom genren gällande hur 

celebritetsskapet skildras. Utifrån syftet ställdes två frågeställningar upp, hur konstrueras det 

svenska kändisskapet i subgenren realitysåpa samt vilka likheter och skillnader sett till 

programmens sätt att skildra celebritetskap uppmärksammas. Med avstamp i teorier och 

tidigare forskningar som berör forskningsområdena celebritetskultur och reality-tv utformades 

en kvantitativ innehållsanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen utgick från ett tidsbestämt 

urval för tv-serier som sändes på kommersiella tv-kanaler hösten 2018. Materialet består av 

avsnitt från fyra svenska tv-serier som hör till subgenren realitysåpa om totalt 43 stycken 

avsnitt som omfattar cirka 26,5 timmar. De tv-serier som denna studie grundar sig på är 

Cirkus Bagge, Hyséns, Lailaland och Wahlgrens värld. Utifrån olika komponenter i tv-

serierna har ett kodschema bildats som omfattar 56 olika variabler inom 12 kategorier; kanal, 

serie, avsnitt, miljö, personer, centrala teman, medieaktiviteter, konsumtion, 

celebritetsaktiviteter, vardagsaktiviteter, celebritetens lyxkonsumtion och förnedrings-tv. 

Resultatet visar att kändisskapet blir till en viss del konstruerat genom lyx och flärd sett till 

lyxkonsumtion och mycket organiserade upplevelser. Till störst del visar däremot resultatet 

att subgenren realitysåpa konstruerar det svenska kändisskapet genom fokus på ett mer 

privatiserat innehåll, det vill säga mer fokus på celebritetens privatliv. Tv-programmens sätt 

att skildra celebritetsskapet visar på stora likheter vilket tyder på att produktionsbolagen har 

valt att skildra det svenska kändisskapet på likadant sätt.  
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1. Inledning 

 

Under de senaste gångna åren har genren reality-tv tagits till en ny nivå. En ny tv-trend har 

utformats och fått ett uppsving de senaste åren, samtliga kommersiella kanaler i Sverige har 

alla minst en typ av serie där man som publik får följa en känd familjs vardagliga liv. År 2015 

fick den svenska tv-publiken för första gången ta del av denna nya form av reality-tv, då 

Sveriges TV-publik fick skapa en relation till familjen Parnevik som levde ett väldigt flott liv 

i Florida, USA. Ett kanske inte så realiserbart liv om man jämför med en ”vanlig” familj i 

Sverige. Tv-serien Parneviks kunde publiken följa i tre säsonger som var fyllda med ett 

innehåll som representerade celebriteternas vardagliga liv, det som var utmärkande med de 

två första säsongerna av Parneviks var att familjen bjöd in ett 20-tal kända gäster per säsong 

till deras lyxvilla i Florida. 2016, året därpå fick familjen Parnevik konkurrenter på en annan 

svensk kanal, nämligen familjen Wahlgren. Efter detta år spred sig denna tv-trend som en 

löpeld bland de svenska kändisfamiljerna och idag har vi ett 10-tal tv-serier som följer de 

svenska kändisarnas vardagliga liv. Senast hösten 2019 har vi fått två nya tillskott som faller 

inom denna tv-trend, Familjen Lundell och Systrarna Graaf. Denna form av TV-innehåll ska 

ge publiken en inblick i hur det vardagliga livet ser ut om man är en svensk kändis och 

samtidigt visa upp segment utifrån deras vardag som kan överensstämma med vilken familj 

som helst.  

 

Under hösten 2018 kunde det svenska folket följa en eller flera tv-serier i veckan på de 

kommersiella kanalerna som handlade om en känd familjs vardagliga liv. Det var en 

toppnotering för denna tv-trend, därav grundar sig denna studie på denna tidsbestämda period. 

Vi kunde under hösten 2018 följa tv-serierna Cirkus Bagge, Hyséns, Lailaland och Wahlgrens 

värld. Denna studie kommer att handla om de fyra ovanstående tv-serierna och subgenren 

realitysåpans sätt att konstruera det svenska kändisskapet1. Sedan reality-formatet kom ut på 

marknaden har medierna sammanförts med celebritetskulturen, därför grundar sig denna 

studie på ett teoretiskt ramverk som rör celebritetskulturen och reality-tv. 

 

I dagens samhälle har vi alla möjliga olika celebriteter, alltifrån musiker och skådespelare till 

kungligheter. Denna form av reality-tv där publiken får följa en känd familjs vardagliga liv 

                                                
1 1 Genomgående i denna uppsats används både benämningarna kändisskap och celebritetsskap i enlighet av 
samma innebörd. Används frekvent i hela uppsatsen för att inte enbart ett begrepp ska upprepas. 
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visar på en slags upplösning av distinktionen som finns mellan det offentliga och det privata i 

kändisskapet. Motsättningen mellan det vardagliga och det upphöjda som kändisskapet 

medför och som visas i dessa tv-serier motiverar denna studie att visa på hur det svenska 

kändisskapet blir konstruerat i subgenren realitysåpa, med förankring både sett till ”det 

vardagliga” och det som ligger bortom de flesta personers vardag (Driessens 2014: 121, 

Forslid et al. 2017: 14f, Hearn & Shoenoff 2016: 197f).  

2. Forskningsöversikt 

Denna forskningsöversikt berör forskningsområden inom reality-tv och celebritetskap. 

Celebritetskapet och medier hänger ihop och därför är det viktigt att belysa dessa två 

forskningsområdena tillsammans, celebriteterna har alltid varit en stor del av medierna och 

inom reality-tv har celebritetskulturen blivit en viktig del de senaste åren.  

Graeme Turner (2014: 17) skriver i sin bok Understanding Celebrity att celebritetskulturen 

har förändrats sedan genren reality-tv kom in på marknaden, då denna form av tv-program har 

skapat ett band mellan celebritetskulturen och reality-tv. Turner (2014: 59) belyser olika typer 

av vinster som används som lockbete för deltagarna i reality-tv men lägger sin tyngd vid att 

det är celebritetskapet som är det egentliga priset som erbjuds till deltagarna. TV-mediet är ett 

väldigt stort massmedialt medium som resulterar i att deltagarna får en stor publik/fan-skara 

att nå ut till. I och med deltagandet i reality-tv går personen från offentlig till känd, det är 

enligt Turner (2014: 8f) utmärkande för händelseförloppet inom celebritetskulturen, att gå 

från att vara en offentlig person till att bli en celebritet. Det är lätt att celebriteten blir bunden 

till det program som celebriteten först blev utmärkt som känd i, detta resulterar i att 

celebriteten inte har en riktigt tydlig plattform att fortsätta rikta sin publik till. Turner (2014: 

59) hävdar att detta är på grund av att medieproducenter till reality-program har idag tagit 

över kontrollen över celebritetskulturen. Det har dock skett en del förändringar i och med att 

stora plattformar som Instagram etc har etablerats, därmed har maktbalansen numera skiftat 

eftersom celebriteterna inte längre behöver vara tydligt bundna till tv-programmen.  

Reality-tv har en mängd olika subgenrer, den subgenre som denna studie främst lutar sig mot 

är realitysåpan, det är en kombination av reality-tv och såpopera. Realitysåpan är en subgenre 

som ska avspegla en verklighet, produktionsbolaget ska följa med i ett verkligt liv som en 

fluga på väggen vilket ska utspela sig i en miljö där karaktären/karaktärerna ska uppträda som 

vanligt i sociala situationer. Turner (2014: 63fff) beskriver tv-programmet Big Brother som 
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ett exempel på realitysåpa eftersom tittarna får följa deltagarna genom en kamera som är 

placerad som en fluga på väggen. En viktig åtskillnad bör därför nämnas kring celebriteter i 

denna kontext. Celetoids är vanliga personer som blir celebriteter genom 

medieuppmärksamheten i samband med exempelvis deltagande i reality-tv, sedan har vi även 

de celebriteter som redan har blivit uppmärksammande innan deras deltagande i mediala 

sammanhang. Det är celebriteterna som redan innan produktionen av tv-serierna i fråga är 

etablerade kändisar som denna studie kommer att handla om (Rojek 2001: 20f). Både Annette 

Hill (2015: 9) och Graeme Turner (2014: 63) hävdar att subgenren realitysåpa främst 

domineras av kändisar idag, då tittarna oftast i den verklighetsbaserade realitysåpan får följa 

redan etablerade kändisar genom deras vardagliga liv. Denna form av verklighetsversion i 

TV-program var väldigt populär under 1990-talet men har under 2010-talet fått sitt uppsving 

igen, där denna subgenre främst går hem hos den yngre publiken. Celebriteterna har tagit över 

denna form av TV för att tittarna ska kunna få en inblick i hur det är att leva ett liv som kändis 

(Hill 2015: 9, Turner 2014: 63).  

Delar av forskningsområdet som berör reality-tv har ett fokus som handlar om hur denna form 

av TV-genre belyser de olika klassindelningarna i samhället. En relevant studie är Fredrik 

Stiernstedts och Peter Jakobssons (2016) Watching reality from a distance: class, genre and 

reality television som handlar om hur klass presenteras i svensk reality-tv. Författarna menar 

att reality-tv skapar en modern översiktlig beskrivning om vår sociala värld och dess invånare. 

Genom den kvantitativa innehållsanalysen och ett material på 2000 timmar av svensk tv vill 

författarna få en djupare förståelse och urskilja de grundläggande mönstren för genren reality-

tv som helhet med fokus på hur klassperspektiven uppfattas i reality-tv. Därmed får läsaren en 

bild av de kulturella och ideologiska betydelserna av genren i sin helhet. Resultatet av 

Stiernstedt och Jakobssons (2016) studie visar att den sociala eliten och överklassen är starkt 

överrepresenterade i svensk reality-tv och blir därmed ett utmärkande drag för genren 

(Stiernstedt & Jakobsson 2016: 697). 

 

Graeme Turner (2006: 156f) har sedan sin första utgåva av Understanding celebrity fortsatt 

sin forskning kring hur celebritetskulturen har sammanförts med medierna. I The mass 

production of celebrity skriver han om den viktigaste utvecklingsfasen kring medier och 

celebriteter, vilket är att medieproducenter har börjat skapa sina egna kändisar på egen hand. 

Förutom att utnyttja kändisar som redan har blivit kända på annat sätt kan TV skapa, 

producera och marknadsföra sina kändisar på ett mycket mer effektivt sätt än tidigare, i och 
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med televisionens funktion som massmedium ges möjlighet att nå ut till en väldigt stor 

publik. Att kunna installera olika typer av människor i reality-tv, dokusåpor eller i spelshower 

och därefter se mediets egna kändisar växa och följa kändisen från marknadsföring till före, 

under och efter produktionen gör att denna förändring blir oerhört betydande för kopplingen 

mellan celebritetskulturen och TV-mediet. Inte bara när det kommer till produktionen och 

konsumtionen av celebriteterna utan också för att förändringen visar på hur medierna deltar i 

den kulturella konstruktionen av önskan och identiteter (Turner 2006: 156f). 

 

De flesta historiska studier visar att trots att celebritetskulturen har en lång historia, har 

celebritetskulturen omvandlats av det medialiserade samhället sett till film, press och TV. 

