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Abstract  

Authors: Emma Palmgren & Aleksandra Borysiuk 

Title: Framställningen av Curlingföräldrar i media 

Supervisor: Frans Oddner 

 

The aim of our study was: to analyze how the phenomena “curlingföräldrar” (curling 

parents) is produced in the television program "Ung och bortskämd" (Young and 

spoiled), and more generally to interpret this social phenomenon from the media's 

point of view. The study was based on the following questions: How are curling 

parents portrayed in the tv-show "Ung och bortskämd", how does the show present 

parent-youth relationship, how does the show present normal and deviant behavior. 

The method of the study was qualitative content analysis. The primary empiricad 

material for this study was the tv-program "Ung och bortskämd". Our theoretical 

framework was aspects of socialization according to Berger & Luckmann and aspects 

of self representation, shame and confirmation according to Goffman. The main 

conclusion was that the parents were presented as trying to explain away the various 

reasons why their children were "spoiled", instead of accepting the criticism. The 

representation of the relationship between the parents and the young adults was 

mostly that of conflict. Parents are shown to overcompensate with services, for 

various reasons and therefore exaggerate much of the basic care. The program 

presents that they treat their young like teenagers rather than adults that they really 

are or at least should be.  
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1. Inledningen & Problemformulering  

I dagens samhälle får människor till stor del sin information om vad som försiggår 

runt omkring dem via media. Det är allt ifrån tidningar, tv, internet, filmer samt 

böcker som har blivit viktiga informationskällor. Gripsrud (2011) nämner att 

människan har ett behov av att känna sig delaktig i ett socialt liv, därmed konsumerar 

människan massmedia. Detta beror på att människan vill veta vad som försiggår runt 

omkring henne/honom. 

 

Under de senaste åren har vi hört talas om fenomenet curlingföräldrar i medierna. År 

2004 blev ordet curlingföräldrar listat i Svenska språknämnden som ett nytt ord 

(Carling & Cleve, 2005). Ordet curling kommer som många vet från ett namn på en 

sport, som går ut på att sopa isen framför en sten, för att stenen ska komma så nära 

boet som möjligt. Det finns numera en annan betydelse av ordet, och det är den andra 

betydelsen av ordet curling som vårt uppsatsarbete delvis kommer att handla om.  

Ordet curlingföräldrar som vi har använt oss utav har sitt ursprung hos danska 

psykologen Hougaard som skriver om det i sin bok Curlingföräldrar och 

servicebarn; ”Barnens väg blir sopad och slät och hålls fri från alla hinder, allting är 

bra och de små ska inte behöva tänka på annat än att, under bästa möjliga 

förhållanden, vara barn.” (Hougaard, 2004:61). Författaren menar att det skett en 

förändring genom tiderna i barnuppfostran och att den har gått från att vara 

patriarkalisk samt auktoritär till en mer demokratisk form. Enligt Johansson (2007) 

tenderar curlingfamiljer att mer handla om kulturkritik än om någon analys av 

barnuppfostran.  

 

Hougaard (2004) tar upp att man inte ska hänga ut curlingföräldrar i media som 

dåliga föräldrar. Dock finns det ett program i media som heter, Ung och bortskämd, 

med fokus på hur föräldrarna ”curlar” sina ungdomar, av SVT (Sveriges Television). 

Programmet beskriver inte föräldrarna direkt som curlingföräldrar men att de ”curlar” 

sina ungdomar.  

 

Ung och bortskämd handlar om åtta stycken ungdomar som blivit bortskämda av sina 

föräldrar. I vår analys kommer vi endast använda oss av den andra säsongen av Ung 

och bortskämd. I programmet Ung och bortskämd kan en av ungdomarna vinna en 
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resa. Den ungdomen som förändras mest får stanna kvar i huset och blir tillslut den 

som vinner resan.  SVT:s beskrivning av programmet är att de åtta ungdomarna ska 

leva i ett hus tillsammans, och under den tidsperioden ska de lära sig att hantera sin 

vardag utan sina föräldrar (SVT, 2012).  

 

Vi intresserar oss för hur media påverkar oss människor och vi har valt att titta på det 

utifrån curlingfenomenet ur programmet Ung och bortskämd. Detta är inget socialt 

problem men det är ett socialt fenomen. Det finns forskning som Elkind (2009) tar 

upp om överbeskyddande föräldrar inom medelklassen. Han skriver att, om föräldrar 

är överbeskyddande inom områden som inte är riskfulla, kan det leda till negativa 

konsekvenser för barnens psykosociala utveckling. Barnen får inte en normativ 

övergångsritual från ungdom till vuxen för att föräldrarna överbeskyddar dem. De blir 

då oroliga och osäkra i sig själva, vilket kan leda till att det blir svårt för dem att få ett 

självständigt liv. Detta kan innebära att det kan uppkomma sociala problem för 

ungdomarna. Scheff & Starrin (2002) skriver att i det moderna samhället har det skett 

en individualisering, som handlar mycket om att man som individ ska vara 

självständig och inte låta sig styras av sina känslor. De skriver att detta kan bidra till 

att skam och stolthet hindras eller undanhålls. Om man fokuserar på ordet skam, 

skriver Scheff & Starrin (2002), att skam kan vara en konsekvens av att individen har 

misslyckats med att leva upp till sina ideal. Denne individs ideal är i allmänhet en 

spegling av de idealen som finns i samhället. Detta gör att vi var intresserade av att 

studera curlingfenomet i samhället utifrån hur media framställer det för allmänheten, 

med tv-programmet Ung och bortskämd som exempel.  

 

Ung och bortskämd är ett så kallad realityprogram vilket betyder att den är utan 

manus och ska i princip gestalta hur verkligheten ser ut. Det är de programansvariga 

som väljer hur verkligheten kommer framställas. Vi har studerat hur programmet 

gestaltar gränsen mellan avvikande och normalt beteende och mer specifikt när det 

gäller det kallade curlingfenomentet.  

 

Andersson (2001) skriver att i dokusåpor finns det spår av normativa frågor som hur 

man agerar i olika sammanhang samt hur man bör tänka i olika situationer. När 

tittarna ser på olika tv-program, får de indirekt se olika sammanhang som rör 

relationer, vardagsproblem samt moral. Tittarna får någonting att reflektera över samt 
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någonting att identifiera sig med eller distansera sig i gentemot. Detta kan göra så 

tittarna identifierar sig med karaktärerna och tror att det är ”normalt” handlande som 

förekommer i programmet. Edin (2005) menar att i realityprogram svävar deltagarna i 

en region mellan det offentliga och deras privata sfär. Det är ett spänningsförhållande 

mellan äkta handlande och skådespeleri. De som tittar på Ung och bortskämd kan 

påverkas av hur media framställer samspelet mellan ungdomen och föräldern.  

Carling & Cleve (2005) tar upp att barn, som har föräldrar som ”sopar isen” framför 

dem, riskerar att bli mer krävande. 

  

 

1.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att analysera hur curlingfenomenet framställs i tv-

programmet Ung och bortskämd, och på det sättet få en bild/tolkning av detta sociala 

fenomen ur medias framställning.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur framställs curlingföräldrar i programmet Ung och bortskämd? 

• Hur framställs förhållandet mellan föräldern och ungdomen i programmet? 

• Hur framställs normalt och avvikande beteende i programmet? 

 

1.3 Avgränsning 

Vid utformningen av vårt undersökningsområde har vi varit tvungna att avgränsa oss 

på grund av utrymmesskäl. Vi har valt att endast undersöka SVTs tv-program Ung 

och bortskämd. Forskningen och litteraturen vi har använt oss utav har främst varit 

svensk, då den var mest relevant då vi undersöker ett svenskt tv-program. Vid 

sökning av vårt material har vi använt oss av sökord såsom curlingbegreppet i olika 

böjningsformer samt ”media” för att få fram mediaforskning. Den mediaforskningen 

vi har använt oss utav är den som handlar om hur människor blir påverkade av media. 

Vi har även sökt material om dokusåpor och realityprogram. 

 

I vår avgränsning kring det sociala fenomenet har vi tittat på och studerat olika 

former av hur föräldraskap gestaltas och skildras. Fokus är på överbeskyddande 

föräldrar och ungdomar som blir curlade samt samspel mellan föräldern och 
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ungdomen. Detta har vi gjort eftersom vi vill få en bild av hur media framställer 

curlingfenomenet genom att observera föräldrarna och ungdomarna i programmet 

Ung och bortskämd. 

 

 

2 Tidigare forskning & begreppsförklaring 

 

2.1 Tidigare forskning 

Vi har inte funnit några vetenskapliga studier kring fenomenet curlingföräldrar. Det 

finns en del uppsatser på likartad nivå som vår uppsats är på, men inget vi kunde 

använda oss av i vårt uppsatsarbete.  

 

Socialpsykologen Thomas Johansson (2007) tar upp att det inte finns någon 

vetenskaplig forskning kring begreppet curling men han beskriver ändå hur 

orsakskedjan ser ut på ett ungefär;  

 

Vuxna människor, i det här fallet föräldrar, lever idag i ett 

samhälle som präglas av stress, statusjakt, materialism, 

medialisering och konsumtion. Föräldrarna får därmed allt 

mindre tid till sina barn, som i sin tur tillbringar den mesta 

delen av sin tid på daghem. Detta innebär att barnen får 

klara sig mer och mer själva. Barn och ungdomar måste 

lära sig välja och att hitta sina egna vägar i tillvaron. Hela 

situationen leder till att föräldrar känner skuldkänslor, som 

de dövar genom att köpa saker till barnen och att göra 

roliga saker tillsammans med barnen på fritiden 

(Johansson, 2007, sid. 178).  

 

Johansson (2007) skriver att begreppet curling används för att belysa vilka 

förändringar som har skett i vår samtidskultur. Han skriver att det går att ana viss 

kritik mot bland annat det kapitalistiska konsumtionssamhället samt mot ett samhälle 

som prioriterar omedelbar lusttillfredställelse, status, karriär och materiella värden 

etc. Men egentligen finns det inga vetenskapliga undersökningar som säger att det 

håller på att skapas curlingföräldrar i vårt samhälle. Det gör att det inte finns någon 

ny vetenskaplig forskning inom området om curlingbegreppet som är relevant för oss. 
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Men curlingföräldrar är ett ord som används i samhället och håller ständigt på att 

utvecklas. 

 

2.2 Curlingbegreppet 

Hougaard (2004) bygger en del av sina tankar på beteendepsykologi, speciellt när det 

gäller barnuppfostran. Det gör han genom att förklara hur man lär barn önskat 

beteende samt hur man lär barn sluta med oönskat beteende. När det gäller 

curlingföräldrar som vi har nämnt tidigare menar Hougaard (2004) att man inte ska 

hänga ut dem i massmedia som dåliga eller hemska föräldrar. Han menar att de inte är 

några dåliga eller okloka föräldrar utan många av dem känner sig pressade i 

föräldrarollen samt, att de känner att de har vissa förpliktelser i sin föräldraroll. 

