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Abstract 
	  
Titel	   	   	   Textanalys	  av	  ungdomsserien	  Vilma	  
	  
Författare	   	   Fanny	  Fasth	  &	  Kristin	  Olsson	   	  
	  
Handledare	   	   Ingegerd	  Rydin	  
	  
Examinator	   	   Lena	  Ewertsson	  
	  
Institution	   	   Sektionen	  för	  Hälsa	  och	  Samhälle	  vid	  Högskolan	  i	  Halmstad	  
	  
Utbildning	   	   Medier	  och	  kommunikation	  i	  teori	  och	  praktik	  180	  högskolepoäng	  
	  
Syfte	   Att	  ta	  reda	  på	  vilka	  budskap	  serien	  Vilma	  förmedlar	  till	  sin	  målgrupp	  

och	  hur	  dessa	  förmedlas.	  
	  
Teori	   	   	   Hermeneutik,	  Kritisk	  diskursanalys	  &	  Semiotik	  	  
	  
Metod	  	   	   Kritisk	  diskursanalys	  &	  Semiotisk	  analys	  
	  
Resultat	   De	  tolkningar	  som	  vi	  har	  kommit	  fram	  till	  vid	  textanalysen	  av	  

ungdomsserien	  Vilma	  är;	  att	  serien	  med	  hjälp	  av	  dess	  karaktärer	  
förmedlar	  moraliska	  budskap	  och	  sunda	  värderingar	  till	  sina	  tittare.	  
Förutom	  att	  serien	  är	  underhållande,	  är	  vår	  tolkning	  att	  Sveriges	  
Television	  uppnår	  ytterligare	  ett	  av	  sina	  mål;	  att	  deras	  program	  ska	  
vara	  bildande.	  Seriens	  huvudkaraktär	  Vilma	  utvecklas	  under	  seriens	  
gång	  och	  i	  de	  sista	  avsnitten	  har	  hennes	  självförtroende	  stärkts	  och	  
hon	  tar	  mer	  plats	  i	  sitt	  umgänge.	  Samtidigt	  som	  hon	  fungerar	  som	  en	  
inspirerande	  och	  ”sund”	  förebild	  för	  sina	  tittare,	  är	  vår	  uppfattning	  att	  
det	  även	  finns	  en	  fara	  med	  att	  framställa	  henne	  så	  duktig	  och	  
”perfekt”.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  de	  ideal	  som	  Vilma	  förmedlar	  till	  sina	  
tittare	  riskerar	  att	  ses	  som	  ouppnåeliga	  och	  istället	  kan	  påverka	  dem	  
negativt.	  De	  här	  resultaten	  är	  grundade	  i	  våra	  egna	  tolkningar	  och	  
därmed	  påverkade	  av	  vår	  förförståelse	  och	  våra	  erfarenheter. 

 
Nyckelord	   Ungdomar,	  Budskap,	  Moral,	  Förebild,	  Värderingar,	  Media,	  

Samhällsstruktur,	  Genus,	  Identitet	  	  
	  

	  
	  



 3 

Sammanfattning	  
	  
Medierådets	  rapport	  Ungar	  och	  medier	  2010	  belyser	  att	  barn	  och	  ungdomar	  mellan	  9	  till	  16	  
år	  tittar	  på	  TV	  minst	  en	  timme	  om	  dagen.1	  Enligt	  Huntemann	  och	  Morgan	  har	  TV	  stort	  
inflytande	  på	  hur	  denna	  åldersgrupps	  värderingar	  formas,	  vad	  de	  tänker	  på	  och	  pratar	  om.2	  
Vi	  har	  genomfört	  en	  textanalys	  av	  Sveriges	  Televisions	  ungdomsserie	  Vilma	  och	  empirin	  i	  vår	  
studie	  har	  varit	  avsnitt	  ur	  serien.	  Syftet	  med	  textanalysen	  var	  att	  undersöka	  vilka	  budskap	  
serien	  förmedlar	  till	  sin	  målgrupp,	  som	  är	  ungdomar	  i	  åldern	  12	  till	  15	  år3,	  och	  hur	  de	  
förmedlar	  dessa	  budskap.	  De	  teorier	  som	  har	  legat	  till	  grund	  för	  forskningen	  är	  hermeneutik,	  
kritisk	  diskursanalys	  och	  semiotik.	  	  
	  
Resultatet	  av	  de	  tolkningar	  som	  vi	  gjort	  i	  vår	  analys	  är;	  att	  serien	  Vilma	  med	  hjälp	  av	  dess	  
karaktärer	  förmedlar	  moraliska	  budskap	  till	  sin	  målgrupp.	  Vår	  tolkning	  av	  moraliska	  budskap	  
är	  ”budskap	  som	  formar	  en	  god	  samhällsmedborgare”.	  En	  god	  samhällsmedborgare	  är,	  
enligt	  våra	  tolkningar,	  en	  person	  med	  sunt	  förnuft	  och	  som	  bryr	  sig	  om	  sina	  medmänniskor.	  
Samtidigt	  är	  vår	  uppfattning	  att	  huvudkaraktären	  Vilma	  eventuellt	  framställs	  för	  ”duktig”,	  
vilket	  vi	  tror	  kan	  ha	  en	  negativ	  påverkan	  på	  sina	  tittare.	  Risken	  finns	  att	  de	  inte	  kan	  relatera	  
till	  Vilma,	  då	  hon	  enligt	  våra	  tolkningar,	  porträtteras	  för	  ”perfekt”	  och	  talangfull.	  Det	  här	  kan	  
få	  tittarna	  att	  känna	  sig	  otillräckliga	  och	  få	  prestationsångest.	  En	  annan	  tolkning	  som	  vi	  
kommit	  fram	  till	  är	  att	  serien	  avspeglar	  hur	  samhällsstrukturen	  ser	  ur	  idag,	  i	  form	  av	  
maktförhållanden,	  trender	  och	  i	  olika	  teman	  som	  serien	  tar	  upp.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
                                                
1 Medierådet, 2010, s.36 
2 Huntemann & Morgan, 2001, s.310 
3 Sjöberg & Rydin, under arbete 
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1.	  Inledning	  
	  

I	  boken	  Handbook	  of	  children	  and	  the	  media	  skriver	  Huntemann	  och	  Morgan	  om	  medier	  och	  
dess	  roll	  vid	  barns	  identitetsutveckling.4	  De	  menar	  att	  tillsammans	  skapar	  och	  sprider	  de	  
olika	  medierna	  ett	  massivt	  flöde	  av	  bilder,	  föreställningar	  och	  symboler.	  Det	  här	  flödet	  
formar,	  enligt	  Huntemann	  och	  Morgan,	  hur	  barn	  och	  ungdomar	  tycker	  och	  tänker	  om	  
världen	  samt	  hur	  de	  uppfattar	  sig	  själva	  i	  relation	  till	  den.	  Huntemann	  och	  Morgan	  menar	  att	  
medierna	  ger	  många	  exempel	  på	  olika	  typer	  av	  människor,	  attityder,	  värderingar	  och	  
situationer.	  Oavsett	  om	  vi	  känner	  samhörighet	  med	  de	  ”mänskliga	  förebilder”	  som	  medierna	  
ger	  oss,	  eller	  känner	  motstridighet,	  menar	  Huntemann	  och	  Morgan	  att	  de	  hjälper	  oss	  
(medvetet	  eller	  omedvetet)	  att	  definiera	  och	  konstruera	  våra	  identiteter.5	  	  
	  
Följande	  är	  ett	  utdrag	  från	  SVT:s	  beskrivning	  av	  Public	  service-‐uppdraget	  som	  finns	  att	  läsa	  
på	  företagets	  hemsida:	  	  
	  

SVT:s	  utbud	  präglas	  av	  demokratiska	  och	  humanistiska	  värden,	  
folkbildningsambitioner,	  mångfald	  och	  kvalitet	  och	  ska	  vara	  tillgängligt	  för	  alla	  
oavsett	  förutsättningar	  och	  bakgrund.6  
 

Vi	  tyckte	  det	  var	  intressant	  att	  undersöka	  om	  SVT	  lever	  upp	  till	  detta	  i	  ett	  av	  sina	  
ungdomsprogram.	  Vi	  valde	  att	  studera	  SVT:s	  ungdomsserie	  Vilma	  som	  hade	  premiär	  i	  mars	  
år	  2010.	  Vilma	  är	  en	  fiktionserie	  och	  de	  som	  medverkar	  i	  serien	  är	  skådespelare.	  Seriens	  
genre	  är	  drama	  och	  handlar	  om	  den	  13	  åriga	  tjejen	  Vilma	  och	  hennes	  liv	  som	  är	  fyllt	  av	  
musik,	  vänskap	  och	  kärlek.7	  Vi	  formulerade	  vårt	  problemområde	  så	  att	  det	  skulle	  fungera	  
som	  ett	  komplement	  till	  Ingegerd	  Rydins	  och	  Ulrika	  Sjöbergs	  (vid	  Högskolan	  i	  Halmstad)	  
pågående	  forskning	  kring	  SVT:s	  blogg	  Vilma.se,	  som	  riktar	  sig	  till	  barn	  och	  ungdomar.	  	  
	  

1.1	  Syfte	  
Vårt	  syfte	  med	  uppsatsen	  var	  att	  undersöka	  vilka	  budskap	  Vilma	  förmedlar	  till	  sin	  målgrupp	  
och	  hur	  de	  går	  till	  väga	  för	  att	  förmedla	  dessa	  budskap.	  Vi	  har	  undersökt	  huruvida	  SVT	  valt	  
att	  avspegla	  det	  som,	  enligt	  våra	  tolkningar,	  tillhör	  normaliteten	  i	  samhället	  idag.	  Vi	  har	  
undersökt	  trender,	  maktförhållanden	  och	  teman	  i	  Vilma.	  Enligt	  SVT:s	  årsredovisning	  2010	  

                                                
4 Huntemann & Morgan, 2001, s.310 
5 Huntemann & Morgan, 2001, s.310  
6 http://svt.se/2.166972/1.2551453/det_har_ar_public_service, hämtad 2012-01-17 
7 Sjöberg & Rydin, under arbete 
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strävar	  de	  efter	  att	  främja	  jämställdhet.8	  Därför	  var	  även	  vårt	  syfte	  att	  studera	  hur	  
maktpositionerna	  är	  fördelade	  i	  serien	  utifrån	  ett	  genusperspektiv.	  	  	  
	  

1.2	  Problemområde	  
Enligt	  Boréus	  bidrar	  det	  som	  visas	  på	  TV	  till	  att	  påverka	  vårt	  samhälle,	  det	  formar	  till	  viss	  del	  
människors	  föreställningar	  och	  värderingar	  om	  samhället.9	  I	  Medierådets	  rapport	  Ungar	  och	  
medier	  2010	  framkommer	  det	  att	  unga	  tittar	  mycket	  på	  TV10	  och	  enligt	  Skarre	  Aasebø	  och	  
Melhuus	  påverkas	  ungdomars	  identitetsutveckling	  mycket	  av	  medier.11	  Därför	  anser	  vi	  att	  
det	  var	  viktigt	  att	  studera	  vilka	  budskap	  som	  förmedlas	  i	  ett	  ungdomsprogram	  och	  hur	  dessa	  
budskap	  förmedlas.	  Enligt	  SVT	  är	  deras	  uppdrag,	  förutom	  att	  underhålla,	  även	  att	  förmedla	  
TV-‐program	  som	  ska	  bilda	  svenska	  folket.12	  Vi	  valde	  att	  studera	  SVT:s	  dramaserie	  Vilma	  för	  
att	  se	  huruvida	  SVT	  följer	  sitt	  uppdrag	  i	  ett	  specifikt	  ungdomsprogram.	  	  
	  
1.2.1	  Forskningsfråga	  
Utifrån	  problemområdet	  var	  vår	  forskningsfråga:	  	  
Vilka	  budskap	  förmedlar	  serien	  Vilma	  till	  sin	  målgrupp	  och	  hur	  förmedlas	  dessa?	  	  
	  

1.3	  Uppsatsens	  disposition	  	  
I	  kapitel	  två	  redovisas	  bakgrundsinformation	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  vår	  studie.	  I	  kapitel	  tre	  
beskrivs	  de	  teoretiska	  och	  vetenskapsteoretiska	  utgångspunkter	  som	  använts.	  Kapitel	  fyra	  är	  
vårt	  metodavsnitt	  där	  vi	  redogör	  för	  våra	  metoder.	  I	  kapitel	  fem	  finns	  våra	  analyser	  och	  
resultat	  av	  studien.	  Vår	  slutdiskussion	  hittas	  i	  kapitel	  sex,	  här	  väver	  vi	  samman	  våra	  
tolkningar	  med	  teorierna	  och	  diskuterar	  kring	  forskningsfrågan.	  I	  kapitel	  sju	  finns	  vårt	  slutord	  
och	  kapitel	  åtta	  ger	  förslag	  på	  vidare	  forskning	  kring	  ämnet	  som	  studien	  handlat	  om.	  Kapitel	  
nio	  redovisar	  de	  källor	  som	  vi	  använt	  oss	  av,	  och	  i	  kapitel	  tio	  finns	  en	  bilaga	  med	  de	  
forskningsfrågor	  vi	  utgått	  ifrån	  i	  analysen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                                
8 http://svt.se/content/1/c8/01/02/61/32/Slutlig%20%C5R%202010%20p%E5skriven.pdf, hämtad 2011-11-16 
9 Boréus, 2011, s.131 
10 Medierådet, 2010, s.31 
11 Skarre Aasebø & Melhuus, 2007, s.107 
12 http://svt.se/content/1/c6/70/11/08/Slutlig%20%C5R%202010%20p%E5skriven.pdf, 2010, s.7-8, hämtad 2011-
11-16 
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2.	  Bakgrund	  
	  

2.1	  Sveriges	  Television	  	  
Tanken	  bakom	  begreppet	  public	  service	  är	  att	  alla	  medborgare	  i	  ett	  demokratiskt	  
land	  ska	  få	  tillgång	  till	  opartisk	  och	  mångsidig	  information	  inom	  en	  mängd	  olika	  
områden.	  Ett	  public	  service-‐företag	  speglar	  omvärlden	  ur	  många	  olika	  perspektiv.	  
Som	  SVT-‐tittare	  ska	  man	  kunna	  ta	  reda	  på	  vad	  som	  tilldrar	  sig	  i	  landet	  och	  världen	  
runtomkring	  så	  att	  man	  själv	  kan	  bilda	  sig	  en	  egen	  åsikt.13	  	  

	  
Enligt	  Mediebarometern	  2010	  har	  SVT	  inte	  längre	  en	  ledande	  ställning	  gällande	  flest	  TV-‐
tittare	  bland	  den	  yngre	  publiken,	  de	  kommersiella	  kanalerna	  har	  tagit	  över.14	  	  
	  
2.1.1	  SVT	  och	  jämställdhet	  
I	  SVT:s	  årsredovisning	  2010	  står	  det	  att	  de	  bland	  annat	  ska	  arbeta	  för	  följande:	  	  
	  

• vara	  en	  av	  de	  viktigaste	  aktörerna	  i	  utvecklingen	  av	  ett	  samhälle	  präglat	  av	  
jämställdhet	  mellan	  kvinnor	  och	  män	  samt	  etnisk,	  religiös	  och	  kulturell	  
mångfald	  i	  vid	  mening	  	  

• undvika	  generaliseringar	  och	  låta	  människor	  framträda	  som	  individer	  och	  inte	  
i	  första	  hand	  som	  representanter	  för	  den	  egna	  gruppen15	  

Vi	  ansåg	  att	  det	  var	  intressant	  att	  analysera	  serien	  Vilma	  ur	  ett	  genus-‐	  och	  
jämställdhetsperspektiv	  mellan	  könen	  för	  att	  se	  hur	  de	  arbetar	  för	  de	  här	  punkterna	  i	  serien.	  	  	  
	  