Teknologierna i samhället har förvandlat kändisarna till objekt för massförbrukning. Dagens 

celebriteter och de som Rojek (2001: 20f) definierar som ”celetoids” saknar ofta prestation 

och har bokstavligen blivit kända genom sitt deltagande i reality-tv. Denna studie kommer 

inte fokusera på celetoids, utan på de celebriteter vars kändisskap baseras på redan befintliga 

prestationer och talanger, celebriteter som redan är välkända innan deras medverkan i en 

realitysåpa. Den samtida celebritetskulturen har idag lyckats förvandla det mäktiga, välkända 

och upphöjda som celebriteter ofta beskrivs som, till intima och bekanta figurer istället. 

Genom att minska på distansen mellan allmänheten och de upphöjda personerna, dras därmed 

celebriteterna in i den rutinmässiga vardagen och mediesamhället tilldelar celebriteterna 

berömmelse när de är villiga att berätta om privata problem som celebriteten upplever i sitt liv 

(Rojek 2001: 20f, Furedi 2010: 493fff). 

 

Det finns trots allt forskningar som berör både hur medierna har influerats till 

celebritetskulturen samt studier som Stiernstedt och Jakobssons (2016: 697) där resultatet 

visar att reality-tv har en tendens att lyfta fram en form av ”maktelit”, en social elit som ofta 

blir överrepresenterad i reality-tv. Celebriteter har funnits länge och fungerar som offentliga 

personer som publiken kan spegla sig mot, se upp till, diskutera och kritisera. 

Celebritetskulturen är under ständig, historisk utveckling och definitionen kändisskap 

förändras hela tiden och ofta i relation till medierna, visserligen har celebriteter studerats 

tidigare men vågen som kommit nu, under den sentida omorganisering av celebritetskulturen 

har inte blivit så tydligt undersökt exempelvis hur kändisskapet blir representerat i de nya tv-

formaten. Därför blir det intressant att mot bakgrund av detta, undersöka hur kändisskapet blir 

konstruerat i subgenren realitysåpa, då Graeme Turner (2014: 63) och Annette Hill (2015: 9) 

säger att denna subgenre domineras idag utav kändisar. Detta påkallar därför min studie, att 
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göra en analys av hur kombinationen av reality-tv och såpoperan konstruerar kändisskapet i 

denna form av tv-program. 

3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kändisskapet blir konstruerat genom 

celebritetens medverkan i reality-tv och mer specifikt subgenren realitysåpa. De fyra tv-

serierna som undersöks i denna studie är Cirkus Bagge, Hyséns, Lailaland och Wahlgrens 

värld och dessa tv-serier tillhör subgenren realitysåpa. Jag kommer analysera komponenter i 

tv-serierna som relaterar till hur det svenska kändisskapet blir konstruerat och därefter 

undersöka likheter och skillnader mellan programmens sätt att skildra kändisskapet.  

 

3.2 Frågeställningar 

Hur blir det svenska kändisskapet konstruerat i subgenren realitysåpa?  

Vilka likheter och skillnader sett till programmens sätt att skildra celebritetsskap 

uppmärksammas? 

4. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket har likt forskningsöversikten fokus på celebritetskulturen och tv-

genren reality-tv. Uppkomsten av reality-tv har sammanfört celebritetskulturen och tv-genren, 

därav blir det relevant att ta dessa teorier som grund i studien då medierna och 

celebritetskulturen hänger ihop. Den som vill söka en förståelse inom medieindustrin bör även 

fördjupa sina kunskaper inom celebritetskulturen för att man skall få en omfattande bild av 

det relevanta forskningsområdet (Forslid et al. 2017: 13f). Detta avsnitt har sin utgångspunkt i 

celebritetskulturens centrala delar där det teoretiska ramverket senare utmynnar i teori som 

berör reality-tv. 

 

4.1 Celebritetskulturen 

4.1.1 Celebritetsbegreppet 

Redan under tidigt 1900-tal, då filmindustrin började ta fart i samhället började 

mediepubliken bli intresserad av att ta reda på mer information om celebriteternas liv, under 

det tidiga skedet var publiken främst intresserad av information gällande rollkaraktärerna som 

etablerade sig inom filmindustrin (Forslid et al. 2017: 13f). Celebritetsbegreppet är en central 

utgångspunkt för celebritetskulturen och begreppet har sedan det tidiga 1900-talet fått en 
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mängd olika förslag på dess innebörd. Torbjörn Forslid, Patrik Lundell, Anders Ohlsson och 

Tobias Olsson (2017) förklarar i inledningen till boken Celebritetsskapande från Strindberg 

till Asslani deras definition av celebritetsbegreppet som en individs potential till att ha 

inflytande på det allmänna medvetandet; en celebritet är en känd person som har en elegant 

och upphöjd status i samhället. I dagens samhälle har vi en mängd olika sorters celebriteter, 

bland annat kungligheter, dokusåpadeltagare, idrottsstjärnor och musiker etc. Celebriteterna 

medför även en slags problematik kring dess kändisskap, då personligheten som visas upp för 

publiken och allmänheter är ofta iscensatt och inte dess egentliga personlighet. Celebriteternas 

privatliv döljs från allmänheten och i takt med att samhället blir mer digitaliserat eftersträvar 

publiken och medierna information gällande deras privatliv istället för celebriteternas 

offentliga prestationer (Forslid et al. 2017: 14f, Hearn & Shoenoff 2016: 197f).  

 

Även Chris Rojek (2001) har sin definition av celebritetsbegreppet, han menar att en 

celebritet är en person som ofta är allmänt känd och omtyckt av många människor. Rojek 

(2001: 17fff) har delat in celebriteter i tre olika definitioner som visar hur celebritetens väg in 

i kändisskapet har sett ut, dessa definitioner benämner han som ”ascribed”, ”achieved” och 

”attributed”. Den förstnämnda definitionen ”ascribed” har koppling till familjerelation, vilket 

betyder att barn till uppmärksammande personer föds in i celebritetsskapet. Den svenska 

kungafamiljen är ett exempel på denna definition. Den andra benämnda definitionen 

”achieved” är den mer traditionella vägen in i kändisskapet, vilket handlar om celebritetens 

prestation som därmed leder till att personen blir uppmärksammad i medierna, exempel på 

denna definition kan vara pristagare i OS eller i Nobelpriset. Den tredje och sistnämnda 

definitionen ”attributed” har varken koppling till födsel in i celebritetsskapet eller till 

celebritetens prestation. Denna definition kan exemplifieras med personer som har valt att 

delta i dokusåpor på TV, genom det stora massmediala mediet har personen därmed blivit en 

celebritet genom mediets uppmärksammande av personen. I samtliga kategorier har medierna 

en möjlighet att iscensätta personerna, medierna ger ett uttryck av att personerna är helt 

vanliga och lever ett vanligt verkligt liv, samtidigt som de även framställs som extraordinära 

personer (Rojek 2001: 17fff).  

 

Graeme Turners (2014: 3f) definition av celebritetsbegreppet överensstämmer med 

definitionerna som Forslid et al. (2017) samt Hearn och Shoenoff (2016) nämner, det vill säga 

att både publiken och medierna lockas av att få reda på mer om celebriteternas privatliv än 

deras professionella prestationer. Celebriteterna utarbetar ofta deras professionella och 
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offentliga persona med hjälp av olika typer av anställda, exempelvis agenter, stylister och 

assistenter som hjälper dem med att skapa den perfekta bilden av celebriteten (McDonell 

2014: 66-70). Dessa upphöjda personer i samhället har fått en väldigt speciell roll i våra liv, 

många ser celebriteterna som idoler och ser upp till dem. Turner (2014: 6f) drar kopplingen 

till synen på religion, på liknande sätt som personer ser upp till celebriteterna ser andra 

människor upp till Gud. Turner (2014: 8f) lägger mycket tonvikt på celebriteter och dess 

privata sfär, dagens samhälle vill ta reda på mer information om vad som sker i kändisarnas 

liv. En tydlig övergång menar Turner (2014: 8f) är när en person går från offentlig till känd, 

detta händelseförlopp är när personen som varit offentlig blir känd, det kan man tydligt se då 

medierna börjar intressera sig för personens privatliv och då kan man utmärkas som en kändis 

(Turner 2014: 6fff, McDonell 2014: 66-70).    

4.1.2 Celebritetskulturens innebörd 

När man ska se celebriteterna utifrån dess mediala och kulturella kontext brukar man tala om 

området celebritetskultur. Användningen av begreppet celebritetskultur är användbart för att 

lyfta fram celebriteterna som det kulturella fenomen det faktiskt är, begreppets egentliga 

betydelse är svår att definiera då det kan innehålla en mängd olika uppfattningar, särskilt sett 

till den historiska framväxten (Johansson 2017: 73f). Både begreppet celebritet och begreppet 

celebritetskultur har fått ett flertal exempel på dess betydelse. Många tolkar denna kultur på 

olika sätt vilket poängteras av författaren Oliver Driessens (2014: 109-114). Vissa forskare 

ser celebritetskulturen som att den massmediala uppmärksamheten kring celebriteten är den 

centrala delen. Andra forskare menar att de ekonomiska faktorerna är viktigare, celebriteter 

används ofta idag i ett marknadsföringsfokus då de kan sprida budskap snabbt via sina fans 

(Driessens 2014: 116).  

 

Medialiseringen har inneburit en stor kraft som har förändrat celebritetskulturens 

förutsättningar. En av de förutsättningarna som har utvecklat celebritetskulturen till vad det är 

idag är det massmediala samhället som utvecklades under 1800-talet. Möjligheten att kunna 

skapa ett mer professionellt innehåll på celebriteterna, sett till bättre exponering av 

medieinnehåll samt möjligheten att kunna sprida innehållet vidare via massmediala medium 

som press, radio och TV. Ju mer digitaliserat samhället blivit desto mer möjligheter har 

celebritetskulturen fått. Magnus Andersson (2017: 54f) ser tydliga kopplingar mellan 

medialiseringen och celebritetskulturen. Han pekar på främst två kopplingar som är särskilt 

tydliga, dels handlar det som den massmediala uppmärksamheten som krävs för att 
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celebriteterna fortfarande ska kunna överleva i celebritetsvärlden och dels handlar det om 

celebritetens egna kommunikationsteknologier som de använder sig av i deras privata och 

sociala sammanhang (Andersson 2017: 54f, Forslid et al. 2017: 16ff, McDonell 2015: 67).  

Celebritetskulturen är en väldigt bred och omfattande kulturteori, det handlar inte enbart om 

celebritetsbevakning i massmediala sammanhang. Det handlar också om att kunna se att 

celebriteterna som förekommer i vårt samhälle är konstruerade på ett speciellt sätt för att de 

ska framkalla engagemang hos sina fans och hos övrig publik (Driessens 2014: 121). 

Kändisarna ses både som en diskursiv effekt och som en handelsvara, de skapas, handlas och 

marknadsförs för att kunna fungera bra i mediala sammanhang i såväl mediebranschen som 

inom reklamindustrier. Utöver celebriteternas massmediala uppmärksamhet samt deras sätt att 

ses som en handelsvara kan även celebritetskulturen och celebriteterna ses som 

representationssymboler i samhället. Ett exempel på detta var då Richard Dyer (1970/2004) 

granskade Marilyn Monroe som en symbol för sexualitet under 1950-talet, genom hennes 

porträttering i media sågs hon som en symbol om vad sexualitet hade för innebörd på 50-talet. 