Curlingföräldrar överdriver den grundläggande omsorgen som istället övergår till att 

de serverar det mesta på ett ”silverfat” till sina barn. Det att föräldrar överdriver den 

grundläggande omsorgen menar Hougaard (2004)  kan bero på att de inte vill bli 

anklagande för att vara dåliga föräldrar.  Författaren skriver att föräldrarna ibland 

nästan blir som privata chaufförer till sina barn, för de vill att deras unga ska vara 

med på olika aktiviteter. Föräldrar kan också vara skilda i flera timmar från barnen på 

vardagarna vilket gör att de sedan gör sitt yttersta för att kompensera sina barn och 

dämpa sitt dåliga samvete. Detta kan bidra till att föräldrar ger barnen en överdos av 

omsorg, som göra att föräldrarna servar sina barn, vilket leder till att det skapas 

servicebarn. Det betyder att den grundläggande kärleksfulla omsorgen överdrivs och 

detta ”curlande” av barnen kan ses som en brist på konsekvenser samt en brist på 

gränssättning och regler för barnet. Det finns mycket som föräldrar vill göra för sina 

barn som kan leda till att föräldrar blir så kallade curlingföräldrar och barnen blir 

servicebarn. Hougaard (2004) betonar vidare att det finns föräldrar som i allmänhet är 

rädda för att göra något fel i uppfostran och om de behandlar sina barn utifrån att de 

är som dem själva. En konsekvens kan vara att vissa delar av uppfostran försvinner 

såsom naturliga frustrationer, som barnet bör uppleva.  

 

Enligt Johansson (2007) handlar curlingdebatten om att föräldrarna är för snälla mot 

sina barn och helt enkelt tappar kontrollen över dem. De ”serverar dem” och tillåter i 

princip vad som helst. Detta kan leda till att barnen blir ständigt ”konsumerande” 

samt att de blir överviktiga och lata. 
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Johansson (2007) skriver även att användningen av begreppet curlingfamiljer tenderar 

att mer handla om kulturkritik än om någon analys av barnuppfostran. Han menar att 

föräldraskapet alltid skapas i ett visst samhälle samt i en viss kultur. Det som man i 

vissa kontexter kan bedöma som en ”naturlig” del av ens föräldraskap är både format 

samt präglat av kulturen. Man är även präglad av särskilda tankemönster och ideal 

när man lever i ett samhälle. Johansson (2007) skriver att den moderna familjen 

tenderar att bygga på individualism, populärkultur och konsumtion istället för att 

bygga på stabilitet. Det betyder att människor riskerar att förlora sig själva. Media 

kan också utgöra ett hot mot familjen. Det gör att viss struktur samt traditionella 

betydelser förlorar sin legitimitet och ersätts med andra alternativ, som han beskriver 

som ”mindre goda”. Detta gör att man kan skylla på det moderna samhället och 

media när det uppstår sociala problem samt andra svårigheter. Johansson (2007) 

menar att människor är i behov av trygghet och stabilitet och när det ”självklara” 

ifrågasätts utvecklas det hotbilder som blir en del av kulturen. Han beskriver två 

hotbilder såsom infantilisering av föräldragenerationen samt media. Med det menar 

författaren att det är där begreppet curlingföräldrar rör sig.  

 

Johansson (2007) skriver vidare att i vår samtid ställs det höga krav på föräldrarna. 

De ska vara demokratiska, informerande och engagerande och fokus ska ligga på 

barnen samt barnens liv. Allt detta ska vara fokus men samtidigt ska man inte ”curla” 

sina barn. Författaren skriver att detta är en balansgång och det inte är lätt att få detta 

att gå ihop.  

 

Enligt Carling & Cleve (2005) är curlingföräldrarskap huvudsakligen ett 

medelklassfenomen. De skriver att föräldrar ägnar mycket av sin tid till att försöka 

spara in tid som tillexempel genom att packa barnets väska, göra frukost till barnet 

och knyta barnets skor etc. Föräldern vill spara in tid genom att göra det själv, men 

istället använder förälder sin egen tid till alla förberedelserna vilket kan leda till att 

barnet blir bortskämt. 

 

Hougaards (2004) användning av begreppet curling är begränsat till curlingföräldrar, 

men tack vare media och andra forskare samt författare har begreppet fått större 

användning. Ordet curlingföräldrar har använts i media på många olika sätt såsom i 

uppfostringsböcker samt artiklar. Det har också debatteras om curlingföräldrar i olika 
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tidningar och sociala medier. Vilket har lett till en utveckling av ordet och begreppet, 

och gjort den mer eller mindre allmänt känt i samhället. 

 

 

2.3 Media 

Människor konsumerar massmedia i större utsträckning nu än förr, ett utav skälen till 

det är att vi inte längre lever i småsamhällen, där nästan alla känner alla. I allmänhet 

ingår vi inte heller i stora stabila familjer längre. Vårt ökade behov av massmedia 

beror på behovet av ett socialt liv och vårt behov av att ingå i ett större sammanhang. 

Vi vill veta vad som händer i det som vi anser vi är deltagare i, med andra ord 

sammanhanget. Vi utvecklar ett beroende, ett behov av media (Gripsrud, 2011). 

 

I vårt samhälle påverkas människan av media. Det påverkar hennes identitet, vilket 

Johansson (1999) beskriver. Han skriver att i ett senmodernt samhälle finns det en 

global uppfattning om att media har en avgörande inverkan på identitetsskapandet. 

Den sociala interaktionen och identitetsskapandet påverkas av massmedia både vad 

det gäller innehåll och form. Detta har bidragit till att samhället allt mer har blivit en 

estetisering av vardagslivet. Författaren menar att det som påverkar olika delar av ens 

vardagsliv är de symboliska uttrycksätterna, kroppsidealen samt olika stilar.  Det 

betyder att människan skapar sin identitet genom olika former av massmedia som 

denne tar del av. Detta sker både direkt och indirekt när människan påverkas av 

estetisering. 

 

Johansson (1999) tar upp att vissa postmoderna teorietiker menar att man inte längre 

kan skilja på den sociala verkligheten och den verkligheten som vi får genom media. 

Författaren skriver att när vi människor ser på tv så tar vi del av en konstruktion som 

är pågående hela tiden och som inverkar på den sociala verkligheten som finns i vårt 

samhälle. Detta gör att det kan vara svårt att urskilja vad som är den ”sanna” 

verkligheten och vad som är konstruerat via media. Vi påverkas utifrån media, och 

därmed påverkas vårt sociala liv. Vi lär oss därmed att ta in och se vad som är 

normalt och avvikande beteende i samhället.  
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Även Strömbäck (2009) skriver om media och dess makt. Han skriver att vissa 

människor är mer mottagliga för medias makt än andra. En av anledningarna till det 

är att människor har behov av att orientera sig och tillskrives det som tas upp i media 

olika relevans. Det kan också bero på osäkerhet hos individen, att han eller hon 

känner behov av mer information om det media tar upp som gör att individen vill 

orientera sig mer i ämnet. Om man vill orientera sig mer i ett ämne gör det också att 

man blir mer mottaglig för medias makt eftersom man blir mer uppmärksam och vill 

veta mer om det media tar upp. Det i sin tur gör att man blir mer öppen för påverkan 

av media. Strömbäck (2009) tar också upp att det är omöjligt för människan att 

komma ihåg all information som denne konsumerar genom media eftersom hjärnan 

inte kan bryta ner alla informationsvågor som passerar. Författaren tar upp att större 

delen av den information som människan observerar endast når korttidsminnet vilket 

gör att vi glömmer bort när ny information når oss.  Detta kan göra det svårt att 

urskilja varifrån man fått olika slags information eftersom det ständigt förekommer 

olika typer av media runt omkring oss. 

  

Enligt Strömbäck (2009) kan vi människor få vägledning genom att använda oss av 

media, såsom att se på tidigare händelser samt på olika viktiga aspekter. Detta kan 

hjälpa oss att organisera våra erfarenheter samt våra upplevelser av den verklighet 

som finns runt omkring oss.  

 

3. Metod 

3.1 Metodval 

Vi valde kvalitativ metod utifrån vårt syfte med uppsatsen. Kvalitativa och 

kvantitativa metoder är inriktade på att bidra med en bättre kunskap om samhället 

som vi lever i och hur institutioner, grupper och enskilda individer handlar och 

inverkar på varandra. Den grundläggande skillnaden mellan dessa metoder är att 

kvantitativ metod omvandlar informationen till mängder och siffror, medan kvalitativ 

metod mer handlar om en tolkning av informationen (Holme och Solvang, 1997).  

 

 Den valda metoden är kvalitativ innehållsanalys även kallad Ethnographic content 

analysis (ECA), som beskrivs i Altheides (1996) bok Qualitative media analysis. 

Etnografisk innehållsanalys är ett insamlings- och analysverktyg, uppdelat i 12 olika 
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steg. Där första steget är att formulera syftet med uppsatsen, och det sista steget, är en 

presentation av data. Temat för etnografisk innehållsanalys är att den är 

återkommande och reflekterande. Det finns en rörelse i processen mellan de olika 

stegen men de sker i en viss ordning. Man pendlar mellan de två steg som ligger 

bredvid varandra, som tillexempel datainsamlingen och analysen av data. Genom att 

metoden är uppbyggd på det sättet blir den systematisk och analytiskt vilket gör den 

mer flexibel (Altheide, 1996). Altheide lägger mycket fokus på själva arbetet med 

metoden i sin bok. Därför har vi använt oss av Bryman för att förklara andra aspekter 

kring metoden.   

 

3.2 Urval 

I vår studie har vi använt oss av ett målstyrt urval. Bryman (2011) menar, att målstyrt 

urval innebär att forskaren inom kvalitativ forskning väljer sitt urval genom vad som 

går att hänvisa direkt till forskningsfrågorna. Vi har använt oss av hela säsong två av 

Ung och bortskämd, som består av åtta avsnitt vilka visades på tv under 2012. Vi har 

valt olika sekvenser från avsnitten som vi har transkriberat. Innan vi valde vilka delar 

vi skulle transkribera tittade vi först på alla åtta avsnitten. Därefter bestämde vi oss 

för vilka delar av programmet som vi tyckte var relevanta utifrån våra 

frågeställningar. Vi bestämde oss för att transkribera alla klipp där föräldrarna och 

ungdomarna filmades tillsammans, för att få fram samspelet mellan dem. Vi valde 

även att transkribera de delarna när föräldrarna pratade med varandra efter att de hade 

sett olika sekvenser om vad som har hänt i huset under de olika veckorna. Vi har valt 

att lägga mindre fokus på tävlingsdelen i programmet. För att lättare välja ut relevanta 

sekvenser i avsnitten har vi använt oss av ett protokoll (se bilaga 1.1).  

 

3.3 Tillvägagångsätt och arbetsfördelning 

I vårt uppsatsarbete följde vi Altheide (1996) metod ECA. Det första vi gjorde var att 

vi började diskutera vad vi ville få ut av arbetet, sedan satte vi oss in i ämnet och 

tidigare forskning. Efter det formulerade vi problemformuleringen, syftet samt 

frågeställningarna. Under tiden sökte vi mer kunskap kring ämnet. Detta gjorde vi 

genom att vi läste på SVT´s hemsida kring fakta och historia om kanalen. Vi läste 

även böcker samt avhandlingar om dokusåpor och realityprogram. Vi tittade på 

likartade program, andra realityprogram på tv för att få mer förståelse och kunskap. 
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Det är viktigt att ha kunskap kring och om ens valda material enligt Altheide (1996). 