2.2	  Produktionen	  Vilma	  
Enligt	  chefredaktören	  för	  serien	  väcktes	  idén	  till	  produktionen	  ur	  en	  liknande	  serie	  
producerad	  i	  Norge.	  Målgruppen	  för	  serien	  är	  ungdomar	  i	  åldrarna	  12	  till	  15	  år.16	  Serien	  är	  
producerad	  av	  företaget	  Way	  Creative	  Films.17	  Som	  komplement	  till	  serien	  finns	  det	  en	  
blogg,	  där	  huvudkaraktären	  Vilma	  både	  skriver	  textinlägg	  och	  lägger	  upp	  videos.	  På	  bloggen	  
kan	  tittarna	  kommentera	  inlägg	  och	  vara	  med	  att	  forma	  serien,	  de	  kan	  i	  viss	  mån	  vara	  med	  
och	  påverka	  seriens	  handling.18	  

                                                
13 http://svt.se/2.60175/1.707572/vad_ar_public_service, hämtad 2011-12-19 
14 Mediebarometern 2010  
15 http://svt.se/content/1/c8/01/02/61/32/Slutlig%20%C5R%202010%20p%E5skriven.pdf, hämtad 2011-12-23 
16 Sjöberg & Rydin, under arbete 
17 http://waycreative.se/film-och-tv/, hämtad 2012-01-14 
18 Sjöberg & Rydin, under arbete 
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Serien	  Vilma	  sändes	  på	  TV	  och	  avsnitten	  fanns	  att	  tillgå	  på	  SVT:s	  hemsida	  under	  en	  lång	  tid.	  
Vilma	  är,	  enligt	  Sjöberg	  och	  Rydin,	  ett	  exempel	  på	  hur	  svensk	  traditionell	  TV	  flyttas	  från	  TV-‐
sändningar	  som	  främsta	  mediekanal	  och	  istället	  använder	  transmedialt	  berättande.	  Sjöberg	  
och	  Rydin	  menar	  att	  tanken	  med	  transmediala	  produktioner	  är	  att	  dessa	  ska	  användas	  som	  
marknadsföringsverktyg	  och	  öka	  tittarunderlaget.19	  
	  

2.3	  Medier	  och	  identitetsutveckling	  	  
Medierådet	  genomförde	  en	  undersökning	  år	  2010	  för	  att	  kartlägga	  ungdomars	  medievanor.	  
Den	  visade	  att	  av	  de	  2	  000	  tillfrågade	  ungdomarna,	  mellan	  9	  till	  16	  år,	  tittar	  80	  procent	  av	  
dem	  på	  TV	  minst	  en	  timme	  varje	  dag.	  Det	  var	  en	  kvantitativ	  urvalsundersökning	  med	  både	  
postal	  enkät	  samt	  möjlighet	  till	  att	  svara	  på	  webben.20	  Av	  2	  000	  tillfrågade	  var	  det	  en	  
svarsfrekvens	  på	  60	  procent.21	  Det	  här	  såg	  vi	  som	  ett	  intressant	  och	  betydelsefullt	  resultat	  
för	  vår	  studie,	  eftersom	  det	  visar	  att	  ungdomar	  i	  den	  åldersgruppen	  som	  Vilma	  riktar	  sig	  till	  
(12	  till	  15	  år)	  ser	  på	  TV	  minst	  en	  timme	  om	  dagen.	  Enligt	  Huntemann	  och	  Morgan	  spelar	  
medier	  en	  stor	  roll	  i	  ungdomars	  vardagsliv	  och	  påverkar	  deras	  normer	  och	  värderingar.22	  Att	  
majoriteten	  av	  de	  tillfrågade	  ungdomarna	  tittar	  på	  TV	  minst	  en	  timme	  om	  dagen	  kan	  tyckas	  
obetydligt,	  men	  vår	  tolkning	  är	  att	  TV	  och	  dess	  programutbud	  kan	  ha	  betydelse	  för	  
ungdomars	  identitetsutveckling	  eftersom	  det	  är	  ett	  återkommande	  inslag	  i	  deras	  liv.	  	  
	  

Identitet	  innebär	  känslan	  av	  att	  i	  grunden	  vara	  densamma,	  samtidigt	  
	  	   	   som	  man	  hela	  tiden	  vet	  med	  sig	  att	  man	  förändras	  med	  förändrade	  	  

yttre	  omständigheter	  och	  från	  situation	  till	  situation.23	  
Rönnberg,	  2003,	  s.100	  

	  	  
Identiteten	  bestäms	  enligt	  Rönnberg	  till	  stor	  del	  av	  minnen	  och	  erfarenheter	  och	  utvecklas	  
kontinuerligt.	  Hon	  anser	  att	  varje	  person	  hela	  tiden	  deltar	  aktivt	  i	  det	  sociala	  skapandet	  av	  
sig	  själv	  samt	  påverkar	  andra	  i	  deras	  skapande.24	  Olausson	  menar	  att	  identiteten	  formas	  
både	  utifrån	  inslag	  av	  personlighet	  och	  utifrån	  social	  roll.	  Trots	  att	  identitet	  anses	  vara	  något	  
som	  gör	  en	  person	  unik,	  är	  den	  förknippad	  med	  medlemskap	  (eller	  bristen	  på	  medlemskap)	  i	  
en	  grupp,	  religion	  eller	  nationalitet,	  enligt	  Olausson.25	  
	  

                                                
19 Sjöberg & Rydin, under arbete 
20 Medierådet, 2010, s.7, 36  
21 Medierådet, 2010, s.7, 36  
22 Huntemann & Morgan, 2001, s.310 
23 Rönnberg, 2003, s.99-100  
24 Rönnberg, 2003, s.99-100  
25 Olausson, 2009, s.143  
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2.3.1	  Populärkultur	  och	  könsrollsstereotyper	  	  
Enligt	  Rönnberg	  erbjuder	  populärkulturen	  många	  alternativ	  och	  ”vägvisare”	  som	  kan	  
underlätta	  utvecklingen	  av	  identiteten,	  till	  exempel	  definitioner	  av	  stil,	  värderingar	  och	  
”modeller”	  av	  personligheter	  och	  roller.	  Roller	  som	  populärkulturen	  använder	  sig	  av	  för	  att	  
kategorisera	  sina	  karaktärer,	  menar	  Rönnberg,	  är	  bland	  annat	  könsrollsstereotyper.	  En	  
könsrollsstereotyp	  speglar	  en	  könsroll	  på	  ett	  enhetligt	  och	  överdrivet	  sätt.26	  Rönnberg	  anser	  
att	  det	  kan	  vara	  positivt	  att	  använda	  könsrollsstereotyper	  i	  mediesammanhang	  eftersom	  
barn	  och	  ungdomar	  då	  blir	  mer	  medvetna	  om	  de	  könsroller	  som	  existerar	  i	  samhället.	  
Rönnberg	  menar	  även	  att	  könsrollsstereotyper,	  tack	  vare	  dess	  övertydlighet,	  kan	  hjälpa	  barn	  
och	  ungdomar	  att	  på	  ett	  enklare	  sätt	  förstå	  och	  ta	  till	  sig	  handling	  och	  budskap	  i	  
mediesammanhang.27	  	  
	  
I	  vår	  studie	  var	  vi	  medvetna	  om	  att	  vår	  förförståelse	  och	  våra	  tidigare	  erfarenheter	  spelade	  
en	  betydande	  roll	  för	  vilka	  könsrollsstereotyper	  och	  mänskliga	  förebilder	  som	  vi	  letade	  efter	  
och	  hittade	  i	  Vilma,	  vilket	  formade	  vårt	  resultat.	  De	  könsrollsstereotyper	  vi	  hittat	  i	  Vilma	  är	  
våra	  egna	  konstruktioner	  utifrån	  vår	  egen	  sociala	  verklighet.28	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                                
26 Rönnberg, 2003, s.107  
27 Rönnberg, 1999, s.216 
28 Se sidan 27 
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3.	  Teori	  
	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  vi	  att	  redogöra	  för	  de	  teoretiska	  och	  vetenskapsteoretiska	  
utgångspunkter	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  vår	  studie.	  Vi	  valde	  teorier	  som	  vi	  ansåg	  komplettera	  
varandra	  och	  som	  tillsammans	  ledde	  oss	  fram	  till	  syftet	  med	  studien;	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  
budskap	  SVT	  förmedlar	  till	  sin	  målgrupp	  genom	  Vilma	  och	  hur	  dessa	  förmedlas.	  	  
	  	  

3.1	  Hermeneutik	  	  
Enligt	  Alvesson	  och	  Sköldberg	  är	  ett	  centralt	  begrepp	  inom	  hermeneutiken	  den	  
hermeneutiska	  cirkeln.	  De	  menar	  att	  meningen	  hos	  en	  del	  endast	  kan	  förstås	  om	  den	  sätts	  i	  
samband	  med	  helheten.	  De	  skriver	  att	  vi	  går	  från	  del	  till	  helhet	  och	  tvärtom,	  för	  att	  hitta	  en	  
förståelse	  och	  att	  del	  och	  helhet	  har	  ett	  ömsesidigt	  förhållande	  där	  de	  är	  beroende	  av	  
varandra.29	  Vår	  tolkning	  är	  att	  SVT	  (och	  deras	  produktioner)	  som	  Public	  serviceföretag	  är	  en	  
del	  av	  samhällsstrukturen;	  helheten.	  För	  att	  förstå	  Vilma	  ur	  ett	  hermeneutiskt	  perspektiv	  
måste	  vi	  förstå	  helheten;	  SVT	  och	  Vilma	  som	  en	  del	  av	  samhället.	  Enligt	  Gilje	  och	  Grimen	  
försöker	  hermeneutiken	  tolka	  och	  hitta	  förståelse	  kring	  meningsfulla	  fenomen,	  i	  form	  av	  till	  
exempel:	  beteendemönster,	  normer,	  värderingar	  och	  sociala	  rollmönster.30	  
	  
Gilje	  och	  Grimen	  skriver	  i	  boken	  Samhällsvetenskaparnas	  förutsättningar	  att	  den	  
hermeneutiska	  cirkeln	  berör	  de	  samband	  som	  finns	  mellan	  det	  vi	  ska	  tolka	  och	  den	  kontext	  
som	  det	  måste	  tolkas	  i.	  Vidare	  skriver	  Gilje	  och	  Grimen	  att	  tolkningar	  växer	  fram	  i	  ett	  
samband	  mellan	  vår	  förförståelse	  och	  våra	  möten	  med	  nya	  erfarenheter	  och	  de	  idéer	  som	  
uppkommer	  under	  forskningsprocessen.	  31	  För	  att	  forskaren	  ska	  kunna	  tolka	  en	  text	  menar	  
Gilje	  och	  Grimen	  att	  forskaren	  måste	  börja	  processen	  med	  att	  ha	  vissa	  tankar	  och	  idéer	  om	  
vad	  denne	  ska	  leta	  efter.32	  	  
	  
I	  vår	  studie	  handlar	  den	  hermeneutiska	  processen	  om	  att	  de	  empiriska	  analyserna	  i	  vår	  
studie	  kopplas	  till	  samhället.	  Detta	  ger	  oss	  en	  förståelse	  och	  leder	  oss	  fram	  till	  våra	  
tolkningar	  gällande	  vad	  serien	  Vilma	  representerar	  och	  förmedlar	  till	  sin	  målgrupp.	  Vår	  
förförståelse	  (språk,	  trosuppfattning	  och	  personliga	  erfarenheter)33	  och	  våra	  värderingar	  har	  
i	  sin	  tur	  betydelse	  för	  de	  tolkningar	  vi	  gör.	  Våra	  tolkningar	  är	  subjektiva	  trots	  att	  vi	  haft	  
analysredskap	  som	  hjälpt	  oss	  att	  hålla	  oss	  distanserande	  i	  tolkningsprocessen.	  	  
	  
                                                
29 Alvesson & Sköldberg, 2008, s.193 
30 Gilje & Grimen, 1992, s.178  
31 Gilje & Grimen, 1992, s.190-193 
32 Gilje & Grimen, 1992, s.183-184 
33 Gilje & Grimen, 1992, s.183-184 
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3.2	  Kritisk	  diskursanalys	  
Vi	  har	  utgått	  från	  kritisk	  diskursanalys	  för	  att	  studera	  de	  sociala	  relationerna	  mellan	  
samhällets	  makt	  och	  språk	  och	  huruvida	  dess	  samspel	  med	  varandra	  avspeglas	  i	  serien	  
Vilma.	  För	  att	  kunna	  besvara	  vår	  forskningsfråga	  var	  vi	  tvungna	  att	  förstå	  och	  ta	  reda	  på	  vad	  
det	  finns	  för	  konflikter	  och	  maktanspråk	  i	  samhället,	  hur	  maktstrukturerna	  ser	  ut	  och	  vilka	  
grupper	  och	  intressen	  som	  har	  den	  styrande	  ställningen.	  Det	  här	  ledde	  oss	  fram	  till	  våra	  
tolkningar	  angående	  huruvida	  Vilma	  avspeglar	  det	  som	  tillhör	  normaliteten	  i	  samhället	  eller	  
inte.	  	  
	  
Enligt	  Berglez	  och	  Olausson	  syftar	  kritisk	  diskursanalys	  till	  att	  analysera	  makt	  och	  språkliga	  
handlingar	  från	  ett	  kritiskt	  teoretiskt	  perspektiv.	  De	  menar	  att	  utgångspunkten	  för	  kritisk	  
diskursanalys	  är	  att	  de	  sociala	  relationerna;	  relationerna	  mellan	  människor,	  inte	  kan	  ses	  som	  
neutrala.	  Relationen	  mellan	  samhälle	  och	  språk	  studeras	  och	  talar	  om	  för	  oss	  hur	  de	  
interagerar	  med	  varandra.	  Berglez	  och	  Olausson	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  analysera	  hur	  
maktstrukturerna	  i	  samhället	  ser	  ut;	  vilka	  grupper	  och	  intressen	  har	  övertaget	  och	  styr	  och	  
vilka	  hamnar	  i	  skymundan.34	  	  
	  
3.2.1	  Diskurs	  
Enligt	  Berglez	  och	  Olausson	  handlar	  begreppet	  diskurs	  i	  kritisk	  diskursanalys	  om	  
sammanhang	  av	  yttranden,	  föreställningar	  och	  sociala	  praktiker	  av	  betydelse	  för	  
maktförhållanden	  i	  samhället.	  Hur	  betydelsen	  framträder	  som	  normaliserande	  och	  självklar	  
och	  hur	  detta	  gynnar	  ett	  speciellt	  intresse.35	  Drotner,	  Bruhn	  Jensen,	  Poulsen	  och	  Schrøder	  
skriver	  att	  diskursen	  inte	  är	  det	  vi	  talar	  om,	  utan	  det	  kan	  beskrivas	  som	  det	  sätt	  vi	  talar	  på.36	  
Enligt	  Lindgren	  kan	  diskursen	  beskrivas	  som	  en	  språklig	  ordning,	  där	  de	  regler	  och	  praktiker	  
som	  finns	  gör	  betydelsefulla	  yttranden	  möjliga.37	  
	  
3.2.2	  Norman	  Fairclough	  	  
En	  av	  kritisk	  diskursanalys	  huvudrepresentanter	  är	  den	  engelske	  språkforskaren	  Norman	  
Fairclough.	  Enligt	  Fairclough	  är	  språket	  en	  social	  och	  historisk	  belägen	  process.	  Han	  menar	  
att	  diskurser	  inte	  enbart	  är	  påverkade	  av	  sociala	  praktiker	  och	  processer	  i	  samhället,	  utan	  
även	  formas	  av	  världen	  vi	  lever	  i,	  och	  det	  som	  sker	  runt	  omkring	  den.38	  	  
	  
	  
	  
                                                
34 Berglez & Olausson, 2008, s.122-123  
35 Berglez & Olausson, 2008, s.133 
36 Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schrøder, 1996, s.28-29 
37 Lindgren, 2005, s.125  
38 Fairclough, 1995, s.54-58 
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Fairclough	  menar	  att	  diskursen	  visar	  att	  varje	  text	  konstituerar	  i:	  	   	  
	  

• Sociala	  identiteter	  eller	  grupper.	  
• Den	  sociala	  relationen	  mellan	  dessa	  identiteter	  eller	  grupper.	  
• Ett	  större	  sammanhang	  som	  dessa	  identiteter,	  grupper	  och	  relationer	  verkar	  

inom.	  Den	  sociala	  praktiken	  på	  diskursen	  i	  relation	  till	  ett	  större	  sammanhang	  
av	  kunskap.39	  

	  	  
Fairclough	  menar	  att	  varje	  enskild	  text	  påverkar	  och	  har	  sitt	  bidrag	  till	  att	  utforma	  dessa	  
aspekter	  i	  dagens	  samhälle	  och	  kultur.40	  
	  
3.2.3	  Faircloughs	  diskurskritiska	  modell	  	  
Enligt	  Fairclough	  ingår	  alla	  situationer	  då	  språket	  används	  i	  en	  kommunikativ	  händelse	  som	  
har	  tre	  olika	  steg.	  De	  här	  stegen	  har	  Fairclough	  strukturerat	  upp	  med	  hjälp	  av	  en	  figur:	  	  

	  

Steg	  1,	  Text:	  tal,	  skrift,	  bild	  eller	  en	  blandning	  av	  det	  
språkliga	  och	  det	  visuella.	  
	  
Steg	  2,	  Den	  diskursiva	  praktiken:	  hur	  texten	  är	  
producerad	  och	  distribuerad.	  Texten	  har	  mer	  eller	  
mindre	  makt	  beroende	  på	  hur	  många	  den	  når	  ut	  till.	  
Ju	  bredare	  kontext	  desto	  bättre	  förståelse	  för	  texten.	  
	  
