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Sammanfattning   

De ekonomiska klyftorna i Sverige växer i stadig takt, samtidigt som den svenska ekonomin i 

övrigt går väldigt bra. Men vad händer med de som drabbas av fattigdomen? Hur konstrueras 

den fattigas position i samhället? Den här studien syftar till att utreda hur ekonomiskt utsatta 

människor representeras och problematiseras i dagens populärkultur. Utifrån maktens tredje 

ansikte undersöks därför tv-programmet Lyxfällan med särskilt fokus på att analysera 

subjektspositioner och subjektifieringseffekter. Ytterligare undersöks vilka maktrelationer 

som skapas och reproduceras i Lyxfällan. Till sin hjälp stödjs studien av ett teoretiskt ramverk 

vilken beskriver hur fattigdom representerats genom historiens lopp samt vilka eventuella 

effekter det skapar i det politiska livet. Särskilt fokus ligger på att undersöka huruvida vi i 

Sverige använder oss av diskursen ’undeserving poor’. Materialet som undersöks är ett urval 

av Lyxfällans avsnitt under 2017. Studiens resultat visar att den diskurs som upprätthålls i 

Lyxfällan har inflytande på deltagares aktörsskap till det negativa. Slutsatsen av det här 

arbetet är att fattigdom har individualiserats vidare analyseras vilka konsekvenser det kan 

tänkas ha för politiken.   

 

Nyckelord: fattigdom, makt, maktens tredje ansikte, Steven Lukes, dominans, ’undeserving 

poor’, subjektifieringseffekter, subjektspositioner, populärkultur, Lyxfällan.  
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1. Inledning  

Den 8:e februari 2017 släppte OECD sin årliga rapport om den svenska ekonomin. Rapporten 

visar ett Sverige med en starkt växande ekonomi som därtill även lyckats minska 

arbetslösheten (OECD 2017: 2), men det finns ändock vissa bekymmer. Ett allvarligt problem 

lyfts i rapporten, trots att det överlag går bra för Sverige så ökar klyftorna i snabbare hastighet 

än i något annat OECD-land. En grupp anses vara särskilt utsatt och står längst bort från 

arbetsmarknaden, de invandrade kvinnorna (OECD 2017: 2–3). Det är därmed tydligt att vissa 

människor exkluderas från ekonomin eller arbetsmarknaden på ett eller annat sätt. Därtill har 

Sverige nu högst inkomstskillnader av alla nordiska länder (OECD 2017: 24). Förutom de 

ökade inkomstskillnaderna har landet även ett stort problem med växande lån i de privata 

hushållen. Samtidigt har en nyckelfråga inom EU varit att bekämpa fattigdom och social 

exkludering de senaste 20 åren (Panican och Ulmestig 2016: 475). Alltså, trots försök till att 

minska fattigdom och social exkludering inom EU så har inte Sverige lyckats särskilt bra. 

Sverige har snarare gått åt motsatt håll.  

 

Debatten om inkomstskillnader är alltså högst relevant i den svenska kontexten. Sverige har 

länge varit ett s.k. föregångsland vad gäller ekonomisk jämlikhet men eftersom vi nu kan ana 

en annorlunda utveckling är det återigen relevant att utreda frågor som berör den ekonomiska 

ojämlikheten (Larsson och Halleröd 2011: 113). Om fattigdom mäts i relativa termer kan 

fattigdomen aldrig elimineras utan att de ekonomiska ojämlikheterna också gör det. Magnus 

Hörnqvist, docent i kriminologi, menar i en intervju med den socialistiska tidskriften ETC att 

debatten om vad nutida klass är saknas. Hörnqvist lyfter därtill att debatten om utanförskap 

och social exkludering snarare har kommit att konkurrera med klassbegreppet (Hellqvist 

2017). Klass är dock ett mycket omdiskuterat begrepp som har problematiserats och 

kritiserats över tid. En vanlig kritik är att begreppet tappat värde i modern tid (Smith 2000).  

  

I Terry Nichols Clark och Seymour Martin Lipset´s artikel “Are Social classes dying?” 

hävdas att det finns ett behov att skapa nya sociala grupperingar. Artikeln tar sin startpunkt i 

en kort sammanfattning av Marx och Webers formuleringar och definitioner, detta eftersom 

att dessa fortfarande är väldigt inflytelserika (Nichols Clark och Lipset 1991: 397). Slutsatsen 

som artikelförfattarna kommer fram till är att nya sociala grupperingar har uppkommit.  

Huvudsakligen ses en fragmentering av de tidigare grupperingarna. Detta beror på: en 

försvagning av klassindelningar, en nedgång av ekonomisk determinism i kontext med ett 
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uppsving för vikten av sociala och kulturella faktorer, politiken är mindre organiserad utifrån 

klass och mer utifrån lojalitet, minskade betydelse av familjära relationer samt att social 

mobilitet beror mindre på familj och numera determineras av utbildningsnivå (Nichols Clark 

och Lipset 1991, 407–408).  Därmed kan hävdas, likt många samtida forskare, att de 

ursprungliga definitionerna av klass är svårapplicerade i en samtida kontext.  

 

Det är alltså svårt att tala om de ekonomiska skillnaderna i termer av klass. Vad som däremot 

är centralt inom klassbegreppet är makt. Makt kan utövas av såväl institutioner som aktörer, 

varav institutioner här definieras i dess bredaste bemärkelse. Vad gäller makt över hur 

verkligheten förstås är media en särskilt kraftfull makthavare. Makt och maktkamp 

manifesteras på många olika sätt inom media och relationen mellan media och makt kan 

handla om ett flertal olika saker: media påverkar våra föreställningar om vad makt är och 

vilka maktkamper som är viktiga samt oviktiga. Medier kan även vara en del av olika 

maktförhållanden med kan också reproducera dessa, samt att media själv kan utöva makt både 

internt men också mellan poliska institutioner (Berglez och Nohrstedt 2009: 15). Det kan 

därför vara lämpligt att i dess ställe undersöka hur populärkulturens makt spelar roll i att 

reproducera och legitimera fattigdom, och i förlängningen också ökande ekonomisk 

ojämlikhet. Det finns i huvudsak vissa maktdimensioner som statsvetenskapen huvudsakligen 

förhåller sig till: maktens tre ansikten (Haugard 2002: 38).  

 

1.1 Problemformulering  

Med detta som bakgrund anses det vara väldigt intressant att undersöka hur fattigdom 

representeras i media.  Eftersom uppsatsen särskilt fokuserar på att undersöka den svenska 

situationen tas fasta på relativ fattigdom snarare än absolut. Hur den rent moraliska synen på 

fattigdom ser ut har följder för omfördelningspolitiken (Lister 2004: 3) och det är därför en 

synnerligen politisk fråga att undersöka. Den bilden som målas upp enligt OECD rapporten 

(2017) är att de ekonomiska ojämlikheterna i stort handlar om regleringar på produktion- och 

arbetsmarknaden. Det är därför intressant att undersöka hur väl denna bild stämmer överens 

med den mediala bilden som återspeglas i dagens Sverige. OECD påvisar en aspekt där 

politiska förändringar har skapat dessa ekonomiska klyftor, min misstanke är att den mediala 

bilden ger sken av att det handlar brist i ansvar för ekonomin vad gäller de drabbade 

individerna.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Den här uppsatsen handlar om hur fattigdom representeras och problematiseras av media. 

Media är ett vitt begrepp som innefattar en mängd olika kanaler. I den här studien har en 

avgränsnings gjorts till att särskilt undersöka populärkultur. Därtill har fokus även 

koncentrerats till att undersöka tv i synnerhet. Som följd av detta har ett särskilt program valts 

ut, Lyxfällan. Det som är intressant är att undersöka de faktorer som pekas ut som orsak till 

fattigdom eller ekonomisk utsatthet. Syftet är således att undersöka Lyxfällan utifrån maktens 

tredje ansikte, för att därefter analysera hur underhållnings tv framställer bilden av ekonomisk 

utsatthet och fattigdom. Detta ställs i synnerhet i relation till teorier om ’undeserving poor’.  

1. Hur framställs fattigdom i det svenska TV-programmet Lyxfällan?  

2. Framställs fattigdom som ett kollektivt eller individuellt problem? Samt vilka 

konsekvenser har problemformuleringen?  

3. Vilka maktförhållanden representeras i Lyxfällan?   

 

1.3 Avgränsningar  

Den främsta avgränsningen som gjorts i den här studien är att valet av att undersöka enbart ett 

program, Lyxfällan. Detta har gjort för att på ett tillfredställande sätt kunna fördjupa sig i 

representationen. Därtill är populärkultur, i synnerhet underhållning inom tv, ett särskilt 

outforskat område inom statsvetenskapen, vilket också gör det spännande. Anledningen till 

det särskilda fokuset på populärkultur och tv i synnerhet är att det antas vara något som når ut 

till ett stort antal människor. En stor spridning leder också till stora möjligheter att ha 

inflytande över hur människor tänker. Det hade varit intressant att undersöka ett vidare 

spektrum av media men inom ramen för detta arbete hade det inte varit möjligt att färdigställa 

på ett bra sätt.  

 

1.4 Disposition  

Den här uppsatsen består av 6 kapitel. Det första kapitlet redogör studiens ämnesområde 

genom att presentera en introduktion, problemformulering, syfte samt studiens 

frågeställningar. I det andra kapitlet presenteras bakgrund och det teoretiska ramverket vilket 

är uppdelat i två delkapitel. Det första delkapitlet beskriver den teoretiska utgångspunkten 

som krävs för att utföra studien. Det andra delkapitlet placerar studiens ämne inom en 

teoretisk kontext som används för att analysera empirin. Det tredje kapitlet Material och 

metod redovisar hur och vilket material som används i studien samt att kapitlet beskriver hur 
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själva utförandet av studien sett ut. Det fjärde kapitlet redovisar empirin och analyserar den 

utifrån de frågeställningar och teorier som studien utgår från. Ett femte kapitel sammanfattar 

och drar slutsatser från det givna resultatet. Slutligen genomförs en diskussion som behandlar 

samtliga avsnitt och reflekterar över framtida forskning inom ämnet. En referenslista finnes i 

slutet av arbetet.   
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2. Bakgrund och teoretiskt ramverk  

2.1 Bakgrund  

Den tidigare forskning som har legat till grund för den här studien är dels att undersöka hur 

fattigdom kan definieras och vilka effekter det har. Därtill har dikotomin mellan 

strukturalister och individualister tagits upp för att på ett så pass transparent sätt som möjligt 

placera studien i sin ideologiska kontext.  

 

Vad är fattigdom och vilka är fattiga är en fråga som Bengt Börjeson (1972: 45) ställde sig. 

