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Stekta ägg och vissen säd 

– En innehållsanalys av ofrivillig barnlöshet i reality-TV 

Av: Caroline Wetterborg och Cecilia Persson  

Sammanfattning 
Hur stark är egentligen människans barnlängtan? Hur långt kan man gå i sina försök att få barn? 
De här frågorna, och många fler, står i centrum i de svenska reality-serierna Barn till varje pris? och 
Drömmen om ett barn. Serierna, som sändes på SVT1 respektive TV3 hösten 2011, skildrar svenska 
par och singlar som är ofrivilligt barnlösa och försöker bli föräldrar. Som genre gör reality-TV 
anspråk på att skildra människors verklighet, men är samtidigt ett resultat av urval, redigering och 
dramaturgiska grepp. Därför har vi i den här uppsatsen valt att studera hur de aktuella serierna 
representerar och konstruerar ofrivillig barnlöshet och de som drabbas av det.  
    Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys av seriernas första avsnitt. Vårt intresse kretsade 
runt hur män och kvinnor framställs i programmen och hur olika berättartekniker inverkar på 
framställningen. Frågeställningarna formulerade vi så här:  

- Vilka skillnader finns i representationen mellan ofrivilligt barnlösa män och kvinnor?  
- Vad finns det för likheter och skillnader i berättartekniken i Barn till varje pris? och 

Drömmen om ett barn?  
- Hur bidrar berättartekniker till att betona eller nedtona aspekter av barnlöshet och 

föräldraskap i de två serierna? 
    Vår utgångspunkt har varit att medier snarare konstruerar bilder av verkligheten än speglar 
den. I uppsatsen har vi därför utgått från bland annat teorier om representation, konstruktion och 
genus. För att besvara frågeställningarna använde vi tre olika analysmetoder: En narrativ analys 
genomfördes på avsnitten i sin helhet, syftet var att identifiera hur berättandet konstruerades och 
vad som betonades i det. Genom att välja ut två sekvenser från varje avsnitt kunde vi närmare 
analysera representationen med hjälp av bild- och textanalys.  
     Studiens resultat pekade på att serierna framställde barnlöshet som mer relaterad till kvinnan 
än till mannen. De var kvinnorna som oftast fick sätta ord på sorgen och de sociala 
konsekvenserna det innebar att vara barnlös. I seriernas framställningar av männen fanns ett 
större känslomässigt avstånd. De representerades med synlig handlingskraft, men fick sällan 
berätta om sina emotionella upplevelser av att inte ha barn. Strukturen på narrativen liksom 
klippteknik, bildformat och musik användes för att skapa dramatiska händelseförlopp i båda 
serierna. I Drömmen om ett barn bidrog bland annat programledaren till att känslobetonade sidor av 
barnlösheten blev mer framträdande. I Barn till varje pris? däremot kretsade mer av handlingen 
runt att reflektera och värdera deltagarnas tillvägagångssätt att bli föräldrar.  
    En slutsats av studien var också att båda serierna tycktes framställa ofrivillig barnlöshet som en 
avvikelse ställd mot en slags normativ, mytisk bild av kärnfamiljen och familjeskapande.  

Nyckelord 

Reality-TV, ofrivillig barnlöshet, infertilitet, föräldraskap, genus, representation, narrativ, 

semiotik. 
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1. Inledning 

”Ofrivillig barnlöshet är ett ämne som berör på olika plan. Ett ämne som hyser alla våra djupa känslor, vår 

längtan, oro, glädje och sorg. Samtidigt finns etiska, religiösa och juridiska aspekter som gör frågan extra laddad.” 

Så sa Lisa Jarenskog när hon intervjuades av Göteborgs-Posten i augusti 20111. Jarenskog har 

producerat SVT:s reality-serie Barn till varje pris?, om ofrivillig barnlöshet, som hade premiär på 

bästa sändningstid hösten 2011. Under samma period sände TV3 reality-serien Drömmen om ett 

barn. Båda produktionerna skildrade vad ett antal svenska par och singlar gick igenom för att få 

egna barn – och det verkade vara många prövningar. Deltagarnas öden fångade vårt intresse och 

väckte lusten att studera serierna närmare. Vi ställde oss frågan hur genren inverkade på 

beskrivningen av ämnet och personerna. Det är förhållandevis tunt med svensk forskning som 

handlar om reality-TV, och vi har inte kunnat hitta några studier som granskar framställningen av 

barnlängtande personer i medierna. Det är en av våra drivkrafter bakom den här uppsatsen. 

Medie- och genusforskaren Hillevi Ganetz menar dessutom att det är viktigt att forska om reality-

TV, eftersom den betyder mer än vi tror för hur sociala fenomen konstrueras2.   

 

1.1 Syfte 

Syftet för vår uppsats är att undersöka hur ofrivillig barnlöshet, och män och kvinnor som 

drabbas av det, representeras i svenskproducerad reality-TV. Det gäller serierna Barn till varje pris? 

och Drömmen om ett barn. Reality-TV gör anspråk på att skildra verkligheten, men är samtidigt ett 

resultat av redigering och dramaturgi. Genom att undersöka berättartekniker och hur ofrivilligt 

barnlösa män och kvinnor konstrueras vill vi blottlägga seriernas sätt att presentera verkligheten.   

    

1.2 Frågeställningar 

 Vilka skillnader finns i representationen mellan ofrivilligt barnlösa män och kvinnor?  

 Vad finns det för likheter och skillnader i berättartekniken i Barn till varje pris? och 
Drömmen om ett barn?  

 Hur bidrar berättartekniker till att betona eller nedtona aspekter av barnlöshet och 
föräldraskap i de två serierna? 

                                                      
1 Vasell, Magnus, 2011, http://www.gp.se/kulturnoje/tv/1.705930-dokumentar-om-ofrivillig-barnloshet. 

2 Ganetz, Hillevi, Reality-TV – en skiss av en föraktad genre i En ny sits – humaniora i förvandling. Vänbok 

till Margaretha Fahlgren (red. Eva Heggestad), Västerås, 2008 B s. 200. 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt ges en presentation av den genre vi studerar, reality-TV, och det ämne 

uppsatsen berör, ofrivillig barnlöshet.  

2.1 Reality-TV – en ung genre 

Reality-TV är ett förhållandevis ungt teveformat som ska skildra de medverkandes verklighet på 

ett mer eller mindre arrangerat sätt. Ett av de första programmen, The real world, hade premiär på 

MTV i början av 90-talet3. Medieforskaren Annette Hill har brutit ner reality-TV i tre 

undergrupper. De är det observerande programmet, det informerande och det som byggs upp 

enbart för teve. Med det sistnämnda räknas serier som Big Brother, där deltagarna placeras i en 

uppbyggd miljö. Observerande program följer människors vardag, på exempelvis arbetet. I den 

informerande typen av reality-TV får människors upplevelser och berättelser illustrera ett tema 

eller en erfarenhet. Programmen syftar till att lära tittarna om ett ämne
4
. Vi menar att serierna i 

vår studie tillhör gruppen informerande program, men att de också har likheter med det som till 

exempel Hillevi Ganetz kallar makeover-TV. Serietypen tar upp ett problem som kan drabba 

”vanliga” människor och lösningen på det är ett primärt mål under seriens gång. Problemet ska 

oftast lösas med hjälp av ett expertteam5. I våra serier är problemet ofrivillig barnlöshet och det 

löses om deltagarna blir föräldrar. Däremot saknas expertgrupper, deltagarna i de aktuella serierna 

uppsöker själva läkare och får behandling.  

 

2.2 Ofrivillig barnlöshet – en introduktion 

Deltagarna i de serier vi studerar är ofrivilligt barnlösa, men alla är inte infertila. Infertilitet 

betraktas som ett biologiskt villkor, medan ofrivillig barnlöshet är en social upplevelse6. Därför 

kan till exempel singlar och homosexuella par vara ofrivilligt barnlösa, trots att de är fertila. 

     I Sverige beräknas tio till femton procent av alla par lida av ofrivillig barnlöshet. Vanligaste 

orsakerna är att man försöker skaffa barn sent eller att reproduktionsorganen har defekter. 

Ofrivilligt barnlösa kan få hjälp hos landstinget. Efter en medicinsk utredning kan de erbjudas till 

                                                      
3 Bignell, Jonathan, Big Brother: Reality TV in the Twenty-First Century, New York, 2005, s. 63. 

4 Ibid. s. 151-153. 

5 Ganetz Hillevi, Reality-TV – en skiss av en föraktad genre i En ny sits – humaniora i förvandling. Vänbok 

till Margaretha Fahlgren (red. Eva Heggestad), Västerås, 2008 B, s.195. 

6 Letherby, Gayle, “Challenging Dominant Discourses: identity and change and the experience of 

‘infertility’ and ‘involuntary childlessness’”, i Journal of Gender Studies, Vol. 11 (3), Oxford, 2002, s. 

278. 
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exempel provrörsbefruktning (Intro Vitro Fertilisering, IVF). Heterosexuella par har rätt att 

använda sig av donerade spermier och ägg, medan ensamstående kvinnor och lesbiska par saknar 

den rättigheten7. Flera fertilitetsbehandlingar är förbjudna i Sverige. Till dem hör bland annat att 

använda surrogatmödrar, alltså då en annan kvinna genomför graviditeten. Även 

embryoadoption, när överblivna embryon från IVF-behandlingar sätts i en annan kvinnas 

livmoder, är förbjudet. Det är inte heller tillåtet att använda sperma från en anonym donator8, 

vilket det är i exempelvis Danmark. 

    Restriktioner för fertilitetsbehandlingar har gjort att ofrivilligt barnlösa söker sig utomlands för 

att skaffa barn. Det är ett fenomen som kallas fertilitetsturism9. 

                                                      
7 Folkhälsorapport 2009, Västerås, 2009, s. 270. 
8 Ceder, Håkan, Behandling av ofrivillig barnlöshet i Departementsserien Ds 2000:51, Stockholm, 2001, s: 49-
52. 
9 McKelvey, Michael et al., “The impact of cross-border reproductive care or ‘fertility tourism’ on NHS 

maternity services” i BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, Vol. 116 (11), London, 

2009, s. 1521. 

http://regeringen.se/sb/d/108/a/909
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3. Material och urval 

Materialet för vår uppsats består av teveserierna Drömmen om ett barn, som sändes i nio avsnitt på 

TV3 under oktober och november 2011 och Barn till varje pris? som sändes i sex avsnitt på SVT1 

under september och oktober samma år. I båda får tittaren följa svenska par (hetero- och 

homosexuella) och singlar som är ofrivilligt barnlösa och på olika sätt försöker bli föräldrar. Båda 

serierna har också en kvinnlig programledare, skådespelaren Pia Johansson (Barn till varje pris?) 

samt teveprofilen Renée Nyberg (Drömmen om ett barn). Skillnaden mellan uppläggen är att Barn till 

varje pris? har en paneldiskussion om etiska aspekter av barnlösheten.  Eftersom diskussionen inte 

har någon motsvarighet i Drömmen om ett barn kommer den att uteslutas ur vår analys.  

     

3.1 Vårt första urval – avsnitten  

Vi har valt att analysera de två seriernas första avsnitt. Urvalet gjordes efter att vi tittat igenom 

båda serierna i sin helhet. I de första avsnitten introduceras ämnet ofrivillig barnlöshet, liksom 

flera av deltagarna för första gången, vilket är en fördel. I övrigt har de ett upplägg som är 

jämförbart med resterande avsnitt. Avsnitten omfattar en timme (Barn till varje pris?) respektive 

drygt 45 minuter (Drömmen om ett barn). De studeras övergripande genom en narrativ analys, som 

beskrivs i Metod- och Resultatdelen. 

     Urvalet har gjorts med hänsyn till uppsatsens omfång, men har sina svagheter. Alla deltagare 

är inte med i de utvalda avsnitten, vilket kan vara problematiskt då vi undersöker hur ofrivilligt 

barnlösa representeras. Urvalet utesluter också möjligheten att utvärdera hur representationen av 

deltagarna utvecklas i flera avsnitt.  

 

3.2 Vårt andra urval – sekvenserna  

Syftet med studien är även att närmare studera representationen av ofrivilligt barnlösa. Därför 

kommer fyra olika sekvenser, två från respektive första avsnitt, att djupanalyseras. Med sekvenser 

menar vi en serie bilder, som skiljs åt genom klipp. De är mellan en och två och en halv minut.  

    De första två sekvenserna är avsnittens introduktionsvinjett. Vi har valt dem eftersom de 

presenterar programmens tema, innehåll och deltagare. Att jämföra de båda introduktionerna kan 

också ge oss insikter om hur respektive serie representerar ofrivillig barnlöshet i stort. De andra 

två sekvenserna skildrar två heterosexuella par som i respektive kontext berättar och beskriver 

känslan av att inte kunna få biologiska barn. I bägge fallen är det männens kroppsliga defekter 

som troligen är orsak till barnlösheten. Sekvenserna har samma tema och likartat upplägg vilket vi 

menar gör dem lämpliga att jämföra med varandra. De är också intressanta att studera eftersom 
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forskning pekar på att infertilitet ofta ses som ett kvinnoproblem. Sekvensernas innehåll studeras 

genom en text- och bildanalys som redovisas i Metod- och Resultatdelen. 

      Vi saknar tid och utrymme att närstudera representationen av alla deltagare, vilket givetvis 

hade gett ett bredare resultat. Det är en svaghet i urvalet.   
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4. Tidigare forskning 

Följande avsnitt består av forskning från olika vetenskapliga discipliner, många av dem har ett 

medieperspektiv. Från Sverige finns forskning om genus och föräldraskap i reality-TV. Vi har 

dock inte kunnat hitta svensk forskning om hur ofrivilligt barnlösa eller infertila framställs i 

medierna, men däremot några brittiska studier.  