Celebritetskulturen har en inverkan på många olika områden och idag har kulturen en väldigt 

stor och central del att fylla i vår kulturella kontext (Dyer 1979/2004: 17-33, Turner 2014: 

10).  

4.2 Reality-tv 

Reality-tv är ett format som har ett flertal olika underkategorier kopplat till sig, dessa kallas 

för subgenrer och några exempel på subgenrer är såpoperor, dokumentärer och talangjakter 

etc. Programformatet i sig innebär inte fiktion, utan reality-tv handlar snarare om att sudda ut 

gränserna mellan formaten underhållning och information, vilket har resulterat i ett mixat 

format av medial underhållning. Redan under 1980-talet växte tv-formatet reality-tv fram och 

de främsta beskrivningarna av genren var som tidigare nämnts, att den suddade ut gränserna 

mellan de traditionella tv-genrerna underhållning, information, drama och dokumentär, men 

reality-tv suddade även ut gränserna mellan det offentliga och det privata (Hill 2015: 14f, 139, 

Kavka 2012: 3). Genren har ofta fått utstå hård kritik i form av att den beskrivs som 

tidsslöseri, att innehållet har låg kvalité och rent utav beskrivs som skräp. Trots detta har det 

mediala formatet blivit ett väldigt framgångsrikt kommersiellt format som sänds ut via det 

mest dominerande massmediala mediet i historien, det vill säga tv:n. Reality-tv är inbäddat i 

många personers vardagliga liv och det tar upp en stor plats i deras vardag. Detta 
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programformat främjar diskussioner individer emellan då alla personer oftast har något att 

tycka eller tänka till om reality-tv (Hill 2015: 1ff).  

 

Tv-genren reality fick sin framfart på 1990- och 2000-talet och till en början strävade 

producenterna efter ett celebritetsvärde. Att kunna erbjuda en uppnåelig kändislivsstil efter 

medverkan i reality-tv var produktionsbolagens sätt att locka till sig deltagare i programmen. 

Det resulterade i att produktionsbolagen blev väldigt lönsamma då individer i samhället 

lockades med att delta i programmen gratis för att sedan efter deltagandet i programmet, leva 

sitt liv som celebritet efteråt (Hearn och Shoenoff 2016: 202). 

 

Annette Hill (2015: 5f) lägger tonvikt vid att om man vill nå en förståelse och genomföra en 

analys av reality-tv är produktionskontexten en viktig del att studera. Genren reality-tv bör 

förstås som ett kulturellt fenomen då genren har en god möjlighet till att producera ögonblick 

som representerar verkligheten, de så pass verklighetstrogna ögonblick som gör att publiken 

väljer att diskutera dem flitigt i sina egna verkliga och vardagliga liv.  

 
De senaste åren har reality-tv exploderat i diverse olika subgenrer som har resulterat i ett 

utökat utbud. Trots att den verklighetsbaserade tv-genren är en konstruktion, är det själva 

verklighetseffekten som har gjort att genren i sig har fått en sån explosionsartad efterfrågan. 

Det är den ”livlighet” i reality-tv:n som har blivit den betydande kraften för tv-formatet, som 

stärker illusionen om att det vi ser är verkligt/äkta. Man spelar på att det är som att det vi ser i 

sändning händer och sker nu, men det är ju trots allt en förinspelad livlighet (begreppet som 

Turner 2006: 155 använder är ”Liveness”) (Turner 2006: 155). Man kan inte undgå effekterna 

som uppstått sedan reality-tv:n tog fart i samhället, den har bland annat förändrat hur 

kanalerna programmerar sitt innehåll samt skapar tablåer och tv-formatet har skapat en 

celebritetsindsutri på helt egen hand. Under knappt två decennier har reality-tv-formatet 

placerats på kartan och vissa kritiker hävdar att detta verklighetsbaserade tv-format har 

förändrat hela tv-kulturen (Kavka 2012: 2f).  

 

4.2.1 Reality-tv:ns främsta subgenrer 

För att få en bredare uppfattning om reality-tv:ns olika format belyses de främsta subgenrerna 

inom denna tv-genre i detta avsnitt. Kavka (2012) benämner tre av dessa subgenrer och Hill 

(2015) benämner realitysåpan. Jag beskriver därefter förnedrings-tv, detta är ingen egen 
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subgenre utan det är en benämning som ofta förekommer i teorier om reality-tv.  

 

4.2.1.1 Realitysåpan 

Kombinationen reality-tv och såpopera har tillsammans skapat subgenren realitysåpan. Detta 

tv-format handlar i stora drag om att visa upp en verklighet, kameran ska låtsas vara en fluga 

på väggen som ska ta publiken genom människors verkliga liv. Miljöerna som blir 

representerade i programmen har deltagarna/karaktärerna en stark koppling till då de ska 

agera så verkligt som möjligt, exempelvis att publiken får följa med småbarnsföräldrar genom 

deras vardagliga liv. Det är i dagsläget kändisarna som har tagit över denna subgenre för att 

publiken ska få en tydligare bild om hur det är att leva ett liv som känd (Hill 2015: 9, Turner 

2014: 63). Några exempel på program som faller under subgenren realitysåpan är de som 

denna studie grundar sig på, Cirkus Bagge, Hyséns, Lailaland och Wahlgrens värld. Det är 

med andra ord svenska tv-program och svenska kändisar som denna studie grundar sig på, 

programformaten är däremot internationella och handlas på en internationell nivå (Moran 

2013: 1-19). 

 

4.2.1.2 Tävlings-tv 

Ett av reality-tv:ns främsta format är när programmet är uppsatt som en tävling för ett antal 

deltagare där någon form av vinst står på spel. I denna form av reality-program handlar det 

inte om att visa upp någon form av verklighet, det handlar snarare om att visa hur deltagarna 

hanterar de sociala spelet. Publiken får ofta följa deltagarna en relativt lång period för att se 

hur de hanterar sociala situationer, några exempel på tävlingsprogram inom reality är 

Expedition Robinson och Talang (Kavka 2012: 113-120). 

 

4.2.1.3 Kärleks-tv 

En subgenre som det svämmar över med i tablåerna idag är kärleksprogrammen. I alltifrån 

Bonde söker fru till Love Island ser vi kärlekstörstande singlar som söker kärleken och som 

på ett sätt är med i en tävling, då deltagarna ”tävlar” sig fram till kärleken genom olika dejter 

och andra sociala situationer. Det kan ses som en fortsatt del på tävlingstv:n men denna form 

av reality-tv handlar mer om kärleksrelationer och drama än den specifika tävlingen, därav 

har den en egen benämning (Kavka 2012: 20). 
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4.2.1.4 Hjälp-tv 

Genom kärleks-tv har subgenren hjälp-tv vuxit fram, då både kärleks-tv och hjälp-tv handlar 

om att visa publiken en förvandling av deltagarna och deras relationer (Kavka 2012: 126). 

Några exempel på denna subgenre är Lyxfällan och Fuskbyggarna. Detta tv-format har blivit 

en succé både bland deltagarna och för publiken, eftersom deltagarna får hjälp samtidigt som 

publiken kan ta inspiration från programmet och hjälpa sig själva också (Kavka 2012: 135). 

 

4.2.2 Förnedrings-tv 

Eftersom en stor del av tv-programmen som har reality-tv som genre handlar om människor 

och deras verklighet i olika former har ett återkommande inslag blivit ett populärt 

produktionsval, nämligen de så kallade förnedringsinslagen. Benämningen förnedrings-tv i 

sin korthet kan förklaras som en känsla av skam som publiken känner av när de ser på dessa 

typer av inslag. Skam i sig har ingen positiv bemärkelse då det handlar om att personen 

känner sig exkluderad, utsatt och rädd för att andra personer ska döma en. Personen kan 

känna att det hen har gjort är fel och att det är avvikande från vad normen anser är rätt. 

Exempel på skamliga händelser kan handla om allt ifrån att bli hastigt påkommen när man gör 

något olagligt alternativt när man kanske bara trillar omkull bland folk. Skam associeras starkt 

med förnedring och det handlar oftast om att man skäms över något man gjort själv eller 

något som någon annan person gjort. Förnedringsinslagen i reality-tv kan dels handla om att 

karaktärerna/deltagarna genomför skamliga och pinsamma saker, exempelvis om de säger 

något olämpligt i fel sammanhang och att man som tittare då får en känsla av att personen inte 

har någon självkänsla, det kan dels också handla om att man snarare känner medlidande för 

den person som blivit utsatt i programmet (Hill 2007: 195f).  

Sammanfattningsvis har det teoretiska ramverket redogjort för olika definitioner av 

celebritetsbegreppet och visat på olika sätt en celebritet kan ta sig in i ett kändisskap. Jag har 

också berört celebritetskulturens innebörd och hur denna kultur betraktas utifrån den mediala 

och kulturella kontexten. Utöver teori som berör celebritetskulturen har jag även diskuterat 

reality-tv:n och dess främsta kännetecknen inom det specifika tv-formatet, samt visat på en 

stark koppling emellan celebritetskulturen och reality-tv:n sett till att en del av reality-tv:n har 

kändiskulturen tagit över.  
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5. Metod och material 

5.1 Metod 

Metoden som kommer användas i denna studie är kvantitativ innehållsanalys som syftar till 

att kvantifiera en stor mängd data för att undersöka hur kändisskapet blir konstruerat i TV-

genren realitysåpa. En kvantitativ innehållsanalys grundas på en materialinsamling som ska 

vara kvantitativ, objektiv och systematisk. Innehållsanalysen ska vara kvantitativ då jag 

strävar efter siffermässiga redogörelser av det insamlade materialet, objektiv eftersom studien 

inte ska innefatta egna värderingar från forskaren och systematisk då forskaren konstruerar 

generella bestämmelser om hur det insamlade materialet ska hanteras (Østbye m.fl. 2003: 

212ff). För insamling och behandling av materialet har jag att använt mig av mjukvaran 

SPSS, i det programmet kodades och analyserades materialet som underlag till analysen och 

resultatet av studien. Den statistiska analysen är framförallt deskriptiv, jag analyserar och 

studerar främst frekvenstabeller, sambandsanalyser är förekommande då jag vill se likheter 

och skillnader mellan programmen. En variabel utesluter inte en annan variabel i det här 

studien, vilket betyder att ett avsnitt i materialet kan innefatta flera olika variabler. För att 

presentera resultatet kommer stapeldiagram användas för att visa på hur kändisskapet blir 

konstruerat i denna typ av genre. I analys- och resultatdelen kommer även några få kvalitativa 

kommentarer ingå, främst för att analysera celebriteternas väg in i celebritetsskapet i 

analysdelen.  

