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Abstrakt 

Denna uppsats syfte var att undersöka hur Sveriges television (SVT) speglas och påverkas som 

en public service-organisation genom sin produktion av tv-serier tillhörande Nordic noir-

genren. Eftersom att ingen liknande studie utförts i en svensk kontext utgör denna studie ett 

välbehövt bidrag. Utifrån tidigare forskning påtalades det att genren fungerar som ett varumärke 

för nationell och transnationell konsumtion i och med dess popularitet. Dessutom som uttryck 

för emulerande skildringar av de Nordiska samhällena vilka anspelar på publika och industriella 

förväntningar. Detta understöddes i studien genom ett eklektiskt teoretiskt ramverk som 

förlitade sig på inspel om public service som samtidigt ett oberoende ideologiskt initiativ och 

som en konkurrerande medieaktör med ett speciellt uppdrag gentemot mediemarknaden, 

diskussioner om nationellt kontra transnationellt samt genrer som appellerandet på 

förväntningar. För att utröna samspelet mellan text och organisation antogs de som ömsesidigt 

påverkande. Tv-serierna Blå ögon och Midnattssol användes som talande exempel för SVT:s 

förfarande och studerades med hjälp av David Bordwells funktionalistiskt narrativa 

analysmodell.       

Det påvisades att seriernas tematik, patos och kritiska samhällsskildringar speglar SVT:s 

ideologiska public service-uppdrag. Dramaproduktion kräver emellertid finansiella samarbeten 

med de inhemska kommersiella produktionsbolagen på grund av de höga kostnaderna, vilket 

även det marknadsstabiliserande och marknadsdrivande uppdraget som ålagts SVT kräver. 

Detta är något som de båda serierna reflekterar. Därutöver fungerar seriernas själv-exotifiernade 

uttryck och emulerande skildringar av det ”nationella” som försäljningsargument gentemot en 

transnationell marknad, vilket aktualiserar både en ekonomisk och synliggörande aspekt av 

seriernas produktion. SVT influeras således av en kommersiell logik. Liksom serierna och 

genren har SVT även ett transnationellt tilltal samt position på en kommersiell marknad i behov 

av medieinnehåll.  

 

Nyckelord 

Nordic noir, public service, Sveriges television, nationellt, transnationellt, genre, 

narrativanalys, Blå ögon, Midnattssol, funktionalism   
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The main effect of globalization on the detective fiction is discernible in its dialectic 

counterpart: the powerful re-emergence of a specific locale as the story’s setting – a particular 

provincial environment. […] [I]n contrast to the classic XXth century modernism, the global 

stance no longer needs to be asserted in the guise of a direct cosmopolitanism or participation 

in the global americanized culture. A true global citizen is today precisely the one who 

(re)discovers or returns to (or identifies with) some particular roots, some specific substantial 

communal identity - the "global order" is ultimately nothing but the very frame and container 

of this mixing and shifting multitude of particular identities (Žižek, 2010). 
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1. Inledning  

Bakgrund och syfte 

Fascinationen för Nordic noir har satt public service-företag såsom Danmarks Radio och 

Sveriges television (SVT) på kartan som producenter av ”kvalitets-tv” vilka utmärker sig på en 

alltmer transnationell TV-marknad (Waade och Jensen, 2013, ss.188-190, Peacock, 2014, ss.1-

2 och Hedling, 2014, s.202). Exempelvis har serier som huvudsakligen riktat sig till en inhemsk 

publik såsom Bron, Äkta människor, Ettor och nollor, Blå ögon, Jordskott och Midnattssol även 

fått internationell spridning och uppmärksamhet. Utöver att ha sänts på utländska kanaler har 

vissa till och med resulterat i utländska nyinspelningar. Detta har på senare tid påpekas som ett 

utmanande av föreställningar om transnationella medieflöden där enstaka länder dominerar 

medieutbyten på grund av sina fördelaktiga geografiska, kulturella och språkliga 

förutsättningar. Dessa anses även gynnas av kommersiella och marknadsdrivna strukturer. De 

skandinaviska länderna, däribland Sverige, har länge tillhört en periferisk TV-kultur där flera 

av de framgångsrikaste serierna däremot producerats inom public service-ramverk (Eichner och 

Mikos, 2016, s. 20). Vad är det då som utmärker denna genre och skapar ett attraktionsvärde 

för nordiska tv-serier? Som en regional tolkning av kriminalfiktionsgenren har drivkrafter 

bakom dess inhemska och transnationella popularitet ofta förklarats som utmärkande 

berättelsemönster, ambivalenta karaktärer och en särskild nordisk estetik sett mot bakgrund av 

en expanderande global TV-marknaden i ökande behov av medieinnehåll (Eichner och Mikos, 

2016, s.17 och Creeber, 2015, s.21). Hur detta tar sig uttryck inom ett publik service-ramverk 

kommer att vara denna uppsats fokus.    

 John T. Caldwell betonar i sina omfattande studier av den amerikanska 

medieindustrin att de texter och det medieinnehåll som produceras reflekterar de politiskt 

ekonomiska förutsättningarna och de kreativa industriernas agerande (och omvänt) (2008, 

s.238). Om vi godtar en sådan utgångspunkt aktualiseras frågor om SVT:s produktion av Nordic 

noir, vilken kan konceptualiseras som uttryck för deras ideologiska position som ett icke-

vinstdrivande företag i allmänhetens tjänst. Det vill säga SVT som en ideologisk institution. 

Däremot kan deras ställning i en marknads- och konkurrensstyrd kontext (Berglez, 2009, s.53) 

antas bli mer komplex genom produktionen av en framgångsrik genre såsom Nordic noir där 

även det nationella tilltalet överskrids. Likaväl kan SVT förstås som ett medieföretag. Studiens 
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syfte är att utröna samspelet mellan att verka som både en ideologisk institution och ett public 

service-företag. Med detta sagt kommer denna uppsats att besvara följande frågeställning:     

 Hur speglas och påverkas SVT som en public service-organisation genom sin 

produktion av tv-serier tillhörande Nordic noir-genren?  

Studien kommer att begränsa sig till två huvudsakliga teman: Nordic noir som ett 

attraktionsvärde i sig genom sina olika produktionsvärden och SVT som ett ”oberoende 

medieföretag i allmänhetens tjänst” (SVT, 2017a) med samhälleliga värderingar, förväntningar, 

restriktioner och produktionsmässiga förutsättningar. Med produktionsvärde menas 

investeringar och ansträngningar vad beträffar kvalitén på själva iscensättandet. Dessa teman 

kommer att sammanstråla i en analys av tilltalet i två serier producerade och visade av SVT 

som kan sägas tillhöra denna genre. Därmed föreslås två delfrågor för att kunna besvara 

ovanstående frågeställning:  

 Vad är det för slags värderingar och samhällssyn som serierna uttrycker?  

 Hur används produktionsvärde som ett sätt att uppnå estetiska och strategiska syften?  

På vilka olika sätt som detta kommer att förstås och studeras utvecklas i kommande delkapitel.  

Avgränsningar 

Det bör påpekas att denna studie varken tar anspråk på att omfatta hela SVT:s produktion av 

denna genre eller bakomliggande intentioner, utan snarare att utifrån valda exempel diskutera 

genrens uttryck genom de valda serierna och public service-organisationens agerande. På grund 

av det begränsade tids- och utrymmesomfånget kommer studien av tv-serierna att begränsa sig 

till utvalda delar av deras innehåll istället för att återge eller analysera dem i sin helhet. Detta 

motiverar även avgränsningen till att endast två tv-serier studeras. Utöver att studera hur 

produktionen av denna genre kan sägas påverkas och påverkar SVT så kommer det att ges en 

hänvisning till hur genren och organisationen kan fortsätta att studeras.    

Disposition 

Inledningsvis måste några initiala hänsynstaganden gällande genrens konventioner och SVT 

som en särskild mediaorganisation göras. Detta kommer att behandlas i kapitel 2. Sedan 

presenteras det teoretiska ramverket och tidigare forskning i kapitel 3. Metod och material 

behandlas i kapitel 4. De valda serierna analyseras i varsitt kapitel (5 och 6) för att upprätthålla 

ett fokuserat resonemang. De respektive analyserna är indelade i olika delar för att både följa 

seriernas narrativa utveckling och orientera läsaren. Därefter följer det avslutande 
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analyskapitlet (kapitel 7) där närläsningarnas resonemang relateras till SVT som en public 

service-organisation. Kapitlet är indelat i två delar. Den första behandlar deras ideologiska 

förutsättningar som en public service-institution och den andra hur deras ställning samt närvaro 

på den svenska kommersiella mediemarknaden influerar deras agerande. Resonemanget som 

förts kommer sedan att sammanfattas i kapitel 8. Avslutningsvis i kapitel 9 ges förslag på hur 

de presenterade insikterna kan användas som språngbräda för framtida studier om SVT:s 

produktion av genren och hur det nationella skildras genom fiktion.  
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2. Bakgrund 

Nordic noir som genre  

En grundläggande truism för kriminalfiktionen trots sin diversitet är att den kretsar kring en 

berättelse om ett brott (Peacock, 2014, s.45), vilken är den utgångspunkt som kommer att 

användas här. Genom sin övergång till television har den, enligt Sue Turnbull, blivit ”one of 

the most enduring and diverse genres of television” (2014, s.2), som därigenom har utvecklats 

och präglats av olika tider och produktionskontexter. I Skandinavien är genren populär, enligt 

Gunhild Agger, i och med det breda intresset för kriminallitteratur, och dokumentärer om brott 

(2010, s.3). Som tidigare påtalats kan Nordic noir sägas fungera som en regional tolkning till 

denna genre med bärande särdrag. Syftet i detta delkapitel är inte att presentera någon 

allomfattande definition, utan snarare att lyfta fram de ofta framförda karaktäristiska 

komponenterna. Värt att poängtera är det finns flera olika beteckningar för denna genre, men 

här kommer den mest vanligt förekommande att fortsätta användas eftersom att de kan sägas 

vara synonyma med varandra. Termens användande aktualiserar även dess ställning som ett 

varumärke för publiker, fan communities, köpare och säljare av tv-serier samt forskare (Waade, 

2016, s.42). Utan att uppehålla oss i större utsträckning till dess ursprung så kan det fastställas 

att dess inledande litterära popularitet sträcker sig tillbaka till 1960-talet med Maj Sjöwall och 

Per Wahlöös bokserie Roman om ett brott (Agger, 2010, s.2). Efterföljande adaptioner av 

litterära verk och efterliknande ansträngningar inom film och TV fortsatte att bana väg, där 

framförallt den danska tv-serieren Brottet, den svenska Wallander-serien, filmen Män som 

hatar kvinnor och den dansk-svenska samproduktionen Bron rönt inhemsk, trans-regional och 

internationell popularitet som även en audiovisuell genre. 

Om vi ser till de tre bärande aspekterna som nämndes i inledningen (utmärkande 

berättelsemönster, karaktärer och en särskild nordisk estetik) så kan Nordic noir framstå 

tydligare som ett uttryck för en regional tolkning av en televisionsgenre. Det bör påpekas att 

Nordic noir används som ett paraplybegrepp för en variant av Skandinavisk kriminalfiktion 

vars framfart underbyggts av en sedan länge närvarande tradition inom Skandinavisk 

medieproduktion välkänd för sina samhällskritiska, radikala och autentiska berättelser 

(Creeber, 2015, ss.21-22 och Eichner och Mikos, 2016, s.18). Denna tradition påtaglig i dess 

audiovisuella form, men har injekterats med Anglo-amerikanska influenser från Film noir och 

Hollywood-filmskapande för ett bredare tilltal (Waade och Jensen, 2013: s.190). En 

förutsättning för dess popularitet är att den åberopar denna tradition med sin egen nationella 
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särprägel. Utifrån denna balansgång utforskas sociala, moraliska och filosofiska frågor som 

vägleder berättelserna (Creeber, 2015, s.28).  

Berättelsemönster  

Tillsammans med en kritik av välfärdssamhället i en alltmer globaliserad värld som ett 

underliggande tema i dessa berättelser figurerar även den tillsynes rådande jämställdheten. Det 

är just denna stereotypiska bild av de Skandinaviska samhällenas modernitet, men även hur den 

krackelerar, vilken anses utgöra centrala teman samt en särskild attraktionskraft (Eichner och 

Mikos, 2016, ss.18-19). I sitt övergripande verk om svensk kriminalfiktion inom litteratur, på 

film och TV presenterar Peacock en psykoanalytisk palett av det socio-kulturella inflytande 

som den moderna svenska historien har på den svenska tolkningen av kriminalgenren. 

Desillusionerade och skrämda av en gränslös, globaliserad värld där landets neutralitet, 

homogenitet och den jämställda socialdemokratiska välfärdsstaten har förfallit, bubblar det 

svenska samhället av paranoia och misstänksamhet (2014, ss.35-37). Samhället, eller den 

nationella gemenskapen, blir således ”a lost orthodoxy expressed through the sensibility and 

disillusionment of the central character” (Peacock, 2014, s.68).  

 Vad som ofta utmärker själva berättelsemönstren är förlitandet på multiple 

storytelling där inte enbart själva brottet upptar uppmärksamheten, utan fungerar som en 

språngbräda eller katalysator för ett övergripande narrativ till vilken även en politisk och/eller 

familje-intrig spelar in (Eichner och Mikos, 2016, s.18). Detta möjliggör ett tillvaratagande av 

flera olika perspektiv på den huvudsakliga intrigen som kritiskt skildrar samhälleliga problem. 

Redvall betecknar denna struktur double-storytelling, vilken hon (utifrån ett dansk perspektiv) 

påtalar motiverar public service-organisationers intresse av genren (2013b, s.154). Intrigen blir 

därmed mer invecklad, mångfasetterad och nyansrik samt omfattar makro, meso och mikro-

aspekter i samhället. Därmed drivs berättelsen inte framåt av händelser per se, utan av de sociala 

och psykologiska problemen som själva brottet intensifierar. Den filosofiska röda tråden som 

oftast vägleder berättelserna och narrationen anses vara hur olika handlingar och 

ställningstaganden påverkar varandra, individer, lösningen och i slutändan samhället (Redvall, 

2013a, s.166 och Creeber, 2015, ss.26-27). Den fjärilseffekt som leder berättelsens kausalitet 

betonar det beroendeförhållandet mellan individer och institutioner som antas råda, vilket 

sammanbinder alla karaktärerna i den övergripande berättelsen och tematiken.    

Karaktärer 

Följaktligen spelar berättelsens karaktärer och deras framtoning en betydande roll. Istället för 

rättrådiga och heroiska schabloner som starka förebilder framställs de som alldagliga människor 
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med tillhörande bekymmer. Präglade av en inneboende ambivalens och svårmod påtalas de ofta 

som manifestationer av nationen genom att utsättas för etiska problem och reagera “both 

physically and mentally to the problems of society, and they are particularly, and most 

explicitly, disillusioned by the dissolving of the welfare state” (Bergman, 2011, s.35). 