4.1. Svensk forskning om kärnfamiljen och ofrivillig barnlöshet 

Forskaren Susanne Lundin har gjort etnografiska studier på svenska infertilitetskliniker. Hon 

konstaterar att kärnfamiljen fortfarande existerar som ideal och förebild10. Det uttrycks bland 

annat genom den svenska lagtexten som har en striktare hållning mot biologiska ingrepp vid 

fertilitetsbehandlingar och på så vis formaliserar en normativ familjebild, menar Lundin11. En 

liknande slutsats drar religionssociologen Karin Jarnkvist i sin avhandling om giftermål. Hennes 

intervjustudie visade att kärnfamiljen som norm och som den ”normala” familjen fortfarande har 

en stark ställning i Sverige12.  

    Vårdforskaren Marianne Johanssons avhandling handlar om svenskars upplevelse av ofrivillig 

barnlöshet efter misslyckade IVF-behandlingar. De ofrivilligt barnlösa upplevde en försämrad 

livskvalitet. Särskilt kvinnorna behandlades mot depression och beskrev barnlösheten som en 

”livssorg”. En orsak till det, menar Johansson, är att mycket av reproduktionen kretsar kring 

kvinnokroppen13. Även Susanne Lundin fann i sin studie exempel på att både expertis och 

drabbade på många sätt såg infertiliteten som ett kvinnoproblem14. För mannen blev besked som 

”slöa spermier” något som sträckte sig bortom kroppen och ledde till att mannen ifrågasatte såväl 

sin sexuella förmåga, som sin manlighet15. Ett liknande mönster såg Johansson i sin studie. 

Männen upplevde infertiliteten som att identiteten ifrågasattes och att deras manlighet hotades16.  

                                                      
10 Lundin, Susanne, Guldägget: föräldraskap i biomedicins tid, Lund, 1997, s. 26. 

11 Ibid. s. 30-32. 

12 Jarnkvist, Karin, När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt, Umeå, 2011, s. 133. 

13 Johansson, Marianne, Life after Terminated IVF - experience and quality of life among men and women 

Göteborg, 2010, s. 23-25. 

14 Lundin, Susanne, Lund, 1997, s. 51. 

15 Ibid. s. 57-59. 

16 Johansson, Marianne, Göteborg, 2010, s. 24. 
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4.2 Brittisk forskning om föräldraskap och infertilitet i medierna 

Psykologen Kenneth Gannon har med kollegor studerat den mediala diskursen om mäns 

infertilitet i brittiska nyhetsartiklar. Artiklarna handlade om försämrad spermakvalitet och 

östrogen från kvinnors p-piller pekades ut som en orsak till krisen. Men diskursen blandade ihop 

männens potens och fertilitet och krisen kom därmed också att handla om vad det är att vara 

man. Gannon skriver även om genusskillnader i synen på föräldraskap. Moderskapet tenderar att 

bli det ultimata uttrycket för att vara kvinna, både i hennes egen och i andras definition. 

Faderskapet ses däremot som en aspekt av mannens liv, vid sidan av andra17. Det liknar vad 

sociologen Gayle Letherby beskriver om moderskap som synonymt med att uppnå full 

kvinnlighet. Letherby menar att den mediala diskursen om infertila kvinnor målar ut dem som 

överdrivet ”desperata” och ”besatta”. Kvinnorna får infertilitet som sin ”främsta status” och alla 

andra identiteter försvinner.18    

               

4.3 Svensk forskning om föräldraskap och genus i reality-TV  

Genusforskaren Hillevi Ganetz identifierade en hegemonisk, dominerande, maskulinitet i sin 

studie av realityserien Fame Factory. Den förmedlades genom vanemässiga och oreflekterade 

skildringar av traditionell manlighet och kvinnlighet, vilket hon kallar för genusslentrian19. 

Producenterna valde exempelvis fler sekvenser som visade manliga deltagare som spelar 

instrument och bemästrar teknik, jämfört med kvinnliga deltagare20. Ganetz menar att 

programmet reproducerade en traditionell och passiv femininitet21. I en antologi skriver Ganetz 

hur realityserier som Big Brother och Robinson genom redigeringen ofta gör den starka, driftiga 

kvinnan till ”bitch”, medan den kurviga blondinens sexuella undertoner förstärks22.    

     Sociologen Magnus Dahlstedt har analyserat föräldraskap i en svenskproducerad ”nanny-

serie”, som ska hjälpa föräldrar med barnuppfostran. Han menar att teveserien målade upp en 

svensk idealförälder som handlingskraftig och självmedveten. Dahlstedt framhåller att serien 

konstruerade bilden att föräldern, liksom medborgaren, bör förändra sig för att nå framgång.23

                                                      
17 Gannon, Kenneth et al., Masculinity, infertility, stigma and media reports i Social Science & Medicine, 

London, 2004, s. 1170-1173. 

18 Letherby, Gayle, “Dominant Discourses: identity and change and the experience of ‘infertility’ and 

‘involuntary childlessness’”, i Journal of Gender Studies vol. 11 (3), Oxford, 2002, s. 278-281. 

19 Ganetz, Hillevi, Talangfabriken - Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk reality-TV, Uppsala, 

2008 A, s. 34. 

20 Ibid. s. 84. 

21 Ibid. s. 96. 

22 Ganetz, Hillevi, Västerås, 2008 B, s. 198. 

23 Dahlstedt, Magnus, ”’Det är ditt eget val’ - Medborgarideal och föräldraskap(ande) i Nanny-tv”, i 

Nordicom-Information, Vol 32 (4) Göteborg, 2010, s. 52-53. 
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5. Teoretisk ram 

Vår utgångspunkt är att medier snarare konstruerar bilder av verkligheten än speglar den. Därför 

utgår vi från teorier om representation och konstruktion. Vi närmar oss även semiotiken och 

diskursbegreppet. Vidare utgår vi från ett genusperspektiv och teorier om narrativ och reality-TV.    

 

5.1 Om representation och konstruktion 

Enligt sociologen Stuart Hall spelar språklig representation en viktig roll för meningsskapandet i 

en kultur24. Inom kulturen delar vi vissa mentala koncept och uppfattningar om verkligheten som 

med ett gemensamt språk översätts till ord. Men hur koncepten översätts och får mening styrs av 

koder som är kulturspecifika25. Ett sätt att närma sig representationen är att betrakta språket som 

konstruerande. Den materiella världen förmedlar inte mening i sig, det gör språksystemet som vi 

använder för att representera våra koncept26. Orden ”manligt” och ”kvinnligt” kan därmed ses 

som tecknen som konstruerar definitionen av genus. Det är en viktig utgångspunkt för den här 

studien. Representationen av ofrivilligt barnlösa männen och kvinnorna i teveserierna kan sägas 

vara styrd av koder specifika för vårt samhälle. De vill vi studera närmare. 

 

5.2 Om semiotik och diskurs 

Semiotik, läran om tecken, är ett sätt att studera representation. Semiotikens huvudtanke är att all 

kommunikation kan brytas ner till individuella enheter. Den minst enheten är tecknet27. 

Lingvisten Ferdinand de Saussure delade in tecknet i betecknande och betecknat, det förra är 

tecknets fysiska form och det senare är den idé eller det mentala koncept som tecknet refererar 

till. Tecknets mening uppstår i kombination med eller i kontrast mot andra tecken, som till 

exempel att svart förstås i motsats till vitt.28 Semiotikern Roland Barthes särskiljde vidare tecknets 

olika nivåer genom begreppen denotation, konnotation och myt. Denotation är den rent 

deskriptiva nivå, där tecknet har en direkt referens till omvärlden (det som syns i bilden). 

Konnation är det andra steget, som består av de värderingar och uppfattningarna som tecknet 

väcker (bildens underliggande mening). Konnotationen kan ta formen av så kallade myter, alltså 

kollektiva föreställningar i ett samhälle som tas för givna.29 En semiotisk analys kan tillämpas på 

                                                      
24 Hall, Stuart, Representation – Cultural Representations and Signifying Practices, London, 2003, s. 1. 

25 Ibid. s. 17-18. 

26 Ibid. s. 25-26. 

27 Butler, Jeremy, Television: Critical Methods And Applications, Mahwah, 2002, s. 343. 

28 Van Zoonen, Liesbet, Feminist Media Studies, London, 1994, s. 76. 

29 Hall, Stuart, London, 2003, s. 38-39. 
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så väl text som bild, i vår studie använder vi det främst som en metod för att studera bild. Syftet 

är att analysera vilka konnotationer bilden väcker och om kan kopplas till myter om till exempel 

manligt, kvinnligt och föräldraskap. 

     Representation kan också ses som en källa till social kunskap. Filosofen Michael Foucault 

framhåller att produktionen av såväl kunskap som mening sker genom diskurs. Diskurs är system 

för representation som reglerar hur man talar om ett ämne och formar vår uppfattning om det. I 

historien har några haft mer makt än andra att tala, därmed handlar representation om makt.30   

 

5.3 Genusteori 

Den traditionella feministiska medieforskningen har bland annat fokuserat på hur medierna 

framställer kvinnlighet i stereotypa bilder31 och definieras utifrån en manlig norm32. Senare 

feministisk forskning har ifrågasatt att medierna bara överför ideologiska värden om kvinnor. 

Medierna speglar inte verkligheten utan konstruerar snarare betydelsen av kvinnligt och manligt33. 

Detta perspektiv anlägger vi i den här studien och vårt mål är att studera hur kvinnlig och manlig 

infertilitet konstrueras i reality-TV.  

     Medieforskaren Anja Hirdman menar att de viktigaste elementen i konstruktionen av feminint 

och maskulint kommer från massmediernas representationer av män och kvinnor. Könsideal, 

alltså normer för manligt och kvinnligt, konstrueras genom att vissa beteenden och kännetecken 

för könen betonas framför andra. Konstruktionen kan ses som en naturaliseringsprocess där 

bilder spelar en särskild roll eftersom de visar ”hur något är”.34 Ur detta perspektiv menar vi att 

reality-TV, som gör anspråk på att förmedla bilder av verkligheten, kan ha särskild betydelse för 

konstruktionen av könsideal. 

    Den konstruktivistiska synen på mediernas inverkan av genus, delas av den holländska 

kommunikationsforskaren Liesbet van Zoonen. Hon menar att genus har en dynamisk natur som 

påverkats av dominanta föreställningar vid vissa historiska tillfällen. Med inspiration från 

Foucault framhåller hon att genus bör ses som en diskursiv konstruktion. En diskurs är aldrig 

total, utan föränderlig och en plats för konflikt och motsättning om mening.35 

     Betydelsen av manligt och kvinnligt är därmed i ständig förändring. Men trots denna 

förändringspotential redovisar Hirdman, i sin studie av bilder i veckopress och nyhetspress under 

                                                      
30 Hall, Stuart, London, 2003, s. 42-45. 

31 Van Zoonen, Liesbet, London, 1994, s. 16. 

32
 Gill, Rosalind, Gender And the Media, Cambridge, 2007, s. 76. 

33 Ibid. s. 11-12. 

34 Hirdman, Anja, “Male Norms and Female Forms - The Visual Representation of Men and Women in Press 

Images in 1925, 1955 and 1987” i Nordicom Review vol. 19 (1), Göteborg, 1998, s. 225-226. 

35 Van Zoonen, Liesbet, London, 1994, s. 30-33. 
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1900-talet, hur vissa grundläggande drag i representationen av manligt och kvinnligt återkommer. 

Dragen byggs upp på motstående betydelser av genus och tilldelar könen vissa positioner i 

samhället och familjen. Män representeras relaterade till det individuella medan kvinnor får stå 

som symbol för något annat. Hirdman kallar det maskulint som norm och feminint som form, 

och det styr fortfarande genusideologin i journalistikens bilder.36 För vår studie blir det därför 

relevant att försöka identifiera hur män och kvinnor representeras i rörliga bilder och om de kan 

kopplas till Hirdmans teori om genusideologi. 

           

5.4 Narrativ – läran om berättandet 

Narrativ är en form av berättande, och en viktig kulturell process, som hjälper oss att förstå våra 

upplevelser av verkligheten, menar kommunikationsforskaren John Fiske. Narrativ kan bland 

annat ses som ett uttryck för myter vars funktion enligt strukturalisten Claude Lévi-Strauss är att 

lösa eller förklara till synes olösliga motsättningar i kulturen och samhället. Motsättningar uttrycks 

ofta som binära oppositioner. I berättarkonsten används till exempel godhet mot ondska, lycka 

mot sorg. Myterna fungerar genom att de översätter oppositionerna till konkreta 

representationer.37  

      Narrativ förekommer i allt från litteratur till filmer. Deras form skiljer sig åt mellan olika 

genrer, men har liknande funktioner. Funktionerna har identifierats av exempelvis 

litteraturvetaren Vladimir Propp och medieforskaren Michael J Porter. Propp fann identiska 

narrativa strukturer i ett hundratal ryska folksagor, som på olika sätt drev handlingen framåt38. 

Porter med kollegor kom fram till att fiktiva teveserier byggs upp av satellitscener, som ger 

bakgrundsinformationen och kärnscener, som bestämmer riktningen på handlingen. Forskarlaget 

identifierade att kärnscenerna kännetecknas av att de har olika funktioner: störning, hinder, 

komplikation, konfrontation, kris och lösning39 (se bilaga 4A). ). Ett led i vår studie blir att 

studera hur teveserierna konstrueras narrativt och hur de byggs upp genom olika kärnscener. Det 

menar vi kan ge intressanta insikter om hur berättarteknik och dramaturgi inverkar på 

representationen av seriernas deltagare.   

      I teveserier sträcker sig berättelser ofta över fler avsnitt och därför, menar John Fiske, är 

tevenarrativ mer öppna och förhandlingsbara än andra och saknar ofta slutgiltig lösning40.     

   
                                                      
36 Hirdman, Anja, Göteborg, 1998, s. 236. 

37 Fiske, John, Television Culture, London, 1987, s. 131-133. 

38 Ibid. s. 135-136. 

39
 Porter, Michael et al., “Re (de) fining Narrative Events Examining Television Narrative Structure” i Journal of 

Popular Film and Television vol 30(1), Philadelphia, 2002, s. 25-26. 
40 Fiske John, London, 1987, s. 147. 
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5.5 Reality-TV - om deltagare och programledare   

Många reality-program ritar upp en terapeutisk kontext där deltagarens känslor som stress, 

självförverkligande och motivation är i centrum41. Programmen visar upp deltagarna på ett 

offentligt, dokumentärt men ibland negativt sätt42. Utmärkande berättartekniker är att det finns 

berättare (programledare), som länkar berättelser till programmet. Berättaren fungerar som ett 

verbalt, strukturerande ramverk som påverkar uppfattningen av programmet och deltagarna.43  

Berättandet rör sig mellan det subjektiva och känslomässiga och det formella och dokumentära 

och bör enligt Bignell utvärderas utifrån de två motsatserna44. Applicerat på vår studie blir det 

intressant att studera på vilket plan seriernas berättardiskurs och programledare befinner sig.  