Steg	  3,	  Den	  sociala	  praktiken:	  hur	  samhället	  ser	  ut	  	  	  	  	  	  	  	  
(regler,	  lagar,	  den	  ekonomiska	  och	  politiska	  miljön)	  
och	  hitta	  ideologier	  i	  samhället.41	  

	  
3.2.4	  Språklig	  maktstruktur	  
Berglez	  och	  Olausson	  skriver	  i	  boken	  Mediernas	  språk	  att	  kritisk	  diskursanalys	  har	  sina	  rötter	  
i	  den	  franske	  filosofen	  Jean	  Michel	  Foucaults	  maktteori.42	  Foucault	  anser	  att	  makt	  har	  en	  
funktion	  i	  alla	  relationer,	  att	  maktutövningen	  existerar	  överallt	  i	  samhället;	  i	  mötet	  mellan	  
individer	  eller	  mellan	  individer	  och	  institutioner.	  Foucault	  menar	  att	  individen	  är	  intrasslad	  i	  
en	  språklig	  maktstruktur,	  åsikter	  och	  föreställningar	  om	  vad	  som	  tillhör	  det	  normala.43	  	  

                                                
39 Fairclough, 1995, s.54-58 
40 Fairclough, 1995, s.54-58  
41 Fairclough, 1995, s.59-61  
42 Berglez & Olausson, 2008, s.124  
43 Danaher, Schirato & Webb, 2010, s.70-73 
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Danaher,	  Schirato	  och	  Webb	  anser	  att	  makt	  inte	  kan	  innehas	  men	  däremot	  utövas,	  ingen	  
äger	  makt	  men	  alla	  kan	  utöva	  makt.	  De	  menar	  att	  makt	  även	  kan	  förhandlas	  och	  förändras.44	  
Enligt	  Berglez	  och	  Olausson	  intresserar	  sig	  kritisk	  diskursanalys	  för	  kulturen	  och	  
meningsskapandets	  stora	  betydelse	  för	  upprätthållandet	  av	  de	  sociala	  orättvisor	  som	  finns	  i	  
samhället.	  Något	  som	  innefattar	  sociala	  orättvisor	  är	  klassamhället.45	  
	  

Inom	  kritisk	  diskursanalys	  gäller	  det	  att	  se	  bortom	  de	  konkreta	  orden	  och	  det	  	  
som	  uttrycks,	  och	  försöka	  förstå	  vad	  för	  slags	  socialt	  förankrade	  förgivet	  tagna	  
föreställningar,	  värderingar	  och	  så	  vidare,	  som	  måste	  finnas	  för	  att	  det	  alls	  	  
ska	  vara	  möjligt	  att	  använda	  just	  dessa	  ord	  och	  uttrycka	  det	  som	  faktiskt	  uttrycks.46	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Berglez	  &	  Olausson,	  2008,	  s.126	  

3.2.5	  Makt	  och	  genus	  	  
Enligt	  Fagerström	  och	  Nilson	  är	  genus	  en	  föränderlig	  konstruktion	  som	  påverkas	  av	  
maktdimensionerna	  i	  samhället.47	  Jarlbro	  menar	  att	  begreppet	  genus	  betecknar	  det	  sociala	  
könet.	  Hon	  skriver	  i	  boken	  Medier,	  genus	  och	  makt	  att	  genus	  har	  med	  kön	  att	  göra,	  men	  inte	  
i	  dess	  biologiska	  mening	  utan	  inom	  ramen	  för	  de	  sociala	  relationerna.	  Enligt	  Jarlbro	  används	  
begreppet	  genus	  för	  att	  kunna	  urskilja	  vad	  som	  formar	  kvinnors	  och	  mäns	  sociala	  
beteenden,	  det	  fokuserar	  på	  olika	  kulturella	  mönster	  och	  maktstrukturer	  relaterade	  till	  
kön.48	  
	  
3.2.6	  Intertextualitet	  	  
Enligt	  Adelmann	  betyder	  intertextualitet	  “mellantextlighet”,	  det	  vill	  säga	  förhållandet	  mellan	  
texter.	  Begreppets	  innebörd	  är	  att	  varje	  enskild	  litterär	  text	  är	  invävd	  i	  en	  dialog	  med	  andra	  
texter.	  Det	  kan	  ske	  både	  medvetet	  och	  omedvetet	  menar	  Adelmann.	  Han	  anser	  att	  samband	  
mellan	  texter	  kan	  belysas	  med	  likheter	  och	  olikheter,	  det	  ena	  ger	  oss	  ny	  kunskap	  och	  det	  
andra	  ger	  oss	  möjlighet	  att	  utifrån	  ett	  visst	  perspektiv	  generera	  nya	  läsarter.49	  Att	  analysera	  
en	  text	  utifrån	  intertextualitet	  innebär,	  enligt	  Fairclough,	  i	  praktiken	  att	  det	  är	  en	  bro	  mellan	  
texten	  och	  diskursen,	  och	  att	  det	  handlar	  om	  att	  hitta	  sambandet	  som	  håller	  upp	  denna	  
bro.50	  
	  
I	  studien	  har	  vi	  valt	  att	  studera	  texten	  Vilma	  i	  samspel	  med	  bland	  annat	  TV-‐produktionen	  
Idol,	  det	  här	  eftersom	  båda	  texterna	  handlar	  om	  musik.	  	  Det	  som	  vi	  tycker	  gör	  det	  till	  en	  
intressant	  jämförelse	  är	  att	  Vilma	  är	  en	  Public	  service-‐produktion	  och	  att	  Idol	  inte	  är	  det.	  I	  
                                                
44 Danaher, Schirato & Webb, 2010, s.70-71 
45 Berglez & Olausson, 2008, s.124-125  
46 Berglez & Olausson, 2008, s.126 
47 Fagerström & Nilson, 2008, s.18  
48 Jarlbro, 2006, s.12-14 
49 Adelmann, 2000, s.73, 77  
50 Fairclough, 1995, s.75-76  
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samband	  med	  att	  vi	  valt	  att	  studera	  Vilma	  i	  relation	  till	  Idol	  har	  vi	  samtidigt	  valt	  bort	  andra	  
potentiella	  texter.	  Hade	  vi	  jämfört	  Vilma	  med	  någon	  annan	  text	  hade	  vi	  eventuellt	  fått	  ett	  
annat	  resultat	  i	  textanalysen.	  	  
	  
3.2.7	  Hegemoni	  
Enligt	  Berglez	  och	  Olausson	  betyder	  begreppet	  hegemoni	  ”ledande”	  och	  ”dominerande”	  
ställning.	  De	  menar	  att	  den	  hegemoniska	  makten	  handlar	  mycket	  om	  kultur	  och	  olika	  
attityder	  och	  förhållningssätt	  som	  existerar	  och	  utövas	  där.	  Enligt	  Berglez	  och	  Olausson	  styr	  
på	  så	  sätt	  hegemonin	  vilka	  normer	  som	  ska	  existera	  i	  samhället.51	  Vilma	  är	  ett	  socialt	  drama	  
som	  syftar	  till	  att	  spegla	  en	  realistisk	  bild	  av	  verkligheten.	  Vi	  har	  enligt	  kritisk	  diskursanalys	  
studerat	  hur	  de	  grupper	  och	  intressen,	  som	  vi	  tolkar	  har	  hegemoni	  i	  samhället,	  syns	  i	  serien.	  	  
	  

3.3	  Semiotisk	  analys	  	  
För	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  budskap	  serien	  Vilma	  sänder	  ut	  till	  sin	  målgrupp	  genomförde	  vi	  en	  
detaljerad	  analys	  av	  enskilda	  avsnitt.	  Enligt	  Ekström	  och	  Moberg	  intresserar	  sig	  en	  semiotisk	  
analys	  för	  de	  tecken	  som	  tillsammans	  skapar	  mening	  för	  en	  text.52	  De	  menar	  att	  text	  i	  
sammanhanget	  är	  något	  som	  kan	  läsas,	  tolkas	  och	  avkodas.	  Tecknen	  organiseras	  i	  olika	  
system,	  vilka	  är	  gemensamma	  för	  medlemmarna	  i	  en	  kultur.53	  Drotner,	  Bruhn	  Jensen,	  
Poulsen	  och	  Schrøder	  skriver	  att	  vi	  människor	  tolkar	  verkligheten	  samtidigt	  som	  vi	  är	  med	  
och	  påverkar	  den	  med	  tal,	  kläder,	  musik	  och	  så	  vidare.54	  De	  menar	  också	  att	  alla	  människor,	  
på	  alla	  platser	  och	  vid	  tidpunkter,	  ingår	  i	  ”betydelseprocesser”.55	  	  
	  
3.3.1	  Kommunikationssituationen	  
Drotner,	  Bruhn	  Jensen,	  Poulsen	  och	  Schrøder	  menar	  att	  när	  människor	  kommunicerar	  så	  
både	  skapas	  och	  tolkas	  tecken.	  Kommunikationssituationen	  skapas	  enligt	  dem	  genom	  att	  
människor	  förhåller	  sig	  till	  ett	  så	  kallat	  grundelement.	  En	  av	  de	  mest	  populära	  modellerna	  
över	  dessa	  element	  ligger	  semiotikern	  Roman	  Jakobson	  bakom.56	  Hans	  modell	  verkar	  med	  
sex	  element,	  där	  var	  och	  en	  motsvaras	  av	  en	  kommunikativ	  funktion	  (skriven	  i	  parantes)	  
enligt	  följande:	  	  
	  
	  
	  
	  

                                                
51 Berglez & Olausson, 2008, s.133  
52 Ekström & Moberg, 2008, s. 17, 21 
53 Ekström & Moberg, 2008, s.17-18, 26  
54 Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schrøder, 1996, s.182-183  
55 Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schrøder, 1996, s.182  
56 Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schrøder, 1996, s.183-184 
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Kontext	  (Referentiell)	  	  
Avsändare	  (Emotiv)	  	  	   Budskap	  (Poetisk)	   	  Mottagare	  (Konativ)	  
	   	   	   Kontakt	  (Fatisk)	  
	   	   	   Kod	  (Metaspråkig)57	  	  
	  
I	  varje	  kommunikationsanalys	  bör	  det,	  enligt	  Drotner,	  Bruhn	  Jensen,	  Poulsen	  och	  Schrøder	  
klargöras	  hur	  dessa	  sex	  element	  utgör	  ”ramar”	  för	  den	  konkreta	  texten.	  I	  fallet	  med	  Vilma	  
innebär	  det	  att	  ta	  reda	  på	  exempelvis:	  vem	  är	  sändaren/sändarna?	  Vem	  riktar	  sig	  TV-‐serien	  
till	  (vem	  är	  mottagaren)?	  Vilken	  kontext	  och	  verklighet	  refererar	  TV-‐serien	  till?	  Drotner,	  
Bruhn	  Jensen,	  Poulsen	  och	  Schrøder	  menar	  att	  varje	  kommunikativ	  funktion	  är	  inneboende	  i	  
meddelandet,	  men	  att	  alla	  inte	  är	  lika	  tydliga,	  utan	  att	  vissa	  kan	  dominera.58	  
	  
Nedan	  följer	  en	  beskrivning	  av	  några	  av	  de	  kommunikativa	  funktionerna,	  hämtad	  ur	  boken	  
Medier	  och	  kultur-‐	  en	  grundkurs	  i	  medieanalys	  och	  medieteori:	  
Emotiv:	  syftar	  till	  att	  ge	  uttryck	  för	  sändarens	  känslor,	  uppfattningar	  och	  önskningar.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Referentiell:	  funktionen	  ska	  ge	  textuella	  spår	  av	  den	  verklighet/kontext,	  som	  meddelandet	  
behandlar	  och	  refererar	  till.	  	  
Fatisk:	  textuella	  drag	  ska	  etablera	  eller	  vidmakthålla	  kontakten	  mellan	  sändare	  och	  
mottagare	  samt	  se	  till	  att	  de	  befinner	  sig	  på	  samma	  våglängd.	  Exempelvis	  kan	  det	  innebära	  
att	  en	  TV-‐serie	  använder	  sig	  av	  ett	  ”vardagligt	  språk”	  i	  sina	  dialoger,	  som	  tittarna	  förstår	  och	  
känner	  samhörighet	  med,	  eller	  använder	  sig	  av	  kända	  stereotyper.	  
Konativ:	  försöker	  få	  mottagaren	  att	  handla	  på	  ett	  särskilt	  vis,	  till	  exempel	  köpa	  en	  produkt.59	  
	  
3.3.2	  Denotation	  och	  konnotation	  
Gillespie	  och	  Toynbee	  menar	  att	  vid	  en	  textanalys	  delar	  vi	  upp	  dess	  innebörd	  i	  två	  delar	  som	  
ger	  mening,	  en	  direkt	  mening,	  denotation,	  och	  en	  indirekt	  mening,	  konnotation.	  Skillnaden	  
mellan	  denotation	  och	  konnotation	  är	  enligt	  dem	  central	  i	  alla	  typer	  av	  medietexter.60	  
Denotation	  innebär	  den	  uppenbara	  och	  konkreta	  innebörden	  av	  en	  text,	  det	  vi	  ser.	  
Konnotation	  avser	  djupare	  lager	  av	  betydelser	  som	  texten	  kommunicerar,	  det	  vi	  tolkar	  av	  
det	  vi	  ser.	  Hur	  vi	  tolkar	  en	  text	  på	  en	  konnotativ	  nivå	  påverkas	  av	  den	  kultur	  vi	  lever	  i	  och	  
dess	  gemensamma	  föreställningar.61	  
	  
	  
	  

                                                
57 Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schrøder, 1996, s.183-184 
58 Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schrøder, 1996, s.183-184 
59 Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schrøder, 1996, s.184-187 
60Gillespie och Toynbee, 2006, s.16 
61 Ekström & Moberg, 2008, s.24 
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3.3.3	  Myt	  	  
Enligt	  Ekström	  och	  Moberg	  kan	  myter	  ses	  som	  de	  kulturella	  värden	  och	  föreställningar	  som	  
existerar	  på	  den	  konnotativa	  nivån.	  De	  menar	  att	  texters	  uppgift	  är	  att	  förmedla	  kulturell	  
mening,	  vilket	  ofta	  sker	  genom	  att	  dela	  upp	  världen	  i	  motsatspar.	  Exempel	  på	  motsatspar	  
kan	  vara	  gammal-‐ung	  och	  man-‐kvinna.	  Ekström	  och	  Moberg	  menar	  att	  myter	  hjälper	  till	  att	  
upprätthålla	  samhällets	  maktordningar	  och	  får	  dessa	  att	  verka	  självklara	  och	  naturliga.	  
Synen	  på	  kvinnligt	  och	  manligt	  är	  enligt	  dem	  en	  sådan	  myt.62	  
	  
3.3.4	  Paradigm	  och	  syntagm	  	  
Ett	  paradigm	  är,	  enligt	  Ekström	  och	  Moberg,	  den	  samling	  tecken	  som	  vi	  väljer	  mellan	  vid	  
skapandet	  av	  en	  text,	  till	  exempel	  olika	  färger.	  Vid	  skapandet	  av	  en	  text	  görs	  både	  medvetna	  
och	  omedvetna	  val.	  Exempelvis	  spelar	  klädvalet	  hos	  huvudrollsinnehavaren	  i	  en	  reklamfilm	  
stor	  roll	  för	  hur	  publiken	  tolkar	  reklamfilmen.	  Syntagm	  menar	  Ekström	  och	  Moberg	  är	  
kombinationen	  av	  de	  tecken	  vi	  hämtar	  ur	  paradigmet.	  Det	  är	  i	  kombinationen	  av	  tecken	  som	  
meddelanden	  och	  betydelser	  skapas.63	  
	  
3.3.5	  Socialsemiotik	  
Enligt	  Ekström	  och	  Moberg	  är	  socialsemiotiken	  en	  mer	  praktisk	  disciplin	  än	  semiotiken.	  Inom	  
socialsemiotiken	  ligger	  fokus	  på	  betecknande	  handlingar	  och	  objekt	  som	  har	  semiotisk	  
potential.	  De	  menar	  att	  på	  grund	  av	  detta	  så	  undgår	  vi	  från	  att	  fastna	  i	  föreställningen	  att	  ett	  
tecken	  står	  för	  något	  givet,	  något	  som	  inte	  påverkats	  av	  historien	  eller	  av	  sin	  användning	  i	  
olika	  kontexter.	  Ekström	  och	  Moberg	  anser	  att	  man	  här	  har	  förflyttat	  sig	  från	  tecknet	  till	  ett	  
praktikperspektiv,	  det	  som	  vi	  faktiskt	  gör	  när	  vi	  skapar	  och	  tolkar	  betydelser.64	  	  
	  
Socialsemiotiken	  inriktar	  sig,	  enligt	  Ekström	  och	  Moberg,	  på	  hur	  vi	  människor	  använder	  oss	  
av	  semiotiska	  resurser	  i	  specifika	  sammanhang.	  Socialsemiotikens	  olika	  semiotiska	  uttryck	  
jämförs	  för	  att	  ta	  reda	  på	  om	  det	  har	  något	  gemensamt	  och	  vad	  som	  skiljer	  dem	  åt.	  Ekström	  
och	  Moberg	  menar	  att	  teckensystem	  ses	  som	  en	  kollektiv	  företeelse,	  vilken	  måste	  
accepteras	  om	  det	  ska	  gå	  att	  kommunicera.	  Detta	  beskrivs,	  enligt	  Ekström	  och	  Moberg,	  som	  
regler	  som	  är	  skapade	  av	  människor	  och	  därmed	  också	  kan	  ändras	  av	  människor.65	  
	  
Ekström	  och	  Moberg	  tar	  upp	  två	  viktiga	  semiotiska	  principer;	  inramning	  och	  ursprung.	  Med	  
inramning	  syftar	  de	  till	  de	  semiotiska	  resurser	  som	  används	  för	  att	  rama	  in	  och	  binda	  

                                                
62 Ekström & Moberg, 2008, s.25 
63 Ekström & Moberg, 2008, s.26 
64 Ekström & Moberg, 2008, s.27 
65 Ekström & Moberg, 2008, s.28 
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samman,	  men	  också	  dela	  upp	  och	  hålla	  isär.	  Ursprung	  förklarar	  Ekström	  och	  Morberg	  som	  
objektets	  historiska	  bakgrund,	  när	  det	  har	  skapats	  och	  hur	  det	  har	  utvecklats.66	  	  
	  
3.3.6	  Transkription	  
Enligt	  Moberg	  är	  innebörder	  i	  samtal	  svåra	  att	  uppfatta,	  och	  transkription	  fixerar	  talets	  
flöde.67	  Vi	  valde	  att	  transkribera	  avsnitt	  fyra	  ur	  serien	  Vilma.	  Vi	  valde	  just	  det	  avsnittet	  
eftersom	  vår	  uppfattning	  är	  att	  avsnittet	  visar	  hur	  karaktärerna	  Vilma	  och	  Vanessa	  
samspelar	  med	  varandra	  och	  stärker	  varandras	  personligheter.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  
transkriptionen	  hjälpte	  oss	  att	  på	  ett	  detaljerat	  plan	  avläsa	  de	  tecken	  som	  finns	  i	  avsnittet.	  
Det	  här	  i	  sin	  tur	  hjälpte	  oss	  att	  återberätta	  vad	  som	  sägs	  i	  avsnittet	  och	  förklara	  våra	  
tolkningar	  i	  analysen.	  Genom	  att	  avläsa	  tecknen	  i	  avsnittet,	  är	  vår	  uppfattning	  att	  det	  gav	  oss	  
förståelse,	  vilket	  ledde	  oss	  fram	  till	  tolkningar	  om	  hur	  SVT	  använder	  karaktären	  Vilma	  som	  
ett	  redskap	  för	  att	  sända	  ut	  budskap.	  Moberg	  beskriver	  ordet	  transkribering	  som	  
”överföring”	  av	  ett	  material,	  vilket	  tydligt	  förklarar	  de	  tolkningar	  som	  görs	  i	  analysen.	  
Läsaren	  ska	  kunna	  följa	  tolkningen	  steg	  för	  steg,	  den	  talande	  texten	  ska	  överföras	  till	  
skriftlig,	  och	  återges	  så	  exakt	  som	  möjligt.	  Transkriberingen	  blir	  inte	  någon	  objektiv	  
registrering,	  utan	  formas	  av	  forskarens	  tolkningar,	  enligt	  Moberg.68	  	  
	  
Moberg	  menar	  att	  det	  är	  intressant	  att	  transkribera	  ett	  samtal	  eftersom	  det	  då	  blir	  tydligt	  
vem	  som	  styr	  samtalets	  ämnen,	  vem	  som	  dominerar	  och	  så	  vidare.	  Enligt	  Moberg	  är	  inte	  ett	  
samtal	  en	  oproblematisk,	  objektiv,	  eller	  neutral	  informationsöverföring,	  utan	  det	  handlar	  om	  
ett	  “språkligt	  arbete”.	  Vid	  ett	  samtal	  byter	  vi	  tankar,	  diskuterar,	  tolkar,	  övertalar,	  missförstår	  
och	  så	  vidare.	  Med	  hjälp	  av	  samtal	  skapar	  vi	  mening,	  förändrar	  och	  stärker	  sociala	  relationer	  
och	  formar	  våra	  uppfattningar	  om	  omvärlden,	  enligt	  Moberg.	  De	  fenomen	  som	  tas	  med	  i	  
transkriptionen	  beror	  på	  vilket	  syfte	  den	  har	  för	  analysen.	  Moberg	  menar	  att	  nivån	  på	  hur	  
detaljerad	  transkriptionen	  är,	  beror	  på	  vad	  som	  analyseras.69	  	  
	  
Vi	  är	  medvetna	  om	  att	  våra	  tolkningar	  vid	  transkriptionen	  inte	  var	  objektiva,	  utan	  formades	  
av	  vår	  förförståelse	  och	  vilket	  perspektiv	  vi	  hade	  vid	  genomförandet.	  Vid	  transkriptionens	  
start	  förväntade	  vi	  oss	  att	  hitta	  exempel	  på	  att	  SVT	  vill	  sända	  ut	  olika	  budskap	  i	  avsnittet,	  
vilket	  gjorde	  att	  vi	  tolkade	  sekvenserna	  till	  fördel	  för	  detta	  och	  letade	  efter	  olika	  budskap.	  	  
	  