Svaret är inte helt rättfram, det finns ett flertal olika definitioner och hur fattigdom definieras 

avgör även vilket utrymme som möjliggörs för att eliminera fattigdomen (Börjeson 1972: 45; 

Lister 2004: 3). Fattigdom kan definieras i absoluta eller i relativa termer och den här studien 

fokuserar på relativ fattigdom. Att se till relativ fattigdom innebär att individer räknas som 

fattiga då de riskerar att exkluderas socialt p.g.a. ojämlikheter i inkomst. Med andra ord 

människor vars levnadsstandard ligger under den genomsnittliga i landet denne lever i 

(Fraser, Gutiérrez och Peña-Casas 2011:7). Den relativa fattigdomen ser därmed till den 

kontext och det samhälle som den aktuella fattigdomen existerar i. Fattigdomen är således en 

delaspekt av ett ojämlikt samhälle, i förlängningen innebär detta också att fattigdom enbart 

kan elimineras om ojämlikheten elimineras (Börjeson 1972: 46).  

 

Från ett historiskt perspektiv har fattigdom självfallet alltid existerat, det som har varierat är 

hur det statliga kollektiva ansvaret har sett ut. Under 1800-talet och första halvan av 1900-

talet gick den statliga verksamheten för att motverka fattigdom under beteckningen fattighjälp 

(Vahlne Westerhäll 2005: 100). På denna tid ansågs hjälpen vara en sorts 

barmhärtighetsåtgärd där den enskildes rättsliga ställning var mycket svag. Stora förändringar 

skedde i mitten av 1900-talet då ett ökat medinflytande infördes på en rad olika områden 

såsom på arbetsplatser, i skolan, på sjukhus och vårdinrättningar. Staten såg det som en 

väsentlig uppgift att komma till bukt med fattigdomen, detta för att åstadkomma en politisk 

demokrati utan motsättningar mellan samhällsklasserna (Vahlne Westerhäll 2005: 100). 

Sammantaget sågs fattigdom, åtminstone i statlig bemärkelse, som något det kollektiva skulle 

motverka för att på så sätt främja demokratin. 

  

Under 70- och 80-talet växte den politiska demokratin sig starkare genom regeringsformen 

befästelse av det parlamentariska styrelseskicket 1974. Den politiska kulturen beskrevs som 
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en solidarisk demokrati där ekonomisk rättvisa och välfärdsstaten kännetecknade både politik 

och ekonomi (Vahlne Westerhäll 2005: 106). Den tiden kan beskrivas som en förstärkning av 

den materiella individuella rättvisan där det kollektiva ansvaret koncentrerades. På 90-talet 

kom dock detta att förändras, decenniet kännetecknades av en åldrande befolkning och en 

ekonomisk kris (Vahlne Westerhäll 2005: 109; OECD 2017:2). Försörjningsstödet kan på 

denna tid beskrivas som en individuell kvasirättvisa där kvasirättvisa står för rättvisa baserad 

på social service och skiftande förutsättningar för olika personkategorier att få tillgång till 

försörjningsstöd (Vahlne Westerhäll 2005: 109).  

 

Här sker en tillbakagång i synen på hur fattigdom ska bekämpas, ett större fokus på det 

individuella ansvaret där personer måste bevisa rätten till försörjningsstöd på egen hand. 

Sammanfattningsvis har synen på fattigdomsbekämpning varierat över tid, här i en kontext av 

politik. Den samhälleliga synen, av statens medborgare, kan vi ej uttala oss om med denna 

bakgrund. Men det är inte orimligt att tänka att de kan samspela. Det mediala inflytandet är 

särskilt stark i dagens samhälle vilket är varför det är intressant att fokusera studien på just 

den mediala sidan av den offentliga makten. Dock är det av vikt att ha en historisk kontext för 

att förstå hur individualisering och kollektivisering av fattigdom påverkar den faktiska 

politiken som förs. Mediala institutioner ska inte bara ses som en spegel av rådande politisk 

konsensus, utan media är även en del av att definiera och reproducera verkligheten 

(Schneiderman 2007: 59).  

 

2.2 Teoretiskt grundantagande   

Den här studien har två delar vilka används i det teoretiska ramverket. Den första delen 

handlar om vilka grundläggande antaganden om makt som används, eftersom det behövs för 

att göra undersökningen. En andra del består av teorier om fattigdom och hur den fattige 

konstrueras samt vilka eventuella konsekvenser framställningen leder till. Eftersom studien 

avser att särskilt undersöka media är det särskilt lämpligt att undersöka maktens tredje ansikte 

(Lukes 1974). Steven Lukes förhållningssätt till makt är särskilt intressant eftersom det lyfter 

en ytterligare aspekt av makt vilken är starkt sammankopplad med socialisering. Huvudsyftet 

med denna studie är att undersöka hur fattigdom representeras i dagens populärkultur därmed 

är det av vikt att ha i åtanke den socialiseringsprocess som samhället utsätts för. Att relatera 

detta till makt innebär att populärkulturen kan sammankopplas med en politisk agenda som 

premierar vissa sakfrågor framför andra. 
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2.2.1 Steven Lukes, Power: A Radical View  

Ett grundantagande i denna studie är att maktens tredje ansikte, så som teoretiserats av Steven 

Lukes, är ett reellt utövande av makt. 1974 utgavs boken Power a critical view där Lukes 

presenterar alternativa sätt att se på makt. Frågeställningen som Lukes försöker besvara är: 

Hur bör makt uppfattas rent teoretiskt och studeras empiriskt? (Lukes 2008: 9). I boken 

presenteras tre olika koncept av makt, endimensionell syn på makt, tvådimensionell samt 

huvudfokus för boken det tredimensionella sättet att analysera makt. Tillsammans kallas även 

de för maktens tre ansikten. Lukes menar att de endimensionella och de tvådimensionella 

maktanalyserna behöver radikaliseras för att kunna göra mer djupgående och tillfredställande 

utredningar av maktrelationer (Lukes 1974: 10). Därtill menar Lukes även att makten är som 

mest kraftfull när den inte syns, därav förespråkar Lukes ett tredimensionellt sätt att angripa 

studiet av makt. Det samtliga definitioner av makt har gemensamt är att de har en värderande 

karaktär då de både operationaliseras och baseras på moraliska och politiska perspektiv. Detta 

är något som Lukes hävdar att maktbegreppet måste göra, vilket också leder till att makt alltid 

kommer att vara ett omstritt begrepp (Lukes 2008: 38). 

 

Det endimensionella ansiktet anses vara det mer traditionella sättet att undersöka makt som 

presenterats av Robert Dahl: A har makt över B om A får B att agera på ett sätt som B annars 

inte hade gjort (Lukes 1974: 11; Berglez och Nohrstedt 2009: 17). Detta synsätt kallas även 

för ett pluralistiskt synsätt eftersom det hävdas att makten är fördelad mellan ett flertal olika 

grupper. Det är också relevant att poängtera att i det här synsättet används makt och 

inflytande på samma sätt (Lukes 2008: 25). Användandet av den här metoden belyser att 

makten i samhället inte ligger hos en ensamt styrande elit utan att det snarare är så att ett 

flertal aktörer är inblandade. Med andra ord finnes att makten i samhället är pluralistisk 

(Lukes 2008: 27). Särskild betoning i analyserandet av makt är att undersöka områden där det 

är konflikt, det är alltså inte av intressane att undersöka områden där det råder konsensus 

(Lukes 2008: 27). Det som är centralt i det endimensionella ansiktet är således: handlande, 

beslutsfattande, konflikt och intresse. 

 

Det tvådimensionella ansiktet uppkom som en kritik på den endimensionella makten där 

Bachrach och Baratz menar att det inte enbart är av intresse att undersöka beslutsfattande utan 

det är också väsentligt att analysera de beslut som aldrig togs, d.v.s. icke-beslutsfattande 

(Lukes 2008: 31). Makt utövas självfallet då A har inflytande över de beslut som rör B. Men 
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makts utövas även då A ägnar sig åt att forma och reproducera sociala och politiska 

värderingar samt institutionella processer som gynnar A. Att agera på detta sätt innebär att Bs 

möjligheter till att ta upp frågor vilka missgynnar A begränsas (Bachrach och Baratz 1962: 

948). Poängen är att en individ eller grupp som medvetet eller omedvetet bidrar till att skapa 

eller förstärka ett hinder mot att konflikter tas upp i det offentliga rummet är makthavare 

(Lukes 2008: 29). Därmed är det även inom detta synsätt centralt att undersöka frågor i vilka 

det finns en tydlig konflikt (Lukes 2008: 32).   

 

Eftersom populärkultur är en central del av det här arbetet är Lukes teori om tredimensionell 

makt särskilt användbar då hans sätt att förstå makt och maktutövande innefattar mer än att se 

till beslutsfattande eller icke-beslutsfattande. Följaktligen blir det möjligt att se populärkultur 

som en relevant makthavare vilken kan påverka människors verklighetsuppfattning, dess 

innehåll har därmed betydelse för faktiskt politiskt handlande. Maktens tredje ansikte bottnar 

som nämnt i en kritik mot att tidigare studier av makt, där Lukes menar att dessa fokuserar 

alltför mycket på mänskligt beteende och agerande (Lukes 2008: 36). För att verkligen förstå 

makt måste även socialt bestämda och kulturellt formade gruppbeteenden samt institutionella 

processer undersökas. Detta eftersom beslut och även icke-beslut inte uppstår i ett vakuum. 

Följaktligen finns en relation mellan struktur, social kunskap och makt (Haugard 2002: 40). 

Därför måste fokus ligga på tankesystemet och de underliggande värderingarna som 

genomsyrar de institutioner och kontexter där makt formas och utövas (Berglez och Nohrstedt 

2009: 18). Dessa tankesystem skapas formas och reproduceras av institutioner så som medier, 

staten, marknaden samt skolor (Berglez och Nohrsted 2009: 18). Det kan därmed hävdas att 

det sker en socialisering som sedan påverkar hur vi tänker och vad vi anser vara viktigt, även 

om Lukes själv inte tar särskilt stor fasta på just socialisering (Dowding 2013).  

 

Ett viktigt element inom makt är ändock dominans. Dominans i form av makt är förmågan att 

påverka och begränsa andras valmöjligheter samt i viss bemärkelse även inkräkta på deras 

frihet (Lukes 2008: 94).  Ett exempel på detta är konsumtionssamhället. Företagen använder 

sig av bl.a. reklam för att styra våra behov och vi utvecklar ”behovet” av att konsumera 

alltmer men frågan är om detta verkligen kan påstås ligga i vårt egentliga behov? (Berglez och 

Nohrstedt 2009: 18; Lister 2004: 26). Ytterligare definieras människor alltmer utefter vad de 

har. Det leder till att de som saknar tillgångar ses som misslyckade konsumenter vilket i sin 

tur leder till känslor av skam (Lister 2004: 29).    
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I det här perspektivet är det även viktigt att undersöka på vilket sätt potentiella frågor hålls 

utanför politiken och därmed varken kan sorteras som beslut eller icke-beslut. Lukes menar 

att dessa potentiella frågor hålls utanför genom antingen sociala krafter, institutionella 

processer eller genom aktörers beslut. Detta kan ske även när det inte finns en uppenbar 

konflikt inom ett område, i dessa fall talar Lukes om latenta konflikter. Latenta konflikter 

innebär potentiella frågor som aldrig aktualiseras vilket beror på att det finns en motsättning 

mellan de som utövar makt och intressen hos de som exkluderas i frågan (Lukes 2008: 37).  