Berättelsernas existentiella konnotationer underbyggs således av karaktärernas inre dilemman. 

Ett särskilt karaktäristiskt drag anses vara genrens förlitande på starka och ambivalenta 

kvinnliga huvudkaraktärer som tvingas hantera familjerelationer, sexism och tillskrivna 

trångsynta könsroller i sina yrkesroller. Detta medför ”new perspectives on the social and 

psychological problems that drive the stories” (Eichner och Mikos, 2016, s.19), där såväl 

samhällsproblem som förutsättningarna för deras arbete framträder.  

En Nordisk estetik     

För att framhäva det ovan nämnda är ett genomgående stildrag att tillämpa ett långsamt tempo 

med en melankolisk ton och sparsam dialog där socialrealism blandas med en stiliserad Film 

noir-estetik (starka skuggor och en mörk atmosfär). Detta kan sättas i kontrast till den annars så 

dialogtunga traditionella televisionsdramatiken (Creeber, 2015, ss.28-29). Här får ofta den 

visuella presentationen istället orientera berättelsen och därmed menar Peacock att den är ”more 

akin to the avant-garde Scandinavian experimentation on display in the films and many TV 

movies of Ingmar Bergman than the conventions of the TV detective genre” (2011, s.40). 

Paletten utmärks av en mörk atmosfär som framställs genom kalla och mörka färger samt 

ödsliga och dystra landskap. Tillhörande är även de utpräglat våldsamma berättelserna och 

morden (Eichner och Mikos, 2016, s.18). Ljussättningen är ofta dunkel med starka skuggor, 

färgerna växlar mellan mörkbrunt, blått och grått, interiörer karaktäriseras av en kall design och 

historierna utspelar sig ofta under kallare årstider. Detta skapar en så kallad ”Nordisk atmosfär”, 

vilken fungerar som ett slags varumärke i sig (Eichner och Mikos, 2016, s.18 och Waade, 2016, 

s.42). Flera forskare framhåller miljöernas och verkliga platser som bärande för 

meningsskapandet och inte bara iscensättningen av historierna. Lantliga miljöer är ett ofta 

förekommande drag. Landskapen blir en slags protagonist som är ”injected or loaded with 

narrative meaning” (Eichner och Mikos, 2016, s.19) genom att ses som symboliserande de 

bekymrade huvudkaraktärernas sinnesstämning (Creeber, 2015, s.30).   

Allt detta ovan nämnda vävs samman i ett lapptäcke av återkommande komponenter som 

tillsammans ämnar presentera en värld skapad och påverkad av karaktärernas val. Däremot bör 

det återigen påtalas att liksom vilken genre som helst så präglas även Nordic noir av en 

heterogenitet, vilket kommer att framkomma i den narrativa analysen.      
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Public Service och Sveriges television   

I Norden har public service haft en särskilt betydelsefull roll för sina respektive publiker och 

position på sina respektive mediemarknader. Trots paradigmskiften på mediemarknaden i och 

med politiska beslut och globala ekonomiska krafter har dess ideologiska uppdrag inte ändrats: 

att erbjuda medieinnehåll för det allmännas bästa. Däremot har sätten att uppnå detta förändrats 

i och med de förändrade förutsättningarna. Sprungen ur ett statligt initiativ att utbilda och 

upplysa allmänheten genom objektivitet och opartiskhet innehade public service ett ensamt 

monopol i Sverige från 1920-talet till och med mitten på 1980-talet (Hujanen Weibull och 

Harrie, 2013, s.17). Public service ska präglas av ett oberoende från statligt och kommersiellt 

inflytande, där värnandet av en demokratisk syn och samhällsdebatt är vägledande. Tillskillnad 

från de övriga nordiska länderna finansieras den svenska public service enbart genom 

licensavgifter (Lund och Lowe, 2013, s.65). Genom avregleringen öppnades den svenska 

mediemarknaden upp för en marknadsdriven konkurrens bestående av inhemska kommersiella 

aktörer och utländska satellitkanaler. Förlusten av sin dominerande ställning medförde att 

public service-organisationer såsom SVT (vilken startades 1956) tvingades att utveckla sina 

profiler och tillämpa nya strategier i relation till sina konkurrenter. En viss grad av anpassning 

till de nya förutsättningarna och kommersiella strategier skedde genom exempelvis etablerandet 

av systerkanaler riktade till olika sorters publiker med olika innehåll för att på så sätt behålla 

och locka tittare (Hujanen Weibull och Harrie, 2013, ss.24-27). Med detta sagt särskiljer sig 

fortfarande SVT genom sin finansiering, sitt innehåll och uppdrag.   

 Emellertid motsvarar inte antalet kanaler på den svenska mediemarknaden med 

en ökad mediekonsumtion, vilket därmed intensifierar konkurrensen (Hujanen Weibull och 

Harrie, 2013, s.33). De nordiska länderna brukar karaktäriseras som bestående av småskaliga 

mediemarknader och har inte möjlighet att lönsamt sett utvidga sig till länder med samma språk 

eller liknande kultur (Lund och Lowe, 2013, s.57). I relation till invånarantalet och 

marknadsförutsättningar blir produktionen av originalinnehåll kostsamt. Tv-serieproduktion 

beskrivs därmed ofta som ett riskfyllt åtagande och denna osäkerhet är även karaktäristiskt för 

många andra europeiska länder (Bondebjerg och Redvall, 2011, s.9 och 37 och Toll, 2013, 

s.11). Detta medför att de ofta nedprioriterar inhemsk produktion och nödvändiggöra inköp av 

utländska serier eller programformat (Lund och Lowe, 2013, s.59). Eftersom att public service 

inte är vinstdrivande och ska tillgodose en nationell allmänhets intressen och erbjuda innehåll 

på svenska inom en rad olika programtyper har detta medfört att organisationer såsom SVT 

fungerar som sätt att motverka denna inflation, men även att driva marknaden och utvecklingen 

framåt genom att ha möjlighet till innovation och risktagande (Lund och Lowe, 2013, ss.57-
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59). På så sätt anses de inta en roll som marknadsledare, marknadsdrivare och stabilisator. Detta 

brukar argumenteras som ännu ett bekräftande av public services fortsatta nödvändighet.  

 Som en del av new public management tendensen fyller även samarbeten med 

externa kommersiella aktörer och ett fokus på effektivitet en mediepolitiskt samt organisatoriskt 

betydelsefull roll. De nordiska public service-organisationerna brukar anses tillämpa ett sådant 

förfarande som ett resultat av policyförändringar. Starka relationer anses leda till högre 

publikandelar, synliggöra verksamheten, dra till sig extern finansiering, minska de egna 

kostnaderna m.m. (Raats, 2012, ss.106-110 och Jensen, Nielsen och Waade, 2016, s.93). Därtill 

hör också att främja den inhemska konkurrensen genom att inte utnyttja sina förutsättningar 

och motverka en eventuell monopolställning.   

Eftersom att SVT sanktioneras från politiskt håll genom en relativt avvaktande mediepolitik 

ställs krav på dem att kunna legitimera sin verksamhet genom att motivera sitt utbud och sin 

verksamhet. I denna kontext medför detta en svår balansgång mellan marknadskrav och 

samhällets behov. Dualismen blir därmed nödvändig för att kunna möta den inhemska publiken, 

vilken adresseras som licensbetalare, konsumenter och medborgare samtidigt (Lund och Lowe, 

2013, s.66). Från ett konservativt politiskt håll och från de privata medieaktörerna har livliga 

diskussioner förts om svensk public services fortsatt aktuella och rimliga roll eftersom att de 

intar en säregen och upplevd förfördelad position genom sitt finansiella stöd. Enligt Europeiska 

kommissionen upplåts det åt varje medlemsland att definiera sina public service-tjänster, men 

med ett starkt påtalat krav att de inte ska påverka konkurrensen (Nord och Grusell, 2012, s. 60). 

En återgång till ett mer renlärigt public service-uppdrag förespråkas eftersom att den nuvarande 

verksamheten anses skada marknaden genom att få en konkurrensfördel (Nord och Grusell, 

2012, ss.62-66 och Lund och Lowe, 2013, s.66). Att upprätthålla och värna om sin legitimitet 

har därmed blivit en kärnfråga. Därmed måste verksamheten ske inom sitt public service-

ramverk för att kunna motivera sin finansiering och uppfattas som värdefull. Hos publiken har 

förtroendet och uppskattning trots dalande publikandelar varit stabilt i och med att dess 

demokratiska uppdrag ansetts viktigt (Hujanen Weibull och Harrie, 2013, s.42). Svensk public 

service intar således en speciell position och roll där såväl en bredd inom sitt programutbud 

som en stabiliserande och pådrivande funktion på den svenska mediemarknaden eftersträvas. 

Vad detta innebär för produktionen av Noric noir-serier kommer att behandlas i kapitel 5. 
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3. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

Tidigare forskning  

Som tidigare indikerats är detta inte ett helt outforskat område. Värdefulla bidrag för vår 

förståelse av genrens attraktionsvärde och genomslagskraft har bland annat Gunhild Agger 

(2010), Anne Marit Waade (2013 och 2015), Pia Majbritt Jensen (2013), Susanna Eichners 

(2015 och 2016), Lothar Mikos (2016), Eva Redvall (2013a), Glen Creeber (2015), Tobias 

Hochscherg och Heidi Philipsen (2013) och Steven Peacock (2014) stått för. Detta ska givetvis 

ses i relation till den överskuggande mängd studier om Nordic noir som en litterär genre. Trots 

det ökade intresset för Skandinaviska tv-serier och särskilt för Nordic noir, så har däremot fokus 

huvudsakligen legat på danska serier och därigenom dansk public services förutsättningar. 

Intresset för genren som ett uttryck för ett transnationellt motflöde och hur olika serier tas emot 

på utländska marknader är ett genomgående tema för den huvudsakliga danska forskningen, 

där även dess påverkan av ett public service-ramverk (i förekommande fall) är en del av 

analyserna. Produktionernas ideologiska och marknadspåverkande förutsättningar i dess till 

synes paradoxala samspel har däremot inte utforskats tillräckligt, vilket denna studie ämnar 

göra. Jensen, Jakob Isak Nielsen och Waade utgör ett undantag genom sin studie om hur 

produktionen av genren som en transnationell produkt tycks göra detta samspel mer intrikat 

(2016). Trots den geografiska närheten och de snarlika förutsättningarna finns det skäl att 

erbjuda ett svenskt perspektiv. Som Creeber påpekar blir vår förståelse av Nordic noirs uttryck 

och förutsättningar ensidigt samt ofullständig genom denna prioritering på danska serier (2015, 

s.23). Detsamma kan sägas om vår förståelse av public service. Dessutom saknas ett svenskt 

perspektiv på framförallt modernare Nordic noir-serier såsom de som kommer att studeras i 

denna uppsats. Den tidigare forskningen har fokuserat på genrens framgångar i större 

utsträckning än vad det säger om de organisationer som producerar dem. 

 Omfattande studier har belyst public services anpassning till en alltmer 

marknadsstyrd tid och transnationella medieutbyten där ett axplock bland annat är Karen 

Donders (2012), Tim Raats (2012), Sam Ward (2013) Ulla Carlssons antologi (2013), Anna 

Edin (2000), Lars Nord och Marie Grusell (2012). De tre sistnämnda har särskilt behandlat 

svensk public service som en ideologi och institution i förändring. Det huvudsakliga intresset 

har dock upptagits av mediekonvergens samt strategier och motivationer för närvaro på nya 

digitala plattformar. Ward erbjuder flera intressanta reflektioner för hur dansk public service 

intagit ett mer transnationellt varande genom dess försäljning och produktion av Nordic noir, 

vilket omdefinierar deras syfte. Däremot är studier om SVT:s dramaproduktion sett i relation 
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till deras public service-uppdrag relativt outforskad. Trots att Dag Nordmark (1999), Leif 

Furhammar (2006) och Bengt Forslund (2006) ger oss värdefulla inblickar i det organisatoriska 

handlandet så fokuserar de på övergripande resonemang som sträcker sig fram till början av 

2000-talet. Därmed kan denna studie komplettera vår förståelse och fylla denna 

forskningslucka.  Bidraget kan således sägas vara att fortsätta diskussionen om Nordic noirs 

nationella och transnationella uttryck samt om public service-organisationer i förändring till 

följd av en allt mer transnationell mediemarknad.    

Teoretiskt ramverk  

För att utveckla det inledande resonemanget om hur SVT:s ställning som en ideologisk 

institution och public service-företag har betydelse för deras produktion av Nordic Noir har tre 

koncept identifierats som relevanta och särskilt bärande: public service som ideologi och 

företag, nationellt och transnationellt och genre. Alla dessa berikar varandra genom att ta 

tillvara på institutionella aspekter och mediala uttryck samt tilltal. Även om flera av de 

föreslagna utgångspunkterna för denna studies syfte och teoretiska ramverk utgår från utländska 

kontexter med andra sorters förutsättningar förmodas de kunna ge inspel för att också förstå de 

svenska förhållandena. 

Public service som ideologi och företag 

Svensk public service är ålagd av staten att fungera som ett oberoende och trovärdigt 

medieföretag vars övergripande uppdrag är att ”stärka demokratin, stärka kulturen i Sverige 

och utgöra ett alternativ till befintliga kommersiella aktörer” (Jimmy Ahlstrand citerad i Nord 

och Grusell, 2012, s.76). Detta ska ske genom att erbjuda ett brett utbud av program och tjänster 

som präglas av demokratiska, humanistiska värden, mångfald, kvalitét och 

folkbildningsambitioner. Hänsyn måste därmed tas till de demokratiska, sociala och kulturella 

behoven i samhället (Nord och Grusell, 2012, s.60). Detta är något som regleras i 

sändningstillståndet som utfördas av Kulturdepartementet var sjätte år. Det som produceras blir 

varor för ”allmänhetens bästa” utan vinstintresse vilka konceptualiseras inom ekonomisk 

terminologi som merit goods (Lund och Lowe, 2013, s.57). Det vill säga varor som ska 

motsvara allmänhetens behov. Att locka stora delar av den inhemska publiken och legitimera 

sin verksamhet genom att uppfylla sitt samhällsuppdrag blir således centralt för att kunna 

motivera sin verksamhet.      