	  
	  

                                                
66 Ekström & Moberg, 2008, s.28-29 
67 Moberg, 2000, s.231 
68 Moberg, 2000, s.231 
69 Moberg, 2000, s.221  
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4.	  Metod	  

	  
Studien	  är	  en	  textanalys	  där	  kritisk	  diskursanalys	  kombineras	  med	  semiotisk	  analys.	  	  
	  
4.1	  Empiri	  
Empirin	  i	  studien	  har	  varit	  urval	  av	  avsnitt	  ur	  serien	  Vilma.	  Vi	  lånade	  separata	  avsnitt	  av	  
serien	  av	  Forskningsservice	  KB	  (Kungliga	  biblioteket,	  Audiovisuella	  medier).	  Dessa	  avsnitt	  låg	  
sedan	  till	  grund	  för	  vår	  studie.	  	  
	  
4.1.1	  Undersökningens	  reliabilitet	  
Med	  undersökningens	  reliabilitet	  menar	  vi	  hur	  väl	  de	  valda	  teorierna	  har	  fångats	  upp	  i	  
analysen	  och	  diskussionen,	  och	  hur	  tillförlitlig	  vår	  empiri	  är.	  Hur	  tillförlitlig	  vår	  empiri	  är	  
avgörs	  till	  viss	  del	  av	  hur	  många	  avsnitt	  av	  serien	  vi	  har	  analyserat	  och	  hur	  vi	  valt	  ut	  
avsnitten.	  De	  avsnitt	  vi	  har	  analyserat	  har	  vi	  strategiskt	  fördelat	  i	  tre	  olika	  grupper,	  från	  
seriens	  början,	  seriens	  mitt	  och	  seriens	  slut.	  Vår	  uppfattning	  är	  att	  vi	  genom	  denna	  
fördelning	  av	  avsnitten	  kunde	  se	  hur	  serien	  och	  karaktärernas	  utveckling	  sker	  och	  vi	  på	  ett	  
trovärdigt	  sätt	  kunde	  analysera	  fram	  och	  besvara	  vår	  forskningsfråga.	  Vi	  har	  analyserat	  
avsnitt	  nummer:	  1-‐8,	  16-‐39	  och	  55-‐64,	  totalt	  42	  avsnitt.	  
	  

4.2	  Material	  
För	  att	  få	  en	  övergripande	  bild	  av	  vårt	  forskningsområde	  samlade	  vi	  in	  material	  genom	  att	  
söka	  och	  gå	  igenom	  litteratur.	  Vi	  strävade	  efter	  att	  se	  problemområdet	  utifrån	  så	  många	  
olika	  perspektiv	  som	  möjligt.	  	  
	  
En	  svårighet	  under	  studien	  var	  att	  dra	  en	  gräns	  för	  när	  litteraturen	  var	  tillräcklig,	  men	  med	  
facit	  i	  hand	  är	  vår	  uppfattning	  att	  litteraturen	  har	  varit	  tillräcklig	  för	  ändamålet.	  Inom	  varje	  
teori	  finns	  det	  en	  rad	  olika	  teoretiker	  med	  olika	  perspektiv,	  vilket	  har	  gjort	  det	  svårt	  att	  välja	  
vilka	  inriktningar	  som	  lämpat	  sig	  bäst	  i	  vår	  studie.	  	  	  
	  
4.3	  Avgränsningar	  
Serien	  och	  bloggen	  Vilma.se	  samspelar	  med	  varandra,	  men	  då	  vi	  inte	  haft	  tillräckligt	  med	  
tidsmässiga	  resurser	  att	  studera	  dem	  båda	  så	  grundläggande	  som	  vi	  önskat,	  valde	  vi	  att	  
fokusera	  på	  en	  av	  dem.	  Vi	  valde	  att	  lägga	  fokus	  på	  serien	  för	  att	  det	  redan	  fanns	  forskning	  
kring	  bloggen.	  Vårt	  syfte	  var	  att	  komplettera	  Ingegerd	  Rydins	  och	  Ulrika	  Sjöbergs	  redan	  
existerande	  forskning,	  i	  form	  av	  en	  textanalys	  av	  serien.	  Eftersom	  de	  två	  mediekanalerna	  TV-‐
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serie	  och	  blogg	  hör	  ihop	  och	  tillsammans	  skapar	  fenomenet	  Vilma,	  har	  vi	  ändå	  valt	  att	  
beröra	  bloggen	  i	  vår	  analys	  och	  slutdiskussion.	  	  
	  

4.4	  Analysfrågor	  	  
Vår	  forskningsfråga	  i	  studien	  var:	  Vilka	  budskap	  förmedlar	  serien	  Vilma	  till	  sin	  målgrupp	  och	  
hur	  förmedlas	  dessa?	  För	  att	  kunna	  besvara	  vår	  forskningsfråga	  formulerade	  vi	  
analysfrågor70	  med	  utgångspunkt	  i	  våra	  metoder.	  
	  

4.5	  Metodkritik	  
Vår	  tolkning	  är	  att	  våra	  metoder	  har	  varit	  fördelaktiga	  för	  studien	  och	  att	  de	  har	  fungerat	  bra	  
för	  att	  nå	  fram	  till	  vårt	  syfte.	  Eftersom	  den	  här	  typen	  av	  kvalitativ	  forskning	  ger	  mycket	  
utrymme	  för	  forskarens	  egna	  tankar	  och	  tolkningar,	  är	  vi	  medvetna	  om	  att	  den	  inte	  är	  
objektiv.	  De	  tolkningar	  vi	  gjorde	  i	  analysen	  styrdes	  av	  vilka	  analysfrågor	  vi	  formulerat.	  Det	  
här	  gjorde	  att	  vi	  som	  forskare	  påverkade	  utgången	  av	  analysen,	  eftersom	  vi	  vid	  valet	  av	  
frågor	  samtidigt	  valt	  bort	  andra	  frågor	  och	  därmed	  också	  andra	  potentiella	  tolkningar.	  
Eftersom	  vi	  på	  grund	  av	  bristfälliga	  tidsmässiga	  resurser	  inte	  haft	  möjlighet	  att	  intervjua	  
manusförfattarna	  bakom	  Vilma,	  eller	  dess	  publik,	  kan	  vi	  inte	  heller	  säkert	  veta	  huruvida	  våra	  
tolkningar	  stämmer.	  Enligt	  Gilje	  och	  Grimen	  uppfattas	  en	  tolkning	  som	  mer	  eller	  mindre	  
trovärdig	  och	  att	  det	  går	  att	  säga	  huruvida	  en	  tolkning	  är	  ”bra”	  eller	  ”dålig”.	  Detta	  ger	  
däremot	  inte	  något	  svar	  om	  tolkningen	  är	  korrekt	  eller	  inte,	  menar	  Gilje	  och	  Grimen.	  71	  Vi	  är	  
medvetna	  om	  att	  vår	  förförståelse	  påverkade	  tolkningarna	  i	  analysen.	  Vi	  har	  själva	  gått	  i	  
grundskolan	  för	  inte	  allt	  för	  länge	  sedan	  och	  varit	  i	  den	  miljö	  Vilma	  och	  hennes	  vänner	  
befinner	  sig	  i.	  Det	  här	  gör	  att	  vår	  förförståelse	  kan	  skilja	  sig	  från	  en	  person	  som	  växt	  upp	  i	  en	  
annan	  miljö,	  i	  en	  annan	  tid.	  	  
	  
Vår	  uppfattning	  är	  att	  analysredskapen	  i	  kritisk	  diskursanalys	  och	  semiotisk	  analys	  har	  hjälpt	  
oss	  att	  hålla	  oss	  så	  distanserade	  till	  vårt	  material	  som	  vi	  uppfattar	  det	  möjligt.	  Syftet	  var,	  
förutom	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  budskap	  som	  förmedlas	  i	  Vilma	  och	  hur	  dessa	  förmedlas,	  även	  
att	  ta	  reda	  på	  om	  SVT	  arbetar	  för	  att	  följa	  sina	  riktlinjer	  att	  främja	  jämställdhet	  mellan	  
könen72	  i	  samhället,	  genom	  ett	  av	  sina	  ungdomsprogram.	  Eftersom	  vår	  studie	  endast	  berör	  
ett	  av	  SVT:s	  ungdomsprogram	  är	  vi	  medvetna	  om	  att	  vår	  studie	  och	  dess	  resultat	  inte	  kan	  
fungera	  generaliserande	  för	  alla	  deras	  ungdomsprogram.	  	  
	  
Faircloughs	  diskurskritiska	  modell	  har	  till	  stor	  del	  legat	  till	  grund	  för	  vår	  kritiska	  diskursanalys	  
och	  utifrån	  den	  har	  vi	  studerat	  hur	  texten	  Vilmas	  kommunikativa	  händelse	  ser	  ut.	  Genom	  att	  
                                                
70 Se frågor bilaga 1 
71 Gilje & Grimen, 1992, s.202-203 
72 Se sidan 8 
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utgå	  ifrån	  modellens	  tre	  steg	  har	  vi	  studerat	  Vilma	  i	  relation	  till	  hur	  delar	  av	  samhället	  ser	  ut.	  
Genom	  att	  välja	  vissa	  delar	  av	  samhället	  och	  dess	  strukturer	  att	  studera,	  har	  vi	  samtidigt	  valt	  
bort	  andra	  delar.	  Exempelvis	  har	  vi	  valt	  att	  studera	  vissa	  trender	  i	  samhället	  som	  vi	  tyckte	  
hade	  relevans	  för	  forskningsområdet.	  En	  annan	  forskare	  hade	  eventuellt	  valt	  andra	  trender,	  
vilket	  hade	  gjort	  att	  studiens	  resultat	  blivit	  annorlunda.	  	  
	  
I	  Mediernas	  språk	  skriver	  Ekström	  och	  Moberg	  att	  den	  semiotiska	  analysen	  snarare	  är	  
subjektiv	  än	  objektiv,	  den	  bygger	  på	  forskarens	  intryck	  och	  tolkningar.73	  Detta	  har	  vi	  varit	  
medvetna	  om	  vid	  vår	  semiotiska	  analys	  av	  Vilma,	  och	  strävat	  efter	  att	  vara	  så	  sakliga	  som	  
möjligt.	  Vi	  är	  medvetna	  om	  att	  vår	  förförståelse,	  värderingar	  och	  intressen	  till	  viss	  del	  har	  
“färgat”	  vår	  semiotiska	  analys	  och	  i	  sin	  tur	  vårt	  svar	  på	  forskningsfrågan.	  Hade	  
undersökningen	  genomförts	  av	  en	  person	  med	  annan	  bakgrund	  och	  annorlunda	  
förförståelse	  hade	  troligtvis	  utgången	  sett	  annorlunda	  ut.	  Vi	  anser	  att	  det	  viktigaste	  är	  att	  
vara	  medveten	  om	  det	  och	  att	  tydligt	  redogöra	  för	  att	  resultaten	  är	  våra	  egna	  tolkningar.	  	  	  
	  
Enligt	  Ekström	  och	  Moberg	  bortser	  semiotiken	  ofta	  från	  bland	  annat	  produktionsprocessen,	  
och	  kulturella,	  sociala	  och	  ekonomiska	  kontexter.74	  Det	  här	  har	  vi	  varit	  medvetna	  om,	  därför	  
har	  vi	  kompletterat	  studien	  med	  metoden	  kritisk	  diskursanalys	  som	  behandlar	  olika	  
kontexter	  i	  samhället.	  	  
	  
Det	  är	  intressant	  att	  diskutera	  kring	  när	  egentligen	  tecken	  får	  mening	  eller	  betydelse.	  Är	  det	  
när	  de	  produceras,	  eller	  när	  någon	  läser,	  ser,	  eller	  tolkar	  dem?	  Fick	  serien	  Vilma	  mening	  eller	  
betydelse	  redan	  under	  inspelningarna,	  eller	  var	  det	  när	  ungdomarna	  såg	  och	  tolkade	  serien	  
på	  TV	  eller	  på	  webben?	  Huruvida	  semiotikens	  kommunikationssituationsmodell	  lämpar	  sig	  
vid	  en	  textanalys	  av	  en	  text	  likt	  Vilma,	  som	  använder	  transmedialt	  berättande,	  går	  även	  att	  
diskutera.	  På	  Internet	  existerade	  Vilma	  oupphörligt,	  medan	  TV-‐sändningarna	  skedde	  vid	  
specifika	  tidpunkter.	  Det	  här	  anser	  vi	  gör	  arbetet	  att	  skapa	  en	  målgrupp	  mer	  komplext	  och	  
kommunikationssituationens	  modell,	  i	  form	  av	  sex	  element	  (kommunikativ	  funktioner),	  till	  
viss	  del	  tappar	  sin	  funktion.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  SVT	  eventuellt	  inte	  kunde	  veta	  när	  eller	  i	  
vilken	  form	  ungdomar	  tog	  del	  av	  Vilma.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                                
73 Ekström & Moberg, 2008, s.27 
74 Ekström & Moberg, 2008, s.27 
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5.	  Analys/resultat	  	  	  
	  
Vårt	  syfte	  var	  att	  besvara	  forskningsfrågan;	  vilka	  budskap	  förmedlar	  serien	  Vilma	  till	  sin	  
målgrupp	  och	  hur	  förmedlas	  dessa?	  För	  att	  göra	  det	  studerade	  vi	  ett	  urval	  av	  avsnitt	  ur	  
serien	  med	  hjälp	  av	  kritisk	  diskursanalys	  och	  semiotisk	  analys.	  Vid	  analysen	  av	  avsnitten	  
utgick	  vi	  ifrån	  ett	  antal	  analysfrågor.75	  De	  tolkningar	  och	  resultat	  vi	  kommit	  fram	  till	  
presenteras	  i	  detta	  avsnitt.	  	  	  
	  

5.1	  Samhällsstrukturen	  avspeglas	  i	  Vilma	  
Med	  hjälp	  av	  Faircloughs	  diskurskritiska	  modell	  har	  vi	  studerat	  om,	  och	  hur,	  delar	  av	  
samhället	  som	  det	  ser	  ut	  idag,	  avspeglas	  i	  Vilma.	  Vi	  har	  utifrån	  modellens	  tre	  steg	  studerat	  
Vilma	  som	  en	  text	  i	  relation	  till	  den	  diskursiva-‐	  och	  den	  sociala	  praktiken.	  	  
	  
5.1.1	  Den	  diskursiva	  praktiken	  –	  distributionen	  av	  Vilma	  
Enligt	  Fairclough	  har	  en	  text	  mer	  eller	  mindre	  makt,	  beroende	  på	  hur	  många	  den	  når	  ut	  till.76	  
Därför	  ansåg	  vi	  att	  det	  var	  intressant	  att	  undersöka	  hur	  distributionen	  av	  Vilma	  gått	  till.	  	  
	  
Serien	  Vilma	  distribuerades	  både	  i	  form	  av	  TV-‐sändningar	  vid	  en	  speciell	  tidpunkt	  och	  fanns	  
att	  tillgå	  fritt	  på	  SVT:s	  hemsida	  under	  en	  längre	  period.	  Via	  bloggen	  Vilma.se	  kunde	  publiken	  
kommunicera	  med	  skaparna	  av	  serien	  och	  på	  så	  sätt	  vara	  med	  och	  påverka	  innehållet	  till	  en	  
viss	  del.	  Vår	  uppfattning	  är	  att	  Vilma	  särskilde	  sig	  från	  andra	  liknande	  serier,	  eftersom	  SVT	  
använde	  sig	  av	  transmedialt	  berättande.	  	  
	  