 

Kvantitativ innehållsanalys kan kritiseras dels för att de kvantitativa metoderna anses 

innehålla starka positivistiska drag sett till det vetenskapsteoretiska förhållningssättet, men 

också dels för den problematik metoden medför kring hantering av textuella nyanser samt 

tolkningsprocesser. Analytikern får inte nödvändigtvis fram den latenta betydelsen, de 

kvantitativa metoderna redovisar endast tydliga och lätt mätbara aspekter av det analyserade 

materialet, vilket innebär att man missar eventuella textuella nyanser och betydelser i 

materialet då de resultaten inte är lätta att kvantifiera. Kvantitativa innehållsanalyser har 

mycket att erbjuda medie- och kulturstudierna om man är intresserad av en genre i sin helhet 

snarare än ett specifikt program. Jag är intresserad av att analysera subgenren realitysåpa och 

därav är den kvantitativa innehållsanalysen ett bra val av metod då jag vill analysera genren 

som en helhet. Den kvantitativa innehållsanalysen möjliggör en distans till mitt material som i 

sin tur gör att jag kan urskilja de gemensamma och grundläggande komponenterna i denna 

subgenre. I mitt fall är det inte möjligt att titta på denna subgenre i kvalitativa drag på grund 
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av tidsbegränsningen och för att mitt intresse låg vid att studera genren i sin helhet och inte 

för en specifik serie. Med en kvalitativ metod hade jag inte kunnat studera genren i sin helhet 

med hänsyn till det stora materialet samt valet av flera serier och inte ett enstaka program. Om 

syftet med studien var att undersöka en specifik tv-serie hade en kvalitativ metod passat bättre 

(Stiernstedt & Jakobsson 2016: 700f). 

 

5.2 Variabler  

Denna studie grundar sig på 56 variabler som inkluderas i 12 olika kategorier; kanal, serie, 

avsnitt, miljö, personer, centrala teman, medieaktiviteter, konsumtion, celebritetsaktiviteter, 

vardagsaktiviteter, celebritetens lyxkonsumtion och förnedrings-tv. För att se de specifika 

definitionerna av variablerna se Appendix 1. 

 

5.2.1 Kanal 

Kategorin kanal kodas utifrån vilken tv-kanal som har sänt ut programmet. 

5.2.2 Serie 

Kategorin serie kodas utifrån vilken tv-serie det handlar om. 

5.2.3 Avsnitt 

Kategorin avsnitt kodas utifrån vilket avsnitt som det handlar om.  

5.2.4 Miljö 

Kategorin miljö består av 13 variabler, den innefattar de flesta miljöer som speglar 

verkligheten i vårt samhälle exempelvis hemmamiljön, offentliga miljöer, resor med mera. I 

dessa variabler ser vi hur stor del av tiden som celebriteten befinner sig i olika miljöer genom 

avsnittens gång.  

5.2.5 Personer 

Kategorin personer består av 6 variabler och kodas utifrån vilka personer och hur många 

gånger som celebriteten träffar dessa. Personerna som kodas i dessa variabler har ett tydligt 

medverkande i programmet, sett till att celebriteten antingen talar med personen eller att 

kameran fokuserar på denna specifika person. Detta avser alltså inte personer som syns i 

bakgrundsbilder.  

5.2.6 Centrala teman 

Kategorin centrala teman innefattar 8 variabler och handlar om saker som celebriteten tydligt 

nämner eller avspeglar i avsnittet. Några exempel på centrala teman är relationer till familj, 

relationsproblem, sjukdomar och kändisskapet med mera. 
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5.2.7 Medieaktiviteter 

Kategorin medieaktiviteter har en stark koppling till celebritetens sätt att utmärka sig i dagens 

digitaliserade samhälle och den består av 4 variabler. Denna variabel handlar om att se hur 

ofta i programmet celebriteten deltar i fyra olika medieaktiviteter; tv-inspelningar, radio/podd, 

sociala medier och teaterföreställningar. 

5.2.8 Konsumtion 

Kategorin konsumtion handlar om celebritetens dagliga vanor sett till konsumtion i butiker 

och restaurangbesök och den innefattar 4 konsumtionsbeteenden och kodas utifrån hur ofta 

dessa beteenden är synliga i avsnitten.   

5.2.9 Celebritetsaktiviteter 

Kategorin celebritetsaktiviteter har en stark koppling till kändisar och innefattar 4 aktiviteter 

som kändisar genomför; möten med fans, röda mattan-event, fotograferingar och övriga 

event, dessa variabler kodas utifrån hur ofta detta visas i avsnitten.  

5.2.10 Vardagsaktiviteter 

Kategorin vardagsaktiviteter är lite mer vanliga aktiviteter som de flesta personer i dagens 

samhälle kan relatera till och denna kategori innefattar 5 variabler och kodas utifrån hur ofta 

dessa vardagliga aktiviteter genomförs av celebriteten. Exempel på dessa variabler är 

aktiviteter med familjen, hushållsarbete, organiserade upplevelser med mera. 

5.2.11 Celebritetens lyxkonsumtion 

Kategorin celebritetens lyxkonsumtion handlar om hur många anställda celebriteten har för 

olika typer av jobb och denna kategori har 5 variabler och kodas utifrån antal som celebriteten 

har anställda för respektive arbetsuppgift. Celebriteten ska antingen nämna den anställda i 

avsnittet eller så ska den anställde vara synlig.  

5.2.12 Förnedrings-tv 

Kategorin förnedrings-tv har inte särskilt stark koppling till celebriteter överlag men har en 

väldigt tydlig och stark koppling till reality-tv. Därav finns även 4 variabler med som handlar 

om olika teknologier som används för förnedringsinslag, dessa kodas utifrån hur ofta 

kändisarna blir förlöjligade på olika sätt i programmets gång.  

 

5.3 Material 

Denna studie grundar sig på fyra svenska tv-serier som kategoriseras som tv-genren 

realitysåpa. Tv-serierna är Cirkus Bagge som sände sitt första avsnitt 11 oktober 2018 på 

TV4, Hyséns som sände sitt första avsnitt den 8 oktober 2018 på Kanal 5, Lailaland som hade 
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säsongsstart av den andra säsongen den 13 november 2018 på TV3 och slutligen Wahlgrens 

värld som hade säsongsstart av säsong fyra den 23 augusti 2018 som visades på Kanal 5. 

Materialet landar på cirka 26,5 timmar och det avser 43 avsnitt ur dessa fyra serier (C More 

Entertainment AB 2019, DISCOVERY, INC 2019, Viafree 2019). Jag är medveten om att 

materialet är ojämnt fördelat och därmed kommer exempelvis Wahlgrens värld ha större 

genomslag i studien, detta kommer inte utgöra något problem då jag främst är intresserad av 

att analysera subgenren i sin helhet. Fördelningen av materialet ser ut som följande: 

 

Cirkus Bagge 8 avsnitt ca 352 min 

Hyséns 8 avsnitt ca 344 min 

Lailaland 12 avsnitt ca 240 min 

Wahlgrens värld 15 avsnitt ca 645 min 

Nedan följer en presentation/bakgrund av respektive programserie som ingår i denna studie.  

 

5.3.1 Cirkus Bagge (TV4)  

I tv-programmet Cirkus Bagge får vi träffa den svenska och folkkära kändisprofilen Anders 

Bagge som etablerar sig mest inom tv-branschen. Vi får även följa Anders blivande fru 

Johanna Lind. Under seriens åtta avsnitt får vi följa parets vardagliga liv och deras 

planeringen inför det stundande bröllopet. Vanligtvis känner vi igen Anders Bagge som den 

glädjefyllda jurymedlemmen i musiktävlingen Idol men i det här programmet får vi lära 

känna Anders och även Johanna mer på djupet. Publiken lockas av den exklusiva bilden av 

parets kärleksfulla, händelserika och dramatiska liv som de själva beskriver som deras egen 

lilla cirkus (C More Entertainment AB 2019). 

 

5.3.2 Hyséns (Kanal 5)  

Den svenska fotbollslegendaren Glenn Hysén och hans son Anton Hysén har tillsammans 

spelat in tv-serien Hyséns där vi får följa dessa svenska profilers familjära och vardagliga liv i 

Göteborg. Glenn är en riktig fotbollsfantast och spenderar gärna sina vardagar med att kolla 

på fotboll, dricka öl och ”tjöta” med människor. Han beskriver det själv som ”ett gött liv” helt 

enkelt. I säsong ett får vi följa Glenn och Antons familj under åtta avsnitt genom diverse olika 

vardagssituationer, bland annat shoppingrundor, fotbollsmatcher och resor (DISCOVERY, 

INC 2019).  
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5.3.3 Lailaland (TV3)  

Den svenska kändisprofilen Laila Bagge som kanske är mest känd från att ha varit 

jurymedlem i Idol under en stor del av programmets gång. I tv-serien Lailaland får vi följa 

Laila Bagge som delar med sig av mycket av hennes privatliv till tittarna. En stor del av 

säsongen får vi även följa Lailas son Liam som kämpar på med sitt liv med studier och 

kampsport. Laila gillar att ha många bollar i luften samtidigt vilket man som tittare får se 

under programmets gång. I säsong två av Lailaland får vi följa Lailas kamp mot den 

efterlängtade graviditeten tillsammans med pojkvännen Korosh som hemskt gärna vill skaffa 

ett barn tillsammans och visar upp hur mycket en sådan tuff situation kan påverka 

kärleksrelationen. Samtidigt kämpar Liam på med sin stora dröm att bli MMA-proffs (Viafree 

2019). 

 

5.3.4 Wahlgrens värld (Kanal 5) 

Wahlgrens värld, en svensk TV-serie som sände sitt första avsnitt på Kanal 5 den 6 oktober 

2016, handlingen berör främst sångerskan Pernilla Wahlgren och hennes dotter Bianca 

Ingrosso som arbetar som influencer. Andra karaktärer i serien får vi också möta, exempelvis 

övriga familjemedlemmar i familjen Wahlgren och i familjen Ingrosso men även 

karaktärernas vänner. Serien har blivit väldigt populär och har år 2019 sänt ut hela sex 

säsonger. Under säsong fyra som denna studie grundar sig på får vi bland annat följa Pernilla 

Wahlgren, Christina Schollin och Bianca Ingrosso under deras vardagliga liv när de 

exempelvis åker på turné, gör skönhetsingrepp samt när de åker utomlands (DISCOVERY, 

INC 2019).  

 

5.4 Urval  

Som nämndes kort i inledningen fick subgenren realitysåpa sin svenska framfart år 2016 då 

familjen Parnevik visade publiken deras vardagliga liv i Florida, USA. Kort därefter fick 

familjen Parnevik konkurrens av familjen Wahlgren och därefter konkurrerade dessa två 

serier med varandra. Det var först hösten 2018 vi kunde se att tv-kanalerna konkurrerade med 

varandra på en högre nivå, det var under denna tidsperiod vi kunde se att subgenren spreds 

som ringar på vattnet, publiken fick en inblick i ett flertal kändisfamiljers liv och därmed 

nådde subgenren realitysåpa en toppnotering denna tidsperiod. Samtliga tv-serier som ingår i 

denna studie har sänts på svenska kommersiella tv-kanaler under hösten 2018, därav blir det 

mitt urval. Materialet är ett totalurval av fyra hela säsonger, de säsonger som kommer 
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analyseras är säsong ett av Cirkus Bagge, säsong ett av Hyséns, säsong två av Lailaland och 

säsong fyra av Wahlgrens värld. 

 

5.5 Metodreflektion 

Att använda sig av en kvantitativ innehållsanalys som metod kan innebära många svårigheter. 

En stor del av denna studies framtagande handlade om att konstruera ett kodschema som 

innehöll uttömmande variabler sett till frågeställningarna. Detta var min främsta svårighet 

genom processens gång eftersom jag inte hade någon tydlig grund av hur en subgenre som 

realitysåpa bör kodas utifrån dess innehåll. Jag började processen med att titta på ett par 

avsnitt från de olika säsongerna för att se hur jag skulle bygga upp kodschemat och försökte 

därefter representera de flesta komponenterna sett till seriernas innehåll. Därefter fick 

kodschemat revideras ett par gånger innan jag kunde genomföra min pilotstudie på ett avsnitt 

för att se om kodschemat var tillräckligt uttömmande och ifall reliabiliteten var hög. 