 SVT:s medieposition och det komplicerande förhållandet att fungera som en 

public service-institution på en kommersiell marknad där marknadsstyrda aktiviteter 

uppmuntras gör det väsentligt att begrunda public service som ideologi och företag. 
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Medieforskaren Anna Edin påpekar att public service som begrepp måste förstås utifrån 

dubbelheten att utgå ifrån en ideologi med utopiska aspirationer (ideologisk institution) och 

vara ett medieföretag bland många andra i konkurrensen om publiker (medieföretag) (2000, 

ss.14-20). Istället för att fungera i ett binärt motsatsförhållande menar hon att de existerar i 

samråd med varandra och genom deras dialektiska förhållande ger de oss en hänvisning till 

svensk public services olika handlingsmönster. Båda aspekterna har upplevt betydande 

förändringar under de senaste 30 åren, vilket påverkar handlande och, i förläningen, utbudet 

(Hujanen Weibull och Harrie, 2013). Jensen, Nielsen och Waade påpekar i sin studie om detta 

förhållande att det främst är public service-organisationers finansieringsstrategier som blottar 

denna paradox vilket nödgar ömsesidig anpassning (2016, ss.95-96). Utifrån ett politiskt-

ekonomiskt perspektiv på medieindustrier kan förhållandet förstås närmare genom att se SVT 

i relation till dess ställning inom sin ekonomiska och sociala kontext (Winseck, 2011, s.4). 

Enligt ett sådant perspektiv tas marknadsstrukturer, ägarskap, finansiering, strategier, 

förfaranden, utvecklingar, produktion av varor etc. i beaktning som bärande dynamiska aspekter 

för vår förståelse (Winseck, 2011, s.11). Till detta hör även hur makroaspekter som politiskt 

ekonomiska påtryckningar resulterar i policydiskurser för hur en mediemarknad och 

exempelvis en public service-struktur bör se ut (Peter A. Thompson, 2011, s.224). Detta 

kommer att utvecklas närmare i kapitel 2 och exemplifieras i kapitel 5.      

Nationellt och transnationellt 

För att förstå hur produktionen av Nordic noir kan sägas ha såväl ett nationellt som ett 

transnationellt tilltal av det skildrade är det relevant att åberopa olika diskussioner om nationellt 

och transnationellt. Framväxten av en styrande liberal kapitalistisk diskurs, transnationella 

medieföretag och konglomerat, ökad handel av informations- och kommunikationsprodukter 

samt transnationella kommunikationskanaler har inneburit att kommunikation i olika former 

gradvis sträckt sig utanför nationella gränser sedan 1800-talet (Thompson, 2012, s.295 och 

Thussu, 2006, s.61). Utvecklingen mot avreglerade mediemarknader och medieföretags 

institutionella position utanför nationens direkta kontroll har gjort gränsdragningen mellan det 

nationella och transnationella svårare. För att konceptualisera detta används ofta begreppet 

globalisering, där exempelvis modernitet och demokrati är ansedda medföljande värderingar 

samt resultat (Thussu, 2006, s.60). I och med att medieföretag blir mer transnationella till sin 

karaktär ökar skälen till att medieinnehållsutbyten sker till både en nationell och en 

internationell publik. Därmed kan ett transnationellt tilltal bli centralt för de som verkar på en 

konkurrensdriven marknad (Thompson, 2012, ss.300-301). Trots detta har det påtalats en 
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obalans i utbytet där ett fåtal länder dominerar medieflödet och skapar en homogen global 

(västerländsk) kultur där det inhemska uttrycket begränsas. Däremot har detta propagerande 

utmanats av argument för att det transnationella utbytet trots allt består av heterogena dialoger 

med olika kulturer samt motflöden från periferiländer, vilket istället poängterar dessa utbytens 

dynamik, komplexitet och mångfald (Thussu, 2010, ss.61-62). För denna studies syfte utgör 

exempelvis de danska och svenska Nordic noir-serierna talande motargument. Som Jean K. 

Chalaby påpekar kan TV-program vara internationella genom sina specifika attraktionsvärden 

eller dylikt, men de måste tilltala sina inhemska publiker eftersom att de är bundna till sina 

lokala och nationella betydelser (2016, s.17). Den ökande försäljningen av inhemska program 

och format till utlandet understryker att televisionsindustrin numera är transnationell. Därmed 

utgörs förhållandet mellan det lokala, nationella, regionala och internationella en heterogen 

(gränslös) värld där det specifikt nationella eller lokala trots allt inte förlorat sin innebörd. 

 Som ett resultat av denna utveckling har det nationella blivit ett varumärke för en 

transnationell marknad genom olika produkter som rekonstruerar en tilltalande bild för 

långvariga ekonomiska och symboliska fördelar (Kaneva, 2011, s.118 och Volcic och 

Andrejevic, 2011, s.599). Detta leder exempelvis till långvariga effekter där utländska 

investeringar uppmuntras. Zala Volcic och Mark Andrejevic menar att därmed eftersträvas och 

skapas både en inhemsk känsla av tillhörighet och en utåtriktad attraktivitet för det särskilt 

nationella, dvs. en kommersialisering av det nationella (2011, ss.612-613). Eftersom att det 

nationella fortfarande spelar en stor roll i en neo-kapitalistisk globaliserad värld menas att det 

nationella kan förstås som en global produkt som utgör ett varumärke. Genom ett sådant post-

modernt tänkande med tyngdpunkt på det specifika och heterogena förloras däremot inte 

närvaron och påverkan från det globala eller transnationella. Medhåll kan även Peacocks 

förteckning av den svenska kriminalfiktionens attraktionskraft sägas utgöra: ”What makes these 

fictions involvement in the borderless world of the global era most fascinating is their 

nationality” (2014, s.28). Enligt hans tolkning anspelar de medvetet på den inhemska historien 

och politiska och sociala förändringar genom emulerande symboliska skildringar av ett 

nationellt varande som används i särskiljande samt introspektiva syften.   

I sin välbehövda artikel om detta förfarande har Nadia Kaneva kategoriserat ett antal studier 

inom media- och kulturstudier som tillhörande ett perspektiv med fokus på de kulturella, 

identitetsutövande och maktrelaterade implikationer som ett förfarande mot att kapitalisera på 

det nationella medför. De menar att varumärkesbyggandet av det nationella företräder enskilda 

maktinstanser med förutsättningar att artikulera och därmed föregår att nationell identitet är en 
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ständig förhandling mellan interna och externa parter samt gemensamma och individuella 

tolkningar (2011, s.127). Därmed reproduceras och förstärks nationella stereotyper samt 

narrativ för att konsumeras. Det är en själv-exotifiering och ett ideologiskt projekt där 

neoliberala diskurser implementeras i uttryck av nationella identiteter. Sue Curry Jansen 

sammanfattar detta på följande sätt: ”Branding not only explains nations to the world but also 

reinterprets national identity in market terms and provides new narratives for domestic 

consumption” (2008, s.122). Ekonomiska och politiska incitament är därmed bakomliggande 

faktorer. Till detta hör att kommersialiseringen av den nationella identiteten innebär såväl 

fysiska som symboliska dimensioner av platser och utrymmen (Kaneva, 2011, s.131), vilket 

aktualiserar betydelsen av själva medietexternas (re)konstruktion av nationalitet sett i relation 

till organisatoriska praktiker.      

 Tillsammans med Eichner menar Waade att attraktionskraften för det nationella i 

tv-serier grundar sig på olika produktionsvärden som uttrycker en lokal estetik, vilket indikerar 

viktiga estetiska och strategiska överväganden från sina upphovorganisationer (2015, s.2). Trots 

att produktionsvärde är svårt att definiera teoretiskt, kan det istället användas som ett praktiskt 

koncept för att ta tillvara på brännpunkten mellan medieindustriella (ekonomiska och 

marknadsintressen, samt marknadsföring och varumärkesbyggande) och estetiska aspekter 

(Waade och Jensen, 2013, s.190). Det vill säga: investeringar och ansträngningar vad beträffar 

kvalitén på själva iscensättandet. Gällande den internationella attraktionskraften av 

danskproducerad Nordic noir på DR, förtydligar Jensen och Waade att produktionsvärden 

såsom särskilda val av miljöer, klimat, ljussättning och språk är centrala för ett inhemskt och 

utländskt tilltal (2013, ss.189-190). I sin jämförande studie av populariteten hos den dansk-

svenska Bron och den tyska Tatort menar Eichner och Waade att eftersom serierna produceras 

inom ett public service-ramverk där den huvudsakliga uppgiften är att tillgodose en nationell 

eller regionala publiker har: ”public broadcasting […] – amongst other aspects – an impact on 

the shaping and implementation of local colour in fictional television due to its structuring and 

ideational principles” (2015, s.11). Däremot påverkar förutsättningar för olika public service-

system deras inriktning och orientering mot publiker utanför nationsgränser. Genrer som 

exempelvis Nordic noir existerar alltså i skärningspunkten mellan textens utformning, dess 

produktionskontext (förutsättningar, public service-ramverk etc.) och dess lokalitet som 

möjligheter för kulturell konsumtion även utanför själva medietexten genom turism (Eichner 

och Waade, 2015, s.1). Därutöver menar de att platser, miljöer etc. som skildras anpassas till 

berättelserna, vilket inbjuder till tolkningar av hur de kan förstås både i serien och i 

verkligheten. De bidrar därmed till en medierad verklighet (Waade och Jensen, 2015, s.6). 
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Benedict Andersons teoretiska koncept föreställd gemenskap spelar in på denna syn genom att 

betona hur nationell gemenskap är en politisk konstruktion för att emotionellt förena individer 

med övertygelsen/uppfattningen att de delar något karaktäriserande och särskiljande (2006, 

pp.6-7). Mediebilder av det påtalade nationella kan därmed påverka åskådares uppfattning av 

dess mening.       

 Hur public service-organisationer väljer att uttrycka det nationella eller det lokala 

är därmed av betydelse. Betoningen på det utmärkande ”nationella” blir en narrativ och estetisk 

strategi för att uppfylla konventioner, (re)producera medierade skildringar, kommunicera 

värderingar om sin samtid och ge möjligheter till identifikation, vilket därmed konceptualiserar 

serier som varor i förhållandet till olika (avsedda) publiker (Eichner och Waade, 2015, s.17). 

Till följd av detta menar de att det transnationella tilltalet av att skildra det nationella eller lokala 

kan ses i det nationella tilltalet och det nationella i det transnationella (Eichner och Waade, 

2015, s.14). Deras studie uppmuntrar till diskussioner för mer komplexa konceptualiseringar av 

medietexter som meningsskapande genom att ta hänsyn till hur det nationella representeras och 

hur medierade skildringar av specifika platser (re)produceras. Detta aktualiserar frågor om 

förväntningar och konventioner av medieinnehåll, vilket kommer att behandlas i 

nästkommande avsnitt.  

Genre 

För att teoretisera hur vår förståelse av hur narrativa konventioner används för att uttrycka det 

nationella är genre-konceptet betydelsefullt. Kortfattat kan genre förstås som: 

”patterns/forms/styles/structures which transcend individual art products, and which supervise 

both their construction by artists and their reading by audiences” (Ryall, 1975, s.28). Det som 

präglar denna företeelse är reproducerandet av förväntningar på innehåll, vilket genreforskare 

menar existerar i ett ömsesidigt förhållande mellan skaparna (organisationer), texten och 

publiken (Lacey, 2000, s.133 och Mittell, 2004, s.xii). Ett vanligt argument är att genrer i och 

med sin existens som beroende av kulturella konventioner är uttryck för sin tidsanda och sitt 

samhälle (Lacey, 2000, ss.142-143). Därmed intar själva medietexten eller typer av medietexter 

en central roll för olika perspektiv. Att ha dem som utgångspunkt sett i relation till 

medieindustriers förfarande, produktions- och policykontexter, forskare, publiker etc. eller 

språngbräda för vidare diskussioner förefaller lämpligt. Konventioner och tidigare kunskaper 

om hur de är konstruerade blir därmed betydande. De erbjuder vad som brukar kallas för 

”horizons of expectations” genom att appellera till bekanta förståelseramverk (Turnbull, 2014, 

s.4). På liknande sätt som narrativ föreslår genrer olika lässcheman genom att erbjuda 
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komponenter från en repertoar som är (re)konstruerade av kulturella konventioner som publiker 

har kännedom om (Lacey, 2000, s.136 och 212). Således är genrers funktion att organisera 

komponenter i texten för att indikera en viss typ av narrativ och därmed en viss sorts 

meningsskapande. Dess repertoar kan vara en speciell narrativa struktur, teman, karaktärer, 

miljö, ikonografi och estetisk stil. Det kan exempelvis vara verkliga platser och själva 

iscensättandet av dessa. Detta används även som sätt för institutioner att kategorisera och 

paketera texter för publiker, dvs. åberopa genrer som varumärken. Carlos Alberto Scolari menar 

att detta medför ”an interpretative contract” mellan medieproducenter och konsumenter genom 

vilket olika sorters värden uttrycks och särskiljer det från andra varumärken med hjälp av olika 

attribut (2009, ss.599-600).      

 Vad som utmärker Nordic noir som genre, och i förlängningen det ”nationella”, 

hamnar alltså i fokus. Emellertid är genredefinitioner otvivelaktigt aldrig definitiva eller rigida, 

utan omkonfigureras efter hur de uppfattas av de som producerar och konsumerar dem 

(Turnbull, 2014, s.4, Mittell, 2004, s.xiv och Jancovich, 2001, s.33). Därmed är det ofta 

vanskligt att överhuvudtaget specificera vad en specifik genre innebär eller är. Istället måste de 

erkännas utmärkas av sin heterogenitet bestående av olika variationer och hybrider. Hur Nordic 

noir kan kännetecknas som en genre i sin nuvarande form kommer att diskuteras i kapitel 2. 

Med detta sagt kan vår förståelse av en genre därmed underlätta förståelsen av Nordic noir som 

ett nationellt och transnationellt tilltal genom samspelet mellan institutionella och 

organisatoriska aspekter. Hur detta kommer att studeras behandlas i nästkommande delkapitel. 
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4. Metod   
Med den teoretiska diskussionen i åtanke kommer den analytiska utgångspunkten vara själva 

medietexterna som existerande i skärningspunkten mellan institutionen och publiker. Eftersom 

att meningsskapande genom berättelsemönster och estetik är centralt för vår förståelse kommer 

denna studie använda sig av en kvalitativ innehållsanalys för att begrunda hur narrativ och 

produktionsvärden bidrar till serierna som uttryck för en public service-institution och företag 

samt, i förlängningen, som produkter för nationell och transnationell konsumtion. Här kommer 

således en narrativ analys att användas, vilken tar tillvara på hur medietexter är konstruerade 

och tilltalar oss genom handlingen, karaktärer och själva iscensättningen.  

 Kortfattat kan en sådan analysmetod användas för att urskilja hur tolkningsramar 

skapas. Det vill säga strukturerandet och återberättandet av olika uppfattningar om kultur, 

samhälle och självbilder (Robertson, 2005, s.224), vilket passar utmärkt till det föreslagna 

teoretiska ramverket. Utan att fördjupa oss alltför mycket i vad ett narrativ är (utöver att vara 

återgivelser för något) eller intensiva diskussioner om dess varande som metodologiskt 

hjälpmedel, så bör det dock klarläggas att metoden präglas av ontologiska och epistemologiska 

oenigheter (Robertson, 2005, s.223).     