Enligt	  Ström	  är	  bloggar	  en	  mediekanal	  som	  blivit	  ett	  vanligt	  inslag	  i	  många	  människors	  liv.77	  
Att	  SVT	  valt	  att	  producera	  ”produkten”	  Vilma	  både	  i	  en	  TV-‐serie,	  samt	  i	  ett	  bloggformat,	  kan	  
tolkas	  som	  att	  de	  har	  anammat	  den	  nya	  tekniken	  och	  är	  villiga	  att	  följa	  med	  i	  den	  tekniska	  
utvecklingen.	  Berglez	  och	  Olausson	  menar	  att	  olika	  strukturer	  i	  samhället	  påverkar	  individer	  
och	  tvärtom.78	  Vår	  tolkning	  är	  att	  SVT	  påverkas	  av	  individer	  i	  samhället	  eftersom	  de	  tvingas	  
anpassa	  sig	  efter	  tittarnas	  behov	  och	  efterfrågan,	  samtidigt	  som	  SVT	  påverkar	  individer	  (sina	  
tittare)	  med	  sina	  budskap.	  SVT:s	  användning	  av	  transmedialt	  berättande	  tolkar	  vi	  som	  ett	  
tecken	  på	  att	  de	  måste	  anpassa	  sig	  till	  den	  rådande	  marknadslogiken	  när	  det	  gäller	  
mediespridning.	  
	  

                                                
75 Se bilaga 1 
76 Fairclough, 1995, s.59-61 
77 Ström, 2010, s.30 
78 Berglez & Olausson, 2008, s.124-125 
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5.1.2	  Den	  sociala	  praktiken	  	  
Utifrån	  steg	  tre	  (den	  sociala	  praktiken)	  i	  Faircloughts	  diskurskritiska	  modell79,	  som	  
intresserar	  sig	  för	  hur	  samhället	  ser,	  undersökte	  vi	  vilka	  teman	  som	  tas	  upp,	  vilken	  
samhällsklass	  som	  utspelas	  i	  serien	  och	  huruvida	  Vilma	  följer	  olika	  trender	  som	  finns	  i	  
samhället	  idag.	  Vi	  ansåg	  detta	  intressant	  eftersom	  vi	  ville	  ta	  reda	  på	  om	  SVT	  valt	  att	  avspegla	  
den	  samhällsstruktur	  som	  (enligt	  oss)	  existerar	  idag.	  	  
	  
5.1.2.1	  Teman:	  vänskap,	  tillhörighet,	  kärlek,	  musik,	  svartsjuka	  &	  avundsjuka	  	  
Några	  exempel	  på	  de	  teman	  som	  behandlas	  i	  serien	  är;	  vänskap,	  tillhörighet,	  kärlek	  och	  
musik.	  Det	  förekommer	  även	  konflikter	  i	  form	  av	  exempelvis;	  triangeldrama,	  svartsjuka	  och	  
avundsjuka.	  Varför	  har	  SVT	  just	  valt	  dessa	  teman?	  Vår	  tolkning	  är	  att	  SVT	  vill	  att	  målgruppen	  
ska	  kunna	  relatera	  till	  handlingen.	  Alla	  dessa	  teman	  är	  enligt	  vår	  uppfattning	  generella	  
teman	  i	  TV-‐serier	  och	  i	  samhället.	  Vi	  som	  forskare	  har	  här	  en	  förförståelse,	  som	  det	  talas	  om	  
i	  hermeneutiken,	  eftersom	  vi	  själva	  har	  varit	  i	  den	  åldern	  för	  inte	  så	  länge	  sedan	  och	  kan	  
relatera	  till	  våra	  egna	  erfarenheter	  gällande	  dessa	  teman.	  Vi	  finner	  en	  förståelse	  för	  varför	  
dessa	  teman	  valts	  ut	  av	  SVT,	  eftersom	  de	  enligt	  våra	  tolkningar	  fångar	  målgruppens	  
intresseområden.	  	  
	  
Exempel	  på	  konflikt:	  Vi	  uttolkar	  en	  rivalitet	  mellan	  Vilma	  och	  hennes	  tjejkompis	  Vanessa.	  Det	  
yttrar	  sig	  genom	  avundsjuka	  och	  missunnsamhet	  när	  det	  gäller	  till	  exempel	  vem	  som	  ska	  
sjunga	  i	  bandet	  och	  vem	  som	  ska	  få	  killarnas	  uppmärksamhet.	  	  
	  
5.1.2.2	  Klasstillhörigheten	  	  
Berglez	  och	  Olausson	  skriver	  att	  kritisk	  diskursanalys	  intresserar	  sig	  för	  kulturen	  och	  
meningsskapandets	  stora	  betydelse	  för	  upprätthållandet	  av	  de	  sociala	  orättvisor	  som	  
existerar	  i	  samhället,	  till	  exempel	  klassamhället.80	  Vi	  tyckte	  att	  det	  var	  intressant	  att	  
undersöka	  huruvida	  SVT	  valt	  att	  visa	  sociala	  orättvisor	  i	  serien	  Vilma.	  Vår	  tolkning	  är,	  av	  
karaktärernas	  kläder	  och	  accessoarer	  att	  döma,	  att	  de	  tillhör	  svensk	  medelklass.	  
Karaktärerna	  går	  varken	  klädda	  i	  undermåliga	  kläder	  eller	  i	  kläder	  av	  de	  mest	  exklusiva	  
märkena.	  Även	  genom	  att	  studera	  vad	  som	  utelämnats	  hjälpte	  oss	  att	  tolka	  vilken	  
samhällsklass	  karaktärerna	  tillhör.	  Det	  förekommer	  till	  exempel	  inga	  scener	  i	  slitna	  
bostadsområden,	  eller	  att	  karaktärernas	  föräldrar	  kör	  bilar	  av	  exklusiva	  märken,	  vilket	  kan	  
tolkas	  som	  att	  de	  inte	  tillhör	  varken	  underklass	  eller	  överklass.	  Vi	  tror	  att	  SVT	  har	  valt	  
medelklass	  på	  grund	  av	  att	  den	  är	  dominerande	  i	  Sverige,	  de	  vill	  skildra	  en	  vardag	  där	  många	  
kan	  känna	  igen	  sig.	  Vår	  tolkning	  är	  även	  att	  det	  inte	  förekommer	  några	  sociala	  orättvisor	  i	  
serien,	  eftersom	  alla	  tillhör	  samma	  klass.	  	  
                                                
79 Se sidan 13 
80 Berglez & Olausson, 2008, s.124-125 
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5.1.2.3	  Skapa	  en	  målgrupp	  	  
Utifrån	  Faircloughs	  diskurskritiska	  modell	  ställde	  vi	  oss	  frågan	  vilka	  grupper/intressen	  som	  
har	  en	  hegemonisk	  ställning	  i	  dagens	  samhälle,	  och	  även	  hur	  det	  här	  syns	  i	  serien	  Vilma.	  Vi	  
lever	  i	  ett	  samhälle	  där	  konsumtion,	  enligt	  oss,	  har	  en	  hegemonisk	  ställning	  (och	  har	  haft	  
under	  en	  lång	  tid).	  Vår	  uppfattning	  är	  att	  varumärken	  och	  olika	  typer	  av	  produkter	  har	  stor	  
betydelse	  i	  våra	  liv	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  känna	  oss	  delaktiga	  i	  samhället. Förr	  hade	  SVT	  en	  
hegemonisk	  ställning	  där	  de	  hade	  ensamrätt	  i	  TV-‐branschen	  i	  Sverige.	  Sådant	  är	  inte	  fallet	  
längre.	  Enligt	  Mediebarometern	  2010	  konkurrerar	  idag	  en	  mängd	  olika	  kanaler	  om	  tittarna,	  
vilket	  inte	  minst	  syns	  bland	  ungdomar.81	  För	  att	  SVT	  ska	  lyckas	  skapa	  en	  ung	  målgrupp	  anser	  
vi	  att	  de	  blir	  tvungna	  att	  följa	  de	  trender	  som	  finns	  bland	  ungdomar	  idag.	  Om	  ungdomar	  
känner	  igen	  sig	  och	  kan	  relatera	  till	  produkter	  och	  handlingar	  i	  serier,	  är	  vår	  tolkning	  att	  den	  
blir	  mer	  intressant	  för	  dem	  och	  detta	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  mer	  unga	  tittare	  för	  SVT.	  	  
	  
I	  serien	  Vilma	  dricker	  de	  ”cola”	  och	  har	  skor	  av	  märket	  Converse	  på	  sig,	  vilket	  vi	  tolkar	  som	  
att	  SVT	  tagit	  fasta	  på	  hur	  ungdomars	  livsstil	  och	  konsumtion	  ser	  ut	  idag.	  De	  har	  använt	  sig	  av	  
den	  referentiella	  kommunikativa	  funktionen,	  som	  är	  ett	  verktyg	  inom	  semiotiken.	  Tittarna	  
ska	  kunna	  identifiera	  sig	  med	  karaktärerna	  och	  när	  SVT	  tar	  med	  dessa	  två	  exempel	  i	  serien	  så	  
tror	  vi	  att	  deras	  målgrupp	  kan	  relatera	  och	  identifiera	  sig	  med	  det,	  då	  cola	  är	  en	  vanlig	  dryck	  
bland	  målgruppen	  och	  skor	  av	  märket	  Converse	  är	  populära.	  Foucault	  menar	  att	  individen	  är	  
intrasslad	  i	  en	  språklig	  maktstruktur	  och	  föreställningar	  om	  vad	  som	  tillhör	  normaliteten82,	  
därför	  tolkar	  vi	  det	  som	  att	  SVT	  har	  valt	  att	  ha	  med	  dessa	  produkter	  då	  det	  tillhör	  
normaliteten	  för	  ungdomar	  idag	  att	  bruka	  dem.	  Vi	  tror	  inte	  att	  publiken	  reagerar	  på	  att	  
märkena	  exponeras	  i	  serien,	  med	  andra	  ord	  blir	  det	  reklam	  utan	  någon	  effekt.	  Hade	  SVT	  
däremot	  valt	  att	  inte	  ha	  med	  detta	  så	  hade	  det,	  enligt	  oss,	  varit	  mer	  anmärkningsvärt.	  	  
	  
Med	  hjälp	  av	  socialsemiotikens	  begrepp	  inramning	  har	  vi	  funderat	  på	  varför	  karaktärerna	  i	  
Vilma	  dricker	  ”cola”	  och	  inte	  ”Coca	  cola”	  som	  har	  en	  ledande	  ställning	  i	  dryckesindustrin.	  
SVT	  har	  ”ramat	  in”	  ungdomars	  livsstil;	  att	  dricka	  läsk	  tillhör	  enligt	  våra	  tolkningar	  
normaliteten,	  men	  samtidigt	  ”håller	  de	  isär”	  karaktärerna	  från	  det	  kända	  varumärket	  Coca	  
Cola.	  Vi	  ställer	  oss	  frågande	  till	  om	  det	  är	  ett	  medvetet	  val	  från	  SVT:s	  sida	  att	  inte	  ha	  med	  
Coca	  Cola	  i	  serien,	  utan	  en	  liknande	  produkt	  för	  att	  inte	  markera	  märket	  Coca	  Cola	  så	  
tydligt?	  Om	  så	  är	  fallet	  tycker	  vi	  att	  SVT	  borde	  valt	  en	  helt	  annan	  dryck,	  med	  ett	  helt	  annat	  
utseende	  och	  namn.	  Burkarna	  Vilma	  och	  Vanessa	  dricker	  ur	  är	  röda	  precis	  som	  Coca	  Colas	  
burkar,	  vilket	  gör	  att	  vi	  som	  tittare	  omedvetet	  associerar	  dem	  med	  Coca	  Cola.	  	  
	  

                                                
81 Mediebarometern 2010  
82 Danaher, Schirato & Webb, 2010, s.70-73 



 25 

5.1.2.3.1	  Denotativ	  och	  konnotativ	  nivå	  
På	  en	  denotativ	  nivå	  ser	  vi	  i	  ett	  avsnitt	  att	  karaktären	  Josef	  har	  på	  sig	  en	  tröja	  med	  texten	  
”Kiss”,	  vilket	  är	  en	  känd	  rockgrupp.	  Vår	  konnotativa	  tolkning	  är	  att	  han	  väljer	  att	  bära	  denna	  
tröja	  för	  att	  den	  får	  honom	  att	  känna	  sig	  ”tuff”,	  att	  han	  vill	  uppnå	  en	  viss	  image.	  Vi	  uppfattar	  
karaktären	  Josef	  som	  en	  motsats	  till	  den	  “tuffa”	  killen,	  vilket	  gör	  att	  Kiss-‐tröjan	  inte	  får	  
någon	  betydelse	  för	  hur	  hans	  karaktär	  framställs.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  SVT	  här	  har	  valt	  att	  
skriva	  fram	  ungdomskulturen	  som	  den	  ser	  ut	  idag,	  vad	  som	  är	  vanligt	  för	  ungdomar.	  Vi	  tror	  
att	  ungdomar	  bär	  tröjor	  likt	  Josefs	  utan	  att	  nödvändigtvis	  vilja	  säga	  något	  särskilt	  med	  den,	  
det	  tillhör	  butikernas	  utbud	  och	  tillhör	  normaliteten	  att	  bära.	  Vår	  uppfattning	  är	  även	  att	  
stilarna	  skiljer	  sig	  åt	  bland	  huvudpersonerna,	  vilket	  kan	  tolkas	  som	  att	  SVT	  vill	  bredda	  sin	  
målgrupp.	  Vilma	  klär	  sig	  i	  mer	  neutrala	  färger	  och	  ger	  enligt	  oss	  ett	  mer	  ”ordentligt”	  intryck	  
än	  Vanessa	  som	  klär	  sig	  ”utmanande”	  med	  nitar	  och	  läder.	  	  
	  
5.1.2.4	  Språktrender	  	  
Med	  semiotisk	  analysmetod	  som	  utgångspunkt	  har	  vi	  intresserat	  oss	  för	  de	  olika	  tecken	  som	  
finns	  i	  Vilma	  och	  vad	  dessa	  tecken	  tillsammans	  skapar	  för	  mening.	  Vår	  uppfattning	  är	  att	  
dagens	  språktrender	  bland	  ungdomar	  syns	  i	  serien	  på	  så	  sätt	  att	  de	  använder	  ett	  språk	  med	  
de	  ”slangord”,	  vilka	  är	  typiska	  bland	  ungdomar	  idag.	  Ett	  exempel	  på	  ett	  sådant	  ord	  som	  
används	  är	  ”asskönt”.83	  Vår	  tolkning	  är	  att	  SVT	  här	  har	  använt	  sig	  av	  de	  kommunikativa	  
funktionerna;	  fatisk	  och	  referentiell,	  som	  är	  ett	  verktyg	  inom	  semiotiken.	  Vår	  uppfattning	  är	  
även	  att	  det	  förekommer	  ett	  ”hårt”	  språk	  i	  serien,	  det	  vill	  säga	  det	  förekommer	  svordomar	  
och	  diskussioner	  om	  droger	  och	  vapen.84	  Det	  här	  kan	  tolkas	  som	  att	  svordomar	  är	  accepterat	  
i	  serien.	  Det	  här	  är	  enligt	  oss	  inte	  något	  konstigt,	  utan	  ett	  realistiskt	  tillvägagångssätt	  för	  SVT	  
att	  återspegla	  ungdomarnas	  vardagsliv	  och	  hur	  samhället	  ser	  ut.	  	  
	  

5.2	  SVT	  för	  jämställdhet	  	  
SVT	  säger	  att	  de	  ska	  arbeta	  för	  att	  främja	  jämställdhet.85	  Att	  ha	  med	  två	  starka	  
huvudkaraktärer	  i	  serien	  Vilma	  som	  är	  av	  det	  biologiska	  könet	  kvinna,	  kan	  tolkas	  som	  att	  SVT	  
arbetar	  för	  jämställdhet.	  	  
	  
5.2.1	  Två	  starka	  tjejer	  
Enligt	  vår	  uppfattning	  skiljer	  sig	  karaktärerna	  Vilma	  och	  Vanessa	  mycket	  åt,	  men	  har	  båda	  
”färgstarka”	  personligheter	  med	  mycket	  åsikter,	  framåtanda	  och	  ambitioner.	  Det	  här	  kan	  
tolkas	  som	  att	  SVT	  vill	  lyfta	  fram	  två	  tjejer	  med	  spännande	  personligheter	  som	  ska	  locka	  
unga	  tjejer	  i	  Sverige	  att	  vilja	  vara	  som	  dem,	  starka	  och	  våga	  ta	  plats.	  	  

                                                
83 Se transkription sidan 29 (nummer 7) 
84 Se transkription sidan 29 (nummer 8) 
85 http://svt.se/content/1/c8/01/02/61/32/Slutlig%20%C5R%202010%20p%E5skriven.pdf, hämtad 2011-12-23 
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Vår	  uppfattning	  är	  att	  de	  tre	  främsta	  karaktärerna	  i	  serien	  är	  Vilma,	  Vanessa	  och	  Josef,	  vilket	  
gör	  att	  huvudkaraktärerna	  som	  är	  i	  majoritet	  är	  av	  det	  biologiska	  könet	  tjejer.	  Vi	  tycker	  att	  
en	  jämnare	  fördelning	  med	  två	  av	  varje	  biologiskt	  kön	  hade	  varit	  fördelaktigt	  ur	  ett	  
jämställdhetsperspektiv	  mellan	  tjejer	  och	  killar.	  Det	  förekommer	  fler	  killar	  än	  Josef	  i	  serien,	  
men	  ingen	  med	  lika	  stark	  roll	  som	  de	  här	  tre	  nämnda,	  enligt	  våra	  tolkningar.	  	  
	  