Vi utformade sedan ett protokoll med de frågorna som vi ville ställa till vårt material. 

Vi utgick från olika kategorier som vi ville fokusera på utifrån våra frågeställningar. 

Till slut valde vi tre stycken kategorier (se bilaga 1.1): curlingföräldrar, konflikter, 

samspel.  

 

Det är viktigt att titta på inspelat material ett flertal gånger för att kunna få en bra bild 

och förståelse för sitt material (Altheide, 1996). Vi tittade på alla avsnitt utifrån vårt 

protokoll och hittade de sekvenser som vi fann relevanta för att besvara våra 

frågeställningar. Efter att ha sett avsnitten ett flertal gånger kom vi till det stadium då 

vi inte hittade mer och kände en ”mättnad” i materialet. Vi transkriberade sedan de 

utvalda sekvenserna Det sammanlagda transkriberade materialet blev på ca 50 

datorskrivna A4 sidor, med sekvenser från alla åtta avsnitt.   

  

I nästa steg kodade och analyserade vi vårt material. Först gjorde vi ett 

kodningsschema (se bilaga 1.2), för att få fram en bra struktur på innehållet i 

materialet. Vi ville kunna se likheter och skillnader i vårt material och kunna få fram 

det vi sökte utifrån våra frågeställningar. De kategorier vi valde framgår av bifogat 

kodningsschema. Vi kodade materialet genom att stryka under relevanta 

ord/meningar utifrån de olika kategorierna. Vi valde att justera och ta bort de 

kategorier vi inte tyckte fungerade. 

 

Efter det tittade vi på skillnader, och likheter inom de olika temana/kategorier. Därpå 

skrev vi en sammanfattning av de ”koder” vi fick under respektive kategori. Dessa 

använde vi sedan för att i nästa fas plocka ut olika exempel och börja med 

analysarbetet. Vi analyserade materialet utifrån de valda teoretiska referensramarna. 

 

Vi valde att göra nästan allt arbete med uppsatsen tillsammans. I början sökte vi viss 

information och läste in oss på teorierna på varsitt håll för att sedan träffas och 

diskutera dem. Därefter delade vi upp transkriberingsarbetet mellan oss efter vi hade 

testat protokollet. Ibland skrev vi på varsitt håll för att underlätta arbetet, men vi har 

alltid läst genom varandras ”delar” av uppsatsen. Allt annat arbete med uppsatsen har 

vi gjort tillsammans.      
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3.4 Tillförlitlighet  

Bryman (2011) skriver att kvalitativ forskning ofta kritiseras av andra forskare för att 

vara för subjektiv och att det inte finns en möjlighet för andra att göra om den. Ett 

annat problem med den kvalitativa forskningen är att studierna är bundna till den 

miljö som de utförs (Bryman, 2011). Detta stämmer på vår studie, på så vis att den är 

bunden till Sverige eftersom vi studerar ett svenskt realityprogram som framställer 

några curlingföräldrar i Sverige. Vi ser det dock inte som ett problem eftersom vi 

endast är intresserade av hur SVT framställer curlingfenomenet i Ung och bortskämd 

i Sverige. 

 

Vi uppfattar vår studie som replikerbar eftersom det empiriska materialet är hämtat 

från ett redan inspelat tv-program som inte förändras av en förändrad miljö. Det som 

kan vara ett problem vid upprepningen av studien är att vi valde målstyrt urval. Då 

det är svårt att välja exakt samma frekvenser från programmet som vi valde. 

Tolkningarna kan också variera utifrån en annan kontext.  

 

Validitet handlar om att materialet är tillförlitligt (Bryman, 2011). Detta kan göra att 

det är svårt att veta om resultatet stämmer med till exempel andra platser än där 

studien gjordes. Det som är viktigt att tänka på är att ungdomarna är på en speciell 

plats, blir filmade, samt att föräldrarna möts inför en kamera. Det är en speciell 

situation och programmet framställer dessa föräldrar och ungdomar på ett visst sätt. 

Vårt arbete är inte tänkt att vara kritiskt mot programmet eller curlingbegreppet utan 

vi vill undersöka fenomenet kring hur programmet väljer att framställa 

curlingfenomenet.  

 

3.5 Etiska överväganden  

I de etiska överväganden som har gjorts i vårt arbete har vi utgått ifrån 

Vetenskapsrådets skrift om forskningsetiska principer (2002).  Det står ingenstans i 

de forskningsetiska riktlinjerna om hur man gör när man använder sig av ett tv-

program som finns offentligt för allmänheten. 

 

I vårt material finns det inga deltagare som behöver ge sitt samtycke. I och med att de 

som är med i programmet Ung och bortskämd frivilligt har valt att ställa upp och vet 
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att materialet finns för offentligheten att ta del av. I Vetenskapsrådets skrift (2002) 

står det att samhällets medlemmar bör ha ett skydd från obefogad insyn i deras 

levnadsförhållande. Det är inget som vi behöver ta ansvar eftersom vi endast tagit del 

av offentligt material. Det finns redan insyn i deltagarnas levnadsförhållande i och 

med att de har blivit filmade i sina vardagsmiljöer och i olika situationer. De deltar 

frivilligt i programmet som gör att tv-tittarna får insyn i deras liv. Det står också i 

Vetenskapsrådets skrift (2002) att man inte får utsätta individer för kränkning, 

förödmjukelse, psykisk eller fysisk skada. Detta är inte heller något som vi ansett 

berör vår studie då vi har tittat på hur media framställer curlingföräldrar samt hur 

”normalt” respektive avvikande beteende framställs och inte har haft för avsikt att 

uttala oss om de enskilda individerna. Med detta i åtanke och vi har inte skrivit ut 

några namn, utan istället använt begreppen ”förälder” respektive ”ungdom”. 

 

Vi har även tänkt på vår roll i studien och hur vi ska kunna distansera oss. Detta ämne 

intresserar oss och vi finner debatten fängslande men vi anser att vi kan hålla oss 

nyanserade eftersom, ingen av oss har egna barn. Detta innebär att vi inte har kunnat 

jämföra oss med eller leva oss in i rollen som förälder. 

 

4. Teori 

Den ena teorin som vi valde var Berger & Luckmanns teori om Kunskapssociologi. 

Detta berodde på att vi ville analysera vårt resultat utifrån ett socialisationsperspektiv 

för att se vad olika framställningar i programmet kunde bero på. Den andra teorin är 

Goffmans teori om Vardagslivets dramatik som vi använder oss utav eftersom vi vill 

analysera vårt material utifrån bland annat skam och bekräftelse som blev ett tydligt 

mönster i vår empiri. Vi tänkte först endast använda Goffman som teori, men vi 

kände att ville ha fler teoretiska kopplingar till vårt material för att få en givande 

analys, valet blev Berger & Luckmann.  

 

4.1 Kunskapssociologi  

Berger & Luckmanns (2003) teori om hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet, är väldigt omfattande och innehåller många begrepp. Vi kommer inte att 

använda oss av alla dessa, utan vi kommer välja ut de vi finner relevanta. Vi hade 



16 
 

kunnat använda hela teorin men det hade varit för mycket för oss med tanke på den 

begränsade tiden och hur omfattade den är. 

   

I Kunskapssociologi menar Berger & Luckmann (2003) att verkligheten vi befinner 

oss i är socialt konstruerad samt att individerna formas genom olika sociala processer 

som sker genom livet. Det innebär att barnet inte automatiskt blir en samhällsmedlem 

utan barnet blir det under den sociala dialektik som sker i en viss tidssekvens som den 

deltar i, i samhället. Enligt Berger & Luckmann (2003) sker det en ständig dialektisk 

process i vårt samhälle, där kunskapen är des mittpunkt. Det som sker är att 

individerna skapar en verklighet samtidigt som de skapar sig själva i denna. I denna 

dialektiska process finns tre nyckelord, externalisering, objektivering samt 

internalisering. Externalisering innebär att föra någonting utanför den interna kretsen, 

såsom att föra in sig själv in i den sociala världen. Objektivering är när någonting kan 

uppfattas existera bortom en själv, och som får en objektiv karaktär. Berger & 

Luckmann (2003) menar att internalisering som är en process då vi inför yttre 

representationer in i vårt inre. Det innebär att människan bland annat införlivar 

kunskap under socialisationens gång och tar till sig detta som en objektiv verklighet. 

Exempelvis att det finns en tanke i samhället att man ska sätta sina barn i centrum. 

Samhällets bild, införlivas av individen och blir den ”sanna verkligheten”.  

 

Berger & Luckmann (2003) menar att objektiv verklighet, är den verkligheten som 

barnet föds in i, den redan existerande verkligheten. Författarna menar att det alltid 

finns mer objektiv verklighet än vad som internaliseras i någons individuella 

medvetande, eftersom socialisationens innehåll bestäms utav kunskapsfördelningen 

som sker. Det betyder att ingen individ kan internalisera allt som objektiveras som 

verklighet i sin verklighet. Det finns alltid inslag av subjektiv verklighet som inte har 

sitt ursprung från socialisationen som exempelvis medvetandet över sin egen kropp, 

oavsett om man bortser från varje social inlärd tolkning kring den.  

 

Berger & Luckmann (2003) benämner primär socialisation som det som händer när 

barnet föds in i denna värld. Den primära socialisationen sker under barnets första 

levnadsår. I den primära socialisationen får barnet de grundläggande kunskaper som 

det lär sig av sina signifikanta andra, det vill säga där de ger sin föreställning av 

verkligheten till barnet.  Berger & Luckmann (2003) menar att barnet internaliserar 
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de av signifikanta andras verklighet som den enda världen. I denna värld finns det 

människor omkring barnet som övervakar denne samt har ständig tillsyn över barnet. 

Dessa individer överför sina tankar och föreställningar till barnet utan att barnet själv 

kan styra över detta. Det vill säga att barnets signifikanta andras uppställning av 

verkligheten ges till barnet och det innebär att barnet också internaliserar de 

signifikantas andras verklighet av världen.  

 

Berger & Luckmann (2003) menar att individen måste klara sig med de föräldrar som 

ödet har gett dem. Författarna beskriver det som ett orättvist handikapp för barnen, 

eftersom föräldrarna påverkar barnet som, alltid på något sätt, ger konsekvenser för 

barnet. Berger & Luckmann (2003) menar också att barnet är passivt och måste följa 

eller motsätta sig de ”spelregler” som sätts upp av föräldrarna. Oavsett om barnet 

väljer att följa dem eller att motsätta sig dem har det en betydelsefull konsekvens för 

barnet. Författarna menar att den primära inlärningen är en grund för kognitiv 

inlärning och utveckling. De menar också att det tillhör naturens gång att man som 

förälder tar efter sina föräldrar eller sina signifikanta andra, men kontexten kan 

förändras och innebörden kan variera.  

 

Berger & Luckmann (2003) skriver att det finns yttre krav från den institutionella 

ordningen som påverkar den primära socialisationen. Det finns olika färdigheter som 

barnet enligt samhällets normer bör besitta utifrån vilken ålder det är i. Detta skiljer 

sig från samhälle till samhälle. Det innebär att de signifikanta andra har yttre krav på 

sig själva när det gäller att barnen ska kunna vissa saker utifrån vad den institutionella 

ordningen kräver.  