    Några genretypiska drag för reality-TV är rapp klippning, korta scener och en ostadig och 

rörlig kamerateknik som skapar känslan av dokumentär realism och närhet. Musik används 

flitigt45. Musik i teve kan ha flera syften, enligt den amerikanska kommunikationsforskaren Gary 

Copeland. Förutom att fånga och hålla kvar tittarens uppmärksamhet kan den bidra till att 

manipulera tittarens förståelse av en scen46. I vår studie blir det relevant att analysera genretypiska 

drag och användningen av musik, då det kan ge indikationer på hur berättartekniker typiska för 

reality-TV inverkar på framställningen av ämnet och de ofrivilligt barnlösa deltagarna. 

                                                      
41 Dahlstedt, Magnus, Göteborg, 2010, s. 46. 

42 Bignell Jonathan, Big Brother: Reality TV in the Twenty-First Century, New York, 2005, s. 40-41. 

43 Ibid. s. 76. 

44 Ibid. s. 148-149. 

45 Bruzzi, Stella, New documentary - A Critical Introduction, London, 2001, s. 81. 

46 Copeland, Gary, Television: Critical Methods And Applications (red. Jeremy Butler), Mahwah, 2002 s. 

177. 
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6. Metod 

Materialet för uppsatsen utgörs av teveprogram, som i sin tur består av både rörlig bild, ljud och 

dialog. Alla dessa beståndsdelar gör TV-studier till en utmaning rent metodmässigt. Eftersom vårt 

intresse är att närmare studera representation och söka underliggande meningar har vi valt 

kvalitativ metod, framför kvantitativ. Då tevematerial innehåller så många olika komponenter 

använder vi tre olika kvalitativa metoder i den här studien: narrativ analys samt bild- och 

textanalys. Förhoppningen är att en narrativ analys av två hela program ska ge insikter om 

seriernas berättartekniker, samt representationen av ofrivillig barnlöshet i stort. För att sedan 

närmare studera representation undersöker vi de fyra utvalda sekvenserna, två från respektive 

avsnitt. Sekvenserna analyseras i tre steg. Först genom en bildanalys med inspiration från 

semiotiken, sedan görs en konstruktivistisk textanalys av varje sekvens dialog och speakertext. 

Slutligen gör vi en sammanfattande analys, där vi resonerar kring hur bild och text kompletterar 

varandra.  

 

6.1 Narrativ analys  

Berättandet, narrativ, i teveprogrammen studeras med hjälp av ett par kompletterande 

metodmodeller. Vårt huvudsakliga syfte med den narrativa analysen är att närmare granska hur 

och om avsnitten byggs upp genom narrativa strukturer och vilken betydelse det kan få.    

     Inledningsvis ges läsaren en kort beskrivning av teveavsnittens generella händelseförlopp. 

Analysens nästa steg blir därefter att identifiera separata narrativ, handlingar, i de utvalda 

avsnitten. Syftet är att undersöka hur de konstrueras berättarmässigt genom olika scenfunktioner. 

Här tar vi hjälp av Porters m.fl. definition och klassificerar narrativens kärnscener enligt 

begreppen störning, hinder, komplikation, konfrontation, kris eller lösning47 (se bilaga 4A).  

    För att fördjupa oss i narrativens konstruktion, använder vi teveforskarna Keith Selby och Ron 

Cowderys narrativa analys från boken How to study television. Författarnas utgångspunkt är att TV:s 

berättarstrukturer präglas starkt av redigering. Det första steget är att beskriva vad som händer i 

narrativet och därefter försöka identifiera vilka tydliga eller underliggande meningar som 

betonas48. Avslutningsvis analyserar vi hur och om narrativen konstrueras runt 

motsatsförhållanden, i enlighet med Lévi-Strauss teorier om narrativ som uttryck för myter. Det 

kan förhoppningsvis ge indikationer på hur dramaturgiska grepp används i avsnittens berättande.  

  

                                                      
47 Porter, Michael, et al., Philadelphia, 2002, s. 25-26. 

48 Selby & Cowdery, How to Study Television, New York, 1995, s. 30. 
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6.2 Bildanalys med semiotiska drag 

Keith Selby och Ron Cowdery använder begreppet konstruktion för att beskriva hur ett 

teveinnehåll alltid kommer till genom en urvalsprocess. De val som ligger bakom en tevescen 

kan, enligt författarna, benämnas koder och tecken och studeras med hjälp av semiotik. Eftersom 

vårt analysmaterial består av längre sekvenser kan vi inte göra en fullständig semiotisk analys. Vi 

gör snarare en övergripande bildanalys med inspiration från semiotiken och analyserar inte varje 

bild så ingående. Syftet är att blottlägga underliggande meningar med hjälp av de semiotiska 

begreppen denotation, konnation och myt. Selby och Cowdery menar att olika berättartekniska 

val som kameravinkel, bildkomposition och kamerarörelse bidrar till att skapa mening. Deras 

schema för filmtekniska koder (se bilaga 4B) används som stöd för vår analys. Fokus ligger 

primärt på det som syns i bilden, alltså mise-en-scène, till exempel miljö, deltagarnas agerande 

och ansiktsuttryck49. Bildanalysen tillämpas på de fyra sekvenserna, där vi studerar hur innehållet i 

bilden och val av filmteknik bidrar till att vissa skapa konnotationer samt om och hur de kan 

kopplas till myter.  

 

6.3 Textmässig innehållsanalys  

För att undersöka ordens konstruerande kraft i sekvenserna gör vi en konstruktivistisk textanalys, 

beskriven av retorikprofessorn Lennart Hellspong i ”Metoder för brukstextanalys”. Utgångspunkten 

är föreställningen om att texter konstruerar bilder av verkligheten med hjälp av olika strategier. 

Genom att utreda strategierna är syftet att få en bild av hur texten bygger upp en symbolisk värld 

som löser eller förenklar ett problem. Enligt Hellspong kan analysen med fördel göras 

komparativt med texter som tar upp samma sak. Därför har vi valt sekvenser som har jämförbara 

teman. Analysens utgångspunkt är att ta reda på vilken fråga som texten svarar på
50

. Det följs av 

att undersöka fem aspekter, eller strategier, i texten. Det första är att undersöka selektionen, alltså 

utreda vilka textens grundstenar är samt hur de förenklar texten. Kombinationsanalysen ska klargöra 

textens sammansättning av olika delar. Nästa steg handlar om textens prioritering, alltså hur 

graderingar och betoningar inverkar. Artikulationen utforskar textens antydningar och outtalade 

föreställningar. Det sista steget, textens relation till läsaren och omvärlden, har vi uteslutit eftersom 

vi anser att det ligger utanför uppsatsen avgränsning51.  

  

                                                      
49 Selby & Cowdery, New York, 1995, s. 20. 

50 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Lund, 2001, s.147-150 

51 Ibid. s. 150-155. 
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6.4 Metodsvårigheter 

Vi har haft svårt att hitta en övergripande metod för studiet av teveprogram. Vi övervägde att 

göra en diskursanalys, som tar upp många aspekter av text, men valde av utrymmesskäl att 

använda oss av ovanstående kombination. Då vi analyserar längre sekvenser av visuellt innehåll 

finner vi det mycket svårt att göra en ingående semiotisk analys av varje bild, vi tittar snarare på 

de vi ser som betydelsebärande detaljer i bildernas innehåll och val av kamerateknik. Eftersom 

det trots allt handlar om rörliga bilder finner vi urvalet motiverat.  

     Vi är medvetna om de problem som kan uppstå när man separerar bild och text, som vi 

kommer att göra. Men vi menar att det är intressant att studera texten separat och sedan i 

sammanhang med bilden, då det annars kanske är lätt att det visuella innehållet tar över. Att se 

dialogen utskriven i text gör också att man får en bättre bild av hur den är uppbyggd och 

konstruerad. Vi tror att den sammantagna analysen, där vi ser hur bild och text kombinerar 

varandra, fungerar som en brygga över eventuella metodmässiga problem.  

     Den konstruktivistiska textanalysen anser vi är värdefull ur ett representationsperspektiv. 

Nackdelen är att två av de utvalda sekvenserna, som vi applicerar analysmetoden på, består av 

intervjuer där medverkande beskriver sina upplevelser. Det blir en diskussionsfråga om det går att 

hävda att texten har en ensam avsändare, vilket är en fördel för den konstruktivistiska analysen. 

Dock menar vi att sekvenserna per definition är starkt påverkade av producenternas perspektiv. 

Deras makt över framställningen är betydande, genom programledarens speaker och vad för text 

som klippts ut av råmaterialet.   
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7. Resultat  

I följande avsnitt redovisas först resultaten från våra narrativa analyser av avsnitten. Därefter 

följer resultaten från våra fyra sekvensanalyser. Sekvensanalyserna består av bildanalys, textanalys 

och en samlad diskussion av text och bild.  

 

7.1 Narrativa analyser 

7.2 Narrativ analys av Barn till varje pris? Avsnitt 1 

7.2.1. Övergripande handlingen (se bilaga 1A och bildbilaga 5A) 

Det första avsnittet av Barn till varje pris? börjar med en introduktionsvinjett som presenterar 

programmets innehåll samt programledaren Pia Johansson. I programmet möter vi fyra separata 

handlingar om två barnlösa singlar, Elida och Krister respektive två barnlösa par, Erik och Emma 

och John och Andreas. Berättelserna om dem växlar under avsnittet och personerna skildras och 

intervjuas mestadels i hemmamiljö. De filmas delvis när de gör olika handlingar och scenerna 

innehåller ofta musik. Pia Johanssons röst berättar om deltagarna. Avsnittet har fyra narrativ: 

 

7.2.2 Religiös och barnlös - Elida och Gud 

Singeltjejen Elida försöker bli gravid på egen hand och har gjort flera IVF-försök i Danmark. I 

narrativet skildras hur hon får och reagerar på beskedet om att hennes embryon dött. Nu följer 

en analys av narrativets viktigaste kärnscener:   

 I första kärnscenen möter tittaren henne i en mörk kyrka. Hon tänder ljus. Pia presenterar problemet: en 

pojkvän som inte ville ha barn, vilket ledde till en separation. Elida är troende men säger att hon inte tror på en 

Gud som gör folk infertila med flit. (störning)  

 I näst kärnscen sitter Elida i ett ljust kök. Hon berättar att hennes kropp inte visade några tecken på infertilitet: 

”Allting var bra, men det blev inte så bra”. (hinder) 

Pia berättar om Danmark och inseminering. Problemet fördjupas: Elida har inte lyckats bli gravid trots flera 

försök. Hon har blivit äldre. Dramatiken stiger, snart ska Elida per telefon få besked om hennes embryon 

överlevt den här gången. (komplikationer)  

  I den tredje kärnscenen väntar Elida på samtalet från kliniken. Klockans tickningar hörs tydligt och bilden 

klipps ofta. Telefonsamtalet kommer med beskedet att embryona dött. (konfrontation) 

Elida säger: ”alla har dött, igen” och ”då kommer jag inte få några genetiska barn”. Senare: ”Jag kanske är arg på himlen och 

på Gud”. Bilden klipps till Elida i kyrkan. Hon berättar om alla pengar som gått till behandlingarna. Pia säger att 

Elida är fast besluten att bli mamma: ”hon fortsätter att be Gud om råd”. (kris)  

 I sista kärnscenen är Elida i kyrkan igen och Pia säger: ”Elida känner att Gud stöttar henne”. Därefter syns Elida på 

ett café. Hon talar om vänner som kritiserat hennes försök att bli gravid. Pia förklarar att Elida nu ska åka till 

Polen och göra en embryoadoption, något Pia menar är ”mer kontroversiellt”. Elidas kamp fortsätter. (lösning)  
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Tolkning av narrativet  

Narrativet om Elida konstrueras dramatiskt, bland annat genom hur tiden och ljudeffekterna 

redigeras. I de scenerna där Elida väntar på telefonsamtalet går tiden i ”realtid”. Ljudet från 

klockan hörs tydligt, kameran skakar och bilden klipps ofta. Men när beskedet kommer blir 

klippen längre och kameran stadig.  

      Tittaren ser aldrig Elida umgås med andra människor i narrativet. Hon skildras enbart när 

hon är kyrkan eller när hon talar om sina försök att bli gravid. Att bli mamma framstår som 

Elidas enda mål och drivkraft. Dit går hennes energi och alla hennes pengar. Hon kritiseras av 

sina vänner för sina försök att bli gravid, berättar hon. Allt detta bidrar till, menar vi, att Elida 

framstår som en ensam, annorlunda och desperat person. Gudstron är central i narrativet. Först 

ifrågasätter Elida Gud, sedan är hon arg på Gud. Slutligen hittar hon stöd hos Gud, som för att 

orka fortsätta kampen för att bli gravid. På så vis konstrueras Elida som att hon är i behov av ett 

stöd utifrån.   

     Motsatsförhållandet mellan kropp och själ är tydligt i Elidas berättelse. Hon säger: ”Jag är inte 

ens arg på kroppen längre, den har gjort vad den kan”. På så vis betonas hur kroppen verkar stå utanför 

Elidas makt. Ofrivillig barnlöshet blir som en sorts obeveklig kraft, som varken viljan, Gud eller 

de medicinska ingreppen, kan råda bot på. Ett annat motsatsförhållande finns mellan liv och död, 

vilket manifesteras genom att livet, embryona, inte överlever: ”Alla har dött”.   