 För att ta reda på hur narrativ uttrycker både ett intra- och extra-textuellt varande 

där själva användandet av olika aspekter påverkar förståelser, så kommer den narrativa analysen 

att förlita sig på ett funktionalistiskt perspektiv efter filmteoretikern David Bordwells 

uppmaningar om hur audiovisuella texter kan studeras. I grova drag kan ett funktionalistiskt 

perspektiv sägas se till narrativa element som funktioner i relation till textens helhet för att 

uttrycka något istället för att fokusera på återkommande berättelsestrukturer eller schabloner (à 

la narrativ strukturalism) (Bordwell, 2004, ss.203-204). Med andra ord: de mekanismer som 

används i medietexter för att skapa förståelseprocesser. I och med att studien ämnar utröna hur 

medietexter är konstruerade för att ge speciella uttryck och aktualisera dess skapares olika 

medvetna val ter sig ett funktionalistiskt tillvägagångssätt lämpligare. Alla element som 

frambringar mening såsom historiens flöde, karaktärer, karaktärsutvecklingar, filmtekniska 

grepp etc. är ordnade så att åskådare ska konstruera narrativet på ett visst sätt. Utmärkande är 

därmed att begrunda narrativ som bundna i processer, dvs. hur användandet av olika element 

skapar mening genom sina sekventiella förhållanden till varandra (Bordwell, 2007, s.41). Hur 

och när betydande element introduceras och behandlas blir alltså centralt. Grundläggande 

begrepp för att konceptualisera detta hämtar han från den ryska formalistiska traditionen är 

fabula (den kronologiska ordningen av händelser i berättelsens värld) och syuzhet (hur 

berättelsen ”återberättas” och utvecklas för oss), vilka skiljer på historien i sig och hur denna 
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organiseras cinematiskt. Däremot är de sammanbundna i skapandet av förståelse då förhållandet 

mellan arrangemanget (syuzhet) och det stilistiska mönstret är det som framställer fabulan. 

(Bordwell, 2007, s.14).      

 Det är utifrån ett sådant synsätt som Bordwell utgår ifrån när han argumenterar 

för tre dimensioner som utgör filmers meningsskapande: story world, narration och plot 

structure. Story world (historievärlden) avser allt som indikerar mening i själva iscensättningen 

genom den information som ges, dvs. vad som anges eller antyds i framställningen för att skapa 

historievärlden utifrån vår perception. Till detta hör exempelvis omgivningar, karaktärer, 

repliker, filmtekniker etc. Narration omfattar hur information ges sekventiellt för vår förståelse 

av historievärlden och det som händer samt antydningar till det som kommer att hända. Med 

plot structure, avser han hur narrativets olika delar ordnas på ett visst sätt (syuzhet) för vår 

gradvisa ökande förståelse av fabulan (2007, s.6). Alla narrativ följer inte något fastslaget 

makroschema såsom strukturalister hävdar, utan vägleds av hur våra uppfattningar inom olika 

narrativa traditioner och erfarenheter. För att förklara detta närmare refererar Bordwell till 

Kristin Thompsons föreslagna fem faser inom klassiskt filmskapande som utgår ifrån 

berättelsers målorienterade element med fokus på huvudkaraktärerna (2007, ss.22-24). 

Drivkraften är vad som får förändring att ske och bygger upp förväntningar om vad som 

kommer att hända. 1. Introduktion: när huvudkaraktärens (protagonisten) mål, ambitioner och 

förutsättningar introduceras. 2. Komplicerande handling: mål och ambitioner utmanas eller byts 

ut och hädanefter styr handlingen framåt. 3. Utveckling: framåtskridandet hindras genom 

motsättning. Sidointriger, avslöjanden eller dylikt betonas. Detta leder till en kris eller 

vändpunkt. 4. Klimax: mål och ambitioner uppnås eller inte. 5. Epilog: stabilitet av något slag 

uppnås. Alla dessa faser indikerar att en berättelses fabula bara kan urskiljas genom narrationen 

och syuzhet. Därmed spelar publikers kognition, förståelse och känslor en konstituerande roll 

för upplevelser av de världar som byggs upp samt är bärande för de slutsatser som görs efter 

medietexternas antydningar. Genom varseblivningen förstår vi det som sker utifrån den 

information som vi har givits och urskiljer intentioner och kausalitet.    

Material och analysschema   

De valda serierna är Blå Ögon och Midnattssol, vilka producerades tillsammans med externa 

produktionsbolag och sändes först på SVT 1. Båda kan klassificeras som tillhörande Nordic 

noir-genren och har valts på grund av sina handlingars fokus på nationell identitet sett utifrån 

olika samhällsproblem. Därutöver betonar de olika aspekter av hur det nationella identifieras 

och skildras. För Blå ögon handlar det om hur de olika karaktärerna iklär sig roller som 
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samhällsmedborgare medan Midnattssols fokus ligger på etniska och kulturella indikationer. 

Det är alltså ett tematiskt och teoretiskt urval. Att analysera två serier ger möjlighet till att 

urskilja återkommande drag och skillnader för att kunna belysa olika aspekter av hur SVT 

motiverar sin verksamhet.  

För att besvara frågeställningen kommer fokus ligga på hur det ”nationella” uttrycks. Det vill 

säga: hur samhället, miljöer, kulturen och befolkningen skildras estetiskt och narrativt. För att 

specificera hur metoden appliceras på nämnda serier har ett analysschema tagits fram som 

omfattar alla de aspekter som tidigare behandlats. Först kommer en kort synopsis över vad 

serierna handlar om att presenteras för att erbjuda en kortfattad introduktion till fabulan. Sedan 

återges handlingarna för respektive serie i övergripande drag utifrån fasmodellen, vilket 

därigenom klargör de mest centrala meningsbärande delarna av händelseförloppen. I anslutning 

till denna del läggs fokus på själva iscensättningen, centrala meningsförmedlande karaktärer, 

berättelsens narration och tematik. Vardera analys avslutas med resonemang om seriernas 

uttrycka värderingar och samhällssyn. Serierna kommer att behandlas separat. Analyserna 

genomfördes genom ett brukligt förfarande inom filmanalys där medietexten segmenteras, dvs. 

att urskilja dess olika element och aspekter som samspelande delar av den holistiska 

konstruktionen (Jernudd, 2010, s.295). Anteckningar gjordes efter varje avsnitt för att urskilja 

berättelsens utveckling och de bärande aspekterna för åskådarens förståelse av seriernas 

tematik. Trots de skillnader som finns mellan spelfilm och tv-serier vad gäller dess olika 

medieformat så anses det i denna studie finnas skäl att inte göra en för stor skillnad mellan dem 

i och med att serierna inte anpassats efter reklaminslag.  

 De extra-textuella aspekterna såsom hur politiskt-ekonomiska förutsättningar och 

SVT:s position som institution samt företag påverkar seriernas uttryck och hur dessa påverkar 

organisationen kommer att behandlas i analysens avslutande del, vilken återkopplar till de 

narrativa närläsningarna. Som tidigare påtalats används de som utgångspunkt för ett 

resonemang om förfaranden och en produktions- och policykontext. Vår förståelse bör alltså 

omfatta mer än bara hänsynstagande till texterna i sig som isolerade enheter. För att kunna 

anamma detta samspel används SVT:s sändningstillstånd, verksamhetsmål, årsrapporter, svar 

på statliga utredningar om deras position på mediemarknaden, deras hemsida och 

nyhetsartiklar.     
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5. I stormens öga: Blå ögon  

Synopsis 

En mörk kväll försvinner justitieministerns stabschef Sarah under mystiska omständigheter 

några dagar innan valrörelsen inför riksdagsvalet i Sverige börjar. Hennes företrädare Elin 

återvänder till sitt tidigare jobb i tron om att Sarah sjukskrivit sig. Hon anar snart oråd och börjar 

gräva efter sanningen. Samtidigt inleder det populistiska främlingsfientliga partiet 

Trygghetspartiet sin valrörelse, vilket leder till demonstrationer och hot mot bland annat 

lokalpolitikern Annika. I hemlighet planerar en högerextremistisk terrorgrupp tillhörande 

viktmaktrörelsen att omkullkasta samhället genom ett blodigt uppror. De kallar sig för Veritas 

(latin: sanning).   

Konstruktionen av det ”nationella”   

Blå ögon var SVT:s stora dramasatsning 2014 och sändes söndagskvällar på bästa sändningstid 

21:00 på SVT 1. Eftersom att serien består av 10 avsnitt på cirka 60 minuter vardera så är 

fabulan omfattande, vilket görs mer intrikat genom de många olika meningsbärande 

karaktärerna med sina respektive delberättelser. Trots att en stor del av narrationen kretsar kring 

Sarahs försvinnande och Elins sökande efter sanningen i maktens korridorer så kan fabulan 

sägas följa fyra delberättelser som var och en korsar och påverkar varandra. Vari deras 

berättelser har inverkningar på den övergripande berättelsen om ett land i samhällsomvälvande 

kris. Själva titeln på serien anspelar på en stereotypisk bild av den svenska befolkningen som 

bestående av enbart blåögda människor, men likaväl på en naivitet inför verkligheten. Som 

kommer att framgå under de kommande sidorna förmedlar berättelsen ett patos för ett 

samhällsansvar som realiseras genom moraliska och etiska ansvarstaganden. Uttrycket för det 

”nationella” (utöver miljöskildringar etc.) kan således anses vara på vilka olika sätt karaktärerna 

förhåller sig till sig själva som samhällsmedborgare med ett ansvar gentemot sin omgivning. 

Karaktärerna vägleds av sina ambitioner och kan sägas gestalta olika aspekter av den 

övergripande tematiken om ansvarstagande samhällsmedborgare, vilka har en inverkan på hur 

samhället utvecklas.  

Historievärlden och karaktärer   

Som åskådare placeras vi in medias res (i händelsernas mitt) i relation till fabulan med Sarahs 

försvinnande en mörk sommarkväll när hon lämnat ett mystiskt möte med ett antal 

kostymklädda män på ett vattenkraftverk. Innan dess lämnar en lokalpolitiker för 

Trygghetspartiet (Annika) i vredesmod mötet. Det är däremot genom Sarahs frånvaro som 
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handlingen sätts i rörelse och som syuzheten upptar sitt huvudsakliga fokus. Här etableras 

effektivt en känsla av obehag, osäkerhet och mysterium där försvinnandet är iscensatt med 

starka skuggor och dunkel belysning i samklang med genrens vanligt förekommande uttryck. 

Iscensättningen av spänningsfyllda händelser i serien framställs på detta sätt för att sålunda 

förmedla ett obehag och oklarheterna kring händelsernas motiv. Däremot utgör detta ett 

sporadiskt förekommande uttryck för serien då majoriteten av fabulan utspelar sig under dagtid, 

vilket har en speciell narrativ funktion. Förvånansvärt få scener utspelar sig dock utanför 

stadsmiljöer i form av Stockholm och Uddevalla, vilka utgör knytpunkter för karaktärernas 

delberättelser. Det frekventa användandet av stadsvyer och etableringsbilder på välkända 

byggnader såsom Riksdagshuset och Rosenbad lokaliserar berättelsen till en verklig kontext 

samt kontextualiserar fabulans samhällspåverkande tematik. I kontrast med den generella 

trenden att prioritera mer lantliga miljöer är Blå ögon istället en återgång till moderna och 

urbana miljöer som kännetecknade Film noir och många andra kriminalfiktioner. 

Huvudkaraktären Elin uppehåller sig nästintill enbart i dessa miljöer (dvs. i maktens centrum) 

vilket sätts i kontrast till de övriga karaktärernas periferiska omgivningar i småstadsmiljöer 

utanför Mellansverige. Detta har en karaktärsskildrande och tematiskt funktion.  

 De två första avsnitten upptas av att introducera de huvudsakliga karaktärerna och 

hur deras respektive delberättelser kommer att påverka varandra. Dessutom utgör deras strävan 

efter att uppnå sina mål olika aspekter av den övergripande tematiken. Huvudkaraktären kan 

sägas vara den tillträdande stabschefen (Elin) på justitiedepartementet som märker att sin 

företrädares (Sarah) påstådda sjukskrivning är ett sätt att mörklägga dennes arbetsuppgifter. 

Hon påbörjar en hemlig undersökning om försvinnandet, som under olika tillfällen knyter an 

till det mystiska mordet på lokalpolitikern Annika samt dennes dotter (Sofia) och sons (Simon) 

strävan efter att försvara sin familj. Elins nedstämdhet och uttryckslöshet tycks förklaras med 

sin anpassning till det hårda och förrädiska klimatet i maktens centrum. Idealismen att påverka 

samhället är sedan länge borta, men hon är samtidigt pragmatiskt driven. 

Justitiedepartementets, regeringskansliet, lyxiga restauranger och moderna eleganta lägenheter 

i Skandinavisk design utgör Elins närmiljöer som genom sin avskalade, vita och 

funktionalistiska karaktär kan sägas spegla hennes inre känsloliv.  

 Tillhörande en åsidosatt arbetarklass har Sofia och Simon låga förhoppningar på 

samhällsapparaten och de sociala skyddsnäten, där särskilt Sofias avsky för samhällets mer 

priviligierade är framträdande. Liksom Elin är hon driven av sin frustration med samhällets 

förljugna bild av sig självt som perfekt, men är emotionellt explosiv och befinner sig på den 

andra sidan av det politiska spektrumet. Hennes närmiljöer är istället ett radhusområde, billiga 
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och stökiga lägenheter, varuhus, offentliga platser och övergivna fabrikslokaler.  

 Tongivande och sammanknuten med dem är delberättelsen om Trygghetspartiets 

kriminaltekniska talesperson (Olle) som arbetat tillsammans med lokalpolitikern och vill hjälpa 

den sörjande familjen. För honom är det viljan att göra gott och hans rasistiska åsikter som 

vägleder honom samt gör hans tillvaro mer komplicerad. Det är denna ambivalens som styr 

hans fortsatta handlande. Mordet kan alltså sägas vara central för karaktärernas agerande och 

val, men, som vi senare blir varse om, har det även en central betydelse för Sarahs försvinnande.  