De vilkas intressen exkluderas behöver inte ens vara medvetna om sina intressen och det är 

just dessa intressen som är särskilt viktiga att undersöka (Lukes 2008: 37). Utöver 

fördelaktighet vad gäller utökade analysmöjligheter när det kommer till beslut, är därmed en 

ytterligare fördel att forskaren kan utreda politikområden där det inte finns någon uppenbar 

konflikt (Lukes 2008: 37). Det som är centralt i detta tredimensionella ansikte är alltså: 

beslutsfattande och kontroll, frågor och potentiella frågor, öppen och latent konflikt samt 

subjektiva och verkliga intressen.   

 

Enligt motståndare till detta synsätt är det orimligt att en grupp kan antas ha ett objektiv 

intresse. Ett exempel på detta kan finnas inom patriarkatet. Om kvinnor blir strukturellt 

diskriminerade i samhället på grund av patriarkatet är det då inte i kvinnornas intresse att 

frammana en feministisk revolution? Eller ska man i huvudsak se till enskilda kvinnors 

intressen? Den här kritiken är densamma som riktas mot marxistisk teori där försök att på ett 

vetenskapligt sätt bestämma arbetarklassens objektiva intresse är centralt (Berglez och 

Nohrstedt 2009: 19). Ett motargument till detta är att det istället är användbart att utgå från 

Lukes teori för att försöka tolka och förutspå individers agerande (Dowding 2006: 137).  Den 

här problematiken kringgås i studien genom att undvika att spekulera i de fattigas objektiva 

intresse och istället fokusera på att analysera hur dessa individer representeras och vilka 

konsekvenser detta kan ha ur ett rent samhälleligt perspektiv. För att analysera eventuella 

konsekvenser används en kompletterande teori som beskrivs i nästkommande delkapitel.  

 

Genom att utgå från Lukes definition av makt kan såväl de som använder sin makt medvetet 

samt de som är omedvetna om sitt maktutövande analyseras (Dowding 2006: 136). En 

ytterligare fördel är att det här synsättet möjliggör utredning av maktstrukturer utan att 

applicera samma relativistiska synsätt, där alla omfattas av samma maktstrukturer och 

moraliska ansvar, som används av bl.a.  Foucalt (Dowding 2006: 136). Därtill kan forskaren 

utöver att genomföra aktörsorienterade studier även bedriva mer sociologiska studier som 



 

 Sida 10 av 40 

 

ämnar att förklara hur politiska system kan förhindra att vissa politiska frågor tas upp (Lukes 

2008: 49).  

 

Tanken är här att populärkultur påverkar vilka problem som premieras i ett samhälle. Det vill 

säga att den här studien ges styrka då maktens tredje ansikte är ett reellt utövande av makt, 

därmed påverkas politiken av populärkulturens konstruktion av de fattiga. Detta baserat på 

antagandet att det finns latenta konflikter i samhället. Det som är av intresse att undersöka i 

just den här studien är en specifik del av populärkulturen och hur den påverkar samhällets syn 

på ekonomisk utsatthet och/eller fattigdom. Den här studien syftar inte till att undersöka 

populärkultur i sin helhet utan istället att se till ett specifikt program. Detta program anses i 

sin tur vara en kanal där de sociala strukturerna både konstrueras och befästs.  

 

2.3 The undeserving poor  

 

” …poverty cannot be understood purely in material terms. Both as a concept and as a 

lived reality, it has to be understood also as a social relation – primarily between ´the 

poor` and ´the non-poor`”. (Ruth Lister, 2004)  

 

Hur synen på fattiga ser ut kan delas in i två kategorier, ´the undeserving poor` och ´the 

deserving poor` (Lister 2004:102). Båda dessa kategorier kommer med en rad olika 

stereotyper, dessa spelar i sin tur roll i hur individer sedan behandlas inom välfärdsstaten 

(Lister 2004:102). Alice Tihelková påstår att 2008 inte enbart bar med sig en ekonomisk kris, 

utan även återkomsten av konceptet av ’undeserving poor’ (Tihelková 2015: 122). I 

Storbritannien har arbetarklassen kommit att bli maktlösa på arbetsplatser, i media, inom den 

politiska sfären och i samhället i sin helhet under de senaste 30 åren (Jones 2012: 247). Det är 

därför intressant att utforska om likartade fenomen kan hittas i en svensk kontext, med särskilt 

fokus på populärkultur.  

 

Konceptet ’undeserving poor’ handlar i stort om hur en ser på fattigdom och dess orsaker. Det 

handlar om ett synsätt på varför människor är fattiga som grundar sig i att det handlar om 

individuella brister hos den fattige personen. Det här sättet att tänka har gamla anor och kan 

spåras till upplysningen (Katz, 2013: 1). För att motverka fattigdom var tanken att staten 

måste hitta de fattiga människorna och lära dem disciplin, därmed skapades välfärdsstaten 
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(Panican och Ulmestig 2016: 476). Den svenska välfärdsstaten skapades och tog sin form  

1940–1950, och tidigare system ersattes med statliga pensioner, allmänna barnbidrag och 

sjukvårdsförsäkringar. Men enligt Panican och Umlestig (2016:476) innebar detta i realiteten 

inte att tanken om de fattiga som ’undeserving’ lyckades brytas. Detta eftersom flertalet 

bidrag är prestationsbaserade, det vill säga att mottagaren enbart får tillgång till bidraget om 

denne presterar på ett visst förutbestämt sätt. 

 

Medias rapportering om fattiga och ’underklassen’ kan kopplas till teorin om ’undeserving 

poor’ särskilt då fenomenet kopplas till bidragsberoende, lättja, bristande disciplin, moral och 

finansiell oförmåga (Nunn och Biressi 2009: 108). Anledningen till att detta förlegade sätt att 

se på fattigdom fortfarande lever kvar handlar om att det förklarar fattigdom på ett enkelt sätt, 

i ett samhälle som antas vara klasslöst (Nunn och Biressi 2009: 108). Det har också påståtts 

att fascinationen av att framställa fattigdom och arbetarklassen med avsky helt enkelt handlar 

om framväxten av klasshat i och med ökningen av ekonomiska klyftor (Nunn och Biressi 

2009: 109). Vad som är särskilt intressant är hur den här framställningen påverkar vår 

förståelse av möjligheter och förutsättningar för kollektiva framsteg på det sociala planet 

(Nunn och Biressi 2009: 109).  

 

En ytterligare intressant aspekt lyfts av Schildrick och Macdonald (2013) där de undersöker 

hur de fattiga själva ser sig själva och hur de ser på andra fattiga människor. Slutsatserna som 

dras i deras arbete är att fattiga själva sällan beskriver sig som just fattiga istället används 

uttryck som att de ’kämpar ekonomisk’. Men att de skulle vara fattiga är något som förnekas, 

men som däremot kan relateras till andra människor. Enligt Lister (2004:117; Schildrick och 

Macdonald 2013: 286) är det sällan de fattiga själva får medialt utrymme, och i de fall då det 

faktiskt händer är det mestadels för att illustrera journalistens egna agenda istället för att 

själva reflektera och analysera över dennes egna situation.  
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2.3.1 Aktörsskap och kollektiva konsekvenser  

 

” Being part of the ´mainstream society` involves participation in the social, economic, 

political, civic and cultural spheres.” (Ruth Lister 2014:165) 

 

Att förklara fattigdom och att beskriva fattiga enligt det sätt som beskrivs av ’undeserving 

poor’ innebär också att samhället förminskar de fattiga till passiva objekt (Lister 2004:124). 

Det här tar form i att de ses som lata, arbetsskygga och bidragsberoende. Att tillskriva grupper 

av människor passivitet innebär i förlängningen att vi skapar en social distans mellan ”oss” 

och dem”. När de fattiga beskrivs som passiva objekt påverkas deras aktörsskap. Aktörsskap 

används för att karaktärisera deltagare som autonoma, måldrivna, kreativa och kapabla till 

egen vilja (Lister 2004: 125). Aktörsskap spelar roll i den mån att det kopplas till deltagares 

självidentitet och självkänsla. Att överleva förtryck och fördärv underlättas av att tro på sig 

själv och sin egen förmåga, även om den i realiteten är begränsad (Lister 2004: 126).  

 

Hur aktörer och strukturer påverkar en större social kontext, samhället, är en omdiskuterad 

dikotomi inom samhällsvetenskaperna. Att överskrida dikotomin mellan individualister och 

strukturalister genom att lokalisera aktörsskap i en kontext där den individuella sociala 

positionen relaterar till sociala maktrelationer, leder till att forskaren kan fokusera på 

individens aktörsskap utan att tappa fokus på hur denne begränsas av materiella resurser och 

makt (Lister 2004: 127).  Samspelet mellan aktör och struktur som förklaring till individuell 

fattigdom är och har alltid varit kärnan i modern teoretisering vad gäller fattigdomens 

dynamik (Lister 2004: 145).  

 

Att uppleva fattigdom och att utsättas för processen av att definieras som ”den andre” kan 

skada både deltagares identitet och subjektivitet. Vad gäller subjektiviteten där problemet med 

fattigdom ofta tillskrivs den enskilda individen, det vill säga den fattige, innebär det i 

förlängningen att även den fattige ser sina ekonomiska problem som skapade av denne själv 

(Lister 2004: 150). Det i sin tur innebär att vi som samhälle hamnar i en situation där både 

politiker, media och den fattige själv lägger skulden på en individuell nivå vilket innebär att vi 

även söker lösningar på det individuella planet snarare än att inse att det handlar om ett 

kollektivt problem. Utgångspunkten i den här studien är således att förespråka för en kollektiv 

problematisering av fattigdom eftersom det då är möjligt att bekämpa fattigdom med 

kollektiva lösningar, vilka anses ha större sannolikhet att lyckas än individuella.  
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3. Material och metod  

I det här kapitlet presenteras det material som studien ämnar undersöka samt med vilket 

metod analysen bearbetas fram. Kortfattat används, åtta avsnitt av Lyxfällan och dessa 

analyseras med särskilt fokus på att definiera subjektspositioner och subjektseffekter.  

 

3.1 Material  

I studiet av massmedier och politik har det normalt sett skett en distinktion mellan 

information och nyheter å ena sidan och nöje och underhållning å andra sidan (Nord och 

Strömbäck 2012: 351). Den samhällsengagerade medborgaren har därmed begränsats till den 

som tar del av mer informativ- och nyhetsriktade media (Nord och Strömbäck 2012:251). 

Därmed har nöjes- och underhållningssidan av media inte analyserats lika utförligt vad gäller 

dess politiska eller ideologiska inverkan. Men den typen av media bör inte underskattas, 

enligt Nord och Strömbäck (2012:351) skulle en betydande inverkan på individers 

samhällsorientering hittas om de tillfrågades om deras tolkningar av dokusåpaprogram. 