Reliabilitet kan betyda olika saker i olika sammanhang i en kvantitativ studie, dels kan man 

tala om interkodarreliabilitet som jag nämner nedan, i detta fall talar jag om reliabilitet i 

förhållande till kodschemats utformning. Pilotstudien gav goda resultat sett till kodschemats 

sätt att inkludera avsnittets innehåll och studien har därmed en hög realiabilitetsnivå.  

 

Kodschemat innehåller 56 olika variabler med 12 olika kategorier: kanal, serie, avsnitt, miljö, 

personer, centrala teman, medieaktiviteter, konsumtion, celebritetsaktiviteter, 

vardagsaktiviteter, celebritetens lyxkonsumtion och förnedrings-tv. Jag har valt dessa 

variabler utifrån vad jag anser är uttömmande sett till materialets innehåll. En reflektion som 

uppstått i efterhand när jag kodat materialet var att celebriteterna ofta är på väg någonstans 

och en stor del av materialet spelas in i bilen, detta skulle kunna vara en till variabel som 

placerats under miljökategorin. För mer information om kodschemat och de specifika 

formuleringarna av variabler, variabelvärden samt kodarinstruktioner, se Appendix.  

 

Då studien genomförts på egen hand har jag inte haft en möjlighet att testa 

interkodarreliabiliteten, för att se ifall materialet kodas på samma sätt även om det är en annan 

person som genomför kodningen. Därför kan jag inte uttala mig gällande hur hög respektive 

låg interkodarreliabiliteten är i denna studie. Validiteten i denna studie skulle däremot kunna 

betraktas som hög då studiens syfte är uppnått och besvarat, jag har studerat det jag skulle 

studera och har nått ett resultat.  
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Denna studie består till störst del (53 av 56) av ordinalskalor och har en naturlig ordning sett 

till alternativen i variabelvärdena. De tre resterande variablerna är nominalskalor. Studien 

grundar sig på att ta reda på hur stor del och hur ofta celebriteten besöker olika miljöer, pratar 

om specifika teman etc. Därför har det krävts att under insamlingen av min empiri har jag 

suttit med ett tidtagarur för att analysera hur stor del av avsnittet som berör de olika 

kategorierna. Variabelvärdena majoriteten av tiden och en stor del av programmet kodades då 

materialet innehöll mer än hälften av avsnittets tid till respektive kategori. Variabelvärdet en 

stor del av tiden kodades om exempelvis en variabel var förekommande i ca 10 minuter i ett 

43 minuters avsnitt. Variabelvärdet tillfälligt kodades när celebriteten mötte en person, en 

miljö eller talade om något specifikt i avsnittet.  

 

En stor del av materialet består av Wahlgrens värld, då den tv-serien består av flest avsnitt i 

mitt tidsbestämda urval. Därav är jag väl medveten om att det får övertag i materialet, 

eftersom att jag är intresserad av genren som helhet utgör inte detta något problem, då 

Wahlgrens värld har en större plats i tablåerna och bör därför naturligtvis ha övertag i denna 

studie.  

 

6. Analys och resultat 

I detta kapitel av uppsatsen presenteras resultatet av det empiriska materialet samt analysen av 

det framkomna resultatet. Samtliga resultat presenteras med diagram med undantag från den 

första analyseringen av celebriteternas väg in i kändisskapet, det är uppsatsens undantag från 

den kvantitativa undersökningen då den presenteras som en kvalitativ analys. Samtliga 

resultat i stapeldiagrammen presenteras i procentenheter. I den kvantitativa innehållsanalysen 

kan ett avsnitt innehålla flera variabler, en variabel utesluter inte en annan. 

 

6.1 Celebriteternas väg in i kändisskapet 

Chris Rojek (2001: 17fff) talar om olika vägar in i ett celebritetsskap. I det empiriska 

materialet kan man tydligt urskilja celebriteternas vägar in i kändisskapet. Följande analys 

kommer att redovisa hur de fyra olika kändisfamiljerna definieras enligt Rojeks (2001: 17fff) 

tre olika vägar in i kändisskapet.  
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6.1.1 Cirkus Bagge 

I Cirkus Bagge (C More Entertainment AB 2019) får vi följa Anders Bagge och hans blivande 

fru Johanna Lind och deras planering fram till det stundande bröllopet. Celebriteten Anders 

Bagge har den definition som Rojek (2001: 17fff) beskriver som ”achieved”. Han berättar 

tydligt i första avsnittet av säsongen att publiken kanske känner igen honom genom musiken 

och framförallt musikunderhållningsprogrammet Idol där han har suttit i juryn i ett flertal år. 

Genom säsongens gång får vi även se tillbakablickar från Anders tidigare professionella 

prestation då han arbetat med stora musikala celebriteter som exempelvis Celine Dion. Han 

har alltså en mer traditionell väg ni i kändisskapet och likaså hans blivande fru Johanna, hon 

är mer känd som Fröken Sverige 1993 vilket även presenteras i tv-serien. Däremot har 

Johanna fått ett tydligare celebritetsskap när hon blev tillsammans med Anders vilket gör att 

hon även har koppling till Rojeks (2001: 17fff) definition ”attributed” då hon blivit mer 

uppmärksammad i media på grund av deras relation.  

 

6.1.2 Hyséns  

I tv-serien Hyséns (DISCOVERY, INC 2019) får vi främst följa Glenn Hysén, hans sambo 

Camilla, Glenns exfru Helena och Glenns två barn Anton och Annie. Glenn Hysén är sedan 

en lång tid tillbaka en gammal fotbollsspelare som lyckats bra i sportvärlden och har blivit 

enormt uppskattad av hans prestation i idrottsvärlden, vilket gör att han placeras in under 

Rojeks (2001: 17fff) definition ”achieved”. Hans tidigare fru Helena och hans sambo Camilla 

har däremot introducerats i celebritetsskapet på grund av deras tidigare och nuvarande 

relationer med Glenn, därav placeras de in under definitionen ”attributed”. Anton Hysén och 

Annie Hysén är två av Glenns barn, de har fötts in celebritetsskapet och får därmed 

definitionen ”ascribed” (Rojek 2001: 17fff).  

 

6.1.3 Lailaland 

I Lailaland (Viafree 2019) får vi majoriteten av tiden följa Laila Bagge och hennes son Liam. 

Laila Bagge har genom sitt deltagande som jurymedlem i Idol blivit känd. Hon har under 

tidigare år arbetat mycket med musik i ibland annat USA och har därför också en tydlig 

professionell karriär och detta nämns även i säsongen. Därför placeras hon in under 

definitionen ”achieved” då hon har uppmärksammats av sin prestation i musikvärlden. 

Hennes son Liam tillhör tydligt den definition som säger att man föds in i ett kändisskap 

”ascribed” (Rojek 2001: 17fff).  
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6.1.4 Wahlgrens värld 

I säsong fyra av Wahlgrens värld (DISCOVERY, INC 2019) får vi främst följa Pernilla 

Wahlgren, Pernillas mamma Christina Schollin och Pernillas dotter Bianca Ingrosso. Pernilla 

är en känd sångerska och musikalartist och har introducerats i celebritetsskapet på grund av 

hennes prestationer i musikvärlden och hamnar naturligtvis i Rojeks (2001: 17fff) definition 

”achieved”. Likaså gör hennes mamma Christina som under hennes tidigare år i livet arbetat 

som professionell skådespelare och uppmärksammades samt prisades för detta. Pernillas 

dotter Bianca har däremot fötts in i celebritetsskapet och redan under tidiga åren blev hon 

uppmärksammad i media på grund av att hon är Pernillas dotter, vilket leder till att hon passar 

in på definitionen ”ascribed” (Rojek 2001: 17fff).  

 

6.2 Kategorin miljö 

 
Kommentar: I diagram 1 redovisas kategorin miljö utifrån de miljöer som representeras mest i genren som 
helhet, de miljöer som celebriteterna befinner sig i mest (N = 43). 
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Kommentar: I diagram 2 redovisas det hur stor del av tiden som celebriteterna befinner sig på resor (N = 43). 
 

I diagram 1 redovisas de miljöer som celebriteterna befinner sig i mest, utifrån 13 olika 

variabler var det dessa fem variabler; hemmet, storstäder, förorter, promenadstråk och parker 

samt flygplatser, tågstationer och busstationer som blev mest representerade i subgenren 

realitysåpa. Där majoriteten av tiden och en stor del av tiden utspelar sig i celebriteternas hem 

(53,5%) och i storstäderna i Sverige (34,9%). Detta kan bero på att för att publiken ska skapa 

ett förtroende för serien och för celebriteterna i sig är det som Annette Hill (2015: 5f) 

poängterar, att reality-tv bör förstås som det kulturella fenomen det är då det ska spegla en 

verklighet. Detta resultat visar att celebriteterna även vill visa upp deras verklighet, deras 

verkliga platser som de befinner sig på och besöker en vardag. Majoriteten och en stor del av 

programmen utspelar sig i celebriteternas hem vilket gör att celebriteterna introducerar 

publiken till deras verklighetstrogna miljöer. Vilket stärker de tidigare forskningarna som 

gjorts kring reality-tv och specifikt gällande realitysåpan, då realitysåpan ska avspegla en 

verklighet. Produktionen som skapar tv-serien ska följa med celebriteterna som om de vore en 

fluga på väggen och blir därmed extra naturligt om vi får följa celebriteterna främst i sitt egna 

hem där de uppträder som mest naturligt i deras sociala situationer (Turner 2014: 63fff).  

 

I diagram 2 som handlar om celebriteternas resor i Sverige, i Europa och utanför Europa kan 

vi se att trots att resor inte är en vardaglig aktivitet för alla är denna förgrundade livligheten 

(begreppet som Turner 2006: 155 använder är ”Liveness”) att lämna sitt hem och/eller landet 
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Sverige ett segment i celebriteternas liv som ändå konstrueras i subgenren och visas upp för 

publiken. Trots att resor inte var en miljö som fick ta mest plats i subgenren är resultatet kring 

resorna intressant, resor både i Sverige (18,7%), i Europa (18,6%) och utanför Europa 

(16,3%) speglas ändå på ungefär likadant sätt i denna subgenre. De visar inte enbart då 

celebriteterna befinner sig på resor utanför Europa utan vill även visa upp de resor som 

celebriteten åker på inom Europa och resor i Sverige.  

 

6.3 Kategorin personer 

Kommentar: I diagram 3 redovisas de personer som celebriteterna träffar och hur ofta dem träffas (N = 43). 

 

I kategorin personer (diagram 3) som kategoriserar de personer som celebriteten umgås med 

och hur ofta de träffar dessa personer kan vi se att de personer som främst blir representerade 

i avsnitten är familjen och släkten (93%) samt icke kända personer (95,7%). I kodschemat 

definierades även variabeln fans (hur ofta celebriteterna mötte sina fans), den variabeln visade 

inget tydligt resultat därav redovisas inte den i diagram 3. Det resultat som diagrammet visar 

är att det är familjen, släkten och icke kända personer som synliggörs mest i avsnitten och 

som utgör den förgrundade livligheten (begreppet som Turner 2006: 155 använder är 

”Liveness”). Dessa personer ger skenet av ett verklighetstroget liv som stärker illusionen av 

att det som vi ser i dessa tv-serier är äkta och verkligt (Turner 2006: 155, Kavka 2012: 2f). 