 

7.2.3 De kontroversiella – Andreas och John  

Paret John och Andreas har en annorlunda berättelse. De är redan på väg att bli föräldrar genom 

en indisk surrogatmamma och narrativet skildrar när de berättar om sitt val. Även 

surrogatmammans situation i Indien presenteras. Analys av kärnscener: 

 Innan tittaren får se paret i bild säger Pia: ”Så finns det de som bara kan få barn om de gör något riktigt kontroversiellt”. I 

följande scen är paret på besök hos Johns mormor och de berättar att ”ett hjärta klappar i Indien”. Det följs av 

bilder på den spensliga surrogatmamman Gheeta och miljöbilder som visar Indiens slumkvarter. (störning)  

 I nästa kärnscen talar Andreas och John om sitt val, surrogatmoderskap. De talar om pengarna de lagt på att bli 

föräldrar. De använder ord som ”affärsuppgörelse” och att det är en ”win-win-situation”, både för dem och för 

surrogatmamman. Pia konstaterar att ”Det kostar Andreas och John mer än en kvartsmiljon att få barn”. (hinder) 

 I den tredje scenen talar åter paret om sitt val och om pengar. Pia betonar att ”det är kontroversiellt” genom att ta 

upp ett exempel från Thailand där kvinnor tvingades till att bli surrogatmammor. (komplikation) 

 Den fjärde scenen får Andreas och John bemöta skandalen, Pia: ”För Andreas och John är skräckhistorier som den här 

tuffa att hantera”.  (konfrontation) 

Andreas: ”Det känns ju inte som att det är vår historia eller den klinik vi har valt” och sen John ”då så kan det kännas lite 

orättvist och tufft och få den där andra bilden”. (kris) 
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 I den sista kärnscenen får vi se ultraljudsbilder på bebisen i surrogatmamman och Andreas och John berättar att 

deras vänner stöttar dem. Men Pia konstaterar att fler utmaningar återstår, som att möta kritiken ”de vet ska 

komma”: Andreas och John säger slutligen att: ”Det inser vi väl att det är kontroversiellt, så är det ju absolut”. (lösning) 

Tolkning av narrativet  

Det som framförallt betonas är det avvikande i Andreas och Johns sätt att bli föräldrar. Vi menar 

att narrativet tycks argumentera för tesen ”surrogatmoderskap är kontroversiellt”, vilket får 

konsekvenser för hur paret gestaltas. Till skillnad från de andra barnlösa individerna i avsnittet 

handlar berättelsen om Andreas och John mycket mindre om deras faktiska barnlängtan. Istället 

måste Andreas och John rättfärdiga sitt val. Lösningen tycks bli när paret är införstådda med att 

”det är kontroversiellt”. Bilder på paret hemma i Sverige, där de eldar i brasan och besöker mormor, 

kombineras med bilder från Indien med folkmassor, tätbebyggda områden och den späda 

surrogatmamman Gheeta. De bidrar till att skapa det ”avvikande” inslaget i parets val. 

Konstrasten blir stark mellan ett gemytligt Sverige och ett trångt och fattigt Indien. Musiken 

bidrar till kontrasten, när bilder från Indien visas hörs rytmisk sitarmusik.   

      De motsatsförhållanden som uttrycks i narrativet är, enligt oss, naturlig reproduktion och 

onaturlig samt fattig mot rik. Gheetas kropp får stå för den naturliga kroppsliga fruktsamheten. 

Parets vilja framställs som något avvikande, som de måste rättfärdiga. För paret beskrivs 

kostnaden för att få barn som en ”Volvo V70”, för Gheeta motsvarar pengarna hon får ”flera 

årslöner”.  

 

7.2.4 Utan spermier i villaidyllen – Emma och Erik  

Narrativet om Emma och Erik skildrar när paret berättar om hur de fick reda på att Erik inte har 

några spermier och hur de hanterade beskedet. Analys av kärnscener: 

 I den första kärnscenen får tittaren se en ”villaidyll”, ett litet barn som tittar på barnprogram, en man och 

kvinna som sitter i ett kök och ett barnrum med leksaker. Men skenet bidrar. Pia förklarar: ”Barnen som leker 

här är inte deras”. (störning)  

 I nästa kärnscen berättar Emma om hur gärna Erik ville bli pappa: ”Men det blev inte riktigt så”. Tittaren ser 

bilder på villaområdet, en tom gunga som vajar i vinden och en grind som slår. Pia förklarar att barnen blev 

allt fler i villorna intill och att paret började undra på om något var fel. Erik gjorde ett spermieprov. (hinder)   

 Tredje kärnscenen inleds med att Pia är i ett laboratorium och berättar om olika fysiska orsaker bakom 

barnlöshet. Hon säger: ” felet ligger faktiskt lika ofta hos mannen som hos kvinnan” och sen ”oavsett är det förstås ett 

elände för dom som längtar” och bilden klipps till Emma och Erik. (komplikation) 

 I fjärde kärnscenen berättar Emma om spermieprovet och säger: ”Jag var hundraprocent på att det var mig det var 

fel på”. Men i själva verket fanns det inga spermier i provet, Erik är steril. (konfrontation)  
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 I femte scenen kör Erik gräsklipparen, han röst hörs och han berättar att han inte visade så mycket utåt 

efter spermiebeskedet. Sedan sitter paret vid ett bord och Emma talar om hur ledsen hon varit över 

barnlösheten. (kris) 

 I sista kärnscenen berättar Pia att det gått ett par år sedan paret ”fick det chockartade beskedet” och att de 

försöker bli föräldrar ändå. Paret filmas när de gör olika aktiviteter, ”för att tänka på annat” än barn. Slutligen 

säger Pia: ”Så fort Emma känner sig tillräckligt stark ska de göra ett nytt provrörsförsök”. (lösning) 

Tolkning av narrativet 

Narrativet handlar egentligen om ett händelseförlopp som ligger långt bak i tiden, men 

konstrueras som det sker i ”nutid”, vilket gör narrativet mer dramatiskt. Det är intressant hur 

olika Erik och Emma framställs genom aktiviteter och känslor. När paret ska ”tänka på annat” än 

barn kör Erik gräsklipparen eller fotograferar parets hund. Emma syr däremot bebiskläder, vilket 

ger sken av att barn upptar mer av hennes tankar. Eriks känslor över barnlösheten får inte heller 

något större utrymme, trots att det är han som orsakar den. Han beskriver hur han framförallt 

”tyckte så synd om Emma”. Emma gör utläggningar om sin sorg över barnlösheten. På så vis, 

tycker vi, att narrativet betonar hur barnlöshet och känslor är mer kopplade till kvinnan än till 

mannen. Det förstärks av hur Emma säger att hon var säker på att felet låg hos henne och av Pias 

sista fras, som utesluter Erik: ”Så snart Emma känner sig tillräckligt stark”.  

    Det skapas en konstrast mellan den ljusa villaidyllen, full av lekande barn, och parets egna 

barnrum, som ekar tomt. På så vis betonas hur Emma och Erik skiljer sig från andra. Narrativet 

uttrycker ett motsatsförhållande mellan fruktsamhet och ofruktsamhet vilket gestaltas genom hur 

paret avviker från den traditionella kärnfamiljsidyllen, och att det är jobbigt för dem.  

 

7.2.5 Ensam man söker kvinna – Krister 

Narrativet om ensamstående Krister är en kortare berättelse, där vi inte har kunnat urskilja några 

tydliga kärnscener. Tittaren möter Krister på den aktivitetspark som han driver, omgiven av 

vuxna och barn. Pia förklarar att Krister tidigare hade en fru, men att han nu är skild. I 

intervjusituationer berättar Krister om sin starka längtan efter barn – och lika så efter en kvinna. 

Han menar att ”vi killar är totalt beroende av att träffa en tjej som man vill ha barn med”. Pias röst är 

närvarande och på ett ställe nästan ironisk i berättelsen. Hon undrar vad ”är problemet egentligen 

Krister?” när han inte lyckas träffa någon ny kvinna. Till skillnad från singeltjejen Elida 

konstrueras Krister med mer synlig framåtanda. Han filmas när han kör fyrhjuling, pratar med 

vuxna och leker med barnen. I motsats till Elida handlar Kristers barnlängtan också om att hitta 

en partner att leva med. På så vis betonas hur han strävar mot en traditionell familjebild.   
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7.2.6 Programledarens egen berättelse – Pia Johansson  

Vi menar att Pia Johansson, utöver rollen som programledare, också har en egen berättelse om 

barnlöshet i avsnittet. Första scenen efter introduktionen visar när Pia håller i en bebis och säger: 

”Och jag som aldrig fick några egna barn, jag undrar hur stark är andras längtan? Och vad är de beredda att betala 

och kan priset bli för högt?”. Avsnittet tar således avstamp i Pias egen barnlöshet och hennes vilja att 

utforska problematiken. Till skillnad från övriga narrativ handlar Pias berättelse dock om en 

tidigare barnlängtan, som hon säger att hon har frid med. Som programledare guidar Pia tittaren 

genom avsnittet och förklarar begrepp och skeenden. Hon skildras i olika miljöer, men aldrig 

tillsammans med deltagarna. Pia har ibland tolkningsföreträde för hur olika val och situationer ska 

uppfattas, till exempel när hon säger ”gör något riktigt kontroversiellt som Andreas och John”. Pia kan 

därför kanske uppfattas som en ”allvetande” och ibland ironisk berättare. Det förstärks genom 

att hennes röst – men inte Pia själv – är närvarande i deltagarnas berättelser.   

 



 

 

24 

 

 

7.3 Narrativ analys av Drömmen om ett Barn, avsnitt 1 

7.3.1 Övergripande handling (se bilaga 1B och bildbilaga 5B) 

Efter en introduktionsvinjett där programledaren Renée Nyberg presenterar programmet, handlar 

avsnittet om singeltjejen Linda och de gifta paren Lars och Sandra samt Magdalena och Peter. 

Deltagarna beskriver olika aspekter av sin ofrivilliga barnlöshet och filmas i hemmet, på 

arbetsplatser, ute på stan eller hos läkare. Ibland används ett bildformat som är kornigare, mer 

kvadratisk och skakigt. Det väcker känslan av att det är deltagarna själva som filmat, genom 

handkamera. Programledaren Renée skildras när hon besöker och intervjuar deltagarna. Som vi 

ser det har avsnittet tre olika narrativ.    

 

7.3.2 Ofrivillig barnlöshet som livets match – Linda 

Linda är 35 år, ensamstående och bor i Kalmar. Hon försöker bli med barn genom insemination 

med en okänd donator i Danmark. Hon har gjort sju inseminationsförsök. Analys av kärnscener:  

 I första kärnscenen berättar Renée om Lindas misslyckade försök, vi ser sen Linda sitta ensam på en brygga 

och Renée berättar: ”Linda som velat bli mamma så länge hon kan minnas har hittills inte träffat den rätte”. En 

intervjubild på Linda klipps in: ”Det var alltid barnen som var det självklara”. (störning) 

 I nästa kärnscen är Linda ensam på jobbet. Hon berättar om hur hon avstod från att bli hotellchef, 

eftersom: ”Nu har jag varit iväg sju gånger och det har fortfarande inte tatt, jag måste gå ner i varv”. (hinder)  

 Linda tränar boxning, tränaren skriker ”kämpa, kämpa!”. Hon boxar en man i magen och hennes ansikte 

zoomas in. Hon berättar om motgångarna och frustrationen över att inte lyckas bli gravid, hon har ”satsat 

allt på det här”. (komplikation) 

       Senare intervjuas hon om det tillfälle då hon upptäckte ”ett missfall”, mitt under träningen. (konfrontation)  

Hon bröt ihop efter det ”Jag visste att nu är det kört”.(kris) 

 I den sista scenen är Linda hemma hos sina föräldrar och väljer spermadonatorer. Hon säger att hon brukar 

välja tre alternativ innan resan. Hennes mamma: ”Sen är det bara att köra hårt”. Snart åker Linda till Danmark 

igen. (lösning) 

Tolkning av narrativet  

När Linda beskriver barnlösheten använder hon uttryck som kan kopplas till tävling: ”Det är uppåt 

och framåt som gäller” och ”Satsar man inte så vinner man inte”. En stor del av Lindas narrativ kretsar 

just kring ”tävlingen” mot hennes infertilitet, bland annat genom hennes boxning. Boxning som 

historiskt varit männens sport har vissa manliga konnotationer. Kontrasten mellan det maskulina 

och feminina utnyttjas till exempel när hon boxar mannen i magen. Narrativet utnyttjar även 

motsatsen mellan tillsammans och ensam. Linda representeras som en handlingskraftig kvinna 

med en nära relation till vänner och föräldrar. Föräldrarna säger att barn har ”varit en röd tråd genom 

livet” för Linda och att hon varit som en ”morsa” åt kompisar. Inget med barnlösheten framstår 

som skamfullt. Linda säger att hon gör resorna till Danmark ”som en kul grej”. Trots det är Lindas 
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sorgeprocesser också i centrum. Ensam berättar hon om hur orättvist livet ter sig när hon inte 

lyckas bli gravid. Men sorgen fördjupas inte i berättandet, bland annat på grund av musiken. Ett 

exempel är då Linda, efter en sorglig sekvens om ett missfall, optimistiskt säger att det gäller att 

tänka framåt och uppåt. Musiken följer känslostämningarna och låter mer hoppfull.   

     

7.3.3 Kärnfamilj fast utan barn – Sandra och Lars 

I avsnittet adopterar Sanda och Lars, som är i trettioårsåldern, en dotter från Sydkorea. De har 

försökt få barn i mer än tio år. Analys av kärnscener: 

 Första scenen visar Sandra och Lars som går runt i stadsmiljö och Renées röst berättar att paret tidigt ville 

skaffa barn, men att inget hände. Sandras röst hörs: ”Vi berättade det inte för någon”. Paret äter glass och Lars 

säger: ”Det är klart att det varit sorg också”. (störning)  

 I följande kärnscener besöker Renée paret. Renée förklarar i speaker att paret genomgått ett tiotal 

misslyckade IVF-försök, två missfall och att de ”inte orkade mer”. (hinder) 

I en intervjusekvens berättar Lars om de spermaprov han lämnade, av varierande kvalitet. (komplikation)  

Sandra säger att läkarna inte förstår vad som är felet. (konfrontation)  

Sedan pratar Sandra om skammen över barnlösheten och hur de undvek vänner och familj. (kris)  

 Därefter får tittarna reda på att paret ska adoptera ett barn från Sydkorea. Paret gråter glädjetårar och talar 

om sin lycka och längtan. Lars säger ”Från den dagen var jag pappa, fast på distans”. (lösning) 

 I den sista scenen åker paret till Sydkorea och tar flickan från fostermamman till Sverige. Lars säger om den 

sörjande fostermamman: ”Det var ju vår lilla flicka hon passat, så vi var tvungna..” 