Tematikens manifestation och upptrappning  

Det som hittills har återgivits kan sägas omfatta introduktionen, vilken avslutas med mordet på 

Annika där den komplicerande handlingen tar över. Här etableras även övergången genom 

visuella indikationer. Nästintill alla scener under den inledande fasen utspelar sig i under dagtid 

med starka och varma färger för att indikera glädje och harmoni. Det blir således en 

sommaridyll som framställs, vilket kan sägas utgöra en ovanlighet för flera tv-serier inom 

genren där snarare ett kallt och ogästvänligt Skandinaviskt klimat under höst eller vinter 

används. Vanligtvis är detta ett sätt att spegla huvudkaraktärernas mentala tillstånd, men 

troligtvis också för att skapa dramatiska effekter. Likaväl fungerar denna inte alltid 

representerade sida av det svenska klimatet och årstiden som en meningsskapande funktion för 

berättelsen. Kontrasten visualiserar den genomgående tematiken att något hotfullt sipprar 

igenom den till synes välartade och idylliska ytan. Det varma vädret och det senare dominanta 

användandet av en kallare färgpalett som växlar mellan grått och blått antyder att karaktärernas 

förutsättningar och därmed fabulans ton ändras. Det är här som de flesta karaktärernas val och 

handlingar blir mer ambivalenta och leder till en förlust av ett ansvarstagande till förmån för att 

stilla sin oro eller ilska. Genom det mystiska mordet utmanas tillvaron och tilltron till ett 

välvilligt och rättvist samhälle.        

 Förknippat med innebörden av en samhällsmedborgare är koncept såsom 

gemenskap och förtroende. Genom att underställa sig den institutionaliserade makten i form av 

inflytelserika personer i form av justitieministern och Trygghetspartiets ledning sätts Elins och 

Olles etik och moral på prov. Plikttrogna och idealistiska till sin natur gör de vad de blir tillsagda 

att göra, men när de ifrågasätter beslut eller motiv straffas de med anklagelser om illojalitet. 

Detta tar sig exempelvis uttryck genom Elins gradvisa misstanke att justitieministern och tillika 

fadersfigur är inblandad i försvinnandet. Efter att ha konfronterats med motbevis och hotats att 

avskedas sätter hon all sin tilltro till honom, vilket senare trots allt kommer visa sig vara 

obefogat. Skakad av det som hänt vill Olle hjälpa den sörjande familjen, men motvilligt tvingas 
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han tillmötesgå partiets vilja att utnyttja mordet av politiska skäl för att utmåla sig själva som 

offer. Trots sitt tvekande fogar han sig. Samtidigt erbjuder han familjen pengar som har stulit 

från partiets kassa, vilket hotar hans förtroende i partiet om det uppdagas. Under berättelsens 

utvecklande fas börjar misstron och osäkerheten hos Elin gentemot regeringskansliet att växa 

samt förtroendet för justitieministern att öka. Efter att ha kommit i kontakt med Sarah, som hon 

senare hittar mördad, riktar hon sin misstänksamhet mot regeringskansliet.  

Familjens sätt att hantera förlusten framställs genom fabeln och syuzheten som särskilt 

betydelsefull för den genomgående tematiken om samhällsansvar. I avsaknad av en 

gärningsperson tillskriver Sofia skulden på vänsterrörelsen och invandrare. Högerextrema 

internetforum med makabra konspirationsteorier blir en tillflyktsort där hon påkallar 

uppmärksamheten från terrorgruppen Veritas, vilken hon snabbt ansluter sig till. I rädslan för 

att förlora sin syster blir Simon motvilligt också en del av terrorgruppen. Deras växande 

misstänksamhet mot sin omgivning och statsapparaten leder dem till att låta sin sorg och rädsla 

för att förlora sin familj styra deras handlingar. Om familjen som ett koncept kan ses som en 

representation av nationskänsla såsom Peacock resonerar (2014, s.91), utgör hotet mot den ett 

utmanande av en djuprotad gemenskap. För att dra detta längre kan det påstås att de genom sin 

skildrade alldaglighet av att leva i en svensk radhusidyll och sin samhällsklass ger uttryck för 

en allmängiltighet av att vara mottaglig för emotionella argument i hopp om trygghet. Det vill 

säga att som representanter för en ”svenskhet” (en gemenskap) utgör de sinnebilden för den 

svenska allmänheten, där de båda barnens existentiella kris genom sitt etiska och moraliska 

förfall likaväl speglar som intensifierar samhällsutvecklingen. På grund av sin vilsenhet i den 

osäkra värld som uppenbarar sig sätter de sin tillit hos dem som kan erbjuda trygghet.  

Det är genom mordet som sammankopplingen med terrorgruppen Veritas delberättelse inleds, 

vilken liksom Trygghetspartiet används som ett berättelseverktyg för att förkroppsliga den 

underliggande xenofobin och missnöjet med den förlorade välfärden. Däremot sker detta genom 

en radikaliserad och ohämmad främlingsfientlighet. Multikulturalismen och det utbreda 

vinstintresset förklaras av en så kallad ”judisk konspiration” för att tillintetgöra den nationella 

självkänslan. Gruppen introduceras först i det andra avsnittet och deras mål är att genom en 

blodig revolution öppna folkets ögon för och befria Sverige från det så kallade ”judiska 

slaveriet”. De fungerar därmed som historiens antagonister, vilka kommer att ställa samhället 

på sin spets och utmana alla de övriga karaktärernas etik och moral. Deras delberättelse är 

nästintill helt befriad från varma färger och miljöerna kala och asketiska för att visuellt skildra 
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detta. Deras existens är ett tecken på ett samhälleligt misslyckande med att göra upp med sitt 

förflutna och utmanar synen på ett fredligt och utopiskt samhälle även i ett tematiskt anseende. 

Krisen och vändpunkten under utvecklingsfasen sker genom Veritas brutala attack på 

Stockholmsbörsen. Genom att uppta nästintill hela avsnittet så utgör det här en dramatisk och 

spektakulär höjdpunkt. Tillvägagångssättet som attacken utförs på är våldsamt och brutalt. 

Attentatet utgör fabulans andra vändpunkt och markerar konsekvensen av samhällets 

(karaktärernas) ovilja eller oförmåga att erkänna de faktiska omständigheterna. Detta är också 

crescendot för vilsenheten som karaktärerna upplever, då allt karaktärerna tidigare trott på 

omkullkastas. Vare sig det är på ett personligt eller ett mer samhällspåverkande plan. Sofia och 

Simons inblandning på grund av sin rädsla och naivitet kan sägas intensifiera innebörden av 

samhällsansvar då de istället har gjort samhället värre. I en relativt oväntad vändning utpressar 

Elin, på justitieministerns uppdrag, läkaren som vårdar en av terroristerna med att inte låta 

dennes familj få komma till Sverige så att Säkerhetspolisen får tillfälle till ett förhör. Detta visar 

på en mörkare och kallare sida av henne som vi inte sett tidigare, men som förutspåtts genom 

sin fullständiga tilltro och pliktkänsla för justitieministern samt statsapparaten. Vägledd av sin 

etik och moral väljer Olle att erkänna sitt brott. Däremot utesluts han ur partiet och hans tidigare 

partivänner vänder honom ryggen. Hans tilltro till partiets ideologi börjar gradvis svikta.  

Klimax och epilog - ett samhälle i kris   

Besvikelsen och misstron mot samhällets högsta förtroendeinstanser underbyggs vidare genom 

avslöjandet att regeringen planerar att påbörja uranbrytning i Sverige efter påtryckningar från 

den privata sektorn. Med farhågor om att Trygghetspartiet kommer inta en vågmästarroll har 

regeringen ingått i en dold allians med dem, vilket förfärar både Elin och justitieministern. Om 

välfärdsstaten utgör ett uttryck för den nationella gemenskapen där staten och individen 

sammanlänkas i ett ömsesidigt beroendeförhållande, vilken ska värna och vägleda folket till 

solidaritet (Peacock, 2013, ss.66-67), så har staten genom sitt tillmötesgående av privata 

vinstintressen med internationella ambitioner och rasistisk politik svikit förtroendet. Det är en 

otrogenhet mot gemenskapen, då ideologi åsidosätts till förmån för ett maktspel om inflytande. 

 På ett personligt plan uttrycks detta också genom justitieministerns plötsliga 

vändning att utpressa regeringen för att i sin tur bli Sveriges nästa statsminister. Elin har alltså 

utnyttjas för hans personliga ambitioner. Däremot misslyckas detta då det visar sig finnas 

hållhakar på honom också. Likaväl underbyggas denna tematik av Elins alkoholiserade fars 

ständiga vädjan till hennes välvilja under berättelsens gång, vilket möts med svek och 

besvikelse mot slutet. Misstron och sveket blir således i metaforiska termer en del av 
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samhällsstrukturen. Bedragen och nedslagen av sin idealiserade bild av ett ansvarstagande och 

rättvist samhälle väljer hon däremot att fortsätta vid ministerns sida, men enbart för att förmildra 

de effekter som den nya politiken kommer medföra.  

Efter att ha brutit sig ur terrorgruppen har både Sofia och Simon svårt att återvända till en 

alldaglig vardag. Påverkad av sina brott och skam för vad hon utsatt sin bror för samt rädslan 

för att avslöjas lämnar hon familjen. Gemenskapen är upplöst och harmoni kan endast uppnås 

genom separation. Samtidigt har terrorgruppens ledare angivit sig själv till polisen med planen 

om att bli en symbol för sin kamp och genom sitt exponerande i media inspirera fler att ansluta 

sig. En ny sorts gemenskap och samhällsansvar hotar.   

Narrationen  

Syuzheten följer en klassisk pusseldeckarstruktur där vi gradvis introduceras för information 

som hjälper såväl åskådaren som de olika karaktärerna att förstå intrigen. Trots att sökandet 

efter Sarah upptar en stor del av berättelsen och det som sätter den i rullning, ges stort utrymme 

åt de övriga delberättelserna vari den övergripande tematiken får sig ytterligare uttryck. De 

existerar således, i tematiska termer, i en slags symbios med varandra och bidrar till en 

samhällsbild genom sina handlingar. Genomgående för denna röda tråd som binder samman 

fabulan är dock att inga tillbakablickar eller några antydningar för faktiska skeenden ges, utan 

snarare gissningar och antaganden till motiv. Åskådaren liksom karaktärerna vet alltså inte vad 

som faktiskt är sant eftersom att mycket förblir oklart, vilket sådana narrativa verktyg som 

försätter oss i en priviligierad förståelseposition skulle kunna hjälpa oss med. Därmed försätts 

både de huvudsakliga karaktärerna och åskådaren i ett ojämlikt förståelsemässigt förhållande 

till fabulan. Åskådaren lämnas därmed med få antydningar om hur framtiden kommer att se ut 

genom denna pessimistisk avslutade ton. Detsamma gäller även vad gäller de mystiska morden. 

Det indikeras snarare än säkerställs att instanser på regeringsnivå legat bakom de båda morden. 

Denna icke-formalistiska vändning får det att framstå som att det huvudsakliga brottet som 

begås (som morden är en del av) egentligen är samhällets gradvisa erodering, vilket begås på 

grund av det etiska och moraliska förfallet. Trots att Elin har bevis för de troliga skälen bakom 

morden och konspirationen står hon maktlös. Däremot fungerar hennes val att ta ansvar för det 

samhälle som många givit upp hoppet om som en slags moralisk seger.   

Samhällssyn och värderingar 

Oavsett karaktärernas ställning i samhället tillskrivs de ett ansvar genom att framställas som 

existerande i ett beroendeförhållande till varandra, vilket framgår av fabulans vävnad och 
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syuzhetens juxtaposition mellan de olika delberättelsernas framåtskridande till det relativt 

pessimistiska slutet. De är varken stereotyper eller dokumentära spegelbilder av verkliga 

människor, utan snarare representanter för olika ståndpunkter i samhällsstrukturen med olika 

förutsättningar, förhoppningar och ambitioner. Alla framställs som förvirrade och nedstämda 

av det som händer i deras omgivning för att på något sätt beskriva kynnet i det samhälle som 

framställs. Utifrån vad som tidigare argumenterats för handlar berättelsen om ett nationellt 

varande. Emellertid framkommer en allmängiltighet som likaväl kan vidga fabulan utanför det 

specifikt nationella, då den samhällsproblematik som skildras även är ett europeiskt dilemma. 

En genomgående determinism kan sägas genomsyra händelseförloppet, men även såsom det är 

berättat. Ett samhälleligt ansvar genom ett personligt ansvar tycks vara andemeningen.   

Som tidigare påtalats argumenterar Peacock för att den urholkade gemenskapen som medföljde 

nedmonteringen av välfärdsstaten samt utvecklingen mot en mer globaliserad värld underbyggt 

en paranoia och misstänksamhet. Därutöver menar han att framförallt det olösta mordet på 

statsminister Olof Palme 1986 existerar som ett hotande mörker över såväl det svenska kynnet 

som dess kriminalhistorier om samhällets framtid (2014, s.38). Även om det här avser en 

långsökt övergripande tolkning så sammanfattar detta ett patos som Blå ögon kan sägas 

uttrycka. Nämligen en berättelse om olösta mord på politiker och tjänstemän som begrundas i 

skuggan av en alltmer mörk och främmande värld. Ett samhälle med en sedan länge dold rasism 

som alltmer sipprar ut i och med utvecklingen mot ett multikulturellt och gränslöst samhälle, 

där statsmaktens tillmötesgående av privata transnationella företags agendor innebär en fortsatt 

nedmontering av den svenska välfärdsstaten och en utbredd rädsla för att motsätta sig 

maktinstanser. Peacocks beskrivning förstärker samhällsutvecklingar och händelser till att 

utmynna i emotionella mytbildande tillskrivelser, men likaväl är en serie som Blå ögon en 

medierad tolkning av en verklighet med liknande anspelningar. Det är en påminnelse om den 

överhängande ideologiska övergången och den mörka xenofobiska historien. Följaktligen är det 

en emulerad verklighet som skildras för att beskriva något påtagligt. Det tillsynes enade och 

harmoniska samhället är egentligen splittrat och motsägelsefullt. Om vi godtar detta framstår 

anti-rasistiska, humanistiska och demokratiska värderingar som underbyggda av en emulerad 

skildring av det svenska samhället snarare än en dokumentär sådan. I delkapitel 5 kommer dessa 

tankar att vidareutvecklas med institutionella aspekter i åtanke.  



30 
 

6. I främmande land: Midnattssol  

Synopsis 

Mitt i den ensliga fjällvärlden norr om Kiruna hittas en man brutalt mördad. Det visar sig vara 

en fransk medborgare och den skicklige men emotionellt bräcklige utredaren Kahina skickas 

dit. Tillsammans med den svenske åklagaren Anders, med samiska rötter, påbörjar de en 

utredning som kommer att skaka om ett helt samhälle. Mordet visar sig ha kopplingar till den 

samiska minoritetsbefolkningen, vilket tros kunna leda till våldsamma motsättningar mellan 

den inhemska befolkningen och de svenska kolonisatörerna.     