5.2.2	  Bekämpar	  myten	  om	  “kvinnligt”	  och	  “manligt”	  
Enligt	  Fairclough	  bidrar	  diskursen	  till	  att	  vi	  kan	  utläsa	  sociala	  identiteter	  eller	  grupper	  ur	  
texter.86	  Genus	  är,	  enligt	  Ekström	  och	  Moberg,	  en	  social	  identitet	  som	  finns,	  och	  synen	  på	  
kvinnligt	  och	  manligt	  är	  en	  gemensam	  myt	  som	  existerar	  i	  samhället.87	  Rönnberg	  menar	  att	  
medierna	  ofta	  reproducerar	  den	  stereotypa	  bild	  av	  hur	  tjejer	  och	  killar	  beter	  sig	  och	  bidrar	  
därmed	  till	  att	  unga	  får	  en	  uppfattning	  om	  hur	  de	  bör	  bete	  sig	  om	  de	  vill	  följa	  normen	  och	  
inte	  sticka	  ut.88	  Vår	  uppfattning	  är	  att	  karaktärerna	  Vilma	  och	  Vanessa	  inte	  är	  vad	  som	  enligt	  
myten	  anses	  typiskt	  ”tjejiga”,	  det	  här	  kan	  tolkas	  som	  att	  SVT	  försöker	  sudda	  ut	  gränserna	  
mellan	  de	  socialt	  konstruerade	  begreppen	  ”kvinnligt”	  och	  ”manligt”.	  Ett	  exempel	  i	  serien	  när	  
den	  här	  myten	  enligt	  oss	  inte	  följs,	  är	  när	  Vanessa	  rapar	  och	  en	  kille	  i	  bandet	  protesterar	  mot	  
hennes	  beteende	  och	  tycker	  att	  hon	  är	  äcklig.	  Det	  tolkar	  vi	  som	  att	  SVT	  vill	  bekämpa	  myten	  
av	  vad	  som	  är	  kvinnligt	  och	  manligt,	  då	  vår	  uppfattning	  är	  att	  det	  enligt	  myt	  skulle	  vara	  
mannen	  som	  rapar	  och	  kvinnan	  som	  skulle	  klaga.	  
	  
Vår	  uppfattning	  är	  att	  även	  karaktären	  Josef	  går	  utanför	  den	  stereotypa	  bild	  av	  hur	  den	  
”typiska	  killen”	  ofta	  framställs	  i	  media.	  Han	  är	  varken	  den	  ”coola”,	  ”macho”	  killen	  eller	  
någon	  som	  de	  andra	  ser	  upp	  till,	  som	  enligt	  vår	  uppfattning	  ofta	  är	  stereotypa	  drag	  hos	  
manliga	  karaktärer	  i	  media.	  Han	  är	  den	  som	  håller	  ihop	  gruppen	  och	  fungerar	  som	  en	  storts	  
medlare	  vid	  konflikter	  mellan	  tjejerna.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  de	  här	  egenskaperna	  i	  form	  av	  
medkänsla,	  empati	  och	  hjälpsamhet	  oftast	  förknippas	  med	  kvinnliga	  karaktärer	  i	  media.	  	  
	  
5.2.3	  Semiotiska	  resurser	  
I	  de	  miljöer	  som	  serien	  utspelar	  sig	  i	  förekommer	  det	  enligt	  våra	  tolkningar	  inga	  speciella	  
färger	  ur	  ett	  genusperspektiv.	  Deras	  replokal	  går	  i	  färgen	  orange	  vilket	  vi	  tolkar	  som	  en	  
genusneutral	  färg.	  Socialsemiotikens	  nyckelbegrepp	  semiotiska	  resurser	  innebär	  enligt	  
Ekström	  och	  Moberg	  objekt	  och	  handlingar	  som	  påverkas	  av	  historien	  och	  sin	  användning	  i	  
olika	  kontexter.89	  Vi	  ser	  färgen	  orange	  som	  ett	  objekt	  i	  texten	  Vilma,	  som	  får	  sin	  betydelse	  

                                                
86 Fairclough, 1995, s.54-58 
87 Ekström & Moberg, 2008, s.25 
88 Rönnberg, 2003, s.107 
89 Ekström & Moberg, 2008, s.27 
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utifrån	  sin	  historia.	  I	  dagens	  kontext,	  vårt	  samhälle	  idag,	  tolkar	  vi	  orange	  som	  en	  neutral	  färg	  
utifrån	  ett	  genusperspektiv.	  Eventuellt	  kan	  vi	  i	  framtiden	  tolka	  färgen	  orange	  på	  ett	  annat	  vis	  
och	  ge	  den	  en	  annan	  betydelse,	  då	  kontexten	  kan	  se	  annorlunda	  ut,	  jämfört	  med	  idag.	  SVT:s	  
val	  att	  inreda	  replokalen	  i	  färgen	  orange	  kan	  tolkas	  som	  att	  de	  vill	  tilltala	  en	  så	  bred	  
målgrupp	  som	  möjligt.	  Hade	  de	  i	  stället	  inrett	  i	  färgen	  blå	  eller	  rosa	  hade	  deras	  målgrupp	  
kanske	  sett	  annorlunda	  ut.	  	  	  
	  
5.2.4	  Könsrollsstereotyper	  
Utifrån	  vår	  semiotiska	  analys	  är	  vår	  tolkning	  att	  följande	  könsrollsstereotyper	  förekommer	  i	  
serien:	  	  

• Vilma	  –	  ”Duktiga	  flickan”:	  Flickan	  som	  har	  bra	  betyg	  i	  skolan,	  lite	  präktig	  med	  hög	  
moral	  och	  presterar	  bra	  i	  många	  olika	  kategorier.	  

• Vanessa	  –	  ”Tjejledaren”:	  Bestämmer	  över	  andra,	  stort	  inflytande,	  mycket	  åsikter,	  
stark	  vilja,	  vill	  verka	  självständig	  men	  är	  osäker.	  

• Elias	  –	  ”Charmören”:	  Charmar	  tjejerna,	  är	  spontan,	  trevlig,	  lekfull	  och	  söt.	  
• ”Lärarinnan”:	  Bestämd	  och	  auktoritär,	  har	  glasögon	  och	  ”tråkigt”	  utseende.	  

 

5.3	  Vill	  förmedla	  moraliska	  budskap	  
Vår	  tolkning	  av	  ”moraliska	  budskap”	  är	  budskap	  som	  formar	  “en	  god	  samhällsmedborgare”.	  
En	  god	  samhällsmedborgare	  tolkar	  vi	  som	  en	  person	  med	  sunt	  förnuft	  och	  som	  bryr	  sig	  om	  
sina	  medmänniskor.	  Sjöberg	  och	  Rydin	  skriver	  att	  målgruppen	  för	  serien	  är	  ungdomar	  
mellan	  12	  till	  15	  år90,	  vilket	  vi	  (enligt	  vår	  förförståelse)	  tror	  är	  en	  ålder	  då	  ungdomar	  är	  i	  stort	  
behov	  av	  bra	  förebilder	  att	  se	  upp	  till	  och	  identifiera	  sig	  med.	  Huntemann	  och	  Morgan	  
menar	  att	  många	  i	  den	  åldersgruppen	  söker	  sig	  utanför	  familjen	  för	  att	  utveckla	  sin	  identitet	  
och	  här	  kan	  olika	  medier	  fungera	  som	  en	  viktig	  inspirationskälla.91	  Enligt	  SVT	  strävar	  de	  efter	  
att	  förmedla	  ”sunda”	  värderingar,	  normer	  och	  attityder92	  och	  vår	  tolkning	  är	  att	  Vilmas	  
karaktär	  fungerar	  som	  ett	  kommunikativt	  verktyg	  för	  SVT,	  genom	  att	  förmedla	  moraliska	  
budskap	  till	  sina	  tittare.	  Vilma	  framställs	  som	  en	  ordentlig	  tjej	  med	  bra	  betyg	  i	  skolan	  och	  
med	  hög	  moral,	  hon	  sviker	  inte	  sina	  kompisar,	  utan	  sätter	  dem	  och	  deras	  band	  först.	  Vilma	  
porträtteras	  vidare	  som	  en	  kreativ	  och	  estetiskt	  begåvad	  tjej	  som	  både	  sjunger,	  spelar	  piano	  
och	  gitarr.	  	  
	  
Att	  ställa	  karaktärerna	  Vilma	  och	  Vanessa	  emot	  varandra	  tolkar	  vi	  som	  en	  syntagmatisk	  
handling	  där	  karaktärsdragen	  och	  personligheterna	  hos	  dem	  båda	  förstärks.	  Vår	  tolkning	  är	  
att	  Vanessa,	  precis	  som	  Vilma,	  porträtteras	  som	  en	  viljestark	  tjej.	  Det	  som	  skiljer	  dem	  åt,	  
                                                
90 Sjöberg & Rydin, under arbete 
91 Huntemann & Morgan, 2001, s.310 
92 http://svt.se/content/1/c8/01/02/61/32/Slutlig%20%C5R%202010%20p%E5skriven.pdf, hämtad 2011-11-16 
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enligt	  oss,	  är	  att	  Vanessa	  beter	  sig	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  anses	  vara	  accepterat	  enligt	  rådande	  
normer	  och	  värderingar.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  Vilma	  ofta	  fungerar	  som	  en	  vägvisare	  som	  styr	  
Vanessa	  på	  rätt	  spår,	  genom	  att	  hålla	  förmaningstal	  och	  ifrågasätta	  hennes	  handlingar.	  
Vilmas	  högre	  moral	  kommer	  således	  fram	  tydligare	  mot	  bakgrund	  av	  Vanessas	  uppvisade	  
brister.	  	  
Ett	  exempel	  på	  när	  Vilma	  och	  Vanessa	  ställs	  emot	  varandra:	  Vanessa	  säger	  elaka	  saker	  om	  
Vilma	  bakom	  hennes	  rygg	  till	  några	  andra	  på	  skolan.	  Karaktärerna	  använder	  sig	  av	  ordet	  
”skitsnack”.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  detta	  bara	  är	  tomma	  ord,	  eftersom	  det	  senare	  framkommer	  
att	  Vanessa	  inte	  menade	  vad	  hon	  sa,	  utan	  bara	  gjorde	  det	  för	  att	  ”passa	  in”	  i	  den	  andra	  
gruppen	  hon	  umgås	  med.	  Det	  här	  kan	  tolkas	  som	  att	  SVT	  vill	  visa	  hur	  fel	  och	  onödigt	  det	  är	  
att	  såra	  varandra	  med	  elaka	  ord	  som	  vi	  inte	  kan	  stå	  för.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  de	  vill	  lära	  sina	  
tittare	  att	  vara	  snälla	  och	  ärliga	  mot	  varandra,	  samt	  att	  kunna	  förlåta.	  Karaktären	  Vilma	  
fungerar	  här	  som	  SVT:s	  kommunikativa	  funktion	  emotiv,	  eftersom	  hon	  syftar	  till	  att	  ge	  
uttryck	  för	  SVT:s	  värderingar	  och	  normer.	  	  
	  
5.3.1	  Transkribering	  av	  avsnitt	  4	  	  
Som	  tidigare	  nämnts	  så	  har	  vi	  transkriberat	  avsnitt	  fyra	  ur	  serien.	  Genom	  att	  bryta	  ner	  texten	  
i	  olika	  tecken	  hjälpte	  det	  oss	  att	  på	  ett	  detaljerat	  sätt	  komma	  fram	  till	  olika	  tolkningar	  
gällande	  vad	  varje	  tecken	  kunde	  ha	  för	  mening. Transkriptionen	  hjälpte	  oss	  att	  få	  förståelse	  
för	  helheten	  av	  texten	  och	  även	  komma	  fram	  till	  tolkningar	  om	  hur	  SVT	  sänder	  ut	  sina	  
budskap.	  
	  
Vi	  valde	  att	  numrera	  de	  olika	  sekvenserna	  för	  att	  det	  skulle	  vara	  enkelt	  att	  återkoppla	  till	  
dem	  i	  analysen.	  Det	  som	  är	  skrivet	  kursivt	  avser	  det	  som	  sker,	  och	  de	  
transkriptionssymbolerna	  vi	  använt	  oss	  av	  är:	  
	  
(())	   transkriptörens	  kommentar,	  anger	  t.ex.	  en	  telefonsignal,	  en	  grimas	  
/	   en	  kort	  paus	  
//	   en	  längre	  paus	  
[	   överlappande	  tal	  
god	   anger	  emfas	  (starkt	  betoning)	  
*nej*	   uttalas	  med	  skratt	  i	  rösten93	  	  
	  
Scenen	  vi	  transkriberat	  utspelar	  sig	  på	  en	  asfalterad	  innergård.	  Asfalten	  är	  smutsig	  med	  
tuggummin	  och	  blöta	  fläckar.	  Byggnaden	  bredvid	  är	  i	  brunt	  tegel	  med	  bokstaven	  B	  uppsatt	  
på	  väggen	  och	  cyklar	  står	  parkerade	  längs	  husväggen.	  Vi	  tolkar	  det	  som	  att	  byggnaden	  är	  

                                                
93 Moberg, 2010, s.201 & Moberg, 2000, s.232 
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skolan	  som	  karaktärerna	  går	  i.	  Vanessa	  ligger	  på	  rygg	  med	  armarna	  utsträckta	  och	  benen	  i	  
kors.	  Hennes	  väska	  ligger	  bredvid	  hennes	  kropp.	  Vanessa	  har	  på	  sig	  mörka	  urtvättade	  jeans,	  
svart	  skinnjacka,	  torgvantar	  och	  svarta	  Converse-‐skor.	  Vilma	  kommer	  ut	  genom	  en	  dörr	  och	  
får	  syn	  på	  Vanessa.	  Vilma	  har	  på	  sig	  blåa	  jeans,	  beige	  kappa,	  vit	  halsduk,	  mörka	  mockaskor	  
med	  väskan	  hängd	  över	  axeln.	  
	  	  

1. Skolklockan	  ringer	  och	  Vilma	  kommer	  ut	  genom	  dörren	  
2. Vanessa:	  Hmm	  Hmm	  ((Mediteringsljud))	  
3. Vilma	  tittar	  underligt	  ner	  på	  Vanessa,	  ser	  sig	  besvärat	  omkring	  
4. Vilma:	  Men	  /	  vad	  /	  vad	  håller	  du	  på	  med	  ((Talar	  med	  frågande	  ton))	  
5. Vanessa:	  ((Shhh-‐ljud))	  Jag	  mediterar	  
6. Vilma:	  ((Fnyser))	  ((Ler))	  
7. Vanessa:	  Du	  /	  du	  borde	  prova	  det	  här	  med	  /det	  är	  asskönt	  /	  Kurt	  Cobain	  mediterade	  

jämt	  innan	  han	  gick	  upp	  på	  scen	  
8. Vilma:	  Han	  tog	  heroin	  också	  /	  Sen	  sköt	  han	  sig	  ((Talar	  med	  en	  osäker	  ton))	  
9. Vanessa:	  Men	  kom	  	  
10. Vilma:	  Men	  ge	  dig	  
11. Vanessa:	  Kom/	  kom	  ((Sjunger))	  ((Ryser))	  
12. Vanessa	  klappar	  på	  asfalten	  bredvid	  sig	  och	  Vilma	  lägger	  sig	  ner	  bredvid	  henne	  
13. //	  De	  tittar	  på	  varandra	  
14. Vanessa:	  Vad	  är	  det	  ((Talar	  med	  frågande	  ton))	  	  
15. /	  
16. Vilma:	  Inget	  ((Talar	  snabbt))	  
17. Vanessa:	  Är	  det	  Kalle	  /	  Är	  du	  sur	  för	  att	  han	  kallade	  dig	  Pavarotti	  ((Talar	  med	  

frågande	  ton))	  	  
18. /	  
19. Skit	  i	  honom	  /	  han	  är	  ju	  värsta	  tönten	  alltså	  /	  Han	  var	  på	  mig	  också	  förut	  innan	  /	  men	  

det	  är	  bara	  att	  glömma	  	  
20. /	  
21. Vilma:	  Inte	  för	  mig	  ((Talar	  långsamt))	  
22. Vanessa:	  ((Suckar))	  ((Pustar))	  ((Himlar	  med	  ögonen))	  
23. Vanessa	  tar	  Vilmas	  mobiltelefon.	  
24. Vilma:	  Vad	  gör	  du	  ((Upprörd	  frågande	  ton))	  
25. Vanessa:	  Du	  måste	  hämnas	  Vilma	  god	  
26. Vilma:	  Va	  /	  va	  ((Frågande	  ton))	  
27. Vanessa:	  Du	  /	  du	  ringer	  upp	  honom	  och	  då	  säger	  du	  att	  du	  är	  från	  Posten	  och	  vill	  

veta	  hur	  du	  ska	  lämna	  kartonger	  med	  porrfilmer	  som	  han	  har	  beställt	  
28. Vilma:	  Ärligt	  talat	  
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29. Vanessa:	  Fattar	  du	  ((Talar	  med	  frågande	  ton))	  
30. Vilma:	  Nej	  men	  sluta,	  sluta	  god	  [ 	  
31. Vanessa:	  Det	  ringer	  	  
32. De	  skrattar	  och	  brottas,	  Vilma	  försöker	  ta	  tillbaka	  sin	  mobiltelefon	  
33. Vanessa:	  Nej	  god	  	  
34. /	  
35. ((Smackar	  med	  läpparna))	  Vill	  du	  ha	  en	  cola	  ((Talar	  med	  en	  frågande,	  glad	  ton))	  
36. Vilma:	  Visst	  *nej*	  
37. /	  
38. Vanessa	  tar	  fram	  två	  burkar	  med	  cola,	  en	  till	  Vilma	  och	  en	  till	  sig	  själv	  
39. Vanessa:	  Skål	  
40. Vilma:	  För	  vadå	  ((Talar	  med	  frågande	  ton))	  
41. Vanessa:	  För	  att	  du	  är	  med	  i	  bandet94	  

	  
Transkriberingen	  av	  samtalet	  mellan	  Vilma	  och	  Vanessa	  kan	  tolkas	  som	  att	  Vilma	  fungerar	  
som	  ett	  verktyg	  för	  SVT	  att	  förmedla	  sina	  budskap	  och	  värderingar	  med.	  Då	  Vanessa	  
förklarar	  att	  artisten	  Kurt	  Cobain	  mediterade	  innan	  han	  uppträdde	  (nummer	  7)	  påpekar	  
Vilma	  att	  han	  även	  använde	  droger	  och	  vapen	  (nummer	  8),	  vilket	  vi	  tolkar	  som	  att	  Vilma	  ska	  
fungera	  som	  en	  moralisk	  förebild	  för	  Vanessa	  och	  för	  publiken	  som	  tittar.	  Scenen	  kan	  tolkas	  
som	  att	  Vilma	  är	  ifrågasättande	  gentemot	  Vanessas	  beteende	  och	  hennes	  refererande	  till	  
Kurt	  Cobain.	  Tolkning	  som	  vi	  gör	  här	  är	  att	  Vilma	  inte	  ser	  Kurt	  Cobain	  som	  någon	  bra	  
förebild,	  eller	  någon	  som	  man	  vill	  efterlikna.	  	  
	  