Tolkning av narrativet 

Sandra och Lars är gifta, bor i villa och tycks ha en trygg ekonomi. Narrativet kretsar runt att de 

är som en kärnfamilj, men att bristen påverkar allt: de saknar barn. Ganska tidigt har narrativet 

slutat att handla om biologi och koncentreras istället på sociala stigman, följt av parets längtan 

efter adoptivdottern. Kärleken till det adopterade barnet är direkt och villkorslöst. Sandra säger 

till Renée: ”Kommer de och säger att det blir något strul med adoptionen. Så glöm det. Hon är min!” Den 

starka anknytningen till flickan förstärks av att programmet använder suggestiv, nästan filmisk 

musik för att förstärka känslouttrycken, exempelvis då paret öppnar ett brev från adoptionsbyrån. 

När de väl hämtar sin adoptivdotter blir kärnfamiljen fulltalig, Sandra säger: ”Vi var en familj, vi 

hade verkligen, verkligen blivit en familj” och Lars ”Sen den dagen, just den stunden, då var allt helt igen”. 

Narrativet konstrueras kring hur parets sorg förbyts till lycka. Motsatsen mellan manligt och 

kvinnligt utnyttjas i narrativet. Lars beskriver Sandra som att hon är den ”perfekta mamman”, varpå 

bilder klipps in då hon kelar med hunden. Lars bemästrar teknik i programmet, som när han 

filmar resan till Sydkorea.  
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7.3.4 Karriär i vägen för familj – Magdalena och Peter 

Magdalena och Peter är i fyrtioårsåldern, gifta och bor i Djursholm. De har genomgått tre IVF-

försök och väntar nu barn. I första scenen berättar Renée att paret ”äntligen” väntar barn efter ett 

tredje IVF-försök. Då detta presenteras i början blir narrativet annorlunda och det saknar kris. 

 I den första kärnscenen förklarar Renée att paret träffades när de närmade sig fyrtio och hade ”en intensiv 

längtan efter barn, innan det var för sent”. Paret filmas på sitt landställe, i bild syns Magdalena som går med 

hunden och Peter som målar om. (störning) 

 I nästa kärnscen sitter Magdalena och läser en bok om barn. Det hörs hur hon förklarar att hon förstod att 

något kunde vara fel på henne när hon hörde att hennes exman fick barn (hinder) 

Senare säger Magdalena att hon ville vänta med att göra en fertilitetsundersökning, ”jag ville inte ha några 

dåliga nyheter”. (komplikation)  

 I nästa kärnscen berättar Magdalena i en intervjusekvens att läkarna egentligen inte vet vad som är fel men 

att de ”tror att jag har en blockerad äggledare”. Peter säger: ”Huvudgrejen var ju att det skulle lyckas, det var det jag hade 

intalat mig”. (konfrontation). 

 I sista scenen är paret på väg mot deras första ultraljud. Tittaren får se när barnmorskan visar fostret på 

skärmen och säger ”och där har vi ett hjärta som tickar. Titta vad fint det ser ut”. (lösning)  

Tolkning av narrativet 

Vi får tidigt veta att paret redan väntar barn, vilket gör att narrativet inte är lika dramatiskt som 

övriga. Pengar och framgång betonas. Magdalena har lyckats bli gravid, paret har ”hektiska 

chefsjobb”, bor i ”Djursholm” och har dessutom ett landställe med havsutsikt. Men de väntade med 

att skaffa barn – vilket höll på att gå illa. I narrativet betonas Magdalenas erfarenheter av 

barnlösheten då dialogen mest består av vad hon säger. Hon berättar om tidpunkten då 

barnstressen kom, hur det kändes när hennes exman fick barn och vi ser fotografier från hennes 

tidigare liv. Peters berättelse får ingen plats, han skildras i realtid, som när han målar och kör bil. 

    Flera motsättningar används i narrativet. Karriären ställs mot familjebildningen. Landstället i 

skärgården ställs mot storstadens stress. Magdalenas tidigare liv fyllt av festande kontrasterar med 

bilderna på hennes hundpromenader på landstället.  

 

7.3.5 Programledarens roll – Renée Nyberg 

Programledaren Renée Nyberg roll är att möta deltagarna i programmet, guida tittaren och lyfta 

fram och betona känslomässiga aspekter av deltagarnas barnlöshet. Hon filmas då hon träffar de 

båda paren i avsnittet. Hon äter med dem och går runt i deras hem och skapar på så vis ett 

vänskapligt band med deltagarna, som också för tittaren närmare dem. Renées känslomässiga 

engagemang understryks av att bilder på hennes lyssnande ansikte och att hon ställer frågor om 

parens historia. Renée avstår från att yttra kritiska, ifrågasättande ord och frågor när hon 

beskriver deltagarna, deras val eller metod för att skaffa barn. Hon besöker inte singeln Linda. 
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7.4 Sekvensanalyser 

7.5 Djupanalys av introduktionen till Barn till varje pris?   

(tid in i programmet: 00.00-01.10, se bilaga 2A/bildbilaga 5A) 

7.5.1 Bildanalys  

Introduktionen startar med klipp på ett bröllopspar utanför en kyrka och i en bil. Bildens kvalitet, 

liksom parets frisyrer, skapar intrycket av att de skildrar 60- eller 70-tal. Bröllopsparet har 

traditionella kläder och ganska allvarliga ansikten. Klippet konnoterar heteronormativt 

familjeskapande: myten om bröllopet mellan man och kvinna som en naturlig passage, eller rit, i 

livet. Nästa klipp visar diabilder på en tecknad man och kvinna med reproduktionsorganen 

utmärkta, följt av en tecknad livmoder. Diabilderna för tankarna till skolans sexualkunskap. 

Följande klipp skildrar en barnafödsel och man ser gröna skynken och armar som lyfter upp en 

blodig bebis. Varken modern, fadern eller några känsloyttringar syns. Sammantaget blir sex och 

reproduktion här något basalt och naturvetenskapligt, långt ifrån lust och kärlek. 

    Klippen som presenterats ovan skiljs åt genom vad som ser ut som en ”repning”, något man 

ser i gamla filmer. Det konnoterar att bilderna skildrar något äldre. Den traditionella, mytiska 

bilden av familjeskapande tycks tillhöra det förgångna.        

    Nästa fyra klipp har en ljusare bildkvalité. Vi får bland annat se ett klipp på en motorvägskurva 

med pilar åt höger, en mikroskopbild på celler och en flygplansvinge ovanför moln. Istället för 

”repningen” separeras de här klippen av vitt ljus. Sammantaget konnoterar de rörelse, resande 

och teknik – signum för vårt moderna samhälle. Därefter syns en närbild på en fundersam, blond 

kvinna (Pia). Man får känslan av att hon väntar på någon då hon tittar ut ur bilden. Hennes roll 

presenteras: ”Programledare, Pia Johansson”. 

     Följande klippserie anspelar återigen på teknik. Vi får bland annat se en närbild på vätskefyllda 

provrör och en kvinna som tittar ner i ett mikroskop. Sedan syns en dataskärm med en 

videochatt mellan tre mörkare kvinnor i traditionella indiska kläder och två vita män. Sista bilden 

visar en gravid indisk kvinna. Hon står ensam i en klinisk miljö och kameran zoomar in, man ser 

hur hon andas. Kvinnan ser utsatt ut. Videochatten, följt av den indiska kvinnan, för tankarna till 

kommunikation och globalisering.     

      Nästa del är fokuserad på människor. Det är ”vita” personer och klippen skiljs åt av mörker 

istället för ljus. I de första två klippen ser vi halvbilder på två män omgivna av människor, de 

tycks vara i Indien. Följande två klipp är närbilder på en kvinna respektive man utomhus. 

Kvinnan filmas ovanifrån, mannen mer i ögonhöjd. Ansiktsuttrycken indikerar bekymmer. Sista 

klippet visar en man och en kvinna som sitter bredvid varandra i hemmamiljö. De ser uppgivna 

ut. Sammantaget konnoterar klippserien en sorgligare känsla.  
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     Den sista delen av introduktionen består av många korta klipp som inte är längre än två 

sekunder. De visar bland annat en pojke som häller vatten över sig, en putande mage som mäts 

med måttband och en kvinna som sitter i ett kök och verkar gråta. Slutligen syns en närbild på ett 

blont barn som gungar, men med ansiktet vänt från kameran, som om det inte riktigt går att nå. 

Allra sist kommer programmets turkosa logotyp, som visar äggceller i en mikroskopförstoring, 

och programmets titel: Barn till varje pris?.  

 

7.5.2 Konstruktivistisk textanalys 

Sekvensens text: 
I begynnelsen var man och kvinna och var de fruktsamma förökade dom sig. Sen blev möjligheterna fler. 
Många fler. I dag kan vi ta hjälp av provrör, donera spermier, adoptera embryon och till och med hyra en 
livmoder. Ni ska få följa människor som gör olika val men delar samma mål. Några av dem kommer att 
bli föräldrar, andra inte.  

 

Textfrågan: Vi menar att textfrågan är dubbel eftersom den både är en egen text och en 

introduktionsvinjett. Texten tycks vilja beskriva den utveckling som skett för människor som vill 

bli föräldrar. Samtidigt presenterar den programmets innehåll: ”Ni ska få följa…”.   

 

Selektion Vi menar att texten har två grundstenar. Textens första rad ”I begynnelsen var man och 

kvinna” kan ses som en förenklad och idealiserad bild av en parrelation. Frasen ”var de fruktsamma 

förökade dom sig” antyder att fruktsamhet automatisk leder till förökning, vilket också är förenklat. 

Textens andra grundsten börjar med ”Sen blev möjligheterna fler” och tycks behandla nutid och 

vetenskap. Även här finns simplifieringar när tekniska möjligheter nämns utan förklaring.  

 

Kombination Textens delar kombineras för att skapa ett spänningsförhållande mellan dåtid och 

nutid. Första delen kan liknas vid en föråldrad skapelsemyt. Det följs av delen om vetenskapliga 

möjligheter. Sista delen är kopplad till programpresentationen, men exemplifierar också 

människor som tar del av utvecklingens möjligheter. Men formuleringen ”Några av dem kommer att 

bli föräldrar, andra inte” indikerar att utvecklingen inte hjälper alla.    

 

Prioritering Termen ofrivillig barnlöshet tas inte upp i texten. Den betonar möjligheter och 

evolution snarare än problem. I frasen ”till och med hyra en livmoder” märks en värdering genom 

ordvalet ”till och med”, som tycks vilja få mottagaren att reflektera.   
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Artikulation Texten förtätas genom olika antydningar som att deltagarna ”gör olika val men delar 

samma mål”, men val och mål specificeras inte. Ordval som ”donera”, ”hyra”, ”val” och ”mål” ger 

en bild av något marknadsmässigt, ekonomiskt och modernt.  

 
7.5.3 En samlad analys av text och bild 

Bild och text arbetar tillsammans för att beskriva hur tiden förflyttas från dåtid till nutid. Frasen 

”I begynnelsen var man och kvinna” illustreras av bilder på bröllopsparet som symboliskt nog färdas i 

en bil framåt. Den inledande frasen, som ger en sorts normativ beskrivning av kärlek, kan 

uppfattas ironisk vilket understryks av de omoderna, stela bröllopsbilderna. Utvecklingen, som 

står i centrum, blir tydligare när ”sen blev möjligheterna fler” illustreras av embryon som rör sig, pilar 

som pekar framåt och ett flygplan som flyger. Möjligheterna kopplas till teknik men senare också 

till globalisering.  

    En intressant iakttagelse sker vid repliken ”till och med hyra en livmoder”. Just då klipps bilden in 

på den ensamma, gravida, indiska kvinnan som står i den kliniska miljön. Innan har klippen varit 

snabba, när hon dyker upp hinner man skymta hur hon andas. Denna tempoförändring 

tillsammans med värderingen ”till och med” tycks uppmana till en etisk reflektion. Den indiska 

kvinnan följs av bilden på två ”svenska” män i Indien, vilket tyder på att handlingen också kretsar 

kring människor som åker till andra länder för att skaffa barn, vilket utvecklingen möjliggjort.   

   Frasen ”Ni ska få följa” kombineras med bilder på personerna, som på så vis knyts till avsnittets 

innehåll. Alla utom männen i början ger ett allvarligt och dystert intryck. Man förstår att de ”olika 

val” personerna gör är krävande och inte automatiskt leder till framgång. 
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7.6 Djupanalys av introduktionen till Drömmen om ett barn  

(tid in i programmet 00.00-02:01, se bilaga 2B/bildbilaga 5B) 

7.6.1 Bildanalys  

Introduktionen börjar med en sekvens som visar föräldrar och småbarn i en solig stadsmiljö. 

Främst syns kvinnor som är ute och går med barnvagnar. Även en man filmas som sitter på en 

filt och kramar ett spädbarn, vilket väcker konnotationer av intimitet.  

    Bilden klipps till en sekvens med en kvinna i helfigur (Renée). Hon går invid en grönskande 

park, tittar in i kameran och pratar med öppna gester. Snett bakom går en kvinna och leder en 

barnvagn. Hon söker inte kontakt med kameran, men går raskt och energiskt mot den. 

   Sedan följer en bild på en stadsgata full av människor och därefter fler bilder på föräldrar med 

barn. Intrycket blir att barn och småbarnsföräldrar verkar finnas överallt i stadsmiljön.  

    Härefter kommer bilder på Renée igen. Hon kör bil och tycks vara på en motorväg, blicken är 

koncentrerad. Det kan tolkas som att hon vet vart hon ska. I nästa bild är Renée tillbaka i 

stadsmiljön. Kvinnan med barnvagnen är borta. Formatet klipps till en halvbild, med skärpan på 

Renées ansikte. Hon pratar och ler optimistiskt.  