Konstruktionen av det ”nationella” 

Liksom Blå ögon sändes Midnattssol på bästa sändningstid 21:00 på SVT 1. Det var 2016 års 

stora dramasatsning och består av 8 avsnitt på cirka 60 minuter vardera. Till skillnad från 

tidigare nämnd serie kretsar handlingen här kring en polisutredning, vilket är mer karaktäristiskt 

för Nordic noir-serier. Alla de olika sidokaraktärerna är sammankopplade till det ursprungliga 

mordet, med det är de två huvudkaraktärerna som är fabulans fokus. Seriens titel hänvisar till 

det fenomen som inträffar under sommarhalvåret norr om norra polcirkeln då solen inte går ner 

under ett antal veckor. Häri framkommer såväl en hänvisning till var berättelsen utspelar sig, 

men också till en stereotypisk och ikonisk bild av de nordligaste delarna av Sverige. Det finns 

således ett utpräglat exotiskt anslag i jämförelse med Blå ögon. Titelsekvensen kan sägas 

sammanfatta seriens övergripande tematik och underlättar vår förståelse av fabulan. Genom att 

bildtexten ses växla mellan samiska, franska, engelska och svenska utökas titelns betydelse. 

Detta förbereder åskådaren på de olika språk som huvudsakligen kommer att användas i serien. 

Som analysen av fabulan och syuzheten också kommer att visa, konnoterar titelsekvensen en 

berättelse och tematik som överskrider språkliga samt kulturella gränser. Här ligger ett fokus 

på nationalitet, men till skillnad från Blå ögons betoning på samhällsmedborgaren framträder 

identitet, kultur och etnicitet som bärande aspekter. Det är härkomst som definierar fabulans 

individer, vilket styr deras handlingar.  

Historievärlden och karaktärer  

Serien börjar med det brutala mordet på den franske medborgaren som genom sin spektakulära 

iscensättning (fastbunden på ett helikopterblad) anger tonen för den resterande handlingen. 

Dramatiska och olycksbådande kameraåkningar under seriens gång över fjäll, skogslandskap, 

Kirunas omnejd och Kirunagruvan förankrar berättelsen i en verklig miljö samtidigt som de 

förhöjer berättelsens känsla av ett överhängande hot. Dessa blir sålunda ett attraktionsvärde 
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liksom den plats där berättelsen utspelar sig. Likaväl blir de efterföljande morden genom sin 

spektakulära karaktär attraktionsvärden i sig. På grund av solens ständiga närvaro används inte 

samma starka skuggkontraster och mörka platser liksom är brukligt inom genren, utan 

förekommer istället i ett fåtal inomhusscener. Dessutom består färgpaletten av varmare färger 

som domineras av blåa och vita kompositioner med starka färgkontraster. Exempelvis Kahinas 

vinröda jacka får henne att stå ut även visuellt sett, vilket har en narrativ funktion. En betydande 

del av det första avsnittets fokus ligger på att introducera den lokala kontexten, vilket 

exempelvis görs genom en stereotypisk skildring av Anders dotters midsommarfirande.

 De båda utredarna ges sedvanliga introducerande sekvenser för att etablera deras 

karaktärsdrag och bekymmer. En sen kväll anländer en tonårspojke till Kahinas lägenhet som 

påstår sig vara hennes son. Märkbart bedrövad av situationen ser hon en möjlighet att fly undan 

sina problem när hon kontaktas om att resa till Kiruna. Hon finner en tillflykt i självplågeri när 

hon påminns om hur hon adopterat bort honom. Även här intar en kvinnlig huvudroll en 

moraliskt ambivalent position med komplicerade familjeförhållanden, men här betonas detta 

genom ett hämmande av moderskapskänslor. Anders ses försöka tillmötesgå sin tonårsdotters 

krav och samarbeta med den hårde chefsåklagaren. Bakom sin rygg hånas han för sin samiska 

bakgrund och påstådda oerfarenhet. Sin bakgrund är något som han försökt att tona ner för att 

passa in och respekteras av ett samhälle där den samiska befolkningen segregeras.  

Kontraster och konflikter kan sägas utgöra fabulans kärna både för att beskriva motsättningarna 

som existerar mellan samer och ”svenskar”, men även för att på ett djupare filosofiskt plan 

behandla härkomstens samt kulturens inverkan på identitet. Under introduktionen och den 

komplicerande handlingen etableras detta inledningsvis mer ingående genom 

huvudpersonernas karaktärsdrag. Kahina identifierar sig som fransk med algeriskt-berbiskt 

ursprung. Därmed sticker hon ut i den uteslutande vita befolkningen och hakar sig fram med 

sin knackiga engelska. Präglad av den hårdare tonen och det snabbare tempot i den Parisiska 

poliskåren är hon hetsig, rastlös och burdus, vilket ibland leder till konflikt med 

lokalbefolkningen. Anders är istället lågmäld och mer eftertänksam. Sin hemlighållna 

homosexualitet och magra kroppsliga framtoning sätter Anders även i ett motsattsförhållande 

till den lokalt rådande machokulturen. De framställs således som varandras motsatser, men det 

är genom deras gemensamma utanförskap och olikheter som har betydelse för tematiken.   

Diskussionen om nationalitet kontra etnicitet som kan påstås prägla fabulan ges under den 

efterföljande utvecklingsfasen en institutionell manifestation genom rättsaktivistgruppen Unga 

samer och den eremitiska nåjden som utredarna kommer i kontakt med. Vid ett flertal tillfällen 
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ventilerar Anders en känsla av främlingskap till sin omgivning med hänvisning till sin 

problematiska uppväxt och komplicerade relation med sin samiska mor. Den kulturkrock som 

uppstår mellan de två huvudkaraktärerna utvecklar denna tematik. I en tillsynes betydelselös 

scen berättar Anders i förbifarten att han är halvsame och som ett försök att finna en slags 

samhörighet med Kahina jämför han sig med hennes härkomst. Däremot slår hon snabbt tillbaka 

tanken på nationalitetens inneboende exkluderande funktion genom att tillrättavisa honom med 

orden: ”I am French” (avsnitt 2, 44:40). Häri ställs två motstridiga uppfattningar om vad 

nationalitet egentligen innefattar mot varandra som både reflekterar deras respektive 

karaktärsdrag och hur betydelsefull etnicitet och kultur är i det svenska samhället.    

Landskapets betydelse för hur syuzheten driver handlingen vidare och dess tematiska symbios 

med karaktärernas inre känsloliv samt sinnelag bör understrykas. Den ödslighet och meditativa 

tystnad som de befolknings- och bebyggelsetomma landskapen skildrar skapar en känsla av 

ensamhetens obehag. Utelämnad till sig själv och sina tankar i ett främmande land inackorderas 

Kahina i en turiststuga utanför Kiruna och utvecklar sömnsvårigheter på grund av 

midnattssolen. Den ständiga hänvisningen till tider på dygnet när olika scener utspelar sig 

understryker detta fenomen som ett exotiskt attraktionsvärde och i många fall Kahinas 

insomnia. Utöver att vara ett exotifierainde inslag fungerar fenomenet och landskapen som 

berättelseverktyg för att skildra hennes ensamhet och emotionella utmattning på grund av sin 

personliga sorg. Tillflyktsorten för att slippa påminnas om sin problematiska relation till sin 

bortadopterade son blir att gräva ner sig i arbetet och att skära sig själv. Dessutom kan även den 

ödslighet och tystnad sägas speglas genom lokalbefolkningens fåordighet samt samhällets 

långsamma tempo.  

 

Tematikens manifestation och upptrappning       

Eftersom att landskapet således fungerar som en meningsbärande gestalt i berättelsen och för 

åskådarens förståelse går det att göra en koppling till geografisk identitet och dess relation till 

nationalitet. Den samiska ursprungsbefolkningen påtalas ha varit bosatta i området långt innan 

kolonisationen, men ses likaväl som inkräktare. De många olika samiska karaktärerna beskriver 

lokalborna som ”storsvenskar” eller bara svenskar för att därigenom särskiljer sig från dem. 

Den samiska identiteten framställs istället överskrida nationsgränser och är istället ett kulturellt 

och etiskt varande, vilket blir tydligast i berättelsens klimax och epilog. Därmed fungerar 

fabulans fokus på en etnisk, kulturell och, i grunden, geografiska konflikt som en katalysator 

för en diskussion där lokaliteten samt en uppfattning av tillhörighet är dess epicentrum.  
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 Den samiska kulturens betydelse och fokus under den komplicerande handlingen 

för fabulans utveckling samt dess tematik bör också betonas. Allteftersom fler personer hittas 

mördade under rituella former börjar ledtrådarna peka mot att banemannen är av samisk börd. 

För att kunna lösa mordfallen behöver utredarna tyda de symboliskt laddade samiska rituella 

objekten som efterlämnats på respektive mordplats. Lyckligtvis kommer Anders kunskaper om 

deras kulturella betydelse till användning. Eftersom att han fungerar som en slags vägvisare för 

vår förståelse, så är det utifrån Kahinas utomstående perspektiv som åskådaren introduceras 

och lär sig mer om samerna samt samhället. Till sin hjälp för att gräva djupare i den samiska 

mysticismen kontaktar de en mystisk eremitisk nåjd som intar en roll som sierska för fabulan 

genom sin funktion för syzuheten. I sina egna separata sekvenser under berättelsens gång ses 

hon förebåda klimaxet, vilket ingjuter fabulan med metafysiska inslag. Betoningen på den 

samiska kulturens symbolladdade ikonografi kring framförallt mordplatserna och samerna som 

en ursprungsbefolkning med en kulturell och etisk snarare än en nationell tillhörighet blir 

sålunda ett exotifiernade inslag i berättelsen. Huruvida det är ett positivt eller skadligt porträtt 

kommer här låtas vara osagt eftersom att det överskrider denna uppsats syfte. Däremot framstår 

det som att den starka betoningen på den samiska kulturen och samernas nutida förutsättningar 

framhäver dem som attraktionsvärden genom både mysticism och socialrealism. Därigenom 

används de efterföljande morden som ett intensifierande av den underliggande konflikten 

mellan urinvånarbefolkningen och kolonisatörerna.    

Flera av de olika sidokaraktärerna som verkar hemlighålla något om det troliga skälet till 

morden visar sig alla ha kopplingar till Kirunagruvan, vilken är ortens största arbetsgivare, men 

fungerar även som ett uttryck för den svenska kolonisationen och urholkandet av den samiska 

kulturen. De många olika korta sekvenser på gruvarbetet och delberättelsen om hur hela Kiruna 

måste flyttas i och med den alltmer ostabila grund som staden vilar på kan sägas ha en symbolisk 

funktion för hur vinstintresset eroderar samhället samt splittrar befolkningen. Som kommer att 

framgå har gruvan en stor betydelse för fabulan.  

Klimax och epilog - ett samhälle i kris   

Allteftersom konflikten intensifieras under utvecklingsfasen genom vandalisering och övriga 

hotfulla handlingar från lokalbefolkningen lyckas utredarna identifiera gärningspersonen. 

Denne visar sig vara en ung hunsad samisk man, Eddie, som drivs av ett hämndbegär mot ett 

tjugotal ”svenskar” vilka mördat hans syster. Av en tillfällighet fick hon reda på att den franska 

regeringen betalat ett antal lokalbor att gömma uranavfall från ett kärnvapenexperiment djupt 

nere i berget. Vägledd av sin uppfattning att systern kontaktar honom från de döda planerar han 
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att mörda de kvarvarande konspiratörerna i gruvan. Det visar sig att han ämnar inspirera till ett 

väpnat samiskt uppror och driva bort de främmande inkräktarna. Under det spektakulära 

klimaxet när han dränker sig själv och de kvarvarande offren i en räddningskammare skyndar 

sig Kahina för att stoppa honom. Däremot kommer hon försent och hittar dem alla döda. Detta 

alterneras med en sekvens på hur Unga samer demonstrera på Kirunas gator under glåpord och 

bespottning. Deras ledare ses arresteras av polisen efter att ha kommit i slagsmål med polisen. 

Särbehandlingen gentemot samerna hanteras därmed på olika sätt.   

 I epilogen rådfrågar Anders nåjden om hur han ska hantera situationen med 

Eddies martyrskap. Genom att påpeka att ett hemlighållande skulle vara ett lagbrott betonar han 

sin roll som svensk åklagare, men efter att nåjden ifrågasätter hans lojalitet blir han osäker på 

hur han ska handla. I slutändan övertalar Anders Kahina att de borde mörklägga det politiska 

motivet bakom dåden för att inte förvärra den redan hotfulla stämningen i samhället. Han 

förklara sig med att han är mer än bara sin professionella roll som åklagare och att: ”We sami, 

we do not have a word for war. I would like it to stay that way” (avsnitt 8, 43.50). Han har 

under berättelsens gång kommit att anamma sin samiska identitet som han så länge skjutit ifrån 

sig för att passa in i samhället. För honom har insikten blivit att hans identitet som åklagare inte 

behöver utesluta den andra, trots att det kan skapa problem i det rådande samhällsklimatet. 

Däremot är framtiden osäker och någon slags försoning är utom räckhåll. 

Narrationen  

På likande sätt som Blå ögon, följer syuzheten en klassisk pusseldeckarstruktur. Däremot 

introduceras åskådaren för viktig information genom det sporadiska användandet av 

tillbakablickar och olika sidokaraktärers perspektiv, vilket försätter oss i ett priviligierat 

förståelseförhållande i relation till utredarna. Tillskillnad från Blå ögon upptar dessa 

sidokaraktärer inte lika mycket utrymme och tematisk betydelse för fabulan, men de är alla 

sammankopplade till morden och konspirationen. Värt att påpeka är att polisutredningen som 

skildras verkar emulera snarare än beskriva verkliga utredningsverksamheter. Det som kan 

sägas driva berättelsen framåt är tematiken om härkomst och identitet, vilket särskilt 

huvudkaraktärerna personliga dilemman uttrycker utöver de samhälleliga motsättningarna.  

Samhällssyn och värderingar 

Midnattssols fabula kretsar kring etnicitet, kultur och identitet som utmanande koncept i 

diskussioner om nationalitet. Anders identitet som både ”svensk” och same gör honom till en 

manifestation för denna komplexa ontologiska diskussion, vilken likaväl kan sägas sträcka sig 

utanför den nationella kontexten och uppta en allmängiltig tematik. Tillskillnad från den 
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klarsynte nåjden framträder båda huvudpersonerna som vilsna i sina respektive kontexter, där 

deras motvillighet att fullt ut erkänna sig för vad de faktiskt är utgör berättelsens drivkraft: 

Kahina som en mor och Anders som en same.  