 

Berger & Luckmann (2003)  menar att den primära socialisationen är nödvändig 

innan man kan övergå till den sekundära socialisationen. I den primära 

socialisationen är världsbilden hos barnet djupt ingrodd i dess medvetande, men i den 

sekundära socialisationen så skapas en annan världsbild som blir internaliserad. Det 

händer när barnets medvetande inte endast är skapat av de signifikanta andra utan 

också med påverkan från generaliserande andra. Då har individen nått den sekundära 

socialisationen. 
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Berger & Luckmann (2003) skriver även att den sekundära socialisationen sker när 

barnet möter institutioner på myndighetsnivå såsom exempelvis skolan. Författarna 

menar att individen befinner sig i olika undervärldar, som denne deltar i, och genom 

detta lär sig barnet att se en annan del av verkligheten där denne får förutsättningar 

för sin roll som denne internaliserar. Det som sker är att undermakter i samhället 

(osynliga sociala makter) börjar forma barnets roll och hur hon eller han ska uppfatta 

denna roll. Rollen stärks av institutioner och förutsättningar för rollen inom 

institutioner är bestående av värderingar, avvikelser och normer. Barnet får ”ny” 

kunskap av den yttre världen och inte bara från sina signifikanta andra. Det lär sig 

ifrån de generaliserande andras normer och värderingar, som finns runt omkring dem, 

och denna sekundära socialisation sker ständigt genom livet. 

 

Berger & Luckmann (2003) tar även upp termen inlärningssekvenser vilket betyder 

att man behöver lära sig att förvalta viss kunskap innan man kan utföra vissa roller. 

De som förvaltar kunskapen till barnet kan manipulera den kunskapen utifrån vad 

som är fördelaktigt för dem själva. Detta betyder att barn blir formade av sina 

signifikanta andra och samhället formar barnet när de möter institutioner på 

myndighetsnivå. Skiljer sig deras sätt att forma barnet från varandra kan det leda till 

problem hos individen. Stämmer inte den nya internaliseringen överens med den 

ursprungliga, kan det vara svårt att lösa för individen eftersom primär socialisation är 

fast förankrat i medvetandet. Det innebär att den primära socialisationen är svår att 

förändra medan den sekundära socialisationen är enklare att frigöra sig ifrån. 

Exempelvis i skolvärlden, när man går ut ur klassrummet så lämnar man den, men 

den världen som de signifikanta andra har ”skapat” följer alltid med.  

 

Berger & Luckmann (2003) skriver att alla blir tilldelade en roll när de föds, men det 

finns också olika sorts roller. Författarna exemplifierar med rollen som domare och 

beskriver att det är en speciell roll och att man behöver ha en viss sorts kunskap för 

att kunna utföra domarrollen. De skriver att domare behöver vissa värderingar och de 

behöver kunna behärska sitt medlidande samt ha andra egenskaper. Denna roll 

innebär att det inte endast finns vissa rutiner som man måste följa i rollen utan också 

att en domare måste vara på ett visst sätt ”utåt”. Domaren måste direkt och indirekt 

höra samman med rollen annars, skriver författarna, är man inte enig med rollen och 

det kan ske en rollkonflikt.  Detta sker när man ifrågasätter rollen man har. Berger & 
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Luckmann (2003) skriver att man föds in i en redan konstruerad roll och att man så 

småningom lär sig rollens förutsättningar. Rollen innefattar olika normer och 

värderingar som individen följer utifrån rollen hon eller han har. Om individen vill 

styra sin roll, så bryter denna de stereotypiska mönster som rollen har. Det är också 

svårt att skiljas ifrån sin roll.  

 

Berger & Luckmann (2003)  skriver om framgångsrik socialisation och om 

”misslyckad socialisation”. I en framgångsrik socialisation finns det en hög grad av 

symmetri som har uppnåtts mellan den subjektiva och den objektiva verkligheten men 

det beror också på individens identitet. I ”misslyckad socialisation” är det istället 

asymmetri mellan den subjektiva och den objektiva verkligheten. En ”misslyckad 

socialisation” förekommer oftast inte i samhälle som har låg kunskapsfördelning och 

enkel arbetsfördelning utan det brukar vara en maximal framgångsrik socialisation i 

de samhällena. I den sortens samhälle vet nästan alla vilka alla är, samt vilka de själva 

är. Författarna menar att det ofta inte förekommer identitetsproblem när det redan 

finns givna roller för individen. Författarna skriver att ”misslyckad socialisation” 

under dessa förhållanden endast sker på grund av olika biologiska eller sociala 

faktorer, till exempel om individen är svårt fysiskt sjuk.  

 

Berger & Luckmann (2003) menar att i samhällen där det vanligen förkommer frågor 

kring ens identitet såsom ”vem är jag?” kan det innebära att det blir ett glapp mellan 

det ”yttre skenet” som finns i samhället och ens egen verklighet såsom ens 

jaguppfattning. Det innebär att rollen blir otydlig och att individen ifrågasätter sin 

identitet. När detta förkommer leder det oftare till en ”misslyckad socialisation”. 

Detta kan också ske när det förekommer en mer komplex kunskapsfördelning i ett 

samhälle såsom att ”misslyckad socialisation” kan vara en följd av att individens 

olika signifikanta andra har förmedlat olika objektiva verkligheter till individen. Det 

innebär att individen har fått olika verklighetsuppfattningar om hur verkligheten ser 

ut. Författarna skriver att i samhällen där det förekommer ”individualism” finns en 

direkt förenad möjlighet till att det leder till ”misslyckad socialisation”.   
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4.2 Vardagslivets dramatik  

Goffmans (2009) teori om hur vardagslivet kan tolkas utifrån ett slags teaters 

perspektiv, är väldigt omfattande och innehåller många begrepp. Vi kommer inte att 

använda oss av alla dessa, utan vi kommer välja ut dem som är relevanta för oss. 

Goffman (2009) betraktar självpresentationer som ett sätt att framkalla en önskad 

respons hos publiken Aktören framträder framför publik och ibland hjälper publiken 

till att hålla framträdandet flytande. 

 

I ett framträdande kan aktören göra olika saker som stör ett framträdande, dessa 

kallas för incidenter i vardagsspråk. Goffman kallar dem för framställningsstörningar 

och han tar upp de viktigaste av de olika sorters störningar som kan förekomma; 

oavsiktliga gester, olägliga intrång, felsteg och scener. Dessa leder till att individer 

som närvarar vid framträdandet kan blir förlägna, nervösa eller känna sig illa till 

mods. Publiken blir tvingad till att se aktören som han är, en bild av personen bakom 

rollen.  

 

Tanken med Goffmans (2009) bok bygger på att förklara vardagslivets dramatik 

genom olika begrepp, som tillexempel framträdande, fasad, team och bakre/främre 

region. Goffman (2009) beskriver det hela som om livet, i stort sätt, är som ett 

scenframträdande där vi spelar olika roller. Den största skillnaden är att vi gör det 

utan manus. Istället så vet vi hur vi ska uppträda utifrån andra människor, hur de 

uppfattar oss, och på det sättet vet vi hur vi ska uppföra oss. 

 

Det finns en aktör som framträder på en scen, scen har en inramning, aktören kan 

ingå i ett team och de uppträder framför en publik. Förutom dessa begrepp finns även 

bakre och främre regionen. Med främre regionen menas den scen där aktören 

uppträder, bakre regionen är bakom kulisserna där aktören kan vara avslappnad. Det 

finns två sorters normer i den främre regionen enligt Goffman (2009), 

hövlighetsnormer som innebär hur man ska behandla andra och dekorum som betyder 

hur man ska uppföra sig, utanför publikens blickfång. 

 

Goffman (2009) skriver att ett team innebär en grupp medlemmar som samarbetar 

med varandra för att nå ett gemensamt mål. Ett team samarbetar för att nå sina mål 
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och de uppträder tillsammans inför publik. Olikheter inom ett team leder till ett ökat 

förtroende, så det är inte bara negativt om teammedlemmarna är olika. Deras 

samarbete måste vara uttalat för varandra och för publiken för att kunna skapa 

laganda. Om en medlem bryter mot teamets normer eller värderingar så förlorar man 

sitt medlemskap eller får själv gå ur teamet. Det är viktigt för teamet att behålla sina 

konflikter i den bakre regionen och inte ha tvister framför publiken, detta kan skada 

eller hota teamets framträdande. I varje team finns en teammedlem som får 

huvudansvaret för teamets framträdande, den rollen i teamet kallas för regissör. Det 

är regissörens ansvar att dela upp rollerna inför ett framträdande mellan alla 

teammedlemmar, samt att lugna ner en medlem som blir upprörd under ett 

framträdande.  Förberedelserna för ett framträdande sker i den bakre regionen medan 

själva framträdandet sker i den främre regionen. Även vid dåligt beteende under ett 

framträdande är det regissörens ansvar att ”straffa” den teammedlem som beter sig 

illa. Vid ett framträdande finns det en stor chans att publiken till slut räknar ut vem i 

teamet som har regissörsrollen, vilket betyder att publiken förstår vem som har ansvar 

för framträdandet. Då är det regissören som får antingen beröm eller kritik för hela 

teamets framträdande. Detta beror på framträdandets kvalité och hur varje 

teammedlem beter sig under den. Detta sätter press på regissören och tvingar denne 

att sätta högre krav på sina teammedlemmar. Vilket kan leda till att 

teammedlemmarna går emot regissören, det blir en ”vi mot honom/henne” känsla. 

Med andra ord ökar främlingskapet mellan regissören och de andra 

teammedlemmarna. En annan sak som kan förekomma inom ett team är att en utav 

teammedlemmarna kan göras till ”kunglighet”, i centrum av allas uppmärksamhet 

(Goffman, 2009).  

 

Det finns information som skulle kunna hota ett teams hela framträdande. Hur 

publiken beter sig och uppfattar ett framträdande är viktigt då publiken är en väsentlig 

del i att hålla igång ett framträdande. Publiken måste ge rätt sorts respons för att 

framträdandet ska bli korrekt och individen ska känna sig bekväm med sitt 

framträdande. Informationen som hotar det kallas för destruktiv information och den 

kan splittra, väcka misstro eller till och med ta bort meningen med ett teams 

framträdande. För att behålla meningen med sitt framträdande måste teamet behålla 

sina hemligheter. Det finns olika sorters destruktiv information, en av dessa kallar 

Gofman (2009) mörka hemligheter. Mörka hemligheter är hemligheter som teamet 
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håller hemligt för publiken för de är inte förenliga med den bilden de försöker visa för 

publiken. Mörka hemligheter bör aldrig avslöjas för någon utanför teamet. En annan 

kallas för strategiska hemligheter, dessa är vanliga inom armén och affärsföretag och 

de gäller egenskaper eller avsikter hos ett team. Dessa hemligheter är dolda för att 

hindra dem från att på ett effektivt sätt anpassa sig till den situation som teamet har 

planer på att åstadkomma. När det är dags så avslöjar teamet till slut sina strategiska 

hemligheter. Det finns även insidehemligheter, dessa är uppbyggda på ett sådant sätt 

att medlemmar i teamet känner sig annorlunda och avskilda från andra som inte är 

teammedlemmar. Dessa hemligheter är varken mörka och strategiska och om de 

avslöjas leder det inte till någon större katastrof för teamets framträdande (Goffman, 

2009).  