     I nästa sekvens har bildkvaliteten skiftat. Flera bilder är filmade i motljus och de är ljusa och 

överexponerade. De påminner om hur filmer och teveserier gör tekniskt för att illustrera någons 

drömmar. Sekvensen består av bilder på personer och bilder med en stark barnkoppling, till 

exempel nappar, barnkläder, barnteckningar och spädbarnsfötter. Föremålen kan tolkas som 

exempel för personernas längtan. 

     Personbilderna visar människor som kysser eller kramar varandra, vilket väcker konnotationer 

om kärlek och parrelationer. Det första paret skildras när de står på en balkong och kysser 

varandra. Nästa par återges med bilder där de håller om varandra. Följande par beskrivs med 

hjälp av en hund som de busar med. Bilderna kan associeras till myten om det trygga, tillitsfulla 

kärleksparet. För nästa person, en ensam kvinna, är presentationen annorlunda. Hon boxar på en 

säck. Sedan tittar hon in i kameran, i en närbild som är närmare än de andras. Nästa par står i 

kontrast till henne, de filmas i ett stort lantligt hus med husdjur och glada miner. Följande par står 

också utanför ett hus men ser sorgsnare ut. Därefter kommer ett lesbiskt par, den ena kvinnan 

poserar med sin gravida mage. Sista paret ut skildras under en ultraljudsundersökning och när de 

håller om varandra i solnedgången. Slutligen visas programmets logotyp med texten ”Drömmen om 

ett barn”. Det står skrivet på en fotoalbumslik bakgrund i blåskala och visar suddiga bilder på 

deltagarna. En animerad ballong vajar bakom programtiteln och kan ses som en symbol för 

hopp. Men ballongens skörhet blir också en metafor till ovissheten i barndrömmarnas utfall.   
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7.6.2 Konstruktivistisk textanalys 

Sekvensens text: 
Att bilda familj och få barn är något som de allra flesta ser som en naturlig del av livet. Kanske en del i 
planeringen. Men vad händer när det inte blir som man tänkt sig och hur känns det när alla andra får barn 
runtomkring och man själv inte lyckas. Ofrivillig barnlöshet drabbar i dag var femte par i Sverige. En 
tredjedel av dom paren är helt infertila. Under ett års tid har jag följt sju ofrivilligt barnlösa par och en 
singeltjej i deras kamp att få barn. Det är en resa fylld av sorg och förtvivlan men också av glädje, lycka och 
förväntan mot drömmen om ett efterlängtat eget barn. 

Textfrågan: Som vi ser det är textfrågan även här dubbel eftersom den både är en egen text och 

en introduktionsvinjett till avsnittet. Vi anser att texten ger sin definition av vad ofrivillig 

barnlöshet är och vilka känslor den för med sig. Den berättar också vad programmet handlar om.   

 

Selektion: Vi menar att textens två grundstenar är normen om familjebildning respektive 

problematiken kring ofrivillig barnlöshet. Viljan att ha barn framställs som medfödd och 

allmängiltig. Barnlösheten blir en normavvikelse fylld av sorg. Definitionen av ofrivillig 

barnlöshet är förenklad, konstruktionen väljer ut de sociala och känslomässiga aspekterna. 

 

Kombination: Textens börjar med att presentera normen och går sedan över till 

normavvikelsen, ofrivillig barnlöshet. Det kombineras med en presentation av representanter för 

avvikelsen, liksom för programmets innehåll: ”Under ett års tid sju ofrivilligt barnlösa par och en singeltjej”.  

 

Prioritering: I texten prioriteras känslorna framför barnlöshetens biologi. Texten betonar att 

personerna är i underläge, de för en ”kamp” och är i ”stor sorg och förtvivlan”.  Men texten avslutas i 

en hoppfull ton, vilket indikerar att de ”avvikande” personerna kan nå sitt mål, och lyckan.  

 

Artikulation: I texten antyds att familjebildning är en ”naturlig del” av livet. Ordet ”lyckas” kan 

tolkas som att barn är ett uttryck för framgång. Texten har starka känslouttryck som ”förtvivlan” 

och ”sorg”. Allegorin ”dröm” kan tolkas som något önskvärt och eftertraktat.  

 
7.6.3 En samlad analys av text och bild 

I de inledande sekunderna av introduktionen etableras en normativ bild av familjebildning genom 

både bild och text. Män och kvinnor filmas med barn och barnvagnar i stadsmiljö och samtidigt 

hörs Renée Nyberg tala om att majoriteten ser barn som en ”naturlig del av livet”. När Renée sedan 

kommer gående mot kameran och ställer öppna frågor slår hon an en personligare, mer 

emotionell ton. I hennes beskrivning börjar något avvikande ta form: ”hur känns det när alla andra 

får barn runtomkring och man själv inte lyckas”. Kvinnan med barnvagnen som går bakom Renée blir 
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ett exempel på någon som ”lyckats” bli förälder. Därefter presenteras det avvikande mer i detalj. 

När Renée säger: ”Ofrivillig barnlöshet” visas en bild över en vimlande gågata. På så vis skapas 

känslan av att barnlösheten inte syns på utsidan och kan ”drabba” vem som helst. När Renée 

sedan beskriver deltagarnas ”kamp” för att få barn, filmas hon ensam utan kvinnan med 

barnvagnen bakom sig. Nu handlar det om de ofrivilligt barnlösa, om deras ”sorg och förtvivlan”. 

Men Renées optimistiska ansiktsuttryck kombinerat med hennes ord som ”lycka” och ”glädje” 

betonar att det finns hopp om ett lycklig slut.  

     Presentationsbilderna på avsnittets deltagare liknar bilder från ett fotoalbum eller en 

heminspelad film, vilket kan förstärka identifikationen med dem. Samtidigt påminns tittaren hela 

tiden om deltagarnas barndrömmar genom klippbilderna.   
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7.7. Djupanalys av sekvensen med Emma och Erik från Barn till varje pris?  

(tid in i programmet 11.19–13.26, se bilaga 3A/bildbilaga 1A) 

7.7.1 Bildanalys  

Första bilden är en mikroskopbild på simmande spermier, vilket väcker konnotationer om 

manlighet, befruktning och kapacitet. Mikroskopbildformatet signalerar också att det kan handla 

om någon sorts undersökning.  

    Bilden länkas samman med nästa klipp som visar en kvinna (Pia) i laboratoriemiljö. Hon sitter 

vid ett mikroskop iförd gröna sjukhuskläder och hårskydd. Hon vänder huvudet från kameran 

och tittar ner i mikroskopet. Klippet konnoterar vetenskap och utforskande. Pia ges också en 

form av auktoritet – som om hon har medicinskt kunnande. 

    Nästa bild är en kort inklippsbild på en kvinna (Emma) och en man (Erik) i ett vardagsrum. 

De sitter tysta bredvid varandra, vända mot kameran men tittar åt olika håll. Deras position ser 

obekväm ut, som om den är konstlad. Deras ansiktsuttryck väcker känslan av att något precis 

utspelat sig i rummet som påverkat dem känslomässigt. I relation till föregående klipp anar man 

att det kan kopplas till sjukdom eller medicin. I följande klipp förstärks intrycket av medicin och 

sjukdom genom en närbild på provrör med någon vitaktig vätska i.  

     Det följande klippet är en intervjubild med Emma iförd gröna sjukhuskläder i en miljö som 

påminner om ett kontor. Kameran befinner sig ovanför hennes ögonhöjd, vilket kan ha en 

förminskande effekt. Till skillnad från Pia uppfattas inte Emma ha samma auktoritet. Hon talar 

och hennes blick är riktad bakom kameran. Vid ett tillfälle tittar hon ner, som om hon försöker 

värja sig för något, och gör sedan en uppgiven gest.  

    I de följande fem klippen syns Erik när han går med gräsklipparen i en villaträdgård. Han bär 

hörselskydd och filmas lite snett underifrån. Bilden är ganska skakig. Alla klippen konstrueras på 

liknande sätt. Kameran följer Eriks rörelser, han kommer närmare kameran, passerar den och går 

ut ur bild. Villaträdgården har något idylliskt över sig, men gestaltandet av Erik skapar en annan 

känsla. Han är i ständig rörelse och ger ett undflyende intryck, som förstärks av hörselskydden.  

     Sekvensens sista klipp är en halvbild på Erik och Emma. De sitter vid ett matbord. Båda tittar 

ibland ner, på varandra eller ut genom fönstret. De verkar berörda av något och Emma pratar. 

Plötsligt zoomar kameran in på henne och stannar där tills klippet är slut. Det tycks finnas 

skillnader i hur nära kameran kan komma Emma jämfört med Erik.  
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7.7.2 Konstruktivistisk textanalys  

Sekvensens text: 
[Musiken ganska pulserande] 

Pia: Felet ligger faktisk lika ofta hos mannen som hos kvinnan och ibland är det fel hos båda två och ibland hittar man inget fel 
hur mycket man än letar. Oavsett det så är det förstås ett elände för dem som längtar. 

[Musiken slutar, digitalt ”klickljud” hörs, påminner om sjukhusmiljö.] 
Emma: Jag var hundraprocent på att det var mig det var fel på men sen då kom hon och frågade… vad vi hade gjort med provet, 
jag fattade inte, han hade ju bara lämnat ett prov som man skulle göra men då sa hon det att det finns ju inga spermier i provet  

[Sorglig klassisk musik startar, gräsklippare hörs].  
Emma: Jag trodde inte det var sant… 
Pia: Det visade sig att Erik lider av en… kromosomavvikelse. Den märks bara på ett enda sätt. Han har inga spermier… och 
kan aldrig bli biologisk pappa.  
Erik: Allt stannade upp och... man bröt väl ihop... Jag tror inte jag visade det så mycket utåt. Varför vet jag inte just då men jag 
tyckte så synd om Emma framförallt.  
Emma: Fast nu för tiden blir jag inte ledsen så ofta…  
Erik: Nej, inte som förr… 
Emma: Förut var det hela tiden… jämt … varje dag, för allting… för att ja räkna ut att jag åkte förbi tre skolor och två dagis 
på vägen till jobbet och ja då var jag ledsen för allt. När jag cykla hem och alla hämtade sina barn och… Ah. 

[Barnröster börjar höras. Klipp slut.] 

 

Textfrågan: Hur kändes det för Emma och Erik att få en förklaring till barnlösheten? Vad kan 

det finnas för fel som gör att man inte får barn och vad händer när felet ligger hos mannen? 

 

Selektion: Som vi ser det har texten tre grundstenar. Den första är Pias, där hon beskriver en 

biologisk problematik som är kopplad till mannen och kvinnan. Den andra är när Emma berättar 

om spermieprovet, vilket knyter Pias beskrivning till mänskliga öden. Den sista utgörs av 

personliga reaktioner, som Emma: ”Jag trodde inte det var sant”.  

 

Kombination: Textens tre delar kombineras och tycks skapa en dramatisk stegring, från en 

problembeskrivning, till ett exempel och en reaktion. Upptäckten av Eriks kromosomavvikelse 

orsakar sorg och uppgivenhet. Det handlar om en förfluten händelse, vilket manifesteras i slutet 

av texten när Emma berättar om hur ledsen hon var ”förut”. 

 

Prioritering: I textens första del betonas att felet ”faktiskt” är lika vanligt hos båda könen, vilket 

indikerar att det finns en motsatt föreställning. I textens andra del betonas hur säker Emma varit 

på att det varit hennes fel, vilket knyter barnlösheten närmare henne. I den sista delen av texten 

prioriteras Emmas beskrivning av sin sorg, Erik bidrar: ”Jag tyckte så synd om Emma framförallt”.   

 

Artikulation: Pia berättar först om ”fel” och ”felen” konstrueras som något som skapar 

frustration. Emma antyder vad felet är: ”det finns ju inga spermier i provet” men det konkretiseras 

först i Pias andra replik om kromosomavvikelsen. Eriks replik: ”Man bröt väl ihop” blir 

undvikande. Hade han sagt: ”Jag bröt ihop” skulle frasen få mer personlig anknytning.   
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 7.7.3 En samlad analys av text och bild 

Pia både filmas och pratar när hon är i ett laboratorium. Hon säger att barnlösheten är ”ett elände 

för dem som drabbas” – varpå hon tittar ner i mikroskopet. Bilden klipps direkt till Emma och Erik, 

vilket kan tolkas som om Pia nu ska studera dem. Sekvensen handlar om beskedet om Eriks 

kromosomavvikelse, men den fokuserar på Emmas sorg. En intressant redigeringsdetalj är att 

Eriks känslobeskrivning täcks med bilder då han klipper gräset. Gräsklippningsbilderna ger en 

känsla av att han inte går att nå. Här blir kontrasten stark mellan hans ord och den fridfulla 

villaträdgården. Emma ges större utrymme att tala om sin sorg och samtidigt zoomar kameran in 

på hennes ansikte när hon gör det, vilket stärker intrycket av att hon står i centrum. Musik och 

ljud påverkar sekvensen. Till exempel när en sorgsen och dov låt startar efter att beskedet om 

Eriks spermieprov eller då barnröster hörs i slutet efter Emmas berättelse om sorgen.   
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7.8 Djupanalys av sekvensen med Sandra och Lars från Drömmen om ett barn 

(tid in i programmet 03:33 – 05:41, se bilaga 3B/bildbilaga 1B) 

7.8.1 Bildanalys  

Sekvensen börjar med att en kvinna (Sandra) går ut genom en ytterdörr, det är soligt och grönt 

utomhus. Detta följs av en ljus blixt. De följande bilderna är gråa, bleka och något suddiga. 

Bilderna visar först Sandra som sitter hopkrupen i vardagsrumsmiljö. Hon tittar sorgset framåt, 

tycks försjunken i djupa tankar. Hon ser oskyldig ut. Bilden klipps till en man (Lars) som sitter i 

en soffa, han tittar i golvet, sammanbitet. Följande klipp visar en siluett av Sandra och Lars som 

står med ryggarna mot kameran vid ett fönster. Sandra smeker Lars rygg, han håller om henne. 