Eftersom syftet med uppsatsen är att analysera medias representation kan det vara nyttigt att 

undersöka just underhållningsmedia då detta är ett relativt outforskat område. Fokus är därför 

att se till populärkultur, därtill har även en avgränsning vad gäller media valts ut, tv. Därför 

föll valet av särskilt fall, alltså tv-program, på Lyxfällan. I Lyxfällan möter två ekonomer, 

Patrick Grimlund och Magnus Hedberg, deltagare som på ett eller annat sätt hamnat i 

ekonomiskt trubbel. Från hemsidan Viafree kan följande läsas:  

 

”Fallgroparna är många när det kommer till privatekonomi. Samtidigt som 

det är lättare än någonsin att låna pengar står kreditbolagen i kö för att 

locka oss med falska löften om en lyxigare tillvaro.” (Viafree 2017). 

 

Programmet faller alltså inom ramarna för att undersöka det ämne som uppsatsen berör. Det 

är ett populärkulturellt program som ämnar till att undersöka de privata hushållens ekonomi, 

vilket är en central del i ett försök att besvara forskningsfrågan. Vad gäller autenticitet och 

massmedieprodukter som empiri kan det i vissa fall vara svårt att ta ställning till. Anledningen 

till svårigheter är att det ofta saknas kunskap om upphovsmän och det kan därför vara svårt att 

lita på de beskrivningar som ges (Bryman 2011: 499). I det här fallet är syftet inte att ta 
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ställning till huruvida det som sägs i programmen är sanningsenligt eller inte. Det som är av 

vikt att analysera är vad som sägs och vilka stereotyper och konnotationer dessa uttalanden 

skapar. Eftersom de avsnitt som analyseras är identiska med de som visas i tv är därför 

tillförlitligheten till empirin väldigt god.  

 

3.1.1 Urval 

Lyxfällan har 22 säsonger och har sänts sedan 2006. Detta innebär att det krävs ett urval vad 

gäller antalet avsnitt som studeras. Detta främst för att konceptet är detsamma sedan 

programmets start för 10 år sedan. Fokus för den här studien är dock att undersöka hur 

fattigdom representeras idag vilket är varför valet av material begränsas till säsong 22. Säsong 

22 består av ett tiotal avsnitt och sändes under våren 2017. En ytterligare begränsning är att 

studien enbart innefattar de första 8 avsnitten i säsong 22 eftersom säsongen pågår under 

studiens förlopp. 

 

3.2 Metod  

Studien syftar till att undersöka programmet Lyxfällan vilket gör att en kvantitativ analys 

utesluts. Detta eftersom det är svårt att omvandla tv program till räknedata. Valet faller därför 

på att använda en kvalitativ metod för att undersöka hur fattigdom och ekonomiska 

bekymmer presenteras i programmet. Kvalitativ metod fokuserar på meningar och innebörder 

istället för statistiska samband (Alvehus 2013: 20), vilket är varför en kvalitativ metod lämpar 

sig bäst för att undersöka den berörda frågeställningen. Att använda sig av kvalitativ metod är 

att använda sig av en tolkande metod (Alvehus 2013: 22).  

 

3.2.1 Metod för analys  

Den empiri som arbetet använder sig av är i videoformat vilket innebär att det flesta 

utvecklade statsvetenskapliga metoder inte går att använda utan modifiering. Men på senare 

tid har det blivit allt vanligare att använda just visuellt data så som foto, film och video (Flick 

2015: 155). Att använda film och video inom statsvetenskap kan bl.a. handla om att finna hur 

kulturella uttryck påverkar den politiska arenan genom att bl.a. påverka ideologisk 

uppfattning (Denzin 2004: 241). Ett exempel på detta är Hollywood och hur deras filmer får 

oss att uppfatta verkligheten. Andra filmer kan uppmärksamma konflikter och korruption 

inom samhällets institutioner. Men filmer kan också befästa ojämlikheter genom att 

reproducera könsroller, rasrelationer samt etniska och klass relationer (Denzin 2004: 241).  
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Vad som är av intresse att studera i den här studien är vilka sociala strukturer som 

reproduceras i Lyxfällan. Det är möjligt att undersöka detta på ett flertal olika sätt men vad 

som anses vara särskilt intressant i detta fall är hur deltagarna konstrueras vilket är varför ett 

med diskursanalytiskt tänk kan vara att föredra. Diskursanalys kan lätt sväva iväg i att bli 

obegripligt vilket är varför den här studien istället ämnar till att avgränsa vad som ska 

analyseras. I varje avsnitt av Lyxfällan behandlas en ny individ det som därför är intressant att 

studera är hur dessa människor beskrivs och hur de liknar och skiljer sig åt från varandra. Det 

studien tar fasta på är att definiera subjektspositioner och dess effekter. I följande stycke 

beskrivs mer ingående var subjektspositioner är och vilka effekter de har. Därtill analyseras 

Lyxfällan utifrån de frågeställningar som ställts upp i syftet.  

 

För att rent konkret undersöka subjektpositioneringar och dess effekter i Lyxfällan analyseras 

avsnitten enskilt för att sedan sammanställas i en helhetsanalys av programmets sammansatta 

budskap till publiken. Den deskriptiva delen av analysen tas fram genom noggrann 

genomgång av de utvalda avsnitten. Till en början transkriberades berättarröstens presentation 

av deltagarna för att på så sätt kunna sammanfatta deltagarna utifrån vad programmet vill att 

vi som åskådare ska ha uppfattat. Därefter sker en sammanställning av vilka gemensamma 

drag som deltagarna uppvisar. Dessa kategoriseras och förklaras med hjälp av exempel. Och 

slutligen presenteras en sammanhållen bild av hur representationen ser ut i programmet. För 

att besvara övriga frågeställningar kopplas den framtagna empirin till de teoretiska ramverk 

som sammanställts i tidigare del kapitel.  

 

3.2.2 Bacchi och subjektspositioner/subjektifieringseffekter 

Carol Bacchis metodologiska ramverk riktar sig till att analysera olika typer av 

policydokument eftersom Bacchi menar att regeringar är aktiva i skapandet och producerandet 

av policyproblem (Bacchi 2009: 1). Vad gäller den här studien är dock inte policydokument 

en relevant empiri att använda sig av, då syftet ämnar till att undersöka makten över tanken. 

Däremot ses ingen motsättning mellan dessa då både Bacchis metod och koncept kan 

appliceras på annan typ av empiri. 

 

Konceptet om subjektifiering kan vara klurigt, den grundläggande idén är att diskurser skapar 

subjektspositioner. När en individ placeras i en sådan position tenderar den att förstå den 

sociala världen utifrån dess subjektsposition (Bacchi 2009:16). Med andra ord kan det sägas 



 

 Sida 16 av 40 

 

att hur vi ser på oss själva och andra beror delvis på vilka subjektspositioner som är 

tillgängliga i det offentliga rummet (Bacchi 2009: 16). När det kommer till att undersöka 

subjektifiering krävs det särskilt fokus på att se till hur problemet representeras. Särskilt hur 

de som representeras som ”problemet” beskrivs och hur de som mottar problembeskrivningen 

kan internalisera eller motsätta sig den beskrivningen (Bacchi 2009: 42). Diskursanalyser 

tenderar till att bortse från hur effekten av den faktiska diskursen påverkar hur människor 

lever deras vardagliga liv (Bacchi 2009: 43).  

 

En specifik del av subjektifiering vilken anses vara särskilt relevant i den här analysen är att 

se till hur grupper av människor ställs emot varandra vilket Foucault beskriver som ’dividing 

practices’ (Bacchi 2009: 16). Ett exempel på det kan vara ’de anställda’ vs. ’de arbetslösa’, 

men kan också tänka i termer av ’missbrukare’ och ’brukare’ av en viss substans ex. alkohol 

(Bacchi 2009: 16). De s.k. ’dividing practices’ innebär att subjektet antingen blir delad inom 

denne själv eller åtskild från andra (Bacchi 2009).  Att ställa grupper emot varandra på det här 

sättet fyller en viktig funktion i att uppmuntra vissa beteenden hos majoriteten i samhället 

(Bacchi 2009: 16). Vad som också hittas i problembeskrivningen är vilka som anses vara 

ansvariga för problematiken överhuvudtaget. Vilket är varför det är relevant att i denna studie 

använda den här metoden för att undersöka huruvida de privata hushållens ekonomi ses som 

ett individuellt eller ett strukturellt problem. 

 

3.2.3 För- och nackdelar med metoden 

Det övergripande svårigheten med att använda sig av kvalitativ metod är att: konsten ligger i 

att hitta kärna och mening ur en stor mängd material (Fejes och Thornberg 2015: 34). För att 

motverka denna problematik har avgränsning gjort till att enbart undersöka subjektspositioner 

och dess effekter. Även detta kan vara svårt att fokusera vilket är varför det är särskilt viktigt 

att hela tiden förhålla analysen till det uppställda teoretiska ramverk som tagits fram i början 

av den här undersökningen.  

 

Kritiker till den kvalitativa forskningen lyfter oftast att forskningen är för subjektiv, att den är 

svår att replikera, det är svårt att dra generella slutsatser samt att den kvalitativa studien 

brister i transparens (Bryman 2011: 368–370). Problemet med subjektivitet handlar om att 

studien i sig är allt för impressionistiska, det vill säga att resultaten i stort bygger på 

forskarens ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt (Bryman 
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2011: 368). Som följd av detta blir det även svårt att replikera studier vilket är en annan del av 

kritiken. Därtill riskerar tolkningen att bli alltför bunden till den empiri som används (David 

och Sutton 2016:274). Vad gäller svårigheter att generalisera hör detta ihop med studiens 

utformning, de kvalitativa studierna syftar till att förstå snarare än att hitta samband (Bryman 

2011:367; Alvehus 2013: 20; Hartman 2004: 273). Detta medför att ett mindre antal enheter  

observeras vilket i sin tur innebär att forskaren helt enkelt inte kan dra för stora slutsatser om 

dessa utgår från statistik generalisering (Bryman 2011: 367). En sista vanlig kritik som den 

kvalitativa forskningen måste förhålla sig är bristen på transparens. Med det här menas är att 

det ofta kan vara väldigt svårt att veta och förstå vad forskaren egentligen har gjort för att 

komma fram till sina slutsatser (Bryman 2011: 370).  

 

Det som är viktigt att vara medveten om i utförandet av studien är således att med tydlighet 

beskriva hur och varför empiri har valts ut samt att knyta empirin tydligt till det tidigare 

uppställda teoretiska ramverket. Vad gäller generaliserbarhet är det inte alla som håller med 

om att det krävs större antal observationer. Kvalitativa forskare kan skapa ”måttliga 

generaliseringar” d.v.s. att slutsatser kan dras utifrån olika aspekter som ligger till fokus för 

undersökningen (Bryman 2011: 369). Dessa generaliseringar är givetvis mer begränsade än 

vad de statistiska generaliseringarna är (Bryman 2011: 370).  
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4. Empiri och analys  

4.1 Presentation av deltagare i Lyxfällan 

 

” Nowadays there really is no primary poverty left in this country . . . In 

Western countries, we are left with problems that aren’t poverty. All right, 

there may be poverty because they don’t know how to budget, don’t know 

how to spend their earnings, but now you are left with the really hard 

fundamental character-personality defect.” (Margaret Thatcher, 1978, citerad 

i Jones, 2012: 64). 