 

De flesta nyckelroller som finns i ett framträdande är de som framträder, de som 

iakttar framträdandet och de som är helt utomstående för framträdandet.  Det finns 

även tre sorters information som är kopplade till dessa tre roller. De som framträder 

håller inne med all information om framträdandet, även den destruktiva. Publiken har 

den informationen de får och kan själva tolka om framträdandet, medan utomstående 

helt saknar information om framträdandet. Sedan rör sig de tre olika rollerna i de 

olika regionerna. De som framträder håller sig i både bakre och främre regionen, 

publiken finns bara i främre regionen medan utomstående är helt utanför båda 

regionerna. Det finns ett samband mellan information, regioner och funktion, så 

genom att veta en del, tillexempel vilken region en person har framträtt i, kan man 

lista ut vilken information den individen har haft tillgång till. Det är bara i teorin, och 

i verkligheten kan det vara mer komplicerat än så, sambandet kanske inte är så 

självklart i den.  

 

5 Analys och resultat 

I vår analysdel har vi utgått ifrån Berger & Luckmanns Kunskapssociologi och 

Goffmans Jaget och maskerna. Först har vi beskrivit seriens upplägg (dess innehåll) 

kortfattat, för att ge en bättre bild av vårt empiriska material. Därefter har vi delat upp 

analysen under två rubriker. Den första kallar vi ”Aspekter på socialisation” och den 

andra ”Bekräftelse och skam”.   
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5.1 Ung och bortskämd 

Den andra säsongen av Ung och bortskämd innehåller 8 avsnitt som varar ca 60 

minuter var.  Programmet handlar om åtta ungdomar som bor tillsammans i ett hus i 

Stockholm. Den ungdomen som förändras mest får stanna kvar i huset och den som 

blir sist kvar vinner tävlingen, vinsten är en resa. Enligt programmet är syftet att 

ungdomarna ska utvecklas och bli mer självständiga. Ungdomarna får ta hand om sig 

själva och hushållet utan hjälp från sina föräldrar eller någon annan. Detta är något 

som är svårt för dem då de hela sitt liv har fått allt ”serverat på ett silverfat”. 

Föräldrar deltar i programmet genom att, de träffas en gång per vecka och ser på 

inspelningar av deras ungdomar från tidigare i veckan som SVT klippt ihop till dem. 

De får se både vardagslivet i huset och ungdomarnas olika uppdrag som de blir 

skickade på. Upplägget är inte alltid likadant genom hela serien, tillexempel i avsnitt 

6 får föräldrarna komma in i huset och träffa ungdomarna istället för att interagera 

enbart med de andra föräldrarna i studion. Ungdomarna som deltar i programmet är 

mellan arton och tjugotvå år gamla. Det är fyra killar och fyra tjejer. I programmet 

deltar endast en av ungdomarnas föräldrar, i den här säsongen blev det sex mödrar 

och två fäder. Programledaren är en väletablerad tv-personlighet, Doreen Månsson, 

och hon har även en ”berättarroll” under programmets gång. Den ungdom som blivit 

mest självständig och, mindre beroende av sina föräldrar, får stanna kvar i tävlingen. 

Bedömningen av vem som har förändrats mest avgörs i samspel mellan föräldrarna 

vid ett gemensamt beslut i slutet av avsnittet. 

 

Ett avsnitt brukar se ut på följande sätt; Det inleds med korta sekvenser från tidigare 

avsnitt, en del av dem är samma från avsnitt till avsnitt men den del SVT brukar även 

lägga till är höjdpunkter från förra veckans avsnitt. Efter inledningen får vi se 

ungdomarnas vecka, deras vardagsliv och jobbuppdraget de har fått. Däremellan 

kommer småklipp som ger en större bild av en ungdom, dennas hemmaliv, och 

samspelet med föräldern. I slutet av varje avsnitt träffas föräldrar för att se klipp och 

diskutera ungdomarnas framsteg eller bristen på framstegen, och sedan avgörs det 

genom omröstning vem som ska åka hem. Det allra sista som händer är att 

programledaren berättar om resultaten för ungdomarna. 
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Vi har valt att lägga mest fokus på så kallade hemmaklipp, och föräldrascenerna när 

vi har transkriberat.  

 

5.2 Aspekter på socialisation  

Utifrån vårt kodade material ser vi ett samband mellan föräldrarnas utsagor och 

varför deras ungdomar har blivit ”bortskämda”. Begreppet ”bortskämd” är en 

benämning som programmet gör och den är också en del av titeln på programmet; 

Ung och bortskämd. Det första sambandet vi såg att programmet framställer visas i 

citaten nedan;  

 

 Förälder – ”Ja va väldigt bortskämd jag med. Jag var tvungen att ändra på mig när 

jag eh flyttade hemifrån. Då var jag nitton år. Ja jag tycker nog att man ska va som 

min mamma va mot mig fast nu har det gått överstyr.[..].” (SVT; Avsnitt 3) 

 

Förälder – ”Åå, varför det har blivit såhär, det,  […] , beror på andra saker. När jag 

var liten så hade jag ett väldigt trygghetsbehov å jag tror de hade sin [.] i att jag var 

adopterat då.  Jag slets ifrån min bror och biologiska mamma bodde på barnhem [.] i 

åtta, åtta månader innan jag kommer över till mina.. sommarför.. 

sommarfosterföräldrar , som sen blev mina adoptivföräldrar. Jag skapade ett enorma 

trygghetsbehovet [.] tydligen […] tyckte jag då så att. All trygghetsbehovet som jag 

hade när jag växte upp det har jag också, vad ska jag säga, smittat av sig lite grand till 

att jag vill ge Jennie väldigt högt, hög trygghet å så vidare. Man vill ge Jennie allt helt 

enkelt.  Av de man kan.” (SVT; Avsnitt 5) 

 

Förälder – ”Min mamma var hemmafru. Och hon gjorde allt hemma, jag behövde 

aldrig göra någonting. Meen, jag var ändå några år äldre än, ja tjugotvå då blev det 

bättre. Kan vara så att jag upprepar kanske samma beteendemönster som min mamma 

förutom att jag arbetar.” (SVT; Avsnitt 7) 

 

I citaten förklarar föräldrarna sin egen uppfostran. Dessa förklaringar kan kopplas till 

Berger & Luckmanns (2003) förklaring att barn under den primära socialisationen lär 

sig av sina signifikanta andra om hur de ska uppfatta olika situationer, både direkt och 

indirekt. Författarna menar att den modifierade verkligheten som föräldrarna ger till 
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sina barn även skedde hos deras föräldrar. Detta innebär att föräldrar som blivit 

begränsade under sin egen uppväxt uppfostrar sina barn utifrån en avsaknad av vissa 

väsentliga delar. Om föräldrarna gör ett försök att kompensera upplevda brister i sin 

barndom genom att ge sina barn mer, kan de begränsa sina ungdomar på samma sätt 

som deras föräldrar. Det kan vara både en medveten och omedveten handling av 

föräldrarna. Detta kan också göra att när de skaffar egna barn fortsätter detta mönster 

av överkompensation.  

 

Berger & Luckmann (2003) skriver att de signifikanta andra väljer vilken kunskap 

som barnet ska förvalta utifrån vad som är gynnsamt för dem. Detta kan göra att 

ungdomen får en ofullständig inlärning inför vuxenlivets olika roller, vilket blir 

synligt utifrån citaten ovanför. Däremot får man ha i åtanke att det är producenten 

eller tv-programmet som skildrar personens verklighet. Det är en redigerad verklighet 

och inte personernas ”riktiga” verklighet. Det kan finnas andra signifikanta andra som 

kan påverka barnen genom vilken kunskap de väljer att ge till dem, som inte visas i 

programmet. Det kan finnas samband mellan de signifikanta andras uppfostran och 

hur ungdomen blivit uppfostrad, något som inte framställs i programmet utan endast 

utifrån föräldrarna som deltar. Det förmedlas en abstrakt bild av hur socialisationen 

går till.   

 

I andra citatet ovan beskriver föräldern att han saknade trygghet som ung. Föräldern 

beskriver att han ger sitt barn kärlek och pengar på grund av detta. En annan 

framställning av programmet är att han begränsar hennes förmåga till att ta hand om 

sig själv. Berger & Luckmann (2003) benämner att individen behöver inlärning 

utifrån viss kunskap för att utföra somliga roller. Författarna skriver vidare att det 

sker en följd för barnet när de signifikanta andra väljer vilken kunskap de ger till 

honom/henne. Detta kan begränsa de unga att utföra somliga roller genom livet. Det 

kan även bero på ”spelreglerna” som finns inom en familj som kan begränsa dem.  

 

Ett annat mönster i programmet är att en del ungdomar är mer lika sina föräldrar än 

andra. Ett exempel är en förälder och en ungdom som skämtar i olika situationer som 

kan uppfattas som sammanhang där man inte skämtar. Detta är ett mönster vi ser i 

programmet, vilka likheter och olikheter det finns mellan en förälder och ungdomen. 

I detta exempel finns det en likhet mellan föräldern och ungdomen utifrån ”dåliga 
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skämt”. Detta kan tolkas som ett avvikande beteende utifrån programmets 

framställning, eftersom det läggs fokus på dessa olika speciella kontexter som det 

skämtas i. Det här är två citat utifrån ungdomen och föräldern;  

 

Ungdom – ”[…] om igen tänk på beachen 2012. Hur känns det här då? Är det 

jobbigt?” (SVT; Avsnitt 4) 

 

Förälder – ”Man tar fram piskan och nu lilla gubben du ska dammsuga och jag älskar 

dig! Yes!” (SVT; Avsnitt 7) 

 

Det första citatet beskriver när ungdomen fått jobbuppdrag på ett 

rehabiliteringscenter. Där gick träningen inte ut på att träna inför stranden 2012. Det 

andra citatet var förälderns förklaring till hur hon skulle uppfostra sin son när han 

kom hem efter tv-programmet. Tidigare tog vi upp att barnet föds in en värld som är 

konstruerad och i denna värld ger föräldern en tolkning av verkligheten (Berger & 

Luckmann, 2003). Författarna menar att det sker ett samspel mellan individ och 

individ och mellan individen och samhället. Denna situation kan uppfattas som en 

misslyckad situation. Enligt Berger & Luckmann (2003) är ”misslyckad 

socialisation” en asymmetri mellan den subjektiva verkligheten och den objektiva 

verkligheten. Det exempel på ”dåliga skämt” som vi gett från vår empiri kan tolkas 

som en misslyckad situation, genom att han har fått en förvrängd bild av verkligheten. 

Hans subjektiva verklighet stämmer inte överens med ”samhällets objektiva 

verklighet”.  