Bilden är mycket ljus, rör sig lite. Bilden kan tolkas som om paret har en nära, tröstande relation. 

Sammantaget skapas en känsla av att paret delar en gemensam sorg. 

     Nästa klipp är en mer färgglad intervjubild med Lars som pratar, men därefter klipps bilden 

och blir gråaktig igen. I bildens förgrund finns några gröna grenar och i bakgrunden syns Sandra 

och Lars, nästan som om de smygfilmas. De sitter bredvid varandra, Sandra snyftar och torkar 

ögonen. Lars tittar rakt fram, ler stelt och obekvämt. Agerandet konnoterar motgång och sorg. 

    Sekvensen går sedan över till det färggladare formatet igen. Här tycks vi vara i en ”nutid”. Vi 

befinner oss vid ett bord i en trädgård och en allvarlig kvinna (Renée) filmas i halvbild. Bilden 

klipps till Lars, det går att ana att hans arm ligger runt Sandra som sitter bredvid. Plötsligt 

grimaserar han spjuveraktigt, för att sedan tala med en allvarlig min igen. Kameran går nu över till 

att filma Sandra som pratar. Härefter syns båda personerna i bild, under tiden som Sandra talar. 

Parets vemodiga ansiktsuttryck konnoterar att något är jobbigt att prata om. 

     Nu följer en sekvens där bilderna återigen är grå och utan lyster. Vi ser först en blek Sandra, 

hennes blick är riktad långt fram. Bilden zoomas snabbt in till en extrem närbild på hennes 

osminkade, sorgsna ögon. Därefter kommer bilder på Lars, först närbilder på hans hand och 

ansikte, och sedan en extrem närbild på hans ögon. Därefter klipps bilden ut, vi ser hur Lars sitter 

orörlig vid en dator. Ovanstående leder till konnotationer om sjukdom, ledsamhet och dåtid, 

eftersom bilderna är gråaktiga. Paret verkar vara handlingsförlamade. 

    I sekvensen sista del är vi tillbaka i ”nutid” och intervjusituationen i trädgården. Sandra filmas 

när hon talar, hon ser omväxlande glad och sorgsen ut. Renée visas i sekvensens sista bild. Hon 

sitter stilla, lyssnande.    
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7.8.2 Konstruktivistisk textanalys  

Sekvensens text: 
[Musik; lugn, akustisk, melankolisk med engelsk sång] 

Renée: Efter ett tiotal misslyckade så kallade IVF-försök, då man plockar ut ägg ur kvinnans livmoder och låter 
mannens spermier befrukta äggen utanför kroppen innan man sätter in dem igen, och efter två graviditeter som slutade i 
missfall, orkade de inte längre.  
Lars: Det tog över ett och ett halvt år innan vi sökte hjälp, eh, Sandra var på ju på rätt tidigt att vi skulle liksom 
börja försöka, men man måste ju ha försökt i ett år innan man får söka hjälp. Ehm, och sen visade det sig eh, att vi 
var ofrivilligt barnlösa, och då började resan. Ah, hur ska vi då få barn.  

[musiken avbryts] 
Renée: Och vad kom dom fram till då efter alla utredningar och undersökningar? 
Lars: Jag vet att jag lämnade dåliga prov, spermieprov och jag lämnade ett bra spermieprov…  
Sandra: mmm… 
Lars: … av tre prov, hehe.  
Sandra: Åh läkarna sa att det ska gå... 

[musik tonas upp, instrumental, dyster, elektronisk] 
... det är liksom det var vad vi har fått hört hela tiden, det ska gå… Under den här tiden var det många runtomkring 
en som fick barn... 
Lars: mm…  
Sandra: … å det var ju jättejobbigt. Så dom slutade man ju umgås med på grund av att det var för jobbigt å va i 
närheten av småbarn och så.… Vi pratade ju inte med nån om det, våra föräldrar och vänner och bekanta visste 
ingenting, utan det var våran… 
Renée: … hemlighet lite.  
Lars/Sandra: Ja, mm… 
Renée: Fanns det någon skam kring det, eller gör det det, är det eran upplevelse? 
Lars: Asså l…(avbryts) 
Sandra: Lite tror jag att det finns, en skam och sen är det väl asså en rädsla för vad folk ska säga och tycka asså. 
Fast samtidigt så är det ju, a, det är ju inget fel det är ju inte vi som gjort något fel... men det klart det är ju. 
Känslomässigt höll vi på att bearbeta oss själva också, med allt som var runt omkring då.  

 

Textfrågan: Hur hanterade Sandra och Lars beskedet att de var ofrivilligt barnlösa? Hur känns 

det att vara ofrivilligt barnlös och vilka konsekvenser kan det få? 

 

Selektion: Textens första grundsten är en redogörelse för hur ett par försökte bli gravida, gav 

upp och fick insikt om att de var ofrivilligt barnlösa. Lars nämner att han lämnat dåliga 

spermieprov men vad som är den egentliga orsaken till barnlösheten beskrivs inte närmare. Nästa 

grundsten i texten består av Sandras beskrivning av parets känslomässiga reaktioner.  

 

Kombination: Texten kombinerar det biologiska med de sociala och emotionella aspekterna av 

barnlöshet. Texten inleds med att Renée, och delvis Lars, beskriver de kroppsliga, konkreta 

komplikationerna ”och då började resan och hur ska vi då få barn”. Det följs upp av att Sandra säger att 

läkarna alltid sa att det borde gå. Därefter ligger fokus på känslor.  

 

Prioriteringar: I texten prioriteras känslor och likaså Renées egna tolkningar av situationen. Hon 

säger att paret inte ”orkade mer” och hon fyller i Sandra beskrivning. Renée insinuerar att 

barnlösheten var parets ”hemlighet” och hon ställer en sluten fråga om ”skam”.  
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Artikulation: Sandras formulering om att läkarna säger ”det ska gå” antyder att ofrivillig 

barnlöshet är osynlig och svårhanterlig, till och med för läkarna. Sandra uttrycker en rädsla ”för 

vad folk ska säga och tycka” vilket anspelar på att barnlöshet är något som folk förväntas ha en 

uppfattning om. Det är intressant hur Lars betonar att ett av hans spermaprov var bra. Det kan 

tolkas som att han försöker frånsäga sig ansvaret för barnlösheten. 

 

7.6.3 En samlad analys av text och bild 

Renées beskrivning av hur livet kan se ut för ofrivilligt barnlösa kombineras och förstärks med 

gråtonade bilder på Sandra och Lars som uppgivet stirrar ut i luften. Deras sorgsna uppsyn 

stärker Renées fraser som ”misslyckade” och ”orkade de inte längre” – effekter som ofrivillig 

barnlöshet oundvikligen tycks föra med sig. Fokus ligger på känslorna.  

    Lars talar om att Sandra var den som tidigt ville söka hjälp. Repliken följs av den 

”smygfilmade” bilden på paret där de sitter bredvid varandra. Lars är samlad och Sandra gråter. 

Bilden blir som en indikation för hur olika de hanterat sin barnlöshet. 

      När sekvensen går över till en mer färgglad ”nutid” får paret själva sätta ord på barnlösheten, 

men Renée går ibland före och tolkar situationen. Sandra får mest utrymme i intervjun. Hon 

artikulerar barnlöshetens sociala konsekvenser, som hur de slutade att umgås med 

småbarnsfamiljer. Känslouttrycken kombineras med fler gråaktiga närbilder, som visar Sandra 

först. Dessutom inleds musiken igen när hon talar. På så vis knyts möjligen sorgen närmare 

henne. När tittaren ser grådaskiga bilder på Lars vid datorn frågar Renée om skam, men Lars får 

aldrig svara, Sandra avbryter honom. Intrycket blir att Sandra får sätta ord på Lars upplevelser.  
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8. Slutdiskussion  

Uppsatsens syfte var att undersöka hur ofrivillig barnlöshet, och män och kvinnor som drabbas 

av det, representeras och konstrueras i de första avsnitten av teveserierna Barn till varje pris? och 

Drömmen om ett barn. Målet har varit att försöka blottlägga seriernas sätt att konstruera 

verkligheten. Här följer vårt resultat.   

 

8.1 Frågeställning ett: skillnader i representationen  

8.1.1 Representationen av barnlösa – kvinnorna berättar, männen klipper gräs 

Både i narrativen, och i de utvalda sekvenserna med avsnittens heterosexuella par, menar vi att 

kvinnans sorg är i centrum. Det är Emma, Magdalena och Sandra som till förmån för sina män, 

tar ordet och beskriver sorgen och den sociala påfrestningen som barnlösheten orsakat. Även i 

redigeringen förstärks det, genom att kvinnornas ansikten zoomas in oftare och längre. Kanske 

kan framställningen förstås av Susanne Lundins och Marianne Johanssons forskning52 om att 

ofrivillig barnlöshet generellt ses som ett kvinnoproblem. Likaså kan resultatet relateras till 

Gannon och kollegors beskrivning53 av hur moderskap ses som det ultimata uttrycket för att vara 

kvinna. Det kan vara en orsak till varför barnlösheten representeras som en större sorg för 

kvinnan i avsnitten. Tidigare forskning har pekat på hur män uppfattar sin infertilitet som ett hot 

mot identiteten och manligheten54. Temat om mäns identitet berörs ytligt i serierna, trots att till 

exempel Eriks och Lars spermier troligen är det som orsakat barnlösheten. Att Eriks gråtmilda 

röst, som förklarar känslan av att vara steril, täcks med bilder på gräsklippning varpå Emmas 

ansikte sedan kommer i närbild, tyder på en distans. Ett annat exempel på känslomässigt avstånd 

till de manliga deltagarna, är hur intervjuerna med John och Andreas kretsar kring rättfärdigande 

och ekonomi. I likhet med Hirdmans forskning om genus i bilder framstår männen här som 

resursstarka, agerande individualister. De kallar tillvägagångssättet för en ”affärsuppgörelse”, och en 

”win-win”- situation för alla inblandade. Surrogatmamman Gheeta blir en tystad offersymbol. 

  

8.1.2 Ensam är stark? 

Hur representeras då de ensamstående deltagarna i programmen? Representationen av Elida från 

Barn till varje pris? kan liknas vid det Gayle Letherby beskriver, diskursen om ofrivilligt barnlösa 

                                                      
52 Johansson, Marianne, Göteborg, 2010, s. 23-25. 

53 Gannon, Glover, Abel, London, 2004, s. 1170-1173. 

54 Johansson, Marianne, Göteborg, 2010, s. 24. 
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kvinnor som desperata och besatta av barnlängtan
55

. Elida skildras alltid ensam, vi vet inget om 

hennes jobb eller intressen. Själva ”besattheten” konkretiseras av att hon lägger alla sina pengar 

på fertilitetsbehandlingar och nu ska göra något som programledaren benämner ”mer 

kontroversiellt”: adoptera embryon. Ensamstående Krister, i samma avsnitt, representeras på ett 

annat sätt. Han filmas på sitt jobb, är social och följer dessutom ett heteronormativt beteende då 

han mest av allt verkar leta efter en kvinna. Avsnittet tycks göra en tydlig skillnad mellan att vara 

barnlängtande och ensamstående man respektive kvinna – han är handlingskraftig och agerande, 

hon desperat och avvikande.  

     Som vi konstaterat tidigare skildras Linda i Drömmen om ett barn med en framträdande 

tävlingsinstinkt. För den sakens skull framställs hon inte som en ”bitch”, vilket Hillevi Ganetz 

menar att ”starka” kvinnor i reality-TV ofta blir56. Linda representeras som fri, men samtidigt 

betonas att hon får stöd utifrån. Det är hennes föräldrar som får bekräfta att Linda, trots att hon 

är ensamstående, skulle bli en bra mamma. 

    Genusslentrianer förekommer i avsnitten, alltså det som Ganetz menar kan bidra till att hålla 

kvar traditionella uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt
57

. Männen bemästrar 

tekniken i avsnitten. Peter kör bil, Lars använder datorer och filmkameror, Krister kör fyrhjuling 

och Erik fotar och klipper gräset. Kvinnorna filmas gosande med sina hundar, Emma syr 

barnkläder, Elida tänder ljus och Magdalena läser en bok. Men rollerna nyanseras något, Lars 

gråter av lycka och Linda boxas framför kameran.  

     

8.2 Frågeställning två: berättartekniska likheter och skillnader 

8.2.1 När deltagarna blir ”mer” än sin barnlöshet 

Det finns många likheter i de narrativa strukturerna i de första avsnitten av Barn till varje pris? och 

Drömmen om ett barn. Majoriteten av narrativen får sin dramatiska höjdpunkt när deltagarna 

antingen konfronteras med ett negativt besked eller upplever ett kroppsligt bakslag. En intressant 

iakttagelse är skillnaden mellan Magdalenas och Peters samt Sandras och Lars narrativ. I bägge 

fallen är paren på väg att bli föräldrar – men i Sandras och Lars fall presenteras det först senare i 

narrativet och på så vis konstrueras berättelsen med mer dramatik. Det ser vi som ett tydligt 

tecken på hur avsnittens redigering bidrar till att konstruera verkligheten.  

     Ingen av deltagarna tänker ge upp sin strävan att bli föräldrar – narrativens lösningar är 

temporära och berättelserna fortsätter i nästa avsnitt. Det kan kopplas till Magnus Dahlstedt 

                                                      
55 Letherby, Gayle, Oxford, 2002, s. 278-280. 

56 Ganetz, Hillevi, Västerås, 2008 B, s. 198. 

57 Ganetz, Hillevi, Uppsala, 2008 A, s. 32. 
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teorier58 om hur den aktiva medborgaren, tillika föräldern, är den som når framgång. Det kan 

också relateras till John Fiskes beskrivning av tevenarrativ som öppna59. 

    Genretypiska drag för reality-TV, som bland annat filmteoretikern Stella Bruzzi identifierat60, 

är också framträdande i avsnitten. Det handlar om ostadiga kamerarörelser, växlingar mellan 

bildformat som bidrar till att förstärka känslan av realism men också dramatik. Ett exempel är när 

Elida väntar samtal från kliniken eller när Sandra och Lars skildras med gråaktiga bilder när de 

talar om sorg. Musik, som förekommer i nästan varje scen, förstärker intryck, och särskilt sorgliga 

sådana. Vår bedömning är att musiken hjälper till att behålla tittarens uppmärksamhet, i enlighet 

med Gary Copelands teorier61. 