 

I de avsnitt som undersöks i den här studien möter vi nio personer som har problem med 

ekonomin och deras skulder har växt till orimliga proportioner. Sara och Philips extrema 

shopping har lett till en ohållbar ekonomisk situation där de har tvingats ge upp sina 

drömmars bröllop. Letinja är en 23-årig tjej som efter att bott hemifrån i över 5 år varit 

tvungen att flytta tillbaka hem till sin mamma. Pether har ett spelberoende som trots en stabil 

och relativt hög inkomst har lett till att han inte längre kan sätta mat på bordet. Becky är en 

23-årig mamma som fortfarande är beroende av sin egen mamma för att få ekonomin att gå 

ihop. Jonas en djup nedgången spelmissbrukare som till och med har begått bedrägeri för att 

stilla sitt spelbehov. Linnea är en 20årig student som redan i sin unga ålder hunnit dra på sig 

ett rejäla skulder. Christian är den äldsta i detta urval på sina 29 år, hans ekonomiska problem 

beror på hans impulsiva handlande. Nikki och Mathiaz är ett ungt par utan stabila inkomster 

som lever på Mathiaz sjukförsäkrade mamma.  

 

4.1.1 Orsaker till ekonomisk utsatthet   

 

”Du måste byta livsstil totalt: sluta med spelandet, skaffa ett jobb, sluta tycka 

synd om dig själv, sluta manipulera, sluta spela, sluta stjäla. Det är ganska 

mycket vi har att göra den här veckan” (Magnus till Jonas).  

 

Deltagarna lider av en liknande problematik men den orsakande faktorn varierar något. Det 

handlar om curlingfall, spelmissbruk samt impulsivt och barnsligt beteende som förklarande 

faktorer. Curling i de här fallen handlar om att deltagarna har föräldrar eller närstående som 

lånar och ger pengar till deltagarna när pengarna inte räcker till. Vanligtvis är det föräldrar 
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som ställer upp och i vissa fall även belånar sig själva för att hjälpa till. När curling är 

problemet blir lösningen att föräldrarna ska ta ekonomiskt avstånd från sina barn. Det här 

innebär att de inte längre kan låna eller få pengar av sina föräldrar.  

 

” Letinja, min kära Carolina, du står inte på egna ben idag. Du lever på mig. 

Allt det här är slut, det här med pengalån från mig.” 

 

Det representeras i det här fallet med ett moment i programmet när Letinjas mamma ”gör 

slut” med den ekonomiska sidan av sin dotter. Utöver att föräldrarna uppmuntras till att ’kapa 

navelsträngen’ talas det minst lika mycket om att deltagarna måste sluta utnyttja sina nära och 

kära. Det talas i termer av att de manipulerar och lurar till sig lån av vänner och familj. Här 

ligger fokus på att deltagarna är beroende av andra istället för att ta hand om sig själva. 

Deltagarna beskrivs som osjälvständiga och manipulerande.  

 

När det kommer till spelmissbruk representeras den problematiken av Pether och Jonas. Dessa 

två deltagare kämpar emot lusten att spela på nätet, som hjälp får de möta Kick-ass coachen 

Filip Diab. I Pethers fall får han hjälp med att upprätta tillit till sin sambo efter alla 

spelrelaterade lögner. Jonas får hjälp med spelmissbruket i sig. Hur Pether och Jonas hamnat i 

ett missbruk anmärks dock inte på. Det som åskådaren däremot får ta del av är hur mycket de 

har spelat och hur mycket de har ljugit om spelandet för nära och kära. Följaktligen är det 

enda som problematiseras hur dessa deltagare har hanterat sitt spelmissbruk snarare än 

bakomliggande faktorer. I den här kategorin framhäves synen på deltagarna som egoister samt 

att de har låtit suget efter att spel gå ut över både familjära relationer och den individuella 

ekonomin.  

 

”Du sitter ju varje dag och bettar (sic!) bort familjens middag. Det är det du 

sätter på spel, du sätter din dotters liv på spel, ditt liv på spel, ert förhållande 

och er framtid på spel varje gång du stoppar in ett vad…” (Patrick till Pether)  

 

Det som representeras av detta citat är just synen på spel och bristande moral som roten till de 

ekonomiska problemen. Det är spelandet i sig och ett egoistiskt agerande som ligger i grund 

för den katastrofala ekonomin. Barnslighet och impulsivitet används även det som förklarande 

faktor. Det här är en annan sida av curlande som mer syftar till ett ansvarslöst beteende i 

allmänhet. Det handlar alltså inte enbart att de ej tar ansvar över ekonomin utan också att de 
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lever utan tanke på morgondagen. Detta leder i sin tur till en oansvarig konsumtion som slutar 

i att ekonomin inte längre går runt. Inom den här kategorin anses deltagare sakna 

verklighetsförankring samt att de är nonchalanta. De prioriterar lyx och överflöd snarare än att 

tänka på framtida mål och visioner. Här lyfts också ytlighet och fokus på att hålla en fasad 

utåt.  

 

” Det känns lite som att ni ser det som en mänsklig rättighet att gå på 

restaurang och åka utomlands och ni lånar ihop till allting.” (Patrick till Sara 

och Philip).  

 

Ovanstående citat belyser både deltagarnas brist på planering men också att de målar upp en 

fasad. Fasaden i detta fall innebär att paret konsumerar som om att de har mer pengar än de 

faktiskt har för att andra inte ska misstänka hur ekonomin egentligen ser ut. För att lösa sina 

ekonomiska problem råder Patrick och Magnus samtliga deltagare att ändra sina beteenden. 

Samtliga måste växa upp och börja ta ansvar för sin egen ekonomi. Därtill måste merparten 

även sluta leva på sina föräldrar. Det är alltså väldigt tydligt att ansvaret för den ekonomiska 

situationen ligger på individen i fråga. Det är denne som har slösat bort sina pengar genom ett 

oansvarigt beteende. Deltagarna saknar självständighet i ekonomin, de utnyttjar och 

”parasiterar” på vänner och familj för att kunna ägna sig åt onödig konsumtion såsom 

inredning, resor, hotell, restaurangbesök, tobak, teknik, smink, fest, spel, godis, läsk och 

kläder. 

 

Subjektspositioner handlar som tidigare nämnt om vilka sociala relationer som får plats inom 

en diskurs samt deltagarnas positionering inom dessa (Bacchi 2004: 16). Att fundera vilka 

subjektspositioner som görs möjliga undersöks genom att analyseras problemformuleringen 

vilket har gjorts i ovanstående argumentation. Sammanfattningsvis erhålls tre olika 

subjektspositioner i Lyxfällan. Deltagarna tillskrivs i detta fall positioner utifrån deras 

problematik. Det eftersom det är främst dessa egenskaper som framhålls som orsaker till 

deltagarnas havererade ekonomi. I huvudsak förekommer alltså tre olika positioner som 

tillskrivs deltagarna, dessa positioner interagerar med varandra, dvs. att personer kan ingå i 

mer en än grupp samtidigt. Sammanfattningsvis konstrueras de curlade, de spelberoende och 

de ansvarslösa.  
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4.1.2 Skam och paternalism   

Sammantaget tilldelas ett flertal egenskaper som tillskrivs samtliga deltagare. På så sätt ges en 

enhetlig bild av hur det kommer sig att deltagarna har ekonomiska problem och även vilka 

egenskaper som är kopplade till deras ekonomiska beteenden. Överlag beskrivs deltagarna 

som ansvarslösa barn vilka har tappat kontrollen. För att styra upp ’det ekonomiska kaoset’ 

kommer Magnus och Patrick likt föräldrar och tvingar deltagarna att skämmas innan de ska 

lära sig hur de ska ta så kallat vuxenansvar.  

 

Fattigdom kan inte bara förstås som ett osäkert ekonomiskt underläge, hänsyn måste även tas 

till den skam och sociala relation som omger fattigdomen (Lister 2004: 7). Därför är det av 

vikt att undersöka vilka sociala relationer som konstrueras i programmet och hur dessa 

relaterar till skam. Som nämnt är det enkelt att se Magnus och Fredrick som något typ av 

fadersgestalter som ska hantera olydiga barn. Lyxfällan är ett bra exempel på paternalism där 

de överordnande beskyddar, genom passivisering, de underordnade genom att begränsa 

dennes frihet. Varje deltagare måste innan projektet startar skriva på en fullmakt där de 

avsäger sig alla möjligheter att påverka sin egen ekonomi. Först när projektet är avslutat på ett 

tillfredställande sätt, enligt Patrick och Magnus, får fullmakten rivas.  Hur skam kopplas till 

paternalismen förtydligas av de olika momenten i programmet som är särskilt utformade för 

att deltagarna ska skämmas. I varje avsnitt är det viktigt att deltagarna ”får koll” på sin 

ekonomi genom enkla illustrationer. Dessa innefattar bland annat att fylla upp ett badkar med 

all läsk som individen konsumerar per år eller genom att ha ett ’kontantregn’ på den summan 

en individ har spenderat på ett år och sedan låta denne stå på knä och plocka upp pengarna för 

att sedan räkna ihop totalsumman. Det som är talande för programmet är hur både Magnus 

och Patrick ser på deltagarna men också hur dessa ser på sig själva. Ekonomernas 

sammanfattade syn på deltagarna illustreras enklast genom ett citat där Magnus pratar med 

20-åriga Linnea:  

 

” Det finns två parametrar som gjort att du hamnat i den här situationen den 

ena är att du har varit oansvarig, naiv och lite smått korkad om jag får säga 

det, den andra är att du har extremt låga kunskaper om ekonomi.”  

 

Det här citatet är talande för samtliga deltagare och det finns ett flertal liknande exempel. Det 

är inte alltid det sägs rakt ut på detta sätt, men det här synsättet genomsyrar samtliga delar av 

programmet som ingår i den här studien. Sammantaget är det så att deltagarna ses som 
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dumma och oansvariga. Ett avsnitt bryter, om än minimalt, från den här trenden. Den 29-åriga 

Christian vars ekonomiska situations läggs på hans impulsiva beteende. Övriga deltagare 

beskrivs som snälla och goda personer som inte förstår hur ekonomi egentligen fungerar. Men 

med Christian hör vi något annorlunda tongångar.  

 

”Man blir lite fascinerad när man ser på dig för det, man sitter såhär och pratar 

med dig, så verkar du vara en social, öppen, trevlig, klok person. Hur kunde 

en så pass vettig människa ta såna vansinniga beslut under så många år?”  

 

Det som egentligen sägs här är att kloka, vettiga personer inte hamnar i den här situationen. 