Även	  i	  sekvensen	  när	  Vanessa	  tar	  Vilmas	  mobil	  (nummer	  23),	  och	  vill	  ”busringa”	  till	  Kalle,	  
uppfattar	  vi	  Vilma	  som	  den	  moraliska	  som	  tycker	  det	  är	  fel	  att	  ”busringa”.	  I	  båda	  exemplen	  
är	  det	  Vanessa	  som	  kommer	  med	  förslag,	  som	  enligt	  oss	  inte	  tillhör	  det	  som	  är	  lämpligt	  för	  
ungdomar	  och	  Vilma	  som	  är	  den	  förnuftiga	  i	  sammanhanget.	  Det	  syntagmatiska	  i	  sekvensen	  
är	  hur	  SVT	  skriver	  fram	  händelsen,	  att	  Vanessa	  stjäl	  Vilmas	  mobil.	  Det	  paradigmatiska	  är	  hur	  
Vilma	  genom	  språket	  framstår	  som	  moralisk	  och	  fungerar	  som	  ett	  redskap	  för	  SVT	  för	  att	  
sända	  ut	  moraliska	  budskap	  till	  sin	  målgrupp.	  	  	  	  	  
	  
Avsnittets	  slut,	  när	  karaktärerna	  skålar	  för	  att	  Vilma	  är	  med	  i	  bandet	  (nummer	  39)	  kan	  tolkas	  
som	  att	  SVT	  vill	  belysa	  att	  olika	  personligheter	  kan	  komma	  överens	  och	  uppnå	  något	  bra	  
tillsammans,	  trots	  sina	  olikheter.	  Karaktärerna	  skiljer	  sig	  personlighetsmässigt	  från	  varandra,	  
men	  med	  hjälp	  av	  intresset	  och	  gemenskapen	  som	  de	  både	  känner	  till	  bandet	  (nummer	  41),	  

                                                
94 Cd-rom Vilma, 2010, avsnitt 4  
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så	  förs	  de	  olika	  karaktärerna	  samman.	  De	  kompletterar	  varandra	  och	  det	  finns	  säkert	  några	  
personlighetsdrag	  som	  målgruppen	  kan	  känna	  igen	  sig	  i	  och	  relatera	  till.	  Vi	  tolkar	  det	  som	  att	  
SVT	  här	  vill	  förmedla	  ett	  budskap	  som	  visar	  att	  vi	  kan	  känna	  gemenskap	  trots	  att	  vi	  är	  olika	  
och	  tycker	  olika	  (nummer	  35).	  	  
	  

5.4	  Identitetsutveckling	  hos	  karaktärerna	  i	  Vilma	  
Med	  hjälp	  av	  vår	  semiotiska	  analys,	  genom	  att	  studera	  de	  olika	  tecken	  som	  texten	  
innehåller,	  har	  vi	  kommit	  fram	  till	  tolkningen	  att	  det	  sker	  en	  identitetsutveckling	  hos	  
karaktärerna	  under	  seriens	  gång.	  	  
	  
Vår	  uppfattning	  är	  att	  Vilma	  i	  de	  första	  avsnitten	  en	  osminkad	  ”plugghäst”,	  som	  senare	  i	  
serien	  tar	  mar	  plats	  i	  relationer.	  Hon	  börjar	  sminka	  sig	  allt	  mer,	  står	  upp	  för	  sina	  åsikter	  och	  
maktförhållandena	  inom	  gruppen	  börjar	  förändras.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  de	  olika	  karaktärerna	  
deltar	  aktivt	  i	  det	  sociala	  skapandet	  av	  sig	  själva	  samt	  påverkar	  varandra	  i	  detta	  skapande.	  
Enligt	  Rönnberg	  är	  detta	  vanligt	  förekommande	  i	  ”verkligheten”,	  95	  vilket	  vi	  tolkar	  som	  att	  
SVT	  försökt	  ge	  en	  realistisk	  bild	  av	  ”verkligheten”.	  Exempel	  på	  när	  detta	  sker:	  Vanessa	  som	  
tidigare	  var	  bandets	  ledare	  och	  tjejen	  som	  var	  både	  ”kaxig”	  och	  ”cool”	  börjar	  förändras	  i	  och	  
med	  Vilmas	  identitetsutveckling.	  Identitetsutvecklingen	  formas	  här	  till	  viss	  del	  av	  de	  sociala	  
interaktionerna	  vännerna	  emellan.	  Vanessa	  har	  inte	  i	  de	  senare	  avsnitten	  lika	  mycket	  
inflytande	  på	  de	  andra	  i	  bandet	  när	  Vilma	  börjar	  stå	  för	  sina	  åsikter	  och	  säga	  det	  rakt	  ut.	  
Enligt	  Olausson	  är	  identiteten	  förknippad	  med	  medlemskap	  (eller	  bristen	  på	  medlemskap)	  i	  
en	  grupp.96	  Karaktärernas	  medlemskap	  i	  bandet,	  där	  det	  finns	  inslag	  på	  både	  det	  personliga	  
och	  det	  sociala	  planet,	  tolkar	  vi	  som	  en	  bidragande	  faktor	  i	  deras	  identitetsutveckling.	  Vilmas	  
identitet	  kommer	  att	  rubbas	  när	  hon	  under	  en	  tid	  väljer	  att	  hoppa	  av	  bandet	  på	  grund	  av	  
konflikter.	  Bandet	  har	  kommit	  att	  bli	  en	  så	  stor	  del	  av	  Vilmas	  liv,	  och	  tillhörigheten	  där	  har	  
till	  stor	  del	  format	  hennes	  identitet.	  När	  hon	  hoppar	  av	  bandet	  känner	  hon	  sig	  vilsen	  och	  
ensam,	  vilket	  vi	  tolkar	  som	  att	  SVT	  vill	  visa	  vilken	  betydelse	  det	  har,	  och	  hur	  positivt	  det	  är,	  
att	  vara	  delaktig	  i	  en	  grupp.	  	  	  
	  

5.5	  Tittarnas	  identitetsutveckling	  	  
Enligt	  Medierådets	  undersökning	  tittar	  många	  ungdomar	  på	  TV	  varje	  dag,97	  vilket	  vi	  tolkar	  
som	  att	  TV	  kan	  vara	  en	  faktor	  som	  påverkar	  ungdomars	  identitetsutveckling.	  Medierna	  kan	  
enligt	  Rönnberg	  förmedla	  beteenden,	  värderingar,	  attityder,	  stil	  och	  så	  vidare.98	  Medierna	  
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kan	  även	  enligt	  Rönnberg	  förmedla	  olika	  “mänskliga	  förebilder”	  som	  alla	  är	  vägvisare	  och	  
potentiella	  källor	  till	  identifikation	  för	  tittarna.99	  Beroende	  på	  vilken	  förförståelse	  varje	  
tittare	  har	  tror	  vi	  att	  seriens	  inverkan	  varierar.	  Enligt	  Gilje	  och	  Grimen	  kan	  förförståelse	  
bland	  annat	  vara	  språk,	  trosuppfattning	  och	  personliga	  erfarenheter.100	  Vår	  tolkning	  är	  att	  
SVT	  genom	  sina	  karaktärer	  förmedlar	  olika	  ”mänskliga	  förebilder	  vilka	  i	  sin	  tur	  bidrar	  till	  
tittarnas	  utvecklande	  av	  sina	  identiteter	  och	  värderingar.	  
	  
Vilma	  återspeglar	  enligt	  oss	  den	  “verkliga”	  värld	  som	  de	  unga	  är	  i,	  eller	  snart	  ska	  ut	  i.	  Med	  
“verkliga”	  värld	  avser	  vi	  den	  värld	  som	  samhället	  avspeglar	  i	  form	  av	  relationer,	  konflikter	  
och	  så	  vidare.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  det	  i	  Vilma	  förmedlas	  social	  kunskap,	  i	  form	  av	  exempelvis	  
konflikthantering	  i	  praktiken.	  Vår	  uppfattning	  är	  att	  den	  här	  typen	  av	  praktisk	  kunskap	  inte	  
förmedlas	  i	  samma	  utsträckning	  i	  skolorna,	  vilket	  gör	  TV	  till	  ett	  komplement	  till	  dem.	  	  	  
	  

6.	  Slutdiskussion	  	  
	  
I	  detta	  avsnitt	  för	  vi	  en	  diskussion	  kring	  de	  resultat	  vi	  kommit	  fram	  till.	  
	  
6.1	  Vad	  för	  slags	  budskap	  förmedlar	  serien	  Vilma	  till	  dess	  målgrupp?	  
Enligt	  Skarre	  Aasebø	  och	  Melhuus	  påverkas	  ungdomars	  identitetsutveckling	  mycket	  av	  
medier.101	  De	  som	  tittar	  på	  Vilma	  matas	  av	  SVT:s	  normer	  och	  värderingar,	  vilket	  således	  kan	  
leda	  till	  att	  deras	  egen	  förmåga	  till	  identitetsutveckling	  påverkas.	  Tittarna	  påverkas	  både	  
medvetet	  och	  omedvetet	  av	  de	  ”mänskliga	  förebilder”	  som	  förekommer	  i	  serien,	  vilket	  vi	  
tolkar	  som	  att	  SVT	  har	  ett	  stort	  ansvar	  att	  förmedla	  ”sunda”	  värderingar.	  	  
	  
Vår	  tolkning	  är	  att	  serien	  Vilma	  förmedlar	  moraliska	  budskap	  och	  sunda	  värderingar	  till	  sin	  
målgrupp	  genom	  de	  olika	  karaktärerna	  och	  att	  SVT	  därmed	  uppnår	  ett	  av	  sina	  mål,	  att	  deras	  
program	  ska	  vara	  bildande.	  Den	  typen	  av	  praktisk	  kunskap	  som	  förmedlas	  i	  serien	  i	  form	  av	  
till	  exempel	  ”mänskliga	  förebilder”	  anser	  inte	  vi	  (enligt	  våra	  egna	  erfarenheter),	  förmedlas	  i	  
samma	  utsträckning	  i	  skolorna,	  vilket	  vi	  tycker	  gör	  program	  som	  Vilma	  till	  ett	  viktigt	  
komplement	  till	  skolan.	  Vår	  uppfattning	  är	  att	  ungdomsserier	  som	  Vilma	  återspeglar	  den	  
”verkliga”	  värld	  som	  de	  unga	  lever	  i	  på	  ett	  trovärdigt	  sätt	  genom	  de	  olika	  temana	  som	  serien	  
behandlar.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  serien	  kan	  fungera	  som	  en	  vägvisare	  i	  till	  exempel	  
konflikthantering	  och	  liknande.	  Temana	  i	  serien	  är	  enligt	  våra	  tolkningar	  typiska	  för	  
dramaserier	  av	  liknande	  slag	  och	  vår	  uppfattning	  är	  inte	  att	  Vilma	  urskiljer	  sig.	  I	  vår	  studie	  
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har	  vi	  inte	  jämfört	  serien	  Vilma	  med	  någon	  annan	  dramaserie	  med	  samma	  målgrupp,	  så	  
detta	  är	  bara	  spekulationer.	  	  
	  
Vilma	  är	  en	  tjej	  med	  många	  ambitioner	  och	  talanger	  inom	  en	  rad	  olika	  områden	  (höga	  betyg	  
i	  skolan	  och	  musikaliska	  talanger).	  I	  början	  av	  serien	  är	  Vilma	  något	  tillbakadragen	  och	  
osäker,	  vilket	  vi	  tolkar	  som	  en	  karaktär	  som	  fler	  tittare	  kan	  identifiera	  sig	  med,	  än	  den	  
person	  Vilma	  utvecklas	  till	  att	  bli	  under	  seriens	  gång.	  I	  slutet	  av	  serien	  stärks	  hennes	  
självförtroende	  och	  hon	  tar	  mer	  plats	  i	  sitt	  kompisgäng,	  samtidigt	  som	  hon	  får	  högsta	  betyg	  i	  
skolan,	  spelar	  flera	  olika	  instrument	  och	  sjunger	  i	  bandet.	  Det	  finns	  en	  fara	  med	  att	  
porträttera	  huvudkaraktären	  så	  begåvad	  och	  ”duktig”	  eftersom	  det	  enligt	  våra	  tolkningar	  
kan	  få	  tittarna	  att	  känna	  sig	  underlägsna	  och	  få	  prestationsångest.	  I	  stället	  för	  att	  fungera	  
som	  en	  förebild	  och	  bidra	  positivt	  till	  tittarnas	  identitetsutveckling	  kan	  Vilma	  framkalla	  något	  
negativt.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  SVT	  vill	  inspirera	  unga	  att	  vara	  kreativa	  och	  leva	  ut	  sina	  
drömmar,	  vilket	  vi	  anser	  är	  positivt.	  Idealen	  Vilma	  sänder	  ut	  kan	  enligt	  oss	  tolkas	  som	  
ouppnåeliga	  och	  i	  stället	  ha	  en	  negativ	  effekt	  på	  tittarna.	  	  
	  
6.2	  Målgruppens	  acceptans	  	  
Enligt	  Mediebarometern	  har	  SVT	  förlorat	  mycket	  av	  den	  yngre	  publiken	  till	  de	  kommersiella	  
kanalerna.102	  Enligt	  Ekström	  och	  Moberg	  ses	  teckensystem	  som	  en	  kollektiv	  företeelse,	  vilket	  
måste	  accepteras	  om	  det	  ska	  gå	  att	  kommunicera.103	  För	  att	  SVT	  som	  medieinstitution	  ska	  
lyckas	  få	  fler	  tittare	  i	  den	  yngre	  åldersgruppen	  tror	  vi	  att	  ungdomars	  attityd	  gentemot	  SVT	  
delvis	  måste	  ändras.	  Det	  här	  anser	  vi	  är	  ett	  komplext	  problem	  utan	  ett	  givet	  svar.	  För	  att	  SVT	  
ska	  accepteras	  och	  således	  få	  fler	  unga	  tittare	  är	  vår	  uppfattning	  att	  SVT	  måste	  producera	  
fler	  program	  likt	  Vilma	  som	  skildrar	  ungdomars	  liv	  på	  ett	  realistiskt	  sätt.	  Idag	  finns	  det	  många	  
kommersiella	  kanaler	  som	  konkurrerar	  med	  SVT	  om	  ungdomarnas	  uppmärksamhet,	  vilket	  
gör	  det	  ännu	  viktigare	  för	  SVT	  att	  göra	  program	  som	  ”sticker	  ut”	  på	  ett	  positivt	  sätt.	  
Problematiken	  tror	  vi	  bland	  annat	  ligger	  i	  just	  på	  vilket	  sätt	  SVT:s	  ungdomsprogram	  ska	  
”sticka	  ut”.	  Det	  handlar	  om	  att	  hitta	  något	  som	  attraherar	  ungdomar	  som	  eventuellt	  inte	  
andra	  kanaler	  har.	  Samtidigt	  som	  de	  ska	  hålla	  sig	  så	  nära	  den	  vardag	  som	  ungdomar	  känner	  
till,	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  relatera	  till	  handlingen.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  SVT	  har	  lyckats	  i	  Vilma	  
eftersom	  ett	  av	  temana	  i	  serien	  berör	  musik,	  vilket	  är	  populärt	  bland	  unga,	  samtidigt	  som	  de	  
trycker	  på	  ungas	  kreativitet	  och	  egna	  musikskapande	  vilket	  gör	  att	  de	  ”sticker	  ut”	  och	  
särskiljer	  sig	  från	  kommersiella	  program	  som	  Idol.	  	  
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6.3	  Tema	  musik	  	  
Tv-‐serien	  kretsar	  mycket	  kring	  det	  band	  som	  karaktärerna	  har	  startat	  och	  spelar	  i.	  Vi	  anser	  
som	  tidigare	  nämnts	  att	  det	  är	  positivt	  att	  SVT	  vill	  förmedla	  glädjen	  och	  gemenskapen	  som	  
tillhörigheten	  i	  ett	  band	  kan	  innebära.	  Samtidigt	  ställer	  vi	  oss	  frågande	  till	  varför	  de	  valt	  att	  
fokusera	  så	  mycket	  på	  det	  området	  i	  serien.	  Enligt	  Medierådets	  rapport	  Ungar	  och	  medier	  
2010	  spelar	  endast	  14	  procent	  av	  de	  2	  000	  tillfrågade,	  alla	  i	  åldern	  9	  till	  16	  år104,	  något	  
instrument	  på	  sin	  fritid.	  Vi	  tolkar	  det	  här	  som	  att	  SVT	  valt	  att	  gå	  utanför	  normen	  för	  vad	  unga	  
är	  intresserade	  av,	  och	  vad	  de	  gör	  på	  sin	  fritid.	  Anledningen	  till	  att	  SVT	  valt	  att	  lägga	  fokus	  på	  
ett	  band	  tolkar	  vi	  som	  att	  de	  vill	  få	  unga	  att	  intressera	  sig	  för	  kreativitet	  och	  skapande.	  Vi	  
tror	  dock	  att	  det	  finns	  en	  risk	  med	  att	  många	  unga	  har	  svårt	  att	  identifiera	  sig	  med	  
handlingen	  och	  karaktärernas	  intressen	  och	  i	  stället	  kan	  de	  känna	  avundsjuka	  och	  se	  det	  som	  
ett	  misslyckande	  att	  de	  inte	  är	  lika	  framgångsrika	  som	  dem	  i	  serien.	  	  
	  