 

Berger & Luckman (2003) menar att det tillhör naturens gång att ungdomar tar efter 

sina föräldrar, men kontexten kan förändras och innebörden kan variera. Det innebär 

som vi tagit upp tidigare att individen föds in i värld som redan är konstruerad. Det 

betyder att brister i det sätt som föräldrarna blivit uppfostrade på av sina föräldrar kan 

påverka deras uppfostran av sina barn. Det finns enligt Elkind (2009) föräldrar som är 

överbeskyddande inom områden som inte är riskfulla. Det kan ha negativa följder för 

barnets utveckling, vilket innebär att barnen inte får en normativ övergångsritual från 

ungdom till vuxen. Detta kan göra att ungdomen blir orolig och osäker vilket kan leda 

till att det blir svårt för dem att få ett självständigt liv. Dessutom innebär det att vissa 

sociala problem kan uppkomma för ungdomarna. Det finns två exempel på hur 
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programmet skildrar detta, såsom i citaten nedan. Programmet framställer det som 

ungdomarna inte får tillräckligt med beredskap att klara ett vuxenliv, och som att det 

hänger samman med vad deras föräldrar utrustat dem med;  

 

Ungdom – ”Jag kommer känna mig ganska hjälplös och nu måste jag klara av mig 

själv och det kan vara lite skrämmande.” 

 

Ungdom – ”Jag vet att vi kommer få göra olika sysslor som typ tvätta, säkert laga mat 

och sånt också. Eftersom det är ingen som ska ta hand om oss. ” (SVT; Avsnitt 1) 

 

Dessa två ungdomar är nitton respektive tjugotvå år gammal och utifrån deras 

uttalande kan det tolkas som att de inte är redo för att bli vuxna. Berger & Luckmann 

(2003) menar att enligt den institutionella ordningen finns det olika färdigheter som 

den unge bör besitta utifrån åldern. Enligt Johansson (2007) är det en balansgång som 

förälder att få allt att gå ihop, eftersom att det finns höga krav på föräldrarna. I 

programmet framställs det som att föräldrarna gör för mycket för sina ungdomar. Den 

unge känner sig inte redo för att skiljas ifrån sina föräldrar utifrån citaten ovan. Detta 

kan leda till det som Hougaard (2004) tar upp att den grundläggande omsorgen blir 

överdriven och den övergår till ”curlande” av sina barn. Det kan betyda att 

föräldrarna inte är medvetna om hur man uppfostrar sina barn i olika sammanhang.  

 

Utifrån vårt material såg vi ett mönster i att föräldrar blev skildrade som osäkra hur 

de skulle uppfostra sina barn. Föräldrarna medgav att de ville ändra sitt beteende 

gentemot sina barn men visste inte hur. Detta var den största orsaken till varför 

föräldrarna valde att ställa upp i programmet, enligt deras utsagor. Enligt Hougaard 

(2004) är föräldrar i allmänhet rädda för att de uppfostrar sina barn på fel sätt och de 

behandlar sina barn utifrån att de är som en själv. Konsekvensen av det kan bli att 

delar av uppfostran försvinner, speciellt allt som kan leda till frustationer och 

komplikationer, som barnet bör uppleva. Överdriven omsorg kan bero på att 

föräldrarna inte vill bli anklagade för att vara dåliga föräldrar.  

 

I programmet framställs det som att föräldrarna vill att ungdomarnas beteende ska 

förändras till ett ”bättre beteende”. Ett exempel på detta utifrån vårt material är;  
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Förälder – ”[…] himla svårt för att få slut på det här beteendet så jag är väldigt klar 

på att jag ska ha slut på det men jag kan inte säga att jag lyckats speciellt väl.  

Jag kommer att sakna Jennie men jag kommer inte sakna att ge Jennie några pengar.” 

(SVT; Avsnitt 2).  

 

Utifrån detta citat framställs det som att föräldern vill ändra sig. I programmet finns 

det ingen framställning på att något annorlunda sker. Gestaltningen i programmet var 

att många föräldrar har tankar, mål eller förhoppningar med deltagandet, exempel på 

detta är dessa två citat;  

 

Förälder – ”Det här är så viktigt så att det är avgörande för hela Antonios framtid.” 

(SVT; Avsnitt 1) 

 

Förälder – ”Jag tycker att de är bland de bästa som kan ha hänt för honom att han 

får… att få komma in i de huset. Yes” (SVT; Avsnitt 7) 

 

I programmet framställs det som att föräldrar har förhoppningar på att deras 

ungdomar ska ändra sitt beteende till det bättre efter att de har deltagit i programmet. 

Det framgår inte enligt programmets framställning om föräldrarna är villiga att ändra 

på sitt beteende gentemot ungdomarna. Enligt Hougaard (2004) lär sig barnen av 

föräldrarna och det finns konsekvenser av det. Detta betyder att det borde ligga fokus 

på ändringar i föräldraskapet gentemot ungdomen. Berger & Luckmann (2003) 

benämner signifikanta andras roll för vad barnen kommer att få för bild av 

verkligheten. De menar att individen får en roll tilldelad till sig när denne föds. 

Utifrån det tolkar vi som att ungdomarna i programmet lätt kan falla tillbaka till sin 

ursprungliga roll när de kommer ut från huset och kommer hem till sina föräldrar. Det 

leder oftare till en ”misslyckad socialisation” när man lever i ett samhälle som är 

individualistiskt eftersom rollerna är otydligare där (ibid). Johansson (2007) nämner 

att moderna familjer tenderar att bygga på individualism och populärkultur samt 

konsumtion istället för att bygga på stabilitet. Detta sker när det inte finns fasta 

strukturer i samhället, vilket kan leda till ”misslyckad socialisation”.    
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Framställningen i programmet är att ungdomarna inte hjälper till hemma trots att 

föräldrarna vill det. En annan framställning i programmet är att de flesta ungdomar 

får pengar från sina föräldrar bara de säger till dem. Det förekommer även i 

programmet att en ungdom blir hämtad och lämnad överallt fast han kan ta sig runt på 

egen hand. Alla dessa framställningar tyder på att curling kan ses som en överdriven 

omsorg som föräldrarna ger till sina barn och som övergår till överkompensation (jfr 

Hougaard 2004). Hougaard (2004) menar att föräldrar som är skilda från sina barn 

större del av dagen, kan överkompensera sina barn. Detta framställs inte i 

programmet utan det lyfts fram andra anledningar till att föräldrarna överkompenserar 

för sina barn, som vi tidigare nämnt. Hougaard (2004) benämner att emellanåt blir 

föräldrarna nästintill chaufförer till sina barn, vilket stämmer överens med den 

framställning som programmet gör av den ungdom som blev hämtad och lämnad 

överallt. Att leva i ett individualiserat samhälle leder oftare till en ”misslyckad 

socialisation”, enligt Berger & Luckmann (2003).  I det samhället förekommer 

oklarheter hos individen kring vem hon eller han är samt att individen försöker finna 

sin identitet, till skillnad från i samhällen där individen föds till en given roll.  

 

I vårt material framställs det mer än en gång som att de flesta föräldrarna i 

programmet tyckte att deras ungdomar fick göra för svåra jobbuppdrag. I programmet 

framställdes detta som en del i processen för att kunna se ungdomarnas utveckling. 

Det fanns vissa skillnader i framställningen av hur föräldrarna hanterade sina åsikter 

och tankar kring dessa olika jobbuppdrag. En förälder menade att om hennes barn 

hamnade på ”rätt” arbetsplats skulle allt gå bra men kunde inte förklara vad som 

skulle vara ”rätt” arbetsplats (SVT; Avsnitt 2). En annan förälder kunde se att 

ungdomen inte klarade vissa uppdrag på grund av att ungdomen aldrig fått lära sig det 

hemma, tillexempel storstädning (SVT; Avsnitt 2). Berger & Luckmann (2003) menar 

att föräldrar överför sina tankar till barnet. Ett exempel på detta är vilka krav som de 

ställer på ungdomen. Detta kan hindra ungdomen när denne möter en ny arbetsplats. 

Framställningen i programmet är att föräldrarna mestadels försvarar sina barn i dessa 

situationer. Utifrån Berger & Luckmann (2003) menar vi att om inlärningen som skett 

i den primära socialisationen inte överensstämmer med den sekundära 

socialisationens inlärning, kan det leda till en konflikt hos ungdomarna. Inom den 

sekundära socialisationen, som sker genom hela livet, lär sig individer vilka normer 

som finns och hur man ska bete sig i samhället. Om föräldrarna lär ut att vissa 
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arbetsplatser är svåra att arbeta på och att det finns speciella ”rätta” arbetsplatser, kan 

det uppstå en inre konflikt hos ungdomen utifrån samhällets och föräldrarnas krav.  

 

5.3 Bekräftelse och skam  

Inledningsvis, vill vi förklara att ungdomarna och deras respektive föräldrar i 

programmet bildar en egen enhet. De framställs i programmet som en familj och de 

andra i familjen kopplas bort. De andra medlemmarna kanske nämns i förbifarten 

någon gång, men mestadels förblir de utanför programmets framställning. På grund 

av detta blir en förälder och hans/hennes barn en egen familj. Vi anser att att en familj 

kan definieras som ett team utifrån Goffmans beskrivning av ett team, såsom vi har 

beskrivit det i teoriavsnittet. 

 

Om ett framträdande misslyckas blir bekräftelsen utesluten, vilket kan leda till att 

teamet kan känna skam över sitt framträdande (Goffman, 2009).  Detta kan kopplas 

till tv-produktionen, att det finns inbakat i programmets kärna, att föräldern och 

ungdomen utgör ett team. Om föräldern och ungdomen bråkar offentligt i 

programmet, i den främre regionen kan det leda till ett misslyckat framträdande och 

då uteblir bekräftelsen, vilket kan leda till skamkänslor. Gestaltningen i programmet 

handlar om hur föräldrarna ”curlar” sina ungdomar. Detta framställs av programmet 

som ett misslyckat framträdande. 

 

I vårt transkriberade material har vi lagt märke till att ungdomen och föräldern ofta 

har motsättningar inför publik. Även om man räknar bort tv-publiken så finns det 

publik, till exempel i en sekvens som utspelar sig i en affär. Konflikter som finns 

mellan ungdomen och föräldern är fullt synliga för andra att uppfatta, de visar sina 

tvister öppet för alla att se. Deras öppna motsättning är synlig för alla i affären, 

(människor som kanske aldrig skulle se programmet).   

 

Ungdom – ”Den här kjolen tycker jag är snygg.” 

Förälder – ”Varför köper du inte något sådär vardagligt, kan du inte välja nån tröja 

eller nånting?” 

Ungdom – ”Vadå vardagligt?” 

Förälder – ”Asså […]” 
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Ungdom – ”Vad menar du med vardagligt? Asså jag blir irriterad.”  

Förälder – ”[…]” 

Ungdom – ”Är det här inte vardagligt, går jag inte i sån här till vardags? Asså eller 

vad vill du [.]” 

Förälder – ”Jo det gör du.” 

Ungdom – ”Jag älskar dom här skorna.” 

Förälder – ”eh” 

Ungdom – ”Eller?” 

Förälder – ”Ja dom är snygga men vi köpte så många stövlar förra året.” 

Ungdom – ”Asså allting jag säger, men vi köpte såna här, men är inte det linnet för 

kallt, men har du inte kjolar.” 

Förälder – ”[…]” 

Ungdom – ”ska du säga men till allting jag plockar? 

Den här va väl söt?” 

Förälder – ”Ja, den är söt men den kostar ju jättemycket Chantale för en kofta.”  