Tv-serierna visar inte enbart upp kända personer utan det handlar snarare om att komma förbi 

den känslan av det offentliga och det privata. Det som redan syns i media, de ”upphöjda” 

personerna som celebriteterna oftast kopplas till, är inte det mest intressanta i det här fallet 
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utan det är att ge en bild av vilka personer som celebriteterna väljer att spendera tid med i 

deras vardagliga liv. Genom denna uppvisning av de faktiska personerna som celebriteterna 

spenderar sin tid med, som de vanligtvis inte visar upp sig med i media, blir härmed upplysta 

och därigenom får publiken och medierna ett starkare band till celebriteterna och en tydligare 

bild av sina privatliv (Forslid et al. 2017: 14f, Hearn & Shoenoff 2016: 197f, Turner 2014: 

6f). 

 

6.4 Kategorin centrala teman 

 
Kommentar: I diagram 4 redovisas hur stor del av tiden celebriteterna talar om centrala teman (N = 43). 

 

En stor och viktig del i tv-serierna är de centrala teman som nämns, vilket jag har definierat 

till de ämnen och historier som celebriteterna pratar om i avsnitten. Av de åtta definierade 

variablerna i kategorin centrala teman var det dessa fyra som hade störst genombrott i 

subgenren. Att vara en celebritet innebär som Forslid et al. (2017: 13ff) förklarar, de är kända 

personer som har en elegant och upphöjd status i samhället, vilket även är något som dessa tv-

serier vill belysa och visa upp för publiken. En stor del av tv-serierna (48,8%) fokuserade 

mycket på hur celebriteternas liv fungerar på grund av att de var svenska celebriteter och 

pratade mycket om deras förflutna i kändisskapet, hur deras professionella prestationer har 

sett ut genom tiderna. Trots att celebriteterna talade en del om kändisskapet så belystes främst 

relationerna till familjen (81,4%) i en stor del av avsnitten, likaså relationsproblemen var ett 

återkommande tema i denna subgenre (27,9%) då celebriteterna ventilerade sina 

2,
3

48
,8

2,
3

11
,6

9,
3

32
,6

25
,6

37
,2

53
,5

16
,3

41
,9

34
,9

34
,9

2,
3

30
,2

16
,3

E K O N O M I / P E N G A R R E L A T I O N E R  T I L L  
F A M I L J

R E L A T I O N S P R O B L E M K Ä N D I S S K A P E T

DIAGRAM 4: CENTRALA TEMAN
Majoriteten av tiden En stor del av tiden Tillfälligt Inte alls



 28 

relationsproblem med tittarna. Detta resultat kan kopplas till det som Furedi (2010: 493fff) 

talar om, det vill säga detta sätt att bjuda in tittarna och publiken till deras privatliv och 

privata relationer som infattar både relationer mellan familjen samt andra relationsproblem 

gör att celebriteterna även blir diskussionsämnen i allmänheten. När de är villiga att öppna 

upp sig och berätta om sina privatliv blir både publiken och mediesamhället mer intresserade 

av innehållet och celebriteterna får därmed mer exponering i medierna. Den personlighet som 

celebriteterna visar upp för allmänheten och publiken som vanligtvis är konstruerad och inte 

särskilt äkta blir härmed förkastad, i och med att publiken får följa med celebriteterna genom 

dess vardagliga liv som ger en inblick i deras privatliv vilket även innebär problematiska 

vardagsögonblick. Celebritetskulturen är under ständig förändring och här förändras den på så 

vis då subgenren realitysåpa delvis har löst upp positionen mellan det offentliga och privata, 

då man får en inblick både i celebriteternas professionella liv men likaså det privata livet som 

därmed även blir mer intressant för både publiken och media att följa (Forslid et al. 2017: 14f, 

Hearn & Shoenoff 2016: 197f). 

 

Genom celebriteternas upplösning av sina privatliv i subgenren realitysåpa, som även visar ett 

innehåll som innebär problematiska ögonblick för de svenska kändisarna kan de härmed å ena 

sidan ses som representationssymboler för olika ämnen i samhället. En stor del av subgenren 

visar upp olika former av relationer (relationer till familj 81,4% och relationsproblem 27,9%) 

som celebriteterna upplever och hanterar, genom denna mediala uppmärksamhet via 

televisionen kan den symboliska rollen mellan celebriteterna och övriga människor i 

samhället stärkas. Vi ser upp till dem som idoler vilket i sin tur resulterar i att celebriteterna 

därigenom kan vara en symbol för att dem har uppmärksammat eventuella, realiserbara 

problem i tv-serierna (Dyer 1979/2004: 17-33, Turner 2014: 6-10). 
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6.5 Kategorin medieaktiviteter 

Kommentar: I diagram 5 redovisas det hur ofta celebriteten deltar i medieaktiviteter (N = 43). 

 

Att vara en celebritet innebär att man är välkänd och uppmärksammad i samhället. 

Celebriteterna har en upphöjd status och innebär således att medierna är intresserade av att 

veta mer om deras privatliv och vill därav att celebriteterna ibland deltar i olika typer av 

medieaktiviteter. I kategorin medieaktiviteter som innehöll fyra variabler syntes ingen 

särskild, markant spridning i samtliga variabler. De medieaktiviteter som celebriteterna oftast 

deltog i var deras egna sociala medier (41,9 %) användning, deltagande i radio/podd (16,3%) 

samt diverse tv-inspelningar (16,3%). Det intressantaste resultatet i denna kategori gäller 

variabeln sociala medier, hur ofta celebriteten visar upp sitt användande av sociala medier. 

Detta kan kopplas till dagens mer digitaliserade och medialiserade samhälle, vilket skulle 

kunna kopplas till det som Magnus Andersson (2017: 54f) hävdar kring kopplingen mellan 

medialisering och celebritetskulturen. För att celebriteterna ska överleva i denna digitaliserade 

samtid, krävs det dels att media uppmärksammar dem exempelvis i medverkan i radio och tv-

inspelningar. Men dels handlar det också om att celebriteterna bör finna sig i egna 

kommunikationsteknologier som gör att de får en plattform att nå sina målgrupper på. Där är 

sociala medier ett vanligt och mer förekommande teknologiskt beslut av celebriteterna idag, 

då de använder den plattformen för att kommunicera med både sina vänner, sin familj och 

sina fans (Andersson 2017: 54f). 
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6.6 Kategorin konsumtion 

 
Kommentar: I diagram 6 redovisas det hur ofta celebriteterna deltar i konsumtion (N = 43). 

 

Den upphöjda och eleganta statusen som celebriteter har i dagens samhälle kan avspegla sig i 

kategorin konsumtion. I samtliga fyra variabler som rör celebritetens konsumtion sett till 

vardaglig konsumtion, mer lyxig konsumtion, restaurangbesök samt lyxigare restaurangbesök 

kunde vi inte se några massiva resultat men det som är intressant i detta resultat är att 

programmen väljer att skildra och visa den lyxigare konsumtionen mer än den som kanske är 

mer vardaglig i det riktiga fallet. Lyxkonsumtionen förekom 55,8% i avsnitten och lyxiga 

restaurangbesök 34,9%, det vill säga mer förekommande än den vardagliga konsumtionen 

som förekom 30,2% i avsnitten och de mindre lyxiga restaurangbesöken 30,2%. Detta resultat 

skulle kunna kopplas till Forslid et al. (2017: 13ff) definition av celebritetsbegreppet, de 

beskriver det som en person som har en elegant, glamorös och upphöjd status i vårt samhälle. 

Subgenren har blivit dominerade av kändisar för att se ska kunna visa upp sitt vardagliga liv 

men måste även visa att det finns en tydlig skillnad på en känd persons vardag och en icke 

känd persons vardag. Därmed skulle denna lyxkonsumtion kunna vara resultatet av denna 

gränsdragning, produktionen som skapar dessa tv-serier vill gärna visa upp en sida av 

celebriteternas liv som tyder på lite mer lyx och flärd (Forslid et al. 2017: 13ff, Hill 2015: 9, 

Turner 2014: 63). 
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6.7 Kategorin celebritetsaktiviteter  

 
Kommentar: I diagram 7 redovisas det hur ofta celebriteterna deltar i celebritetsaktiviteter (N = 43). 

 

Samtidigt som tv-serierna väljer att visa upp de privata delar av livet som vanligtvis inte visas 

upp för allmänheten, har celebriteterna även uppgifter som endast kan kopplas till 

kändisskapet och inte till vilken person som helst. För att studera hur kändisskapet blir 

konstruerat blir det även intressant att se hur stor del av tiden som celebriteterna utför 

aktiviteter som faktiskt kan kopplas till kändisskapet. Samtliga fyra variabler i kategorin 

celebritetsaktiviteter (diagram 7) är aktiviteter som starkt kan kopplas till celebritetskulturen; 

möten med fans, fotograferingar, röda mattan-event och andra, övriga event. I subgenren 

realitysåpa kan vi se att celebritetsaktiviteterna möten med fans (32,5 %) och övriga event 

(28%) var mest förekommande i materialet. Då realitysåpan kan visa en upplösning av det 

offentliga och det privata mellan kändisar får dessa celebritetsaktiviteter inte lika stor plats 

som övriga mer vardagliga aktiviteter som inte bara kopplas till celebritetsskapet. Vilket blir 

ett av subgenrens genomslag i konstruktionen av det svenska kändisskapet. Genom att främst 

visa ett uttryck av att kändisarna är helt vanliga och lever ett realiserbart liv som många andra 

människor visas även till viss del det mer extraordinära livet upp, ett liv som innebär 

eventinbjudningar och möten med sina fans (Rojek 2001: 17fff).  
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6.8 Kategorin vardagsaktiviteter 

 
Kommentar: I diagram 8 redovisas det hur ofta celebriteten deltar i vardagsaktiviteter (N = 43). 
 

Här kommer det realiserbara livet fram mer som uttrycks ovan i samband med resultatet om 

de unika celebritetsaktiviteterna (diagram 7) som endast kändisar kan relatera till. Till skillnad 

från diagram 7 kan vi se här i diagram 8, vardagsaktiviteter som celebriteterna genomför 

genom avsnittens gång, som inte enbart kan kopplas till celebriteter. Det intressanta här är att 

aktiviteter med familjen har ett stort genomslag i denna subgenre, återigen vill celebriteterna 

visa att de lever ett alldagligt liv och visa upp deras familjesituationer till en mycket stor del 

av programmen (65,1%). Även här får publiken och medierna det dem strävar efter, en 

överblick om hur celebriteternas privatliv ser ut och mer information gällande det privata 

livet, vilka i familjen som de spenderar mycket tid med och inte etc. (Forslid et al. 2017: 14f, 

Hearn & Shoenoff 2016: 197f). 