6.3.1	  Inramning	  	  
Vi	  har	  som	  tidigare	  nämnts	  valt	  att	  jämföra	  Vilma	  med	  Idol	  eftersom	  båda	  produktionerna	  
berör	  temat	  musik,	  vi	  ser	  en	  intertextuell	  koppling	  mellan	  de	  två	  texterna.	  Enligt	  Ekström	  
och	  Moberg	  handlar	  socialsemiotikens	  begrepp	  inramning	  om	  att	  rama	  in	  och	  binda	  
samman,	  men	  också	  att	  dela	  upp	  och	  hålla	  isär.105	  Produktionerna	  Vilma	  och	  Idol	  anser	  vi	  
ramas	  in	  och	  binds	  samman	  på	  grund	  av	  att	  de	  delar	  temat	  musik.	  De	  delas	  dock	  upp	  och	  
hålls	  isär	  eftersom	  Idol-‐konceptet	  är	  en	  tävling	  där	  unga	  ”härmar”	  kända	  artister	  och	  Vilma	  
handlar	  om	  en	  tjej	  som	  startar	  ett	  band	  och	  skapar	  egen	  musik.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  Idol	  
glorifierar	  kändisskapet	  och	  påverkar	  unga	  till	  att	  få	  en	  dröm	  om	  att	  bli	  kända.	  SVT	  däremot,	  
kan	  tolkas	  som	  att	  de	  vill	  markera	  ett	  avstånd	  från	  den	  ”idol-‐dyrkan”	  som	  kan	  ses	  i	  Idol,	  
detta	  genom	  att	  huvudkaraktären	  Vilma	  i	  serien	  startar	  ett	  eget	  band.	  	  
	  
Temat	  musik	  har	  SVT	  valt	  att	  ha	  med	  i	  Vilma	  för	  att	  inspirera	  till	  kreativitet	  bland	  ungdomar,	  
enligt	  våra	  tolkningar.	  Vi	  ställer	  oss	  dock	  frågande	  till	  huruvida	  det	  bara	  är	  positivt	  att	  
inspirera	  ungdomar	  till	  att	  spela	  i	  band.	  Karaktärerna	  i	  Vilma	  deltar	  i	  en	  musiktävling	  vilket	  
kan	  tolkas	  som	  att	  även	  de	  likt	  deltagarna	  i	  Idol,	  uttrycker	  en	  önskan	  om	  att	  ”bli	  upptäckta”.	  
Det	  här	  kan	  ha	  en	  negativ	  effekt	  på	  tittarna	  då	  deras	  behov	  att	  få	  bekräftelse	  och	  
erkännande	  kan	  väckas	  eller	  förstärkas.	  	  
	  
	  

                                                
104  Medierådet, 2010, s.31  
105 Ekström & Moberg, 2008, s.28-29 
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6.4	  Bloggen	  Vilma.se	  
Fairclough	  menar	  att	  varje	  text	  konstitueras	  i	  ett	  större	  sammanhang.106	  Vår	  tolkning	  är	  att	  
SVT	  har	  startat	  bloggen	  Vilma.se	  eftersom	  de	  är	  påverkade	  av	  det	  som	  Fairclough	  kallar	  
sociala	  praktiker	  och	  processer	  i	  samhället.107	  Texten	  i	  detta	  fall	  är	  bloggen	  Vilma.se	  och	  det	  
större	  sammanhanget	  är	  dagens	  mediesamhälle	  som	  är	  en	  ständigt	  pågående	  process.	  För	  
att	  SVT:s	  produktioner	  ska	  fånga	  tittare	  är	  vår	  tolkning	  att	  de	  borde	  följa	  de	  trender	  och	  den	  
utveckling	  som	  sker	  inom	  mediebranschen.	  Att	  SVT	  valde	  att	  distribuera	  serien	  med	  hjälp	  av	  
transmedialt	  berättande	  tror	  vi	  resulterade	  i	  att	  texten	  hamnade	  i	  en	  bredare	  kontext,	  SVT	  
breddade	  härmed	  sitt	  sätt	  att	  skapa	  en	  målgrupp,	  enligt	  våra	  tolkningar.	  	  
	  
Enligt	  Huntemann	  och	  Morgan	  kan	  en	  blogg	  aktivt	  användas	  för	  att	  identifiera	  sig	  själv108	  och	  
även	  om	  det	  inte	  nödvändigtvis	  är	  SVT:s	  avsikt,	  så	  fungerar	  eventuellt	  bloggen	  Vilma.se	  som	  
en	  inspirationskälla	  för	  tittarna	  att	  själva	  starta	  egna	  bloggar	  och	  att	  läsa	  andra	  kända	  
bloggar.	  Vår	  uppfattning	  är	  att	  det	  finns	  en	  fara	  i	  att	  SVT	  inspirerar	  sina	  tittare	  att	  skapa	  egna	  
bloggar,	  med	  tanke	  på	  att	  unga	  inte	  i	  samma	  utsträckning	  är	  medvetna	  om	  vilka	  
konsekvenser	  deras	  handlingar	  på	  Internet	  kan	  få,	  enligt	  våra	  tolkningar.	  	  Att	  ha	  en	  blogg	  
innebär	  att	  vara	  offentlig	  (såvida	  man	  inte	  har	  en	  stängd	  blogg	  med	  särskilt	  inbjudna	  läsare),	  
och	  i	  många	  fall	  att	  skriva	  personliga	  texter.	  Vår	  uppfattning	  är	  att	  problematiken	  ofta	  ligger	  
i	  att	  skilja	  på	  det	  personliga	  och	  det	  privata,	  och	  vår	  uppfattning	  är	  att	  unga	  bloggare	  har	  
svårt	  att	  behålla	  sin	  integritet	  på	  Internet.	  Det	  som	  skrivs	  på	  Internet	  kommer	  att	  finnas	  att	  
tillgå	  under	  en	  mycket	  lång	  tid,	  vilket	  inte	  alltid	  unga	  är	  medvetna	  om.	  	  
	  
Vår	  uppfattning	  är	  att	  kända	  bloggare	  ofta	  fungerar	  som	  förebilder	  för	  unga.	  Det	  här	  tror	  vi	  
kan	  vara	  till	  en	  nackdel	  då	  kända	  inte	  alltid	  skriver	  om	  “det	  vardagliga”	  i	  sitt	  liv	  utan	  oftast	  
tar	  med	  det	  som	  har	  med	  shopping,	  fest	  och	  framgång	  att	  göra.	  Unga	  kan	  då	  få	  en	  skev	  bild	  
av	  hur	  skribenternas	  verklighet	  ser	  ut.	  Vissa	  kända	  bloggare	  sänder	  ut	  osunda	  värderingar	  
och	  reproducerar	  exempelvis	  normen	  att	  vi	  ska	  vara	  snygga	  på	  ett	  icke	  naturligt	  sätt	  med	  
hjälp	  av	  exempelvis	  plastikoperationer.	  Vi	  ställer	  oss	  frågande	  till	  om	  SVT	  såg	  allvaret	  i	  detta	  
när	  de	  producerade	  bloggen	  Vilma.se?	  Var	  de	  medvetna	  om	  att	  deras	  målgrupp	  troligtvis	  
även	  söker	  sig	  vidare	  till	  andra	  bloggar?	  SVT	  skriver	  på	  sin	  webbsida	  att:	  SVT	  står	  fritt	  och	  
oberoende	  från	  både	  politiskt	  och	  kommersiellt	  inflytande.109	  Stämmer	  detta	  verkligen?	  Vår	  
tolkning	  är	  att	  reklammarknaden	  är	  starkt	  närvarande	  i	  bloggvärlden,	  då	  många	  bloggar	  
finansieras	  genom	  att	  skribenten	  marknadsför	  olika	  produkter	  på	  sina	  bloggsidor.	  Vi	  ser	  att	  

                                                
106 Fairclough, 1995, s.54-58 
107 Fairclough, 1995, s.54-58 
108 Huntemann & Morgan, 2001, s.313  
109 http://svt.se/2.60175/1.707564/ar_svt_statligt 
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detta	  är	  ett	  problem	  för	  SVT	  eftersom	  de	  enligt	  sig	  själva	  står	  fritt	  och	  oberoende	  från	  
kommersiellt	  inflytande.	  SVT	  hamnar	  här	  enligt	  oss	  i	  ett	  etiskt	  dilemma	  eftersom	  de,	  enligt	  
vår	  tolkning,	  inspirerar	  ungdomar	  till	  att	  besöka	  bloggvärlden	  och	  därmed	  uppmanar	  dem	  
att	  ta	  del	  av	  den	  typen	  av	  marknadsföring	  som	  förekommer	  där.	  	  
	  
6.5	  Genusperspektivet	  	  
Enligt	  Fagerström	  och	  Nilson	  bidrar	  medierna	  till	  att	  förstärka	  eller	  förminska	  den	  ordning	  
begreppet	  genus	  har	  etablerat	  i	  samhället.110	  Medierna	  utövar	  här	  en	  makt	  då	  de	  kan	  forma	  
hur	  tittarna	  ser	  på	  genusfrågan	  genom	  att	  välja	  hur	  de	  framställer	  genus.111	  Foucault	  menar	  
att	  individen	  är	  intrasslad	  i	  en	  språklig	  maktstruktur,	  åsikter	  och	  föreställningar	  om	  vad	  som	  
tillhör	  det	  normala.112	  Enligt	  de	  tolkningar	  vi	  kommit	  fram	  till,	  tycker	  vi	  att	  det	  tyder	  på	  att	  
SVT	  vill	  sudda	  ut	  gränserna	  mellan	  de	  socialt	  konstruerade	  begreppen	  kvinnligt	  och	  manligt	  
beteende,	  som	  anses	  tillhöra	  det	  ”normala”	  i	  samhället.	  Vår	  tolkning	  är	  att	  SVT	  på	  så	  sätt	  
försöker	  förminska	  den	  ordning	  begreppet	  genus	  har	  i	  samhället.	  Det	  är	  intressant	  att	  leka	  
med	  egenskaper	  och	  roller	  på	  det	  sätt	  som	  SVT	  gjort	  eftersom	  det	  spelar	  en	  så	  stor	  roll	  för	  
hur	  historien	  berättas	  och	  vad	  den	  förmedlar.	  Det	  är	  gjort	  på	  ett	  sådant	  vis	  att	  det	  faller	  sig	  
naturligt	  utan	  att	  deras	  roller	  ifrågasätts.	  	  
	  
6.5.1	  Könsrollsstereotyper	  	  
Vår	  tolkning	  är	  att	  det	  är	  både	  positivt	  och	  negativt	  att	  SVT	  har	  med	  könsrollsstereotyper	  i	  
Vilma.	  Positivt	  är	  att	  målgruppen	  enklare	  kan	  ta	  till	  sig	  seriens	  karaktärer	  eftersom	  
könsrollsstereotyperna	  i	  fråga	  är	  kända,	  inte	  minst	  i	  mediesammanhang.	  Positivt	  är	  även	  att	  
tittarna	  kan	  bli	  mer	  medvetna	  om	  de	  könsrollsstereotyper	  som	  cirkulerar	  i	  samhället,	  både	  i	  
media	  och	  i	  “verkligheten”,	  vilket	  kan	  göra	  dem	  mer	  kritiska.	  Enligt	  vår	  tolkning	  är	  det	  
negativt	  att	  serien	  använder	  sig	  av	  så	  tydliga	  könsrollsstereotyper,	  det	  reproducerar	  de	  
stereotypa	  bilder	  av	  “kvinnligt	  och	  manligt”	  som	  cirkulerar	  i	  samhället.	  Dock	  skrivs	  Vilmas	  
karaktär	  fram	  både	  som	  typiskt	  tjejig	  och	  framåt/aktiv	  som	  tar	  mycket	  plats,	  vilket	  vi	  tolkar	  
som	  att	  SVT	  delvis	  försöker	  att	  motverka	  reproducering	  av	  könsrollsstereotyper.	  	  	  
	  

7.	  Slutord	  
Vår	  studie	  har	  delvis	  inneburit	  att	  ta	  reda	  på	  om	  SVT	  följer	  ett	  av	  sina	  uttalade	  uppdrag;	  att	  
bilda	  svenska	  folket.	  Studien	  har	  endast	  berört	  ett	  av	  deras	  program,	  ungdomsserien	  Vilma.	  
Vår	  tolkning	  är,	  efter	  avslutad	  studie,	  att	  SVT	  huvudsakligen	  har	  lyckats	  med	  sitt	  uppdrag	  i	  
Vilma,	  att	  de	  förmedlar	  moraliska	  budskap	  till	  seriens	  målgrupp.	  Överlag	  så	  visar	  studien	  på	  

                                                
110 Fagerström & Nilson, 2008, s.25, 40 
111 Fagerström & Nilson, 2008, s.25, 40  
112 Danaher, Schirato & Webb, 2010, s.70-73 
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att	  medierna	  som	  finns	  tillgängliga	  i	  dagens	  samhälle	  delvis	  kan	  bidra	  till	  att	  påverka	  
ungdomars	  identitetsutveckling,	  och	  vad	  de	  anser	  tillhör	  normaliteten.	  Det	  här	  resultatet	  
kan	  bidra	  till	  att	  SVT	  och	  andra	  liknande	  företag	  blir	  mer	  uppmärksamma	  och	  arbetar	  ännu	  
mer	  för	  att	  förmedla	  moraliska	  budskap	  och	  sunda	  värderingar,	  i	  synnerhet	  i	  sina	  
ungdomsprogram.	  
	  

8.	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
	  
På	  grund	  av	  bristfälliga	  tidsmässiga	  resurser	  valde	  vi	  att	  fokusera	  på	  serien	  Vilma	  och	  inte	  
bloggen	  Vilma.se.	  Vår	  avgränsning	  berodde	  även	  på	  att	  det	  redan	  fanns	  forskning	  kring	  
bloggen.	  Media	  idag	  använder	  sig	  av	  transmedialt	  berättande	  för	  att	  på	  ett	  mer	  träffsäkert	  
sätt	  nå	  ut	  och	  tillfredsställa	  sin	  målgrupp,	  vilket	  öppnar	  upp	  möjligheterna	  för	  fortsatt	  
forskning	  kring	  fenomen	  av	  typen	  Vilma.	  Även	  att	  jämföra	  serien	  Vilma	  med	  en	  liknande	  
serie	  i	  en	  kommersiell	  kanal	  tycker	  vi	  skulle	  vara	  intressant	  att	  undersöka.	  Som	  tidigare	  
diskuterats	  kan	  kommersiella	  framställningar	  av	  ungdomar	  se	  annorlunda	  ut	  och	  innehålla	  
andra	  typer	  av	  värderingar	  än	  vad	  som	  kom	  till	  uttryck	  i	  serien	  Vilma.	  	  
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10.	  Bilaga	  1	  
	  

Analysfrågor	  
	  

1. Hur	  ser	  vi	  samhällsstrukturen	  och	  hur	  ideologin	  speglas	  i	  tv-‐serien?	  	  
	  

1.1 Är	  det	  samma	  intressen	  och	  maktförhållanden	  (hegemoni)	  som	  styr?	  
	  

1.2 Vad	  tillhör	  normaliteten?	  	  
	  

1.3 Vad	  tyder	  på	  att	  SVT	  styrs	  av	  den	  rådande	  samhällsstrukturen?	  
	  

1.4 Försöker	  SVT	  förstärka	  eller	  förminska	  den	  ordning	  begreppet	  genus	  har	  etablerat	  i	  
samhället?	  

	  
2. Vilka	  samhällsklasser	  förekommer	  i	  serien?	  

	  
2.1	  Hur	  blir	  det	  tydligt?	  	  

	  
3. Innehållsperspektivet	  –	  vilka	  teman	  fokuserar	  serien	  på	  (t	  ex	  kärlek,	  tillhörighet,	  musik,	  

konflikter)?	  	  
	  
3.1	  Varför?	  
	  
3.2	  Hur	  blir	  det	  tydligt?	  	  	  	  
	  

4. Paradigm:	  Hur	  berättas	  historien?	  	  
	  

5. Syntagm:	  Vilka	  detaljer	  förekommer?	  	  
	  

6. Hur	  beskrivs	  karaktärerna?	  	  
	  

6.1 Förekommer	  könsrollsstereotyper?	  
	  

7. Hitta	  exempel	  på	  denotation	  och	  konnotation.	  	  
	  

8. Hur	  ser	  vi	  spår	  av	  följande	  kommunikationsfunktioner:	  emotiv,	  referentiell,	  fatisk	  och	  
konativ?	  

	  
9. Förekommer	  myter	  om	  kvinnligt	  och	  manligt?	  

	  
10. Förespråkar	  serien	  jämställdhet?	  	  

	  
11. Hur	  påverkar	  program	  som	  Vilma	  ungas	  identitetsutveckling?	  	  

	  