Ungdom – “So worth it.“(SVT; Avsnitt 2) 

 

I den här sekvensen får man se och ta del av hur ungdomen och föräldern bråkar i en 

klädesaffär om vad som de ska köpa. Detta är bara ett exempel på de samspel som 

framställs i programmet, av hur en ungdom och en förälder inte riktigt kan eller vill 

komma överens. Varför de inte kommer överens kan bero på många olika aspekter. 

Alla föräldrar har komplicerade samspel med sina ungdomar enligt programmets 

framställning och ofta återkommande små gräl som uppstår i olika situationer både 

utanför och i hemmet. Det finns andra möjliga förklaringar till varför deras samspel 

framställs på det viset, tillexempel för underhållningsvärdet.  

 

Utifrån Goffmans (2009) beskrivning av vilken roll en regissör har i ett team tolkar vi 

det som att det är föräldern som har den rollen i familjen. Ett exempel på hur den det 

framställs i programmet; 

 

Förälder – ”Jag tror att hon har kommit fram till insikten att, eller kanske det har 

pågått under en längre period, som hon förstod att hon är, bortskämd å samtidigt så 

funderar jag på om det inte är en liten avkoppling från de vardagliga som jag stressar 

henne till, gå sök jobb, du måste hitta jobb, du måste plugga, du måste läsa å jag tror 
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hon rymde lite ifrån det så jag tänkte det finns två å två sidor av de hela.” (SVT; 

Avsnitt 1) 

 

I programmet skildras regissören, i detta exempel är föräldern regissören, och barnet 

är den teammedlem som tar emot sin uppgift från föräldern. Som vi skrev ovan 

framställs familjen som ett eget team av programmet. Föräldern funderar på om hon 

sätter för hög press på sin dotter och om det är därför hon var positiv till att vara med 

i programmet, för att komma ifrån hemmet och alla kraven som föräldern lägger på 

henne. Detta kan bero på att föräldern själv känner sig pressad och inte vill verka som 

en ”dålig” förälder inför andra människor, då hon vet att hon kan få kritik om hennes 

dotter inte lyckas i sitt framträdande. Även Hougaard (2004) tar upp att föräldrar har 

vissa förpliktelser utöver föräldraskapet vilket gör att de känner sig pressade, för att 

hinna med allt. Detta kan leda till att föräldrar överdriver den grundläggande 

omsorgen för sina barn, samtidigt som de pressar sina barn till egen handling. Om 

föräldern inte lyckas med det kan det leda till skam.  

 

Det finns en förälder som ett flertal gånger i programmet har uttryckt att han känner 

att han och hans son är som främlingar för varandra. Framställningen kan tolkas som 

ett avvikande beteende vad gäller samspelet. Här avslöjas en hemlighet som är 

skamfylld och genom att avslöja den får föräldern inte den bekräftelse han skulle ha 

fått om han inte avslöjade sig. Scheff & Starrin (2002)  skriver att en individs ideal i 

allmänhet är en spegling av de idealen som finns i samhället. Författaren skriver även 

om skam, att det kan vara en konsekvens av att individen misslyckats med att leva 

upp till sina ideal. Detta kan hända om man avslöjar en hemlighet, att man inte lever 

upp till de idealen som finns. Därför får individen skamkänslor. Här är ett exempel på 

detta;  

 

Förälder – ”När det gäller Antonio som person så eh.... så vet jag ju inte riktigt var jag 

har honom. Det e lite svårt för att..eh för han bjuder inte på sig själv, vi bor i samma 

hus men vi känner inte varandra. Det är faktiskt så.” (SVT; Avsnitt 5)  

  

Här avslöjar föräldern information som vi utifrån Goffman (2009) tolkar som 

destruktiv information. Just den sortens information är ett hot mot teamets 

framträdande, den kan splittra, väcka misstro eller till och med häva meningen med 
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framträdandet. När aktören avslöjas av publiken, eller riskerar att bli avslöjad, leder 

det till skamkänslor hos aktören.  I detta fall verkar hemligheten som avslöjas vara av 

den strategiska formen, den sätter själva framträdandet lite ur balans men krossar inte 

meningen med framträdandet. Tvärtom verkar den ha en mening, den skapar en bild 

av var problem med samspelet i deras team ligger.  

 

 Programmet framställer föräldrar som springer runt sina barn som om de vore 

”kungligheter”. Det framställs som att det har funnits en anledning till varför 

beteendet började, och att det sedan har fortsatt. Det här är ett exempel på extremt 

omhändertagande, och hur en ungdom placeras i centrum av sin förälder, genom för 

mycket omhändertagande. Detta framställs som ett avvikande beteende av 

programmet. Föräldern och ungdomens framträdande här får inte någon bekräftelse 

och därför leder det till skam. 

 

Förälder – ”Josefin har vatt ordentligt sjuk när hon var tre och ett halvt år gammal så 

de vatt ambulansfärd till sjukhuset och då upptäckte de att Josefin lider av immunbrist 

sjukdom som gör att hon e väldigt infektionskänslig. Jag är så oerhört rädd om henne 

asså … i många gånger har jag trott att vi ska mista henne… jag vet inte hur många , 

jag vet inte hur vi överlevde det för vi har haft det jättetufft, alla i familjen har mått 

dåligt, vi såg ju bara att hon [.] mindre å mindre så vi gav henne den tiden att sitta å 

mata henne. Det va nog startskotten på att det började daltas med henne, alla ville 

hennes väl å. […]” 

 

Förälder – ”Josefin, vad har du gått å köpt nu!? När hon varit sjuk i sina perioder så 

har nog kunnat ligga där i sin säng å skriker å vi har sprungit där å passat upp. Jag går 

ibland från ett jobb till ett annat å hon kanske skulle kunna glädja mig med att plocka 

upp på sitt rum. Andra familjer kanske det går att övertala dom att hjälpa till, det går 

att prata med dom. Alltså Josefin är det […] nobben.” (SVT; Avsnitt 6). 

  

Goffman (2009) skriver att ibland kan team göra en utav sina medlemmar till en 

stjärna, i centrum av allas uppmärksamhet. I programmet kan det ibland bli rätt så 

extremt. Det första exemplet visar på hur föräldern hela tiden springer runt 

ungdomen. Programmet betecknar att hon gör det på grund av dotterns sjukdom som 

barn och beskriver även att det är ett beteende som har fortsatt. Under kodningen av 
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materialet framgick det på flera ställen att föräldern framställs som att hon sätter 

barnet i centrum för uppmärksamheten, genom bland annat för mycket 

omhändertagande; 

 

Förälder – ”Här kommer jag med frukost. 

Josefin- Du kan ställa den där. Sen åker jag till stan, shoppar.” (SVT; Avsnitt 3) 

 

Ungdom – ”[…] bortskämd kan bero på att jag var sjuk under lång tid när jag var 

liten. Hej jag har ingenting att dricka.” (mobiltfn) (SVT; Avsnitt 6) 

  

I dessa två citat kan man se hur en ungdom först får frukost serverad (i sängen), och 

sedan hur hon ringer från sin mobil för att säga till sin mor att hon inte har något att 

dricka. Dessa är två exempel på just extremt omhändertagande, hur en ungdom 

placeras i centrum av sin förälder, genom för mycket omhändertagande. Hougaard 

(2004) beskriver curlingfenomenet såsom att föräldrar sopar och håller ”vägen” fri 

från alla hinder för sina barn, vilket kan kopplas ihop med detta extrema 

omhändertagande. Carling & Cleve (2005) menar att när barnen får sin väg sopad 

framför sig, riskerar de att bli mer och mer krävande, precis som vi kan se i exemplen 

ovan. Detta framställs som ett avvikande beteende av programmet. Föräldern och 

ungdomens framträdande här får inte någon bekräftelse och kan därför leda till skam.  

 

 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med vår uppsats var att analysera hur curlingfenomenet framställs i tv-

programmet Ung och bortskämd, och på det sättet få en bild samt tolkning av detta 

sociala fenomen ur medias framställning. Detta genom att besvara dessa frågor;  

 

• Hur framställs curlingföräldrar i programmet Ung och bortskämd? 

• Hur framställs förhållandet mellan föräldern och ungdomen i programmet? 

• Hur framställs normalt och avvikande beteende i programmet? 

 

Genom att ta upp slutsatser från vår analys kan vi sammanfatta vad vi har fått fram 

utifrån våra frågor. Här nedan följer det vi fick fram:  



35 
 

 

Curlingföräldrar framställs av programmet som föräldrar som själva har 

begränsningar från sina egna barndomar, och att de försöker kompensera dessa brister 

genom sina barn. Med andra ord, de ger ungdomarna det som de själva saknade under 

sin uppväxt. Detta kan göra att de begränsar sina ungdomar på samma sätt eller på ett 

liknande sätt som deras egna föräldrar begränsade dem. Om ungdomarna som deltar i 

programmet gör samma i sin egen uppfostran av sina barn fortsätter detta mönster av 

”dålig kompensation”. Det här framställs av programmet som både medvetna och 

omedvetna val. I programmet framställs detta som ett avvikande beteende i föräldrar- 

och ungdomsförhållandet. Det som programmet framställer som normalt här är 

föräldrar som inte överkompenserar sina ungdomar utan ger dem det som de 

egentligen behöver. 

 

I programmet framställs samspelet mellan föräldrarna och ungdomarna på ett sätt som 

visar att vissa ungdomar har ”tagit efter” sina föräldrars egna beteende. Ett exempel 

på detta är när en moder och en son skämtade i olika situationer i olika sekvenser i 

programmet. Vi uppfattade det som att programmet framställde dessa situationer som 

ett avvikande beteende, och inte som normalt beteende att skämta i dessa situationer.  

Samtidigt framställde programmet det hela som något som hade bra 

underhållningsvärde. Vi kommer att ta upp mer om underhållningsvärde längre fram i 

vår avslutande diskussion, men oavsett om det var ett underhållningsvärde, förekom 

det ändå en framställning av ett avvikande beteende i programmet.  

 

Programmet framställde föräldrarna som deltog i programmet som curlingföräldrar, i 

programmet nämndes det att föräldrar ”curlade” samt ”daltade” sina ungdomar. Det 

förekom också en framställning av att en del ungdomar inte fick tillräckligt med 

förberedelse inför vuxenlivet av sina föräldrar. Vi har tidigare tagit upp att det var en 

nittonåring och en tjugotvååring som uttalade sig i programmet om att de inte kände 

sig redo för vuxenlivet. Detta kan uppfattas som avvikande på grund av att 

ungdomarna inte var redo för vuxenlivet trots sin ålder. Programmet visar här 

samtidigt att det är normalt att vara redo för vuxenlivet i den åldern.  

 

I programmets framställning av vad ”curling” eller ”curla” bland annat kan vara togs 

det upp att föräldrarna inte alltid visste hur de skulle vägleda sina ungdomar i alla 



36 
 

lägen, såsom när det gällde gränssättning. Programmet skildrade det som att det var 

en vanligt förekommande anledning till varför föräldrarna valde att delta i 

programmet. En annan anledning som framställdes var att föräldrarna ville ha en 

förändring i sina och ungdomarnas liv. Detta kan ses som normalt eftersom 

föräldrarna vill ha hjälp med att få sina ungdomar mindre ”bortskämda”, som 

programmet framställer det. Detta kan uppfattas som avvikande när de väljer att inte 

hantera problemet i hemmiljö utan låter deras ungdomar bo i ett hus med andra 

ungdomar, som är liksinniga. Samspelet som framställs av programmet är att det 

förekommer ett avvikande beteende emellan föräldrarna och ungdomarna som gör att 

ungdomarna behöver ändras. Detta framställs mer indirekt i programmet.  