 

I kategorin vardagsaktiviteter kunde man även se att organiserade upplevelser, som jag 

definierat som betalande upplevelser som celebriteten genomför, dessa upplevelser visades 

relativt frekvent i en stor del av avsnitten (20,9%). Fysiska aktiviteter, hushållsarbeten och 

trädgårdsarbeten var inte något som var särskilt utmärkande i programmen, utan visades mer 

tillfälligt. De organiserade upplevelserna ser jag som något som går emot den 

verklighetsskildring som innebär att realitysåpan ska avspegla en verklighet där celebriteterna 

ska känna sitt naturliga jag och uppträda som vanligt i normala situationer, vilket dem inte gör 
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i dessa fall. I dessa fall ser man tydligt att produktionen uppmärksammar de speciella tillfällen 

då celebriteterna genomför något annorlunda som är lite mer ovanligt att se i reality-tv. Ett 

exempel på en organiserad upplevelse är exempelvis då Glenn Hysén hoppar fallskärm. De är 

inte några tydliga ögonblick som representerar verkligheten utan de är speciella, mer unika 

och iscensatta tillfällen och upplevelser (Turner 2014: 63fff, Hill 2015: 5f). 

 

6.9 Kategorin celebritetens lyxkonsumtion 

 
Kommentar: I diagram 10 redovisas de arbetsuppgifter som celebriteterna har mest anställda inom (N = 43). 

 

Som tidigare nämnts definieras celebriteter ofta med lyx och flärd, som upphöjda personer i 

samhället som har det gott ställt (Turner 2014: 6f). I fall celebriteterna har det gott ställt kan 

de ibland anställda någon eller några till olika typer av sysslor i celebritetens liv. Kategorin 

celebritetens lyxkonsumtion handlar om hur många celebriteten har anställda för diverse 

arbetsuppgifter och den innefattar fem variabler som definierats utifrån olika sorters 

arbetsuppgifter; hushållsarbete, trädgårdsarbete, ekonomi, vägledning genom arbete 

(manager) och assistens. Det var två av dessa variabler som visade störst spridning och de är 

dessa vi ser i diagram 10; vägledning genom arbete (manager) och assistens. Ifall 

celebritetens anställda syntes eller nämndes i avsnitten, kodades dem in som en person, ifall 

en ny person uppträdde med samma arbetsuppgift kodades det avsnittet då som fler än en 

person. I arbetsuppgiften vägledning genom arbete (manager) visades eller nämndes den 

anställda relativt ofta (27,9%) och då hade celebriteterna endast en och samma person som 
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hjälpte dem med vägledningen genom deras arbete. Den andra, mest frekventa 

arbetsuppgiften som celebriteten hade en (30,2%) eller flera (9,3%) anställda för var för 

assistens. Enligt McDonell (2014: 66-70) är det relativt vanligt att man som celebritet 

anställer någon som arbetar med vägledning inom arbetet för celebriteten och assistens-

uppgifter för att de ska kunna utarbeta den perfekta bilden av deras offentliga och 

professionella celebritetspersona. Därav kan vi konstatera att detta resultat styrker hennes 

uttalande gällande detta och vi kan därmed konstatera att även de svenska realitysåporna 

anses upprätthålla denna konstruerade bild av kändisskapet (McDonell 2014: 66-70). 

 

6.10 Kategorin förnedrings-tv 

 
Kommentar: I diagram 11 redovisas de tekniker som används för att förlöjliga celebriteten och hur stor del av 

tiden dessa tekniker används (N = 43). 

 

Som Annette Hill (2007: 195f) påtalar, eftersom reality-tv handlar mycket om människor har 

förnedrings-tv och förnedringsinslagen blivit ett populärt produktionsval. Detta 

produktionsval blev även väldigt tydligt subgenren realitysåpa. Celebriteterna är i dagens 

samhället väldigt upphöjda och visas oftast upp ur deras prestationsförmågor och hur bra de 

har lyckats i kändisvärlden. I subgenren realitysåpa blev celebriteterna förlöjligade med hjälp 

av olika tekniker och de tekniker som främst stack ut var synkar2 och ljudeffekter. Det var ett 

så pass tydligt sken av förnedrings-tv att majoriteten av tiden (16,3%) och en stor del av tiden 

                                                
2 En synk kallas den intervju med deltagaren (i detta fall kändisen) som spelas in med både ljud och rörlig bild.  
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(53,5%) kunde man se synkar med celebriteterna när de skämde bort sig för publiken. 

Ljudeffekterna var inte lika frekventa och tydliga men användes ändå en stor del av 

programmen (9,3%) i förnedringsinslagen. Det som Hill (2007: 195f) förklarade som var 

utmärkande för förnedringsinslagen var skamliga händelser som sker i reality-tv. I detta fall 

blev det ganska tydligt när förnedringsinslagen var, då celebriteterna ofta blev förlöjligade 

med synkar när de sagt eller gjort något pinsamt. Ett exempel på vad jag har kodat som inslag 

med förnedrande karaktär är exempelvis då celebriteterna förlöjligas över sitt dåliga 

beslutsfattande, ett konkret exempel på detta är då Bianca Ingrosso i Wahlgrens värld har 

ställt en gigantisk skylt på sig själv i sitt gemensamma soprum som hon delar med grannarna. 

Vilket leder till att hon är tvungen att ta en stor taxi med skylten till återvinningen på grund av 

påtryckningar från fastighetsägaren. 
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6.11 Likheter och skillnader mellan programmens skildring av celebritetsskap 

 

Kommentar: Diagram 12 och 13 – Likheter och skillnader mellan programmens sätt att skildra celebritetsskapet 

(N = 43). 

 

I ovanstående diagram 12 och 13 redovisas de skillnader som var synliga om man jämförde 

programmens sätt att skildra celebritetsskapet. Med andra ord var de enda skillnaderna sett till 

kodschemats 56 olika variabler i 12 olika kategorier, endast två markanta skillnader som 

berörde två kategorier, dels medieaktiviteterna och dels celebritetens lyxkonsumtion. I dessa 

två kategorier var det variabeln hur stor del av tiden som celebritetens deltog i 
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medieaktiviteter som rörde sociala medier och den andra variabeln var hur många anställda 

celebriteten hade för assistens. De resterande 54 variablerna visade mer på likheter än 

skillnader. I vissa fall syntes det småskaliga skillnader mellan programmens sätt att skildra 

kändisskapet, dock var de så pass småskaliga att det knappt visade ett resultat utan jag valde 

att redovisa de resultat som visade de tydligaste och mest nämnvärda skillnaderna, där jag 

avgjorde detta utifrån procentenheterna. I de fall där resultaten knappt hade någon spridning 

alls i variablerna valde jag att presentera de skillnader som var minst 40% representerade i 

variablerna.  

 

Diagram 12 visar hur stor del av tiden respektive program visade upp tillfälligt deltagande i 

sociala medier, här kan vi se en markant skillnad. Vi ser att Wahlgrens värld visar tillfälligt 

100% i programmet upp att de aktivt deltar i sociala medier. Medan de andra programmen 

inte alls visar upp samma markanta skillnad, Cirkus Bagge visar tillfälligt deras deltagande i 

sociala medier 12,5%, Hyséns 0% det vill säga, ingen gång och Lailaland visar deltagandet 

tillfälligt 16,7%. Detta resultat visar återigen kopplingar till Magnus Anderssons (2017: 54f) 

teori om kopplingen mellan medialiseringen och celebritetskulturen, celebriteterna vill idag 

kommunicera med sina fans, familj och vänner på en mer digitaliserad plattform. Detta kan vi 

se att Wahlgrens värld, det vill säga Pernilla Wahlgren, Christina Schollin och Bianca 

Ingrosso har kommit betydligt längre på den digitala fronten med de nya 

kommunikationsteknologierna än vad de resterande celebriteterna har. Med detta resultat kan 

vi konstatera att det rör sig om olika typer av kändisskap, där celebriteterna i Wahlgrens värld 

väljer att etablera och upprätthålla sitt kändisskap mer via digitaliserade plattformar.   

 

Diagram 13 visar upp skillnaden mellan hur många anställda celebriteterna har för 

arbetsuppgifter som rör assistens, likaså här kan vi se en markant skillnad mellan 

programmens sätt att skildra celebritetsskapet. I Cirkus Bagge kunde vi se att en person 

hjälpte celebriteten Anders Bagge med assistens 62,5% av säsongen och fler än en person 

25% av säsongen. I likhet med Cirkus Bagge var assistensjobben även ganska frekvent 

uppvisade i tv-serien Wahlgrens värld, där vi kunde se en person för denna arbetsuppgift 

53,4% i avsnitten och fler än en person 13,3%. Dessa siffror visar på att celebriteternas 

anställda inom dessa arbetsuppgifter är synliga eller nämns i en stor del av programmet 

medan tv-serierna Hyséns och Lailaland varken visade eller talade om en enda person som 

hjälpte dem med assistensjobb. Denna skillnad belyser dels celebriteternas kändisskap, de 

visar gärna upp att de har gott ställt och har anställda som hjälper dem med diverse 
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arbetsuppgifter. De visar dels också på att dessa celebriteter, Cirkus Bagge och Wahlgrens 

värld har kommit längre i deras kändisskap att de har så pass mycket att stå i att de behöver 

personer som hjälper dem med assistens för att de ska kunna bibehålla deras professionella 

och offentliga persona som den celebritet dem är (McDonell 2014: 66-70). 

7. Sammanfattning och slutsatser 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur det svenska kändisskapet blir konstruerat i 

subgenren realitysåpa genom ett antal komponenter som kan kopplas till kändisskapet, utöver 

det ämnade studien även att undersöka de fyra programmens likheter och skillnader genom 

deras sätt att skildra celebritetsskapet. Med avstamp i tidigare forskning och teoretiskt 

ramverk som berör celebritetskulturen och reality-tv har studien genomförts med hjälp av en 

kvantitativ innehållsanalys som innefattar ett tidsbegränsat urval på fyra säsonger som 

innefattar 43 stycken avsnitt av fyra svenska tv-serier som hör till subgenren realitysåpa. 

 

För att återkoppla till det tidiga 1900-talet då mediepubliken började intressera sig för 

celebriteter och dess kultur kan man i min studie se hur ett viktigt inslag av celebritetskulturen 

blir upplyst genom medierna. Celebritetskulturen och kändisskapet är som tidigare nämnts, 

under en ständig förändring och påverkas utav medierna, vilket vi kan se i denna studie. 

Denna sentida omorganisering av celebritetskulturen, där det svenska kändisskapet blir 

konstruerat i subgenren realitysåpa är ännu ett exempel på att celebritetskulturen har 

förändrats. I detta fall har realitysåpan delvis löst upp positionen mellan det offentliga och det 

privata livet hos de svenska kändisarna och positionen har förflyttats åt ett mer privatiserat 

innehåll, eftersom man får en inblick i det vardagliga livet hos kändisarna. Deras privatliv 

som tidigare varit dolt från medierna och offentligheten blir härmed upplyst vilket även 

resulterar i att celebriteterna får mer exponering i medierna (Driessens 2014: 121, Forslid et 

al. 2017: 14f, Hearn & Shoenoff 2016: 197f). Celebritetsskapet blir belyst i programmen då 

framförallt lyx och flärd lyfts fram sett till lyxkonsumtion, lyxiga restaurangbesök, 

lyxkonsumtion i form av celebritetens anställda samt många organiserade upplevelser. Trots 

detta, är inte lyx och flärd den mest utmärkande konstruktionen av kändisskapet.  