 Vad beträffar den samhällssyn och värderingar som Midnattssol uttrycker faller 

inom ramen för dess tematik. Seriens patos är onekligen ett anti-rasistiskt ställningstagande 

genom ett utmanade av det tidigare ansedda rättvisa och utopiska samhället. Dock utgör 

samerna inte en invandrargrupp, utan är en förtryckt ursprungsbefolkning, vilket är en företeelse 

som ingalunda tillhör ovanligheten utifrån ett internationellt perspektiv. Precis som Blå ögon 

är det alltså en berättelse som handlar om att göra upp med en mörk historia som fortsätter att 

göra sig påmind. Detta försätter och framhäver Sverige som en i mängden av länder med en 

liknande situation och är inte ett undantag i denna bemärkelse.  

 Därutöver hänvisar fabulan till samtida debatter om den svenska regeringens 

tillåtande av utökad internationell gruvnäring på områden befolkade av samer och konservativa 

politiska utspel om att bland annat samer inte kan ses som fullvärdiga svenskar (Elfström, 2013 

och Sydsvenskan, 2014). Detta brukar argumenteras vara en inskränkning på den samiska 

kulturen och ett inskränkande av deras rättigheter. Demokratiska, anti-rasistiska och 

humanistiska värderingar framstår då också som seriens patos. En serie såsom Midnattssol 

uppmärksammar alltså dessa frågor genom en emulerad verklighet, där, liksom Blå ögon, det 

ansvarstagande samhället tillmötesgått utländska och kommersiella vinstintressen.
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7. Public service-ideologin och marknadens dialektik    
Med utgångspunkt från vad som har framförts om tv-seriernas uttryck för det ”nationella” samt 

deras värderingar och samhällssyn kommer detta kapitel att resonera hur samspelet mellan 

ideologiska och organisatoriska aspekter utgör ett starkt inflytande på deras tillblivelse och 

uttryck. Däri har det nationella och transnationella tilltalet en stor betydelse, vilket än så länge 

bara antytts i tematiska termer.    

Till följd av sin ställning som en marknadsdrivare och stabilisator för den svenska 

medieindustrin på grund av sin finansieringsmodell har SVT möjlighet att producera 

svenskspråkigt innehåll med hög kvalitét utan oro för finansiell förlust. Deras autonomi är, som 

tidigare påpekats, reglerad genom politiska bestämmelser, vilket vägleder verksamheten. 

Emellertid tillåts tolkningsmöjligheter och handlingsutrymme för hur deras uppdrag ska 

uppfyllas med hänsyn till deras oberoende ställning till staten och den rådande politiken (Nord 

och Grusell, 2012, ss.74-75). Strategiska satsningar och prioriteringar upplåts därmed till dem 

själva. Legitimitet och höga åskådarandelar framstår som målsättningarna för att kunna få det 

politiska och samhälleliga stödet att fortsätta sin verksamhet. Med detta som vägledande 

principer kan vår förståelse för SVT:s agerande och därigenom ideologiska samt 

organisatoriska aspekter bakom de två seriernas uttryck fördjupas.   

Programinnehållet som produceras måste utgå ifrån public service-uppdragets natur och ramar. 

Enligt sändningstillståndet för Sveriges Television AB för perioden 2014-2019 ska SVT ”slå 

vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset [...] [och] erbjuda ett 

mångsidigt programutbud som omfattar allt från det breda anslaget till mer särpräglade 

programtyper” (2013, s.1 och 3). Det som produceras måste följaktligen uppfattas ha ett 

samhällsvärde som tillmötesgår publikens behov och motsvarar de proklamerade värderingarna 

om demokrati, humanism, jämställdhet, mångfald, opartiskhet och kvalitét. Produktionen av en 

publikbejakande och kommersiell transnationell genre såsom Nordic noir försätter däremot 

SVT i en speciell och, till synes, paradoxal position. Häri kan två aspekter identifieras som 

vägledande: 1.) hur deras uppdragsangivelser som grundar sig på ideologiska förutsättningar 

motiverar innehållet och 2.) hur produktionen av Nordic noir-serier fungerar som ett sätt att 

stabilisera och driva den inhemska marknaden framåt.  

Ideologiska faktorer 

Utifrån SVT:s public service-uppdrag ska utbudet bidra till samhällsnyttan och därigenom ge 

ett samhällsvärde (SVT, 2017c, s.9). På grund av dess ospecifika hänvisning torde det breda 
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utbudet av nyhetsprogram, samhällsprogram, kulturprogram, underhållningsprogram, drama 

etc., vilket ska värna om demokrati, kultur, folkbildning, kunskap, social sammanhållning och 

innovation, vara en indikation på en allomfattande samt dynamisk tillämpning. Att det kritiskt 

samhällsskildrande uppdraget enbart skulle vara avsett för nyheter eller mer dokumentära 

programtyper verkar orimligt med tanke på de två seriernas patos. Överlag finns det ett starkt 

fokus för SVT på den inhemska svenska kulturen och språket i dess mångfald för att därigenom 

främja en nationell identitet (Sändningstillståndet, 2013, s.3). Som SVT själva formulerar det i 

en av sina public service-redovisningar, riktar sig dramaproduktionen till en bred publik med 

”starka, allmängiltiga berättelser, som sätter spår” (SVT, 2015a, s.32). Möjligheten att nå ut till 

en bred publik med fiktionsberättelser som förlitar sig på filosofiska resonemang om 

samhällsproblem utvidgar samhällsnyttan utöver enbart underhållningsvärden. Såväl Blå ögon 

som Midnattssol har framhållits i den narrativa analysen som uttryck för demokratiska, anti-

rasistiska och humanistiska värderingar genom sina berättelser om brott som påvisar sprickor i 

den välartade samhällsfasaden. Detta ligger således i linje med SVT:s uttalade förhållningssätt. 

Som tidigare påpekats kan genrer i och med sitt beroende av kulturella konventioner vara 

uttryck för sin tidsanda och det samhälle som producerar dem. Genom att förstå Blå ögon i 

relation till sin samtida samhälleliga kontext kan vi vidga analysen. En parallell och en talande 

jämförelse går att göra med hur det populistiskt främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna 

fick riksdagsmandat fyra år innan seriens sändning och intog en vågmästarroll gentemot en 

borgerlig regering. Det dåvarande politiska landskapet efterliknades således i serien. Partiet har 

under en längre tid varit skandalomsusat med en dokumenterad rasistisk partikultur (se Baas, 

2015). Relevant för resonemanget är att serien anmäldes till Granskningsnämnden och 

kritiserades av partiet i fråga med anledning av Trygghetspartiets påtalade medvetna visuella 

och ideologiska likheter (SVT, 2015a). SVT:s opartiskhet ifrågasattes alltså, men anmälan 

resulterade inte i något fällande utfall. I och med att serien sändes bara någon månad efter 

riksdagsvalet 2014 under ett verksamhetsår då en betydande del av SVT:s utbud präglades av 

samhälls- och debattprogram om riksdags- och EU-valet (2015b, ss. 29-30), ter det sig inte som 

en ren tillfällighet att just Blå ögon var årets stora dramasatsning. Liknelserna med verkligheten 

och dess kritiska skildrande trots sitt emulerade uttryck gjorde den således samhällsaktuell och 

relevant för en inhemsk publik.      

 Midnattssol utmärks som bekant också av ett liknande patos och kritisk 

samhällsskildring, men aktualiserar även SVT:s uppdragsmål om en ökad mångfald i 

programutbudet. Utöver ansvaret för att betydande delar av programinnehållet ska vara på 
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svenska, påtalar sändningstillståndet § 12 att utbudet för Sveriges olika minoritetsbefolkningar 

(däribland den samiska) årligen ska öka (2013, s.5) för att således spegla samhället utifrån andra 

perspektiv och främja gemenskap genom mångfald. Under verksamhetsåret 2016 gjordes 

programsatsningar för att göra minoritetsspråken och minoritetsfrågor mer synliga för en bred 

publik och därigenom uppmuntra till samtal genom exempelvis olika dokumentärserier och 

samhällsprogram. Ett särskilt redovisat fokus låg på den samiska befolkningen (SVT, 2017c, 

s.49), vilket även reflekteras i serien genom dess starka fokus på deras kultur, språket och den 

nuvarande situationen. Det finns således fog att påstå att det finns en nationellt samlande 

funktion av att göra samhällsfrågor aktuella genom fiktionsberättelser. Däremot vilka som ingår 

i denna gemenskap är en annan fråga. I och med Nordic noirs konventionella fokus på det 

kritiska belysandet av olika samhällsproblem, ter sig genren passande för ett 

samhällsgranskande och samhällsreflekterande uppdrag såsom en public service-organisation 

har. Huruvida detta likaväl skulle ha uttryckts på samma tydliga sätt under ledning av 

kommersiella aktörer låter denna studie vara osagt.   

Ett huvuduppdrag för att kunna legitimera sin ställning som en public service-organisation är 

att erbjuda ett utbud som är angeläget för olika sorters publiker, vilket innebär att SVT generellt 

sett behöver attrahera stora publikandelar. Däremot har SVT:s andel minskat under de senaste 

två decennierna på grund av den hårdare konkurrensen om den inhemska publiken (Hujanen, 

Weibull och Hairre, 2013, ss.35-36). Genren och serierna ter sig passande för detta ändamål i 

och med sitt underhållningsvärde av mysterier, samhällsproblem och brutala mord. Att erbjuda 

ett brett utbud med olika genrer och programformer för att möta publikers behov är en del av 

deras uppdrag (SVT, 2015c, s.64). Båda serierna kan även sägas uppmuntra till ett intresse för 

de olika samhällsproblemen, vilka även behandlas i mer dokumentära format i SVT:s tablå. 

Detta anses däremot ofta utgöra ett intrång på de kommersiella aktörernas område, men som 

kommer att framgå i nästkommande delkapitel blir det även en nödvändighet för SVT att uppnå 

sina uppdragsmål och sin funktion på den svenska mediemarknaden.    

Marknadspåverkan som drivkraft 

Som tidigare påpekats är den svenska mediemarknaden proportionerlig med befolkningens 

storlek och språkets räckvidd. Detta medför en relativt svag och fragmenterad 

produktionsstruktur med små kommersiella produktionsbolag. SVT beställer och 

samproducerar serier tillsammans med dessa och fungerar därmed som både en samarbetspart 

samt konkurrent. Detta medför både kostnadseffektivitet och riskhantering för produktioner 

(Chalaby, 2016, s.7). Såväl kvalitén som det nationella tilltalet kan bli lidande om bolag tvingas 
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förlita sig på utländska inköp. SVT menar att detta blivit mer påtagligt då flera bolag ägs av 

transnationella mediekoncerner och genom video-on-demand-tjänster såsom Netflix m.fl., vilka 

vill kapitalisera på andra marknader med sitt egna innehåll (SVT, 2015c, s.19 och 53). För att 

motverka detta påtalar SVT i sina strategier att de måste kunna mäta sig med det utländska 

utbudet för att locka den inhemska publiken (SVT, 2017c, s.71). Detta kräver samarbeten med 

externa aktörer och därmed en finansieringsmodell som inte enbart består av licensavgiften.  

 Som en marknadsdrivare och marknadsstabilisator utkontrakterar SVT 

majoriteten av sin dramaproduktion till inhemska bolag, vilket är reglerat i sändningstillståndet 

§ 7 och § 9 för att främja mångfalden och konkurrensen på marknaden (2013, ss.3-4). Till följd 

av att SVT står för en betydande del av finansieringen av den externa dramaproduktionen tar 

de den största ekonomiska risken för att således avlasta övriga aktörer när det anses nödvändigt. 

Som SVT själva påpekar, håller de liv i den inhemska produktionen och fungerar som förebild 

(marknadsdrivare) för den inhemska marknaden vad gäller kvalitét och det kulturella värdet av 

originalproduktioner (SVT, 2015c, s.27). Med detta sagt har SVT:s produktioner inte alltid 

möjlighet att klara sig utan att förlita sig på regionala och Europeiska fonder, ingå i 

samproduktioner med utländska kanaler samt produktionsbolag i och med de höga 

produktionskostnaderna. Detta beror givetvis på produktionens storlek och val av miljöer etc. I 

relation till den uppmärksamhet och intresse som bland annat svenska produktioner rönt samt 

Skandinaviska kriminalromaners accelererande översättning till andra språk under de senaste 

åren har andelen internationella samarbeten med syftet att visa dem på sina respektive 

marknader ökat (SVT, 2015a, s.42 och Agger, 2010, s.1). Exempelvis samarbetade SVT under 

produktionen av Midnattssol med det svenska bolaget Nice Drama, det franska bolaget 

Atlantique Productions, den franska transnationella kabelkanalen Canal + och resurscentrumet 

Filmpool Nord i Norrbotten där serien spelades in. Blå ögon å andra sida förde samman SVT 

med det svenska bolaget Strix Drama AB, det regionala resurscentrumet Film i Väst och det 

tyska public service-organisationen ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen). Däremot har nästan 

samtliga Nordiska public service-organisationerna givit finansiellt stöd till Midnattssol, vilket 

kan förklaras av seriens fokus på den samiska befolkningen som också utgör en ursprungs- och 

minoritetsbefolkning i flera av dessa länder. Detta understödjs av det trans-nordiska public 

service-samarbetet Nordvision vars syfte är att stärka Nordisk kultur och medverka till 

högkvalitativa public service-program. I och med samarbetet och de påtalade nästan obefintliga 

kulturella skillnaderna reserveras särskilda tider för övriga nordiska länders program. Detta 

förfarande bidrar till ”a sense of Nordic community”, enligt Nordvisions Generalsekreterare 
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Henrik Hartmann (2013, s.108). Ett trans-regionalt tilltal utan ett vinstintresse blir således i 

många fall självklart.  

När emellertid räckvidden och tilltalet sträcker sig utanför nationens och den nordiska regionens 

gränser väcks frågor om SVT:s prioriteringar. Med hänsyn till Midnattssol som kanalens stora 

dramasatsning 2016 betonades dess gränsöverskridande samhällskritiska uttryck:  

Många av de minoritetsutmaningar som finns i Sverige är också allmängiltiga i 

många andra länder. Det är en orsak till att serien har bidragit till att förnya det 

internationella intresset för Nordic noir och har sålts till bland annat de nordiska 

länderna, Australien, Tyskland och Storbritannien (SVT, 2017c, s.41).  

Trots sändningstillståndets avgränsning till ett nationellt och regionalt tilltal (2013, s.1) 

framhålls här alltså seriens förmåga att appellera till transnationell igenkänning och diskussion. 