 

I programmet fick man se flera olika slags samspel mellan ungdomarna och 

föräldrarna. Det förekom även i programmet att vissa föräldrar hade mer självinsikt 

än andra. En förälder tog upp att ungdomen var positiv till att vara med i programmet 

och förälderns fundering var om det berodde på hennes eget beteende gentemot sin 

dotter, utifrån att hon ställde stora krav på sin dotter. Föräldern nämner detta oavsett 

fast hon vet att hon framställer sig själv kritiskt i andras ögon. Denna framställning 

kan förklaras som att föräldrar först pressar sina barn till handling och sedan 

överdriver den grundläggande omsorgen för sin ungdom, då de känner skuldkänslor 

efter att ha pressat sin ungdom. Föräldern pressar sitt barn för att få bekräftelse för sin 

insats som förälder, istället för den skam hon skulle känna om ungdomen 

misslyckades med sitt framträdande. Denna framställning av deras förhållande kan 

uppfattas som både normalt och avvikande.  

 

I programmet fick man se ytterligare ett exempel på samspelet mellan en ungdom och 

föräldern när en moder passade upp på sin ungdom så fort hon ville ha någonting. 

Föräldern gjorde det på ett sådant sätt som att ungdomen vore någon form av 

”kunglighet”. Detta framställdes i programmet som ett överdrivet omhändertagande. 

Framställningen i programmet var att ett sådant beteende såsom att passa upp sin 

ungdom såhär omfattande är avvikande. Det framställs också som ett misslyckat 

framträdande från bådas sidor och då uteblir bekräftelsen för framträdandet vilket kan 

leda till skamkänslor.  
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Ett annat slags samspel mellan förälder och ungdom som framställs var när en fader 

nämner i programmet att han och hans son är som främlingar för varandra.  Det han 

avslöjar i detta exempel är en hemlighet. Genom att han berättar denna hemlighet 

sätter han sitt framträdande som förälder ur balans men förstör inte det helt. Tvärtom 

så verkar den ha en mening, det skapar en bild av vart problemet i samspelt mellan 

föräldern och ungdomen ligger.  Framställningen här kan tolkas som ett avvikande 

beteende av samspel och curlingföräldrar. Här avslöjas en hemlighet som är 

skamfylld och genom att avslöja den får föräldern inte den bekräftelse han skulle ha 

fått om han inte avslöjade sig. 

  

I programmet framställs det som att flera av föräldrarna tyckte att deras ungdomar 

fick för svåra jobbuppdrag i programmet, och att det hade gått bättre för dem om de 

hamnat på ”rätt” arbetsplats. Framställningen är att samspelet här mellan föräldern 

och ungdomen kan bli missvisande enligt samhällets krav på att man behöver arbeta, 

som inte alltid innebär perfekta jobb för individen. Det kan innebära att det sker en 

inre konflikt hos ungdomen, när föräldrarna har andra krav än vad samhället har på 

ungdomen. I programmet framställs det som ett avvikande beteende eftersom 

jobbuppdragen som är med i programmet är inte svårare än situationer som man kan 

befinna sig i på riktigt.  

 

En annan gestaltning i programmet är att föräldrarna vill att deras ungdomar ska 

förbättra sitt beteende. Däremot om föräldrarna inte ändrar sitt beteende gentemot 

sina ungdomar så faller ungdomen lätt tillbaka till rollen som denne har i hemmet, om 

ungdomen fortfarande bor hemma.  

 

Efter att vi var klara med analysen fanns det andra meningar som föräldrarna samt 

ungdomarna sa och mönster i programmet som vi tyckte var intressanta. Det som vi 

fann intresserant var programmets underhållningsvärde och andra saker som är 

relevanta att reflektera kring när det handlar om framställning av ett program som 

Ung och bortskämd.  

 

En av föräldrarna som deltog i programmet berättade att hennes man hade 

”idiotförklarat” henne när han kom hem eftersom hon hade röstat på att hennes dotter 

var sämst. Detta säger mycket om röstningssystemet, att rösta på vilken ungdom som 
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har utvecklats mest eller minst varje vecka. Därmed ser vi att hennes man kan 

påverka även om han inte deltar i programmet, eftersom både hon och hennes man 

reflekterar kring hur hon och ungdomen framställs i programmet. Detta betyder att 

det förekommer direkt och indirekt påverkan från både henne och hennes man, som 

påverkar hur de för sig och beter sig. Framställningen av modern i programmet är att 

hon tänker och reflekterar kring saker som påverkar hennes egen framställning. Edin 

(2005) menar att i realityprogram svävar deltagarna i en region mellan det offentliga 

och deras privata sfär. Det är ett spänningsförhållande mellan äkta handlande och 

skådespeleri. Detta är en balansgång och kan påverka hur framställningen blir i 

programmet såsom framställningen av curlingföräldrarna och samspelet mellan 

ungdom och föräldrars förhållande. Detta innebar att vi fick tankar och funderingar 

om att vissa föräldrar och ungdomar som var med i programmet, spelar mer ”teater” 

emellanåt eftersom det ändå är ett underhållningsprogram, istället för att uppvisa äkta 

känslor och tankar. Det gör att vi ibland har tvivlat på om deras utsagor är äkta, då de 

verkar oäkta i sitt sätt att vara framför kamerorna. Vi har även tänkt på att vissa 

utsagor som föräldrarna eller ungdomarna säger kan vara tagna ur sitt sammanhang. 

Detta gör att det lätt kan bli missvisande om det förekommer.  

 

I vårt material såg vi att de framställdes som att föräldrarna kom med många olika 

bortförklaringar och vi såg tendenser till att flera föräldrar hade svårt med 

gränssättningen, som vi har tagit upp innan. De skyllde på andra och de berättade vad 

omgivningen sagt och de pratade i termer som ”man gör såhär”. Det var inte ofta som 

föräldrarna såg sig själva som ansvariga till ungdomarnas beteende. Det förekom 

också att vissa föräldrar uppgav sig för att vara drabbade av sina ungdomars 

beteende. Det förekom också att andra föräldrar tyckte sig bli behandlande illa av sina 

ungdomar.  

 

Det framkom i programmet att föräldrarna tyckte det var svårt att bedöma sina barn. 

De kände att det var fel att säga att deras barn hade varit sämst i veckan.  När det 

egentligen handlade om vem som hade utvecklats mest eller minst, som var 

programmets upplägg. Det kändes som att flera föräldrar hade svårt för det och de 

tyckte för det mesta att deras barn hade gjort bra ifrån sig, även om de deltog i 

programmet och ungdomarna enligt programmets beskrivning var för ”bortskämda”. 

Flera tog även illa vid sig när de andra föräldrarna sa att deras barn varit sämst. Detta 
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gjorde att många föräldrar gick i försvarsställning och berättade vad de andra 

föräldrarnas ungdomar hade gjort för dåligt istället. Det innebar att det blev konflikter 

mellan föräldrarna. Detta upplägg på programmet, att det är föräldrarna som bedömer 

vem som har utvecklats mest och minst, tyckte vi blev lite problematiskt emellanåt.  

 

Programledaren är en intressant aspekt i programmet, hon har ett stort inflytande i 

programmet. Hon rör sig i världen vi ser, världen vi inte ser med deltagarna i 

programmet och världen som varken vi eller deltagarna ser. Även vilket inflytande 

hon får över föräldrarnas och ungdomarnas relation är intressant. I programmet kom 

det upp vissa situationer där föräldrarna, ungdomarna och programledare går in i en 

diskussion om tillexempel skönhetsoperationer. I vissa sekvenser kunde vi se hur 

föräldern ändrade sin egen åsikt, utifrån hur programledaren framställde verkligheten 

och förklarade den. Scheff & Starrin (2002) skriver också om vad som händer när ens 

beteende avviker för mycket ifrån gruppnormen och att det då kan skapas ett glapp 

mellan ens ideal och ens beteende. Detta märktes i programmet när ungdomarna 

möter andra ungdomar som också framställs som bortskämda. Då blir ungdomarnas 

beteende extremare eftersom de inte vill skilja sig från gruppnormen.  

 

Vi har valt att undersöka fenomenet curlingföräldrar utifrån ett program på tv. Det 

finns andra sätt att forska kring detta ämne tillexempel i tidningar samt andra tv 

program, eller även internet, chatt och forum, som skulle kunna ge en intressant 

synvinkel och fortfarande vara ur medias perspektiv. Man hade även kunnat göra 

intervjuer för att studera hur föräldrarna framställer sig själva. Vi tycker att vi har fått 

en bra bild av hur curlingfenomenet framställs genom, att ha gjort en kvalitativ 

innehållsanalys av tv-programmet Ung och bortskämd. Vi har studerat hur det sociala 

fenomenet kan kopplas till detta utifrån medias perspektiv. Vi tycker att vi har 

uppnått syftet med vår uppsats, att ge en bild av hur curlingfenomenet framställs i tv-

programmet Ung och bortskämd, och på det sättet få en bild samt tolkning av detta 

sociala fenomen ur medias synsätt. 
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Bilaga 1.1 

Protokoll 

 
För att ta ut och tänka på relevanta sekvenser ur avsnitten av Ung och bortskämd 

Alla frågor utgår från HUR programansvariga VÄLJER att framställa programmet. 

 

Curlingföräldrar 

• Vad säger föräldrarna är anledningen till att de deltar i programmet? 

• Hur framställs deras förklaring till anledningen? 

• Hur erkänner föräldrarna att de är curlingföräldrar? 

• Hur framställs deras förklaringar till ungdomarnas beteende? 

• Hur tar föräldrarna ansvar för ungdomarnas beteende? 

 

Konflikter 

• Vilka konflikter uppstår mellan föräldrarna? 

• Hur framställs dessa konflikter mellan föräldrarna? 

• Hur ges förslag till lösningar på konflikter i programmet mellan föräldrarna? 

• Vilka konflikter framställs mellan föräldern och ungdomen? 

• Hur framställs dessa konflikter mellan föräldern och ungdomen? 

• Hur ges förslag till lösningar på konflikter i programmet mellan föräldern och 

ungdomen? 

Samspel 

• Hur framställer programmet vad som är normalt/onormalt samspel i relation mellan 

föräldern och ungdomen? 

• Väljer programmet att visa vad som är normalt i en relation mellan en förälder och 

ungdomen? 
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Bilaga 1.2 

Kodningsschema     

      

1.Curlingföräldrar (Anledningar till 

programmet och framställningen 

av den, erkännande av att de är 

curlingföräldrar) 
    

2.Curlingföräldrar/Ungdomar 

(föräldrarna förklaring till ung 

beteende och hur tar dem ansvar 

för ung beteende     

3. 

    

4. konflikter 

    

5. samspel 

    

6. programledaren 

    

7. bakre region 

    

8. främre region 

    

9. rollgestalter  

    