Den latenta innebörden blir således att det bara är dumma personer som hamnar i denna 

situation. Det är därmed väldigt tydligt att människor beskrivs utifrån de parametrar och 

stereotyper som tillhör ’undeserving poor’. Dessa fattiga människor har alltså en finansiell 

oförmåga som bottnar i bristande intellekt. Det finns fler parametrar inom begreppet 

’undeserving poor’ än bristande finansiell förmåga, det handlar också om bidragsberoende, 

lättja och bristande moral. Huruvida deltagarna beskrivs som bidragsberoende eller inte kan 

ifrågasättas. I regel talas det inte överhuvudtaget om någon form av offentligt finansierade 

bidrag, men det är väldigt tydligt att deltagarna är beroende av andra människor för att få 

ekonomin att gå ihop. Som tidigare nämnt beskrivs merparten av deltagarna som att de 

utnyttjar och ”parasiterar” på vänner och familj. Detta korrelerar med tidigare diskurser om 

just bidragsberoende (Nunn och Biressi 2009: 108).  

 

”...Du parasiterar på din mamma skulle jag säga. Du bor för en tusenlapp, hon 

köper all mat, du sa t.o.m. att hon köper kalsonger och strumpor. Du är som 

en förvuxen tonåring Jonas. Det är okej om man är 16 år men inte när man är 

26 år gammal, men jag tror att tycker att det är bekvämt.” (Magnus till Jonas)  

 

Att deltagarna beskrivs som lata är något som till viss del redan behandlats, andemeningen i 

mycket av problemformuleringen baseras på just detta. Deltagarna tar inte ansvar över 

ekonomin för att det är lättare att inte göra p.g.a. lättja. Därmed passar även den här delen av 

stereotypen in på deltagarna. Slutligen bör hur deltagarnas moral beskrivs undersökas. Det är 

något svårare att hitta konkreta exempel där det talas om just moral i avsnitten. Programmet i 

helhet genomsyras dock av det latenta budskapet att deltagarna har bristande moral. Detta 

förtydligas om en funderar kring vilken konsumtion som ses som särskilt problematisk. I 
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samtliga avsnitt förutom två lyfts rökning specifikt upp som omoralisk konsumtion i 

allmänhet, men i synnerhet för deltagarna eftersom rökningen även är en symbol för 

ekonomiska felprioriteringar. 

 

” […] Det är det jag tycker är mest horribelt i det här. När ni väl får pengar 

prioriterar ni er själva, presenter till Mathiaz, läsk och godis, tre paket cigg 

om dagen. Det är det jag är mest förundrad över erat samvete eller eran 

moral.” (Magnus och Patrick till Nikki och Mathiaz).  

 

Ovanstående citat representerar ett fall där ekonomerna Patrick och Magnus särskilt pekar ut 

Nikki och Mathiaz moral som bristfällig. Här bildas även en sammankoppling till konsumtion 

i detta fall av läsk, godis och cigaretter. Därtill ställs det här i relation till parets familjära 

relationer där det påpekas att dessa försummar familjen. Det som följer av samtliga 

beskrivningar av deltagarna är segment där åskådaren får möta deltagarnas egna känslor inför 

ekonomin, vilket leder oss vidare till följande tema: självhat.  

 

” Att prata om ekonomi är ganska jobbigt, man blir ledsen för att man har 

svikit folk runtomkring så och mest sig själv också” (Nikki om ekonomin) 

   

4.1.3 Självhat och aktörsskap  

Som tidigare nämnt menar Schildrick och Macdonald (2013) att det finns ett värde i att 

undersöka hur fattiga ser på sig själva. Deras arbete visar att de som skulle definieras som 

relativt fattiga i västvärlden inte ser sig själva som just fattiga. Detta beror på att individer vill 

distansera sig från ju den tidigare nämnda stereotypen (Schildrick och Macdonald 2013:286) 

som i det här arbetet benämns ’undeserving poor’. Individer vill distansera sig eftersom de 

själva ser fattiga som bidragsberoende, lata, odisciplinerade och dumma (Schildrick och 

Macdonald 2013: 286). De ser ner på andra i liknande situationer och vill därför inte vara en 

del av fattigdomen. De anser att andra människor har ett eget ansvar för deras ekonomi och 

dessa är fattiga till följd av överdriven konsumtion och oförmåga till att hantera vardagliga 

ekonomiska bekymmer (Schildrick och Macdonald 2013: 286).  

 

Inte en enda gång hörs ordet fattig i något av programmen. De ekonomiska situationerna 

benämns som kaosartade eller katastrofala. Men deltagarna själva beskrivs inte som fattiga 

och det är inte heller något som säger om sig själva. Det som däremot uttrycks av deltagarna 
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är bristande självkänsla och oförmögenhet till att tro på deras egna förmågor. Initialt handlar 

det om att deltagarna inte orkat ta tag i deras ekonomiska problem eftersom de varit 

övertygade om att de skulle misslyckas utan hjälp. Därtill beskriver en del av deltagarna hur 

dumhet lett till deras nuvarande situationer.  

 

”Varför tar man sms-lån?” (Magnus) ”För att man är dum i huvudet.” (Sara)  

 

Till skillnad från i studien utförd av Schildrick och Macdonald (2013) kan inte en distansering 

från stereotypen om fattiga urskönjas. Här har istället ’undeserving poor’ internaliserats, att 

internalisera stigmatiseringen av fattigdom leder ofta till en känsla av skam (Lister 2004: 

118). Att internalisera den här synen på fattigdom har självfallet även påverkan på deltagarnas 

aktörsskap. Aktörsskap är särskilt viktigt att analysera eftersom detta är kopplat till 

deltagarnas självkänsla och mänskliga värde. Att deltagarna lider av dålig självkänsla är här 

tydligt. De har internaliserat stereotypen ’undeserving poor’ samtidigt som de lider av 

materiell deprivation. När materiell deprivation leder till deprivation i aktörsskap 

underminerar det både självrespekten och självkänslan. Förutom en förminskning och 

förnedring, är fattigdom i termer av aktörsskap avhumaniserande (Ci 2013: 134). 

Avhumaniserande eftersom avsaknaden av aktörsskap inskränker på en väsentlig del av det 

som gör oss till människor, känslan för jaget (Ci 2013: 149). Aktörsskap bör dock analyseras 

med ett visst mått av försiktighet, allt aktörsskap är nämligen inte konstruktiv (Lister 2004: 

125). Aktörsskap kan bland annat utveckla våldsamt beteende, samt att upplyftandet av 

aktörsskap kan fördjupa känslan av skam och förnedring för de som inte lyckats vända 

ekonomin på egen hand (Lister 2004: 125).  

 

”Cirkeln går bara runt, runt, även om jag försöker så vet jag att jag inte 

klarar mig hela månaden. Den 28e, den 29e så är vi där ändå.” (Becky) 

 

Vad som reflekteras av citatet är hur deltagarna har internaliserat synen på sig själva som 

oförmögna att påverka sin egen situation, deltagarna har därmed blivit passiva objekt. När 

deltagare blir passiva objekt förstärks skillnaden mellan ”vi” och ”dem”. Det vill säga att de 

s.k. ’dividing practices’ förstärks. Det här innebär att en grupp tillskrivs vissa negativa 

egenskaper för att särskilja dessa från andra som anses erhålla egenskaper som är nödvändiga 

för att hantera de friheter och skyldigheter som samhällsmedborgare har (Bacchi 2004:29). 

För att undvika att hamna i den förstnämnda gruppen använder individer sig av självreglering 
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genom att agera enligt den norm som aktuella problematiseringar skapar. De som tillhör 

”dem” blir antingen splittrade inom sig själva eller också från andra (Bacchi 2004: 29). I det 

här fallet kan studien inte uttala sig om en intern splittring, däremot kan det talas om en 

splittring från ”oss”. Detta innebär i förlängningen att staten eller andra makthavare bidra till 

att uppmuntra särskilda beteenden hos medborgarna.  

 

En effekt av subjektspositioneringen är att det skapar en distans mellan ”oss” och ”dem”, 

mellan ”de icke-fattiga” och ”de fattiga”. Distansen ämnar till att uppmuntra beteenden hos 

både de fattiga och de icke fattiga. För att undvika fattigdom är det av vikt att inte leva utöver 

sina tillgångar. Subjekteffekten av den här representationen är att individer själva ska se till 

att inte hamna i fattigdom, vi talar alltså om fattigdom som ett individuellt problem snarare än 

ett kollektivt. En ytterligare aspekt som är av vikt att ta hänsyn till är att den också skapar ett 

förakt för ”de fattiga” genom den ständiga paternalismen. Det får ”oss” eller också ”de icke-

fattiga” att målas upp som motsatsen till ”de fattiga”. När de fattiga beskrivs som lata, 

ansvarslösa och dumma framstår de icke fattiga som driftiga, ansvarstagande och vettiga 

individer. Slutligen leder den här uppdelningen till att ”de fattiga” förlorar makten att 

definiera sig själva. Detta kan kopplas till det faktum att journalister ofta speglar de fattiga 

utifrån en egen agenda (Lister 2004:117; Schildrick och Macdonald 2013: 286), även i 

Lyxfällans återgivning av fattiga saknas de fattigas egna reflektioner om sociala strukturer 

och bakomliggande faktorer. Sammantager väljer jag att kalla det här för skapandet av en 

sofistikerad form av klasshat.  

 

4.2 Konsekvenser av framställningen  

Den här studien har visst fokus legat på att studera institutionella processer. I detta fall ses 

media som en institution och en särskilt kraftfull makthavare, särskilt vad gäller makten att 

konstruera och legitimera stereotyper om fattiga deltagare.  Konstruktionen av den andre ger 

ett begränsat handlingsutrymme till vilka frågor och lösningar som anses vara viktiga (Lukes 

2008: 37). Lukes menar att potentiella frågor hålls utanför politiken genom antingen sociala 

krafter, institutionella processer eller genom deltagares beslut (Lukes 2008: 34). När 

potentiella frågor hålls utanför politiken kan det ske antingen på områden där det finns en 

öppen konflikt men också på områden där konflikt saknas. Avsaknaden av konflikt kallas 

även för latenta konflikter (Lukes 2008: 37). På detta sätt skapas en partiskhet i systemet som 

gynnar de dominanta och missgynnar de dominerade.  
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Genom att ta fasta på institutionella och kollektiva handlingar innebär att ansvaret för 

maktutövandet ligger på medlemmarna inom dessa, eftersom de kan samverka eller 

organisera sig för att handla annorlunda (Lukes 2008:65). Det är också detta som blir en 

svårighet i studiet av media, nämligen att benämna sambandet mellan ansvar och makt. De 

mäktigas makt består av att de kan påverka andras subjektiva eller objektiva intressen och de 

bär ansvaret för det (Lukes 2008: 77). I den här studien har en avgränsning skett vad gäller att 

undersöka de fattigas objektiva intresse. Utan vidare analys, är det dock rimligt att anta att det 

inte ligger i de fattigas intresse att ses som dumma, lata och finansiellt oförmögna.  

 

4.2.1 Dominans  

Makt i form av dominans inskränker deltagares möjligheter, tvingar dem eller få dem att kuva 

sig (Lukes 2008: 94). Att inskränka på individers möjligheter och få dem att inte agera i det 

egna intresset har effekter på det politiska deltagandet. En följd av att inkludera intresse i 

maktbegreppet är att det skapar en relation mellan makt och kunskap. En sammankoppling av 

makt och kunskap innefattar att en premiss för maktutövande är att makt kan förvränga 

kunskap (Haugard 2002: 39). Paternalismen som uppvisas i Lyxfällan är en form av 

dominans, där Patrick och Magnus dominerar deltagarna i programmet. Vad gäller 

paternalism är detta något som i vissa fall kan hävdas vara berättigat maktutövande. 