 

Resultatet visar att subgenren ger mycket fokus och plats på komponenter där celebriteten 

känner sig bekväm och naturlig i, där byggs detta tv-format upp. Det kan konstateras i och 

med de miljöer som mest återspeglar celebritetens hemmamiljö, genom de centrala teman 

som berör mycket känsliga och privata ämnen så som relationer till familj och 
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relationsproblem samt att celebriteterna till störst del spenderar mest tid med familjen. Detta 

gör att vi får, genom ett tv-format, komma celebriteterna närmre in på deras privatliv. 

Resultatet av min studie kompletterar därmed Furedis (2010: 493fff) tidigare forskning där 

han betonar att celebriteterna har omvandlats till intima och bekanta personer i samhället, 

istället för de upphöjda, mäktiga och välkända som celebriteterna vanligtvis associeras som. 

Detta kompletteras via min studie genom celebriteternas öppenhet kring både sitt 

professionella liv och deras privatliv. Därigenom visar denna studie att subgenren realitysåpa 

konstruerar det svenska kändisskapet utifrån ett mer privatiserat innehåll sett till 

celebriteternas liv.  

 

De 56 olika variablerna som rymdes inom 12 kategorier och som utgjorde denna studie visar 

på extremt många likheter sett till de olika kategorierna och variablerna. De resultat som 

syntes mellan programmens sätt att skildra celebritetsskapet var så extremt småskaliga att de 

inte var värda att redovisas i tabeller bortsett från två av variablerna som nämndes i 

analysavsnittet, nämligen kategorin medieaktiviteter och variabeln sociala medier samt 

kategorin celebritetens lyxkonsumtion sett till antalet anställda och variabeln assistens. I dessa 

två variabler kunde man se en markant skillnad, där båda resultaten har att göra med 

celebriteternas olika kändisskap. I det resultat gällande sociala medier-användningen kunde vi 

se att Wahlgrens värld var mest förekommande och de andra tv-serierna hade ingen särskild 

spridning. Det visar att celebriteterna som ingår i Wahlgrens värld visar att de är mer 

uppdaterade gällande digitaliseringen och i de olika formerna av kommunikationsteknologier. 

I resultatet som gällde antalet anställda vid assistens kunde vi se att både Cirkus Bagge och 

Wahlgrens värld styrde resultatet i den variabeln, vilket visar på att dessa celebriteter har valt 

att visa upp att de har det gott ställt och så pass mycket jobb att göra att de behöver en eller 

flera assistenter för att kunna genomföra jobbet.  

 

Denna studie grundar sig på ett tidsbestämt urval, i framtida forskningar vore det intressant att 

se det utifrån en annan urvalsvinkel. Möjligtvis att man kunde studera varje tv-serie på en mer 

detaljrik nivå, alternativt att man gör ett totalurval av samtliga säsonger ur varje tv-serie. 

Därigenom kan man uttala sig ännu mer generellt kring subgenren och får därmed ett 

tydligare svar på hur kändisskapet konstrueras i denna kändistäta subgenre. 
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Appendix 1: Kodschema 

1.Vilken kanal har sänt ut programmet? 
1. TV4 
2. Kanal 5 
3. TV3 

 
2. Vilken serie? 
1. Cirkus bagge 
2. Hyséns 
3. Lailaland 
4. Wahlgrens värld 
 
3. Vilket avsnitt? 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
5. 5 
6. 6 
7. 7 
8. 8 
9. 9 
10. 10 
11. 11 
12. 12 
13. 13 
14. 14 
15. 15 
 

4. Miljöer - Hur stor del av tiden befinner sig celebriteten… 
4.1 I sitt hem? 
   1. Majoriteten av tiden 

2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 

 
4.2 Utanför sitt hem, i en storstad? 

1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
 

4.3 Utanför sitt hem, i en mindre stad? 
1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 

 
4.4 Utanför sitt hem, i en förort? 
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1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
 

4.5 Utanför sitt hem, på en landsbygd? 
1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
 

4.6 I offentliga miljöer, som mindre lyxiga shoppingbutiker?  
1. Majoriteten av tiden 

2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
 

4.7 I offentliga miljöer, som mer lyxiga shoppingbutiker?  
1. Majoriteten av tiden 

2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 

 
4.8 I offentliga miljöer, som promenadstråk och parker?  

1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
 

4.9 I offentliga miljöer, som nattklubbar och barer?  
1. Majoriteten av tiden 

2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
 

4.10 I offentliga miljöer, som tågstationer, busstationer, flygplatser?  
1. Majoriteten av tiden 

2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 

 
4.11 På resa i Sverige? 

1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
 

4.12 På resa i Europa?  
1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
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3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
 

4.13 På resa utanför Europa?  
1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 

 
5 Personer - Hur ofta träffar celebriteten…  

5.1 Kända personer?  
1. 1 gång. 
2. 2-3 gånger. 
3. Flera gånger. 
4. Ingen gång. 

 
5.2 Icke kända personer?  

1. 1 gång. 
2. 2-3 gånger. 
3. Flera gånger. 
4. Ingen gång. 

 
5.3 Sina anställda/kollegor?  

1. 1 gång. 
2. 2-3 gånger. 
3. Flera gånger. 
4. Ingen gång. 

 
5.4 Sina fans?  

1. 1 gång. 
2. 2-3 gånger. 
3. Flera gånger. 
4. Ingen gång.  
 

5.5 Sin familj/släkt?  
1. 1 gång. 
2. 2-3 gånger. 
3. Flera gånger. 
4. Ingen gång. 

 
5.6 Sina vänner?  

1. 1 gång. 
2. 2-3 gånger. 
3. Flera gånger. 
4. Ingen gång. 

 
6. Centrala teman – Hur stor del av tiden pratar celebriteten om 

följande…  
6.1 Ekonomi/pengar? 

1. Majoriteten av tiden 
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2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 

 
6.2 Ekonomiproblem? 

1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 

 
6.3 Relationer till familj? 

1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
 

6.4 Relationer till vänner? 
1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
 

6.5 Relationer till andra kända personer? 
1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 

 
6.6 Relationsproblem? 

1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
 

6.7 Sjukdomar? 
1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
 

6.8 Kändisskapet? 
1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 

 
7. Medierelaterade aktiviteter – Hur ofta deltar celebriteten i… 
7.1 TV-inspelningar? 

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
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3. Inte alls. 
 
7.2 Radio/podd?  

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
7.3 Egna sociala mediekanaler? 

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
7.4 Teaterföreställningar? 

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
8. Konsumtion – Hur ofta deltar celebriteten i…  
8.1 Vardaglig konsumtion? 

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
8.2 Lyxkonsumtion? 

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
8.3  Restaurangbesök? 

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
8.4 Lyxiga restaurangbesök? 

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
9. Celebritetsaktiviteter – Hur ofta deltar celebriteten i… 
9.1 Möten med sina fans?  

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
9.2 Röda mattan-event?  

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
9.3 Övriga event?  
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1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
9.4 Fotograferingar?  

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
10. Vardagsaktiviteter – Hur ofta deltar celebriteten i… 
10.1 Aktiviteter med familjen? 

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
10.2 Fysisk aktivitet? 

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 
 

10.3 Organiserade upplevelser? 
1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
10.4 Hushållsarbeten? 

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
10.5 Trädgårdsarbete? 

1. En stor del av programmet. 
2. Tillfälligt. 
3. Inte alls. 

 
11.  Celebritetens lyxkonsumtion – Hur många anställda har celebriteten 

för… 
11.1 Hushållsarbete? 

1. En person. 
2. Fler än en person. 
3. Ingen alls. 

 
11.2 Trädgårdsarbete? 

1. En person. 
2. Fler än en person. 
3. Ingen alls. 

 
11.3 Ekonomi? 

1. En person. 
2. Fler än en person. 
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3. Ingen alls. 
 

11.4 Vägledning genom arbete (manager)? 
1. En person. 
2. Fler än en person. 
3. Ingen alls. 

 
11.5 Assistens? 

1. En person. 
2. Fler än en person. 
3. Ingen alls. 

 
12. Förnedringstv – Hur stor del av tiden förföljligas celebriteten med hjälp 
av…  
12.1 Ljudeffekter? 

1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 

 
12.2 Klippningstekniker? 

1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 

 
12.3 Synkar? 

1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
 

12.4 Andra sätt än ljud, klippning och synkar? 
1. Majoriteten av tiden 
2. En stor del av tiden 
3. Tillfälligt. 
4. Inte alls. 
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Appendix 2: Kodarinstruktioner 
Utöver de uppenbara kodningarna sett till kanal, serie, avsnitt beskrivs nedan följande 

kodarinstruktioner om de övriga variablerna.  

 

Miljöer  

Här kodas de uppenbara miljöerna som celebriteterna besöker under avsnittens gång.  
 

Personer 

Här kodas de uppenbara personerna som celebriteterna träffar under avsnittens gång, det vill 

säga inte de personer som betraktas utifrån bakgrunden, de är inte uppenbara personer. De 

uppenbara personerna är de som antingen talar med celebriteten eller får en tydlig talan och 

blir uppvisad i avsnitten. 
 

Centrala teman 
Under avsnittens gång får vi möta celebriteterna då de handskas med ekonomi, kärlek, bråk, 

sjukdomar relationer etc. När celebriteten diskuterar eller avspeglar ämnet, då kodas det som 

ett centralt tema i avsnitten. 
 

Medierelaterade aktiviteter 
De medierelaterade aktiviteterna kodas in ifall det i avsnittet blir tydligt att är deltagare i TV, 

radio/podd, teaterföreställningar eller ifall det är synligt att de konsumerar dess egna sociala 

mediekanaler.  

 

Konsumtion  

Vardaglig konsumtion kodas in som hushållsvaror och hygienartiklar, en mer budgeterad nivå 

på shopping av kläder och skor.  

Lyxkonsumtion kodas in om celebriteten köper eller har köpt mer exklusiva saker så som 

märken eller dyra ”leksaker”.  

Restaurangbesök kodas som mer vardagliga och mindre lyxiga restauranger, exempelvis 

lunchrestauranger, hamburgarhak osv.  

Lyxiga restaurangbesök kodas där det är tydligt att det är mer exklusiva middagar som 

serveras. 
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Celebritetsaktiviteter  

Celebritetsaktiviteterna kodas in ifall det i avsnittet blir tydligt att de möter sina fans eller om 

de deltar i något event eller fotograferas för något arbete.  

 

Vardagsaktiviteter 

Vardagliga aktiviteter som celebriteten utför kodas i denna variabel som aktiviteter med 

familjer exempelvis middagar, fysiska aktiviteter (träning med mera), organiserade 

upplevelser (bio, idrottsevenemang, bowling, aktiviteter som förhöjer adrenalinet etc), 

hushållsarbeten och trädgårdsarbete.  

 

Celebritetens lyxkonsumtion  

Om det blir tydligt under avsnittens gång att celebriteten har några anställda som hjälper dem 

med hushållsarbete (städning och tvättning exempelvis), trädgårdsarbete, ekonomi, managers, 

och assistenter så kodas det här. Celebriteten ska antingen nämna den anställda i avsnittet 

eller så ska personen vara synlig.  

 

Förnedrings-tv 

Ett vanligt moment i realitysåpan är när celebriteten förlöjligas. Är det så att denna teknik 

används i avsnittet med hjälp av ljuseffekter, klippningstekniker, synkar eller något annat sätt 

än dessa så kodas detta in under denna variabel.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