Befinner sig därmed en påtänkt allmänhet även i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och 

Australien? Det korta svaret torde vara nej, men detta återkopplar till det tidigare resonemanget 

om SVT som ett public service-företag med uppgift att stabilisera marknaden och ha möjlighet 

att producera högkvalitativa program, vilket gör utländska samarbeten och ekonomiskt stöd 

nödvändigt. Därutöver påtalar SVT:s strategier för att sin dramaproduktion ska tillhöra en 

ledande internationell aktör på mediemarknaden (SVT, 2015c, s.65). Båda seriernas 

internationella premiärer på utländska filmfestivaler och serie-mässor där utländska 

distributörer letar efter medieinnehåll vittnar om den betydelse som den utländska marknaden 

har för liknande produktioner. Utöver att visas på Berlins internationella filmfestival togs Blå 

ögon till Series mania i Paris, vilket även Midnattssol gjorde där den till och med visades innan 

sin Sverigepremiär (Series Mania, 2015 samt Hopewell och Keslassy, 2016). Etableringen av 

sidoverksamheten SVT Sales som en program-, arkiv-, licens- och format-försäljningsavdelning 

med tillhörande marknadsförings- och festivalkoordinator är en indikation för ett sådant 

transnationellt förfarande (SVT, 2017c). Värt att nämna är att denna del av verksamheten inte 

finansieras med licensmedel utan går runt på sina egna inkomster. Enligt SVT:s normalvillkor 

äger de distributionsrättigheterna, men kan upplåta dem till samarbetsparter med hänvisning till 

att omnämnas (SVT, 2017d). De utländska distributionsrättigheterna för Blå ögon innehas dock 

av den tyska public servicekanalen ZDF och Midnattssols av det franska kommersiella bolaget 

Studiocanal, men det går inte att utesluta att SVT varit en drivande faktor för seriernas 

transnationella spridning. På grund av sitt internationella genomslag påpekar SVT själva att 

deras närvaro på mediemarknaden pressar priserna uppåt för produktionsbolag vad gäller 
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internationella rättigheter och visar upp talanger för den kommersiella marknaden (SVT, 2015c, 

s.29). Dessutom medför detta en exponering för den utländska marknaden och framtida 

samarbeten.  

Produktionernas gränsöverskridande i en geografisk mening av att ingå i samproduktioner och 

dess utländska distribution trots att den huvudsakliga marknaden egentligen är den inhemska, 

aktualiserar hur det nationella tilltalet utgör dess försäljningsargument. I det tidigare 

resonemanget om Blå ögon och Midnattssol betonades deras respektive kritiska skildringar av 

aktuella samhällsproblem som manifesterades genom karaktärernas dilemman, vilket bidrar till 

ett samhällsvärde genom den gemenskap som innefattas i själva berättelserna och miljö- och 

samhällsskildringarna. Med hänvisningar till Andersons teoretiska koncept om föreställd 

gemenskap, menar Waade och Eichner att populära narrativ såsom Nordic noir-genren har 

potential att underbygga sådana processer där nationell tillhörighet och gemenskap betonas 

genom medierade skildringar av platser, miljöer och levnadssätt (2015, s.17). Detta resulterar 

även i en externt uppfattad skildring. De karga norrländska bergs- och skogslandskapen, vyer 

över Stockholm, Uddevalla och Kiruna, Midnattssolen, sommaren i Sverige, svepande 

helikopterbilder över Kirunagruvan, Rosenbad, karaktärernas bostäder som skildrar deras 

samhällsklasser, de starka och ambivalenta kvinnliga huvudkaraktärerna, språket, dialekterna, 

midsommarfirandet, den samiska kulturen m.m. bidrar till seriernas attraktionsvärde genom 

dessa komponenters narrativa och cinematiska funktioner. Därutöver finns det, enligt Waade 

och Eichner, en ekonomisk aspekt med samhällskommentarer, de medierade platserna och 

levnadssätten (2015, s.15).     

 Den inneboende dualism som därmed oundvikligen blir aktuell för SVT kräver 

en balansgång mellan marknadens krav och samhällets behov för att kunna möta det bredaste 

behovet. Om igenkänning och identifikation är det avgörande attraktionsvärdet för en inhemsk 

publik med bekanta samhällsproblem, levnadssätt, landskap samt välkända stadsmiljöer och 

platser, blir det ”främmande” uttrycket det motsvarande värdet för utländska publiker. Enligt 

Waade underbyggs entusiasmen för Nordic noir av det internationella extra-textuella intresset 

för det ”Skandinaviska” (design, arkitektur, kläder, mat och attityder om könsroller, klimat, 

landskap och samhällssystemet) (2016, s.42). Nordic noir som både ett varumärke för 

skildringen av det ”nationella” och en genre vävs alltså samman och skapar tillsammans 

”horizons of expectations”. Publikers, finansiärers och distributörers förväntningar måste 

därmed uppfyllas för ett brett tilltal såväl inrikes som utomlands. Lokaliteten genom dess 

medierade representation och kännedomen av det skildrade kan således påstås utgöra pudels 



42 
 

kärna samt SVT:s estetiska och strategiska ändamål. Som tidigare påtalats är det stereotypa och 

medierade motiv som används för symboliska syften och de blir således attraktionsvärden för 

både identifikation och fascination. Genom sådana emulerade porträtt menar Peacock att 

“modern Sweden becomes a product of international consumption, so too is Swedish crime 

fiction, with its strong tradition of remakes and co-productions, increasingly globalized” (2014, 

s.114). Dessa produktionsvärden indikerar även produktionernas höga kvalitét (som kräver en 

gedigen finansiering) och ett värde för såväl publiker som utländska distributörer. SVT som en 

gemenskapsbyggande institution av nationen eller regionerna där de båda serierna utspelar sig 

kan sägas, i Volcic och Andrejevics termer: ”promote a sense of national distinctiveness in the 

register of consumption (2011, s.613). I och med att det nationella blivit ett varumärke för en 

transnationell marknad genom rekonstruktionen av en själv-exotifierande bild så etableras 

således långvariga ekonomiska och symboliska fördelar.    

Att frångå de mer ”främmande” inslagen som utgör det specifikt ”nationella” uttrycket, till 

exempel det talade språket eller huvudkaraktärernas nationella identitet och tillhörighet, tycks 

enligt vissa medföra en allvarlig dissonans då det fascinerande attraktionsvärdet förloras till 

förmån för ett tydligare transnationellt tilltal (Lawson, 2017 och Jensen, Nielsen och Waade, 

2016, s.97). En produktion som Midnattssol blir därmed intressant för ett sådant resonemang 

(tillskillnad från Blå ögons fokus på Sveriges maktcentrum kontra dess regionala periferi) där 

dess själva konstruktion påtalar ett mer internationellt tilltal utöver sitt tillmötesgående av en 

svensk och en fransk publik. Valet av de två huvudkaraktärernas nationella bakgrund och de 

möjligheter som fabulan ger dem att kunna tala sina respektive modersmål speglar 

produktionens finansiering, men deras ömsesidiga kommunikation på engelska blir också en 

bekräftelse för seriens transnationella ambitioner. Fram till ett par år sedan var Skandinaviska 

genre-serier främst riktade till en nationell eller trans-regional publik trots den internationella 

försäljningen (Chalaby, 2016, s.13), men ett sådant tilltal tycks indikera ett tydligare 

tillmötesgående av utländska marknader.     

Betoningen på det ”nationella” i de båda serierna, och därmed i en vidare mening också till det 

”Skandinaviska”, uppfyller således flera olika ändamål som SVT tillmötesgår genom att förlita 

sig på genrekonventioner och appellera till varumärket. Likaväl det anseende som SVT 

uttrycker för att locka till sig finansiärer för framtida produktioner. Det ligger således i tingets 

natur att både verka inom och överskrida den ideologiska icke-kommersiella gränsen för att 

kunna bedriva sin verksamhet på en kommersiell marknad och efter dess spelregler. Emellertid 

innebär produktionen av Nordic noir-serier i den fragmenterade produktionsstrukturen och dess 
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inneboende breda tilltal att SVT även anammar ett transnationellt varande. Detta utgör ett 

gränsöverskridande som Jensen, Nielsen och Waade påpekar utmanar traditionella perspektiv 

på public service-organisationers agerande genom att verka i en global och vinstdrivande 

medieindustri och kontext (2016, s.103). Likaväl som verksamheten utvidgas genom att verka 

på en kommersiell marknad så öppnar det upp för nya möjligheter. Den nödgade transnationella 

inriktningen kan potentiellt sägas omdefiniera SVT:s funktion som en public service-

organisation.   
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8. Sammanfattning 
Denna studie har påvisat hur det producerade medieinnehållet i form av två Nordic noir-serier 

reflekterar de politiskt-ekonomiska förutsättningarna på den svenska mediemarknaden och 

SVT:s agerande som en public service-organisation. Detsamma kan även sägas om det 

omvända. Studien utgick ifrån frågeställningen om hur SVT påverkas som en public service-

organisation genom sin produktion av tv-serier tillhörande Nordic noir-genren. Utifrån ett 

eklektiskt teoretiskt ramverk påtalades att ett nationellt tilltal och uttryck kan ha estetiska och 

strategiska ändamål. Det särpräglat nationella kan användas som ett varumärke, liksom genren, 

för transnationell spridning. Även bärande var att public service-organisationer såsom SVT 

balanserar mellan sitt ideologiska icke-vinstdrivande uppdrag och att anpassa sig till en 

kommersiell mediemarknad. Med hjälp av narrativa analyser av Blå ögon och Midnattssol 

utifrån hur de båda beskriver det svenska samhället genom emulerande skildringar påvisades 

hur deras demokratiska, anti-rasistiska och humanistiska värderingar samt kritiska 

samhällsskildringar speglar SVT:s ideologiska public service-uppdrag. Detta besvarade en av 

studiens delfrågor: Vad är det för slags värderingar och samhällssyn som serierna uttrycker? 

Häri fungerar de som nations- och gemenskapsbyggande medietexter genom att tilltala 

inhemska publiker med samhällsnära men emulerade berättelser och miljöskildringar.  

För att kunna producera dessa serier krävs samproduktioner med inhemska 

produktionsbolag, vilket också är ett politiskt krav på SVT för att främja konkurrensen och den 

inhemska marknaden. Till detta hör att SVT fungerar som en stabilisator och marknadsdrivare 

för den svaga och fragmenterade kommersiella mediemarknaden. Därutöver ansågs seriernas 

innehåll utgöra själv-exotifierande uttryck som även påvisar andra finansieringsstrukturella 

förutsättningar för SVT. Produktionerna av de två serierna påvisar ett beroende av utländska 

finansiärer och samarbetsparter, vilket underbyggs av det transnationella intresset för 

Skandinaviska serier. Utöver det nationella tilltalet aktualiseras ett transnationellt sådant genom 

seriernas förlitande på ett särpräglat ”svenskt” eller ”skandinaviskt” uttryck genom deras 

förlitande på konventionella och attraktiva produktionsvärden för genren. De båda seriernas 

transnationella spridning är också en indikation på detta. De studerade serierna uppvisar flera 

karaktäristiska drag för genren, men påvisar också dess heterogenitet genom att frångå några 

stereotypa drag. Däremot utgör dessa ”avvikelser” produktionsmässiga val för att skildra andra 

aspekter av det svenska samhället, som likaväl fungerar som tilltalande produktionsvärden. 

Detta besvarade studiens andra delfråga: Hur används produktionsvärde som ett sätt att uppnå 

estetiska och strategiska syften.    

 Den inhemska allmänheten kan tilltalas med det publikfrämjande innehållet till 
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priset av det nationella gränsöverskridandet med utländska samarbetsparter och drivkraften för 

transnationell distribution. Därmed kan det påstås vara möjligt att rättfärdiga detta agerande 

genom innehållets samhällsskildringar och patos, vilket även är ett av genrens mest bärande 

produktionsvärde. Samspelet mellan det institutionella och det marknadsdrivna varandet blir 

alltså mer intrikat genom det samtidigt nationella och transnationella tilltal som sådana 

produktionen förutsätter. SVT framträder således som en mediaorganisation påverkad av och 

en del av en transnationell mediemarknad präglad av heterogena uttryck om ändock med andra 

ekonomiska och ideologiska förutsättningar.   
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9. Avslutande kommentarer 
Trots att insikter från exempelvis Waade, Eichner, Jensen, Ward m.fl. belyser hur det 

”nationella” fungerar som attraktionsvärde och försäljningsargument för både nationellt och 

transnationellt konsumtion med utgångspunkt i public services ställning på en kommersiell 

mediemarknad så saknas ett svenskt perspektiv. Denna studie har ämnat göra detta och kan 

alltså utgöra en grund för framtida studier. Liksom den redan existerande forskningen om denna 

genre och dess manifestationer i olika medier så bekräftar studien hur det globala ingalunda 

hämmar ett nationellt uttryck eller ett transnationellt intresse för detsamma. Med detta sagt bör 

det påpekas att denna studie bara refererat till ett axplock av den forskning som finns om Nordic 

noir som en genre och varumärke. Eftersom att genredefinitioner aldrig är rigida, vilket denna 

studie ämnat påvisa, så kan de insikter som presenterats i denna uppsats begränsa vår förståelse 

om inte dess heterogenitet påtalas. Fokus på vad som utmärker genren, varumärket samt vilka 

serier som ingår i dessa är likaså beroende på betraktaren och användaren.  

Den narrativa metoden påvisades kunna ge möjlighet till extra-textuella 

resonemang, men med hjälp av exempelvis en diskursanalys av SVT:s olika styrande och 

vägledande dokument torde de ovan presenterade resultaten bli mer tillförlitliga. Trots att 

bakomliggande intentioner inte utgjorde studiens fokus i och med metodvalet, så torde en 

metodtriangulering med intervjustudier kunna ge produktionsbolags och SVT:s perspektiv på 

organisationens förfarande sett i relation till dess produktion.   

 Om sålunda det stereotypiska ”nationella” används som ett sätt att emulera och 

tilltala en bredare publik även utanför nationens gränser så finns det skäl att undra hur detta kan 

exkludera den faktiska etniska och kulturella mångfalden i Sverige. Hur representativ för 

Sverige och dess befolkning är svenskproducerad Nordic noir? Vilka konsekvenser får detta för 

nationsskapandet som SVT ämnar främja? Vad säger det om organisationen? Detta är något 

som endast påtalats som hastigast i denna studie med hänvisning till hur föreställda 

gemenskaper fyller en nationalsamlande funktion. Trots att de kan förstås som emulerade 

skildringar så ter sig detta som ett nödvändigt hänsynstagande för framtida studier om genrens 

uttryck i en svensk kontext och om SVT:s dramaproduktion. Därutöver kan troligtvis 

produktionen av Nordic noir-serier som produceras av kommersiella tv-kanaler såsom TV 4, 

Kanal 5 och betal-kanaler ge oss andra insikter hur organisatoriskt handlande kan påverka 

genrens heterogena uttryck. Har dessa produktioner liknande patos och samhällsskildringar som 

de två serierna i denna studie? Påverkar detta deras nationella och transnationella framgångar? 

Jämförande studier kan säkerligen också resultera i fler intressanta perspektiv på genrens 

uttryck samt organisatoriska, produktionsstrukturella och mediepolitiska aspekter.  
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