Exempelvis när det kommer till de som inte använder säkerhetsbälte så kan de dra fördel av 

att någon kommer och säger åt dem att de ska göra det (Lukes 2008: 94). Är det då kanske till 

deltagarna i Lyxfällans fördel att bli dominerade på detta sätt?   

 

Den dominans som talas om framkallar och upprätthåller dock ett inskränkt 

självbestämmande. Med andra ord underminerar och förvränger det deltagares självkänsla och 

i förlängningen motverkar det deras omdöme om hur de bäst ska arbeta för sina intressen 

(Lukes 2008: 129). Att deltagarnas självkänsla är påverkad av den rådande diskursen har 

redan talats för i ovanstående argumentation, därmed kan detta ses som ett aktivt förtryck som 

leder till att ’underklassens’ politiska inflytande minimeras. Vad som menas med detta är att 

de fattiga p.g.a. brist av aktörsskap inte agerar i sina egna intressen vad gäller ekonomi. 

Huruvida kunskap förvrängs vid konstruktionen av fattiga i Lyxfällan kan det ses på olika 

sätt. Först och främst kan det påstås att individualiseringen av fattigdomen är en förvrängning 

av kunskap, eftersom de bakomliggande faktorerna till fattigdom är för komplexa för att 

enbart kopplas till den enskilda personen. För det andra ses den schabloniseringen av fattiga 

individer som felaktig, även här beskrivs en förenkling av verkligheten.  
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4.2.2 Individuell nytta?  

Att internalisera vanföreställningar, så som ’undeserving poor’ representerar, är dock inte 

oförenligt med ett rationellt sätt att förhålla sig till sagda föreställningarna (Lukes 2008: 156). 

Det vill säga att det är möjligt att deltagare trots dominans är medvetna om hur de ska lyckas i 

den aktuella kulturen. Medvetenhet om den skeva verklighetsuppfattning som belysts i den 

här studien kan vara fördelaktigt för deltagare då de underkastar sig den för att få hjälp med 

ekonomin. Exempelvis kan de dra fördel av den negativa stereotypen genom att medverka i 

Lyxfällan och därmed förbättra sin ekonomi.  

 

Om hänsyn ej tas till ovanstående problematik bevisas att deltagarnas ekonomi förbättrats 

efter dominansen från Patrick och Magnus. Vilket väcker funderingen huruvida målet helgar 

medlen? För att besvara den här frågeställningen är det fördelaktigt att gå tillbaka till 

föregående argumentation. Det är visserligen så att deltagarna drar nytta av ett deltagande i 

Lyxfällan men vilka samhälleliga konsekvenser bekostas på den individuella nyttan? Det är 

en för stark slutsats att Lyxfällan som har fått deltagarna att internalisera diskursen om 

’undeserving poor’. Det kan däremot påstås att de som medverkat i Lyxfällan har 

internaliserat ovanstående stereotyp, detta innebär att ett ifrågasättande av programmets 

inflytande åtminstone är rimligt. Oavsett om det är Lyxfällan som har skapat denna 

internalisering eller inte, ser vi att diskursen är levande i dagens Sverige.  

 

Poängen är att Lyxfällan sprider en diskurs där även internalisering av ’undeserving poor’ 

ingår. Det vill säga att deltagare inte motsätter sig den negativa beskrivningen av den fattige. 

Eftersom vi redan kommit fram till att detta leder till att de fattiga blir passiva objekt skapar 

detta även konsekvenser för samhället i stort. Detta om en förutsättning för en fungerande 

demokrati anses vara att samtliga medborgare har lika möjlighet vad gäller politisk 

deltagande. Därtill är det enkelt att glömma bort hur aktörsskap är kopplat till att klara sig 

ekonomiskt. Som tidigare nämnt leder en stark självkänsla till en underlättning av att klara av 

förtyck och fördärv (Lister 2004: 126). En förlängning av detta innebär att det är enklare för 

de fattiga att klara av ekonomin och få den att gå runt om deras aktörsskap är intakt (Lister 

2004: 130).   
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4.2.3 Förståelsen av fattigdom  

I Lyxfällan sker en social process där åskådaren får en bild av hur deltagare blir fattiga. Den 

här bilden skapas genom att presentera deltagarna som annorlunda från gemeneman. Det 

handlar alltså om en process för att skapa ”den andre”. Detta leder som nämnt till en 

åtskiljning av grupper i samhället som uppmuntrar vissa beteenden för samhällsmedborgare. I 

termer av makt finns de som saknar makt och de som har makt i frågan, varav ”den andre” ses 

som maktlös (Bacchi 2009: 16). Ytterligare delas vi in i vad Foucalt kallar för ’dividing 

practices’ det som sker är först och främst en indelning mellan åskådaren och deltagarna. 

Denna klyfta syftar till att distansera tittare från den fattiga individen. Därtill skapas en klyfta 

mellan ”de fattiga” och ”de icke-fattiga”.  

 

Fattigdom är inte något som upplevs av en hel befolkning, det är snarare en del av 

befolkningen som upplever fenomenet. Genom Lyxfällan kan den stora massan, ta del av hur 

det är att leva med bristfälliga ekonomiska tillgångar. Det är så massan, som aldrig upplevt 

fattigdom, får en inblick i hur det är. Det massan lär sig genom Lyxfällan är också att det inte 

är dem som kommer hamnar i fattigdom. Bara människor är laglydiga, flitiga och vettiga så 

kommer detta inte hända dem. Detta skapar en begränsad bild av hur verkligheten är 

förskaffad. Men det ger också en begränsad handlingsförmåga vad gäller bekämpningen av 

fattigdom. När den enskilda individen blir den skyldiga är det också denne som ska ta straffet, 

alltså fattigdomen. Det blir också dennes uppgift att ta sig ur fattigdom. Här kommer vi till en 

paradox, den fattiga har internaliserat bilden av ’deserving poor’ vilket påverkar dennes 

aktörsskap negativt.  När detta sker ser vi hur individer blir passiva objekt vilka inte förmår 

att ta sig ut den ekonomiska situationen. Det som händer är alltså en befästning av de fattiga i 

fattigdomen.  

 

Åskådaren lär sig även att förstå fattigdom som orsak av överdriven konsumtion. Att hamna i 

fattigdom är enbart ett resultat av att deltagare lever utöver sina tillgångar. Det som undviks 

att ifrågasätta är såväl tillgångar som konsumtionen. Oavsett om deltagarna är 

höginkomsttagare eller låginkomsttagare är deras problem och skyldigheter desamma. Därtill 

består den överdrivna konsumtionen som pekas ut i programmet av relativt normala 

konsumtionsvaror. Det maktutövande som Lyxfällan ägnar sig åt påverkar alltså inte bara de 

fattiga utan även den resterande befolkningens syn på denna utsatta grupp. De som aldrig 

upplevt fattigdom får lära sig hur de ska bete sig och hur de ska agera för att undvika 

fattigdom. De får lära sig hur en budget läggs upp och matinköp planeras. Fokus ligger 
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därmed på att hålla ordning och reda i ekonomin. De får också lära sig att fattigdom kan 

undvikas om de bara använder sig av innan nämnda redskap. De fattiga däremot får lära sig 

att de är dumma, lata och ansvarslösa. Människor kommer ut ur fattigdomen om de bara tar 

vuxenansvar och planerar. Sammanfattningsvis kan Lyxfällan ses som ett 

socialiseringsprojekt där medborgarna får lära sig det allra viktigaste: att man inte får leva 

utöver sina tillgångar.  

 

4.2.4 Individuellt vs kollektivt 

Att se fattigdom som ett enkom individuellt problem begränsar vår föreställningsvärld och vår 

förmåga att ta sig an problematiken. Fattigdom påverkas och skapas av fler faktorer än den 

enskilda individen. Det finns strukturer som gör att vissa människor är mer troliga att hamna i 

fattigdom än andra, exempelvis påverkar etnicitet, ålder, handikapp och deltagares uppväxt 

förhållanden (Lister 2004: 51–73). Det Lyxfällan gör är att individualisera fattigdomen på ett 

sätt som gör att åskådare enkelt kan bortse från strukturer och enbart se till individuella 

brister. Den kollektiva medvetenheten om strukturella skäl bakom fattigdom undergrävs 

eftersom vi domineras till att se fattigdom som ett enkom individuellt problem.  

 

Vi lär oss att se dessa människor som i grunden skilda från oss och vårat leverne. Det får oss 

att se våra skulder och vår konsumtion som något kontrollerat och normalt. Därtill exkluderas 

ett flertal grupper som lider av liknande problematik. Detta eftersom de vi ser i Lyxfällan är 

individer vars strukturella faktorer lätt kan bortförklaras p.g.a. individuella brister. Det hade 

eventuellt varit svårare att sälja samma bild av deltagarna om dessa hade bestått av någon av 

de mer utsatta grupperna exempelvis invandrade kvinnor (OECD 2017: 3).  När fattigdom 

beskrivs som ett individuellt problem innebär det i förlängningen att även lösningarna bör 

vara individuella. Detta innebär att det statliga och det institutionella ansvaret minskar och det 

kollektiva kan bortse från den problematiken som fattigdom leder till. 

 

Detta innebär dessutom att konsumenter av media får en väldigt ensidig bild av hur 

verkligheten ser ut. Den syn som förmedlas är densamma som representeras av Margret 

Thatcher i inledningen till det här kapitlet. Sammantaget ser vi här hur en diskurs formas och 

reproduceras med en antingen medveten eller omedveten makthavare. Den aktuella diskursen 

både formas och reproduceras i populärkultur såsom Lyxfällan. Detta innebär att det som ses i 

dag är ett tecken på att det statliga ansvaret för att bekämpa fattigdom minskar till förmån för 

det individuella. När diskursen ser ut som sådan leder det till en begränsad ram för hur policy 



 

 Sida 30 av 40 

 

kan utvecklas vad gäller kollektivt ansvar. Följaktligen menas att den syn som utvecklades på 

90-talet där försörjningsstöd utvecklades till att bli prestationsbaserat främjas (Vahlne 

Westerhäll 2005: 109).  

 

4.2.5 Latent konflikt  

Vad gäller frågeställningen om varför de fattiga inte protesterar mot den här framställningen 

måste vi se till de olika maktaspekterna. Slutsatserna av den här studien ligger i en upptäckt 

att arbetarklassen, eller underklassen om man så vill, håller på att tappa eller har redan tappat 

makten i den här frågan. Åtminstone i den här representationen saknas både ifrågasättande 

och motsättande. Det kan vara tecken på en latent konflikt. Latenta konflikter är potentiella 

konflikter som aldrig uppdagas eftersom det finns en motsättning mellan intressena hos de 

som utövar makt och de verkliga intressena hos de som exkluderas (Lukes 2008: 37).  

 

I detta fall skulle det vara att de fattiga skulle motsätta sig framställningen av dem eller också 

agera för att motverka den fattigdom som de upplever. Vad gäller fallet Lyxfällan finns ett 

flertal potentiella konflikter. Exempelvis är det rimligt att argumentera för att minska räntor 

på sms-lån och andra typer av snabblån. Detta skulle gynna en utsatt grupp som av olika 

anledningar kan tvingas ta lånen för att överleva månaden. Det skapas dock en ond spiral 

eftersom möjligheterna att betala tillbaka lånen begränsas av den alltför höga räntan. I ett 

sådant fall representeras den reella maktutövaren av kreditbolagen men deras makt möjliggörs 

av hur vi se på de fattiga och de utsatta. Därtill är det mycket möjligt att deltagarna och ’de 

fattiga’ inte inser att det är i deras intresse att ifrågasätta lagarna omkring kreditbolagen, 

eftersom de dominerats till att se problematiken som eget förvållad. Det är som sagt ett 

individuellt problem om individer ska bemöta och hantera själva. 

 

När det kommer till frågan om skaparna av Lyxfällan är medvetna om den makt som utövas 

är detta något som enbart kan spekuleras i. Om makthavaren är omedveten om sin makt kan 

detta ske antingen genom att makthavaren inte är medveten om den ”egentliga meningen eller 

motivet” bakom dennes handlingar, eller också så kan makthavaren vara omedveten om hur 

andra uppfattar dennes handlingar. En tredje möjlighet är att makthavaren är omedveten om 

vilka konsekvenser som följer av dennes handlingar (Lukes 2008: 61). Det enkla svaret på 

frågan om vem som bär ansvaret för porträtteringen av fattiga enligt ’underserving poor’ är att 

säga skaparna av Lyxfällan. Men för att besvara frågan kan det även vara en idé att se till 

vilken avsikt skaparna har. Om antagandet är att skaparna av Lyxfällan är omedvetna om de 
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konsekvenser deras porträttering ger innebär det också att dessa inte kan hävdas dominera. 

Om de däremot är ignoranta om konsekvenserna fastän de inte borde vara det så anses de 

dominera. (Dowding 2006: 141) Med detta menas om det är självklart att konsekvenserna 

följer av porträtteringen. Huruvida skaparna av Lyxfällan är medvetna eller omedvetna är 

dock som nämnt något som enbart kan spekuleras i.  
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5. Slutsatser 

Det den här studien har kommit fram till är således att maktens tredje ansikte påverkar vilka 

möjligheter och utrymmen som finns i bekämpandet av fattigdom. Det inledande syftet och 

frågeställningarna har på ett tillfredställande sätt besvarats. Vad gäller framställningen av den 

fattige ses en tydlig schablonisering som härstammar från ’undeserving poor’. De fattiga ses 

som ansvarslösa, lata, dumma och odisciplinerade. En följd av detta är att deltagarna i det här 

fallet har internaliserat stereotypen och därmed också förvandlats till passiva objekt, däremot 

upptäcks inte ett erkännande av denna internalisering rent konkreta termer. Deltagarna själva 

ser sig inte som fattiga, men de erkänner sig själva som ansvarslösa, lata, dumma och 

odisciplinerade. En effekt av denna passivitet är att fattigdomen kan förstärkas eftersom 

deltagarna saknar tilltro till sin egen förmåga.  

 

Vad gäller maktaspekten kan denna ses på från flera olika vinklar. Den mediala vinkeln 

innebär att fokusera på hur Lyxfällan påverkar som makthavare. En annan vinkel är att se till 

den maktobalans som skapas mellan deltagarna i Lyxfällan och åskådaren. Det sker en tydlig 

distanstagning från de aktuella deltagarna eftersom programmet skapar två läger ”vi” och 

”dem”.  Detta kallas även ’dividing practices’ (Bacchi 2009: 16) och i den här studien har 

dessa preciserats till att behandla ”de fattiga” vs. ”de icke-fattiga”.  

 

Det synsätt som ges till oss av Lyxfällan antas ha en påverkan på hur vi ser på fattiga 

människor. Den synen leder i sin tur till en hel del samhälleliga konsekvenser. Dels finns ett 

underliggande antagande där vi likt Thatcher menar att det egentligen inte finns någon 

fattigdom i Sverige, och när den nu gör det så är den självförvållad. Detta betyder i sin tur att 

lösningarna på problemet blir att rikta in sig på de enskilda individerna och deras 

tillkortakommanden istället för att se till bakomliggande strukturella problem. Därtill är det en 

stor del av den fattiga befolkningen som osynliggörs. Det blir enkelt att enbart se till curlade 

ungdomar och spelberoende killar istället för att se till de som missgynnas inom 

arbetsmarknaden så som ex. invandrade kvinnor och andra som på ett eller annat sätt 

systematiskt hamnar utanför arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis är det tydligt att 

fattigdomen individualiseras.  

 

Hur kommer det då sig att ingen av deltagarna protesterar mot såväl framställningen som den 

faktiska verkligheten? Med den faktiska verkligheten syftar jag på de växande ekonomiska 
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klyftorna och att de fattiga blir alltfler. Det finns inget entydigt svar på frågan om varför ingen 

protest hörs, men det som kommits fram till är att då de fattiga domineras av media så skapar 

det en maktlöshet där de objektiva intressena förtrycks. Detta är något som de fattiga kan vara 

lika medvetna som omedvetna om, dvs de objektiva intressena. Detta kan dock även ses som 

en förlängning av den internalisering som sker, även de fattiga anser att deras fattigdom är 

självförvållad.  

 

Hur vi förstår fattigdom och hur vi ser på fattigdom har med sig en massa negativa 

konnotationer. Den schablon av fattigdom och fattiga som målas upp i program såsom 

Lyxfällan bidrar till en rad negativa konsekvenser för samhället. I första rummet påverkar 

bilden de fattiga själva, självkänslan och aktörsskapet i stort. De fattiga ser sig själva som 

misslyckade i form av att de är lata, dumma och odisciplinerade. Det här skapar en ond spiral 

som ytterligare riskerar att påverka deras ekonomi i negativ riktning. 

 

I andra rum påverkas åskådarna av programmet, vad gäller de fattiga faller de in under 

ovanstående kategori. De ’icke-fattiga’ däremot får en förvriden bild av fattigdomens orsaker 

men framförallt skapas ett klasshat utifrån premissen att de fattiga har skapat sin nuvarande 

situation på egen hand. Det är en form av avhumanisering av de fattiga som till syvende och 

sist ämnar till att reglera beteendet hos befolkningen.  

 

I det tredje rummet ses problematiken i en större kontext. Det som sker är att fattigdomen blir 

individualiserad. När fattigdom individualiseras innebär det att även bekämpningen av 

fattigdomen individualiseras. Det kollektiva ansvaret att bekämpa fattigdom begränsas och 

fokus skiftar till att skapa möjligheter för de fattiga att själva motverka fattigdomen. Det 

kollektiva slipper i följd skuld i skapandet och reproducerandet av fattigdom, istället ligger 

fokus på enskilda individer. Slutligen påverkar detta vilken policy som förs på området samt 

vilka sakfrågor som anses vara viktiga.  
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6. Diskussion  

Som nämnt i inledning var syftet med det här arbetet att undersöka hur fattigdom framställs i 

svensk underhållnings-tv. För att undersöka detta har Lyxfällan valts som representant för 

svensk tv. Den avgränsningen gjordes främst för att möjliggöra fördjupning i arbetet. De 

frågeställningarna som ställdes upp i den inledande fasen har besvarats på ett tillfredställande 

sätt men det vore intressant att ytterligare fördjupa sig i vilka eventuella konsekvenser 

framställningen har för samhället.  

 

Arbetet har utgått från olika teorier men betoning har varit att undersöka makt och detta 

utifrån maktens tredje ansikte. Att arbeta utifrån Lukes maktbegrepp kan te sig svårhanterligt 

eftersom det innebär att försöka analysera den ’osynliga’ makten. Därtill finns det en 

svårighet i att precisera ett objektivs intresse. Därför har den här studien bortsett från den 

aspekten av Lukes maktanalys. Istället har fokus legat på att studera problemformuleringar 

för att med hjälp av dessa kunna koppla ihop makt med metod. Metoden har således till viss 

del utgått från Bacchis What’s the problem represented to be? Sammanfattningsvis användes 

en kombination av Lukes metodologiska ramverk och Bacchis, att kombinera Bacchis metod 

med Lukes innebar en viss modifiering men framförallt en konkretisering av 

tillvägagångssättet eftersom Lukes fokuserar mer på att analysera det objektiva intresset.   

 

Kombinationen underlättade analyserandet av makt genom att dela upp analysen i två delar, 

där startpunkten vara att analysera subjektspositioner och subjektseffekter. En svaghet i det 

här arbetet är mängden avsnitt av Lyxfällan som analyserats. Det hade varit fördelaktigt att 

använda fler analysenheter eftersom fler representanter för respektive subjektsposition hade 

erhållits. De grupper som syftas till är alltså de curlade, de spelberoende och de ansvarslösa.  

 

Den övergripande slutsatsen som studien kommer fram till är att fattigdomen 

individualiseras. På grund av studiens utformning kan detta ej appliceras på samhället i stort. 

Men det kan sägas att vi ser tecken av en individualisering av fattigdomen. Ett intressant 

område att undersöka för att gå vidare i studiet av fattigdom och representation vore att 

undersöka huruvida det stämmer att den negativa diskursen om fattigdom korrelerar med mer 

prestationsbaserade marknadsåtgärder. Detta hade kunnat undersökas genom att kombinera 

en undersökning av diskursen samt en beskrivande undersökning av hur det svenska 

välfärdssamhällets har förändrats och utvecklas vad gäller synen på fattigdomsbekämpning.  
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Lyxfällan. Säsong 22, avsnitt 3. 2017. Viafree, TV3. 23 mars. 

https://www.viafree.se/program/livsstil/lyxfallan/sasong-22/avsnitt-3 

 

Lyxfällan. Säsong 22, avsnitt 4. 2017. Viafree, TV3. 30 mars. 

https://www.viafree.se/program/livsstil/lyxfallan/sasong-22/avsnitt-4 

 

Lyxfällan. Säsong 22, avsnitt 5. 2017. Viafree, TV3. 6 april. 

https://www.viafree.se/program/livsstil/lyxfallan/sasong-22/avsnitt-5 

 

Lyxfällan. Säsong 22, avsnitt 6. 2017. Viafree, TV3. 13 april. 

https://www.viafree.se/program/livsstil/lyxfallan/sasong-22/avsnitt-6 

 

Lyxfällan. Säsong 22, avsnitt 7. 2017. Viafree, TV3. 20 april. 

https://www.viafree.se/program/livsstil/lyxfallan/sasong-22/avsnitt-7 

 

Lyxfällan. Säsong 22, avsnitt 8. 2017. Viafree, TV3. 27 april. 

https://www.viafree.se/program/livsstil/lyxfallan/sasong-22/avsnitt-8  
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