     Vi identifierar dock en skillnad mellan hur serierna presenterar sina deltagare genom 

aktiviteter. I Barn till varje pris skildras de generellt i en miljö eller situation som har stark koppling 

till barnlösheten, till exempel Emma som syr barnkläder för ”att tänka på annat”. I Drömmen om ett 

barn däremot får tittaren följa med deltagarna i fler olika situationer, äldre fotografier visas upp 

och mer bakgrundsinformation ges. Det bidrar till, menar vi, att deltagarna i Drömmen om ett barn 

blir ”mer” än sin barnlöshet. Det kan också vara ett sätt att få tittaren att följa fler avsnitt.   

 

8.2.2 Programledarna: Pia värderar öppet, Renée styr i smyg 

Vår bedömning är att båda programledarna bidrar till att skapa ramverk som kan påverka 

tolkningen av både ofrivillig barnlöshet och deltagarna, i likhet med Bignells teorier62. Pia 

Johanssons roll i Barn till varje pris? uppfattar vi som mindre emotionell jämfört med Renée 

Nyberg i Drömmen om ett barn. Pia pratar om, men inte med de ofrivilligt barnlösa. När hon 

berättar om de medverkande framstår hon som en allvetande, osynlig berättare som ibland både 

värderar de medverkandes metoder eller ironiserar över dem. På så vis får Pia tolkningsföreträde, 

framförallt när det kommer till att påtala etik och ansvarfrågor. Detta godtas kanske eftersom 

avsnittet kretsar runt Pias personliga erfarenhet av ofrivillig barnlöshet. Hon undrar redan i 

början: ”vad är de beredda att betala och kan priset bli för högt?”. Renée däremot, undviker kritik och 

ironi. Hon fokuserar mer på deltagarnas känslor och på att visa sin egen närvaro. I 

introduktionen av programmet säger hon att ”Under ett års tid har jag följt”. Relaterat till Bignells 

teorier63 håller sig Renée, och även programmets berättardiskurs i stort, mest på det subjektiva 

                                                      
58 Dahlstedt, Magnus, Göteborg, 2010, s. 52-53. 

59 Fiske John, London, 1987, s. 147. 

60 Bruzzi, Stella, London, 2001, s. 81. 

61 Copeland, Gary, Mahwah, 2002 s. 177. 

62 Bignell, Jonathan, New York, 2005, s. 76. 

63 Ibid. s. 148-149. 
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och känslomässiga planet. Renée har dock ett subtilt tolkningsföreträde. Det gäller hennes tidvis 

ledande intervjufrågor eller som när hon fyller ut i Sandra och Lars berättelse om barnlösheten 

med ord som ”skam”.  

 

8.3 Frågeställning tre: betonade och nedtonade aspekter av barnlösheten 

8.3.1  Allt är okej om det blir en kärnfamilj till slut 

Seriernas narrativ handlar primärt om vilka prövningar de ofrivilligt barnlösa går eller har gått 

igenom för att försöka få barn. Rent berättartekniskt konstrueras prövningarna genom mytiska 

motsatsförhållanden – till exempel kropp mot själ (Elida), naturlig mot onaturlig (Andreas och 

John) och sorg mot lycka (Sandra och Lars).  

     Ett intressant mytiskt tema i båda serierna handlar om drivkraften att skaffa familj. I 

introduktionen till Drömmen om ett barn tar en normativ syn på familjebildande form: ”att få barn är 

något som de flesta ser som en naturlig del av livet”. Det följs av en presentation av dem som avviker, 

alltså de som velat men inte kunnat skaffa barn. Renée ställer frågan: ”Hur känns det när alla andra 

får barn?” och svarar själv med ord som ”förtvivlan”, ”sorg”, ”lycka” och ”förväntan”. Intrycket blir 

att ofrivillig barnlöshet är en avvikelse som leder till känslostormar. Efter det tonar en 

familjeidyllisk bild fram i avsnittets fotoalbumslika logotyp. Drömmen om ett barn tycks framställa 

de två barnlösa heterosexuella paren som en form av föredömen och deras parrelation 

understryks. Avsnittet fördjupar sig i bröllopsberättelser och hur de träffades. Renée besöker 

dem, men inte Linda. Kanske saknas också en kritisk distans till de heterosexuella paren. 

Exempelvis när Sandra och Lars beskriver hur adoptivdotterns sydkoreanska fostermamma led 

av att lämna ifrån sig flickan. I programmet är det Sandra och Lars rätt till barnet som står i 

centrum ”Det var ju vår lilla flicka hon passat”. Det ger en indikation på hur mycket som är 

godtagbart för att uppnå drömmen om ett barn. Dessa aspekter kan belysa kärnfamiljens fortsatt 

starka ställning i Sverige, något som till exempel Susanne Lundin tagit upp64. Ett ytterligare 

exempel är hur ensamstående Linda beskrivs som en person som ”inte träffat den rätte”.    

     Avsnittet av Barn till varje pris? kretsar mer kring pengar, etik och globalisering. 

Programintroduktionen tar upp hur snabbt utvecklingen gått. Men även där skymtas en normativ 

bild av familjen. Den framstår som något mytiskt och ursprungligt. Sedan beskrivs de möjligheter 

som i dag är möjliga vid familjeskapande. Programmet kan tolkas som att barnlöshet och längtan 

efter barn idag handlar om att göra val – men att göra rätt val. De val som inte går i linje med en 

normativ familjebildning, där biologiska band finns mellan förälder och barn, benämner nämligen 

programledaren som ”kontroversiella”, till exempel surrogatmoderskap och embryoadoption.  

                                                      
64 Lundin, Susanne, Lund, 1997, s: 26. 
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     Avsnittet verkar alltså på ytan handla om modernitet och möjligheter. Men vi menar att den 

normativa kärnfamiljebilden som ideal märks i undertonerna, som i presentationen av avsnittets 

två singlar, Elida och Krister. I båda fallen beskrivs hur de tidigare haft partners men nu är 

ensamstående. Liksom att det homosexuella paret Andres och John genomgående måste 

rättfärdiga sitt val att bli föräldrar, genom surrogatmoderskap, som i det här fallet innebär att 

barnet inte får någon mamma, och aldrig kommer att få det.    

 

8.4 Slutsats 

 I våra utvalda avsnitt av Barn till varje pris? och Drömmen om ett barn representeras kvinnor 

generellt som mer berörda av barnlösheten, jämfört med männen. Männen skildras med 

en större känslomässig distans. Männen framställs med synligare, fysisk handlingskraft, 

vilket kan ses som uttryck för genusslentrian.   

 Avsnitten liknar varandra berättartekniskt, däremot kommer Drömmen om ett barn närmare 

sina deltagare genom att programledaren interagerar med dem. Tittaren får också veta 

mer om deras liv ”bortom barnlösheten”.  

 I bägge serierna framträder en normativ familjebild mot vilken ofrivillig barnlöshet 

konstrueras som en avvikelse. Men i TV3:s Drömmen om ett barn bidrar programledaren, 

liksom bildval och klippning, till att betona känslomässiga aspekter av barnlöshet. I SVT:s 

Barn till varje pris? framhävs snarare etiska och vetenskapliga aspekter, samtidigt värderas 

deltagarnas val. Fertilitetsmetoder som utmanar biologiska band, eller som är förbjudna i 

Sverige, ifrågasätts. 

 

8.5 Utvärdering och förslag på vidare forskning  

I vår studie kombinerade vi narrativ, textmässig och semiotisk analys för att få en fördjupad insikt 

i hur ofrivilligt barnlösa porträtteras i reality-TV. Metodvalet kan ha, sett i efterhand, försvårat vår 

undersökning. Den narrativa analysen gick bra att utföra och vi tycker oss ha nått intressanta 

slutsatser. Men en renodlad semiotisk analys hade kunnat vara en bättre metod för att 

djupstudera de utvalda sekvenserna i sin helhet, alltså både text och bild. Vi tycker visserligen att 

det har varit intressant att analysera dem separat och menar att vi nått ett relevant resultat, men 

en metod, istället för två, hade troligen gett en mer sammansatt bild och underlättat vårt arbete.  

    Relativt lite forskning har gjorts om reality-TV, vilket har varit en drivkraft bakom den här 

studien. Vi vidhåller starkt betydelsen och nyttan av att studera just reality-TV. Genren har 

verklighetsskildrande anspråk, men som vi kunnat redovisa ovan, är det snarast konstruerade 

bilder av den.   
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     De serier vi har valt har producerats för TV3 respektive SVT1, alltså kanaler med olika 

uppdrag och finansieringsmodeller. En analys av aktörerna och produktionsvillkoren kan ge 

intressanta slutsatser om varför representationen ser ut som den gör.  

     Vid en kvalitativ studie av det här slaget kan vår egen förförståelse som forskare inverka på 

resultatet. Vidare studier av mottagarnas reception av serierna kan därför vidga resultatet. Det 

kunde ge intressanta insikter om de intryck representationen eventuellt ger. 

 

9. Källförteckning 

Tryckta källor 

Bignell, Jonathan (2005): Big Brother: Reality TV in the Twenty-First Century, New York: Palgrave 
MacMillan.  

Bruzzi, Stella (2001): New documentary A Critical Introduction, London: Routledge. 

Butler, Jeremy (2002): Television: Critical Methods And Applications, New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associated Publishers. 

Ceder, Håkan (2000): Behandling av ofrivillig barnlöshet i Departementserien Ds 2000:51, 
Socialdepartementet, Stockholm: Officiellt tryck.  

Copeland, Gary (2002) A History of Television Style i Jeremy Butlers: Television: Critical Methods 
And Applications, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associated Publishers, s. 115-218. 

Dahlstedt, Magnus, (2010): ”’Det är ditt eget val’ - Medborgarideal och föräldraskap(ande) i 
Nanny-tv” i Nordicom-Information, Vol 32 (4), s. 41-55, Göteborg: Nordicom.  
  
Fiske, John (1987): Television Culture, London: Routledge 
 
Ganetz, Hillevi (2008) A: Talangfabriken - Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk reality-TV. 
Uppsala: Uppsala Universitet 
 
Ganetz, Hillevi (2008) B: ”Reality-TV – en skiss av en föraktad genre” i Eva Heggestads (red.) En 
ny sits – humaniora i förvandling. Vänbok till Margaretha Fahlgren, Västerås: Uppsala universitet, s. 195-
203.  
 
Gannon, Kenneth, Glover, Lesley & Abel, Paul (2004): “Masculinity, infertility, stigma and media 
reports” i Social Science & Medicine 59 (2004), London: Elsevier Ltd, s. 1169–1175. 
 
Gill, Rosalind (2007): Gender And the Media, Cambridge: Polity Press.  
 
Hall, Stuart, (2003): Representation – Cultural Representations and Signifying Practices, London: Sage 
Publications.   

http://regeringen.se/sb/d/108/a/909


 

 

45 

 

 

Hellspong, Lennart (2001): Metoder för brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur. 

Hirdman, Anja, (1998): “Male Norms and Female Forms The Visual Representation of Men and 
Women in Press Images in 1925, 1955 and 1987”, i Nordicom Review vol. 19 (1), Göteborg: 
Nordicom, s. 225-254. 

Jarnkvist, Karin (2011): När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt, Umeå: Umeå universitet. 
 
Johansson, Marianne (2010): Life after Terminated IVF - experience and quality of life among men and 
women, Göteborg: Göteborgs universitet 
 
 

Källförteckning forts. 
 
Letherby, Gayle (2002): “Challenging Dominant Discourses: identity and change and the 
experience of ‘infertility’ and ‘involuntary childlessness’”, i Journal of Gender Studies vol. 11 (3), 
Oxford: Routledge publishing, Taylor & Francis Group, s. 277-288.  

Lundin, Susanne (1997): Guldägget: föräldraskap i biomedicins tid, Lund: Historiska Media.  

McKelvey, Robert, David, Al, Shenfield, Françoise & Jauniaux, Eric, (2009): “The impact of 
cross-border reproductive care or ‘fertility tourism’ on NHS maternity services”, i BJOG An 
International Journal of Obstetrics and Gynaecology vol. 116 (11), London: Wiley-Blackwell Publishing 
Inc, s.1520-1523. 
 
Porter, Michael J, Larsson, Deborah, Harthcock, Allison & Nellis Berg Kelly (2002):”Re (de) 
fining Narrative Events Examining Television Narrative Structure” i Journal of Popular Film and 
Television, vol 30 (1), Philadelphia: Routledge publishing, Taylor & Francis Group, s. 23-30. 
 
Selby, Keith & Cowdery, Ron (1995): How to Study Television, New York: Palgrave Macmillan. 
 
Folkhälsorapport 2009, (2009): Västerås: Socialstyrelsen. 
 
Van Zoonen, Liesbet (1994): Feminist Media Studies, London: Sage Publications Ltd.  
 

Audiovisuella källor 
 
Drömmen om ett barn, avsnitt 1, sändes på TV3 2011-10-06. Tillgängligt på TV3 Play: 
http://www.tv3play.se/program/drommenomettbarn (2012-05-20), www.tv3play.se. 
 
Barn till varje pris?, avsnitt 1, sändes i SVT1 2011-09-26. Tillgängligt på Kungliga biblioteket, 
Avdelningen för audiovisuella medier (2012-05-15).  
 

Elektroniska källor 
 
Vasell, Magnus, 2011, Dokumentär om ofrivillig barnlöshet, 
http://www.gp.se/kulturnoje/tv/1.705930-dokumentar-om-ofrivillig-barnloshet (2012-05-18), 
www.gp.se. 
 
 



 

 

46 

 

 

10. Bilageförteckning 

Bilagor del 1. Underlag för narrationsanalyserna  s. 47 
1a) Barn till varje pris?, Avsnitt 1, sekvens för sekvens  s. 47 
1b) Bilaga, Drömmen om ett barn, avsnitt 1, sekvens för sekvens s. 50 
 

Bilagor del 2.  Underlag för introduktionssekvenserna  s. 57 
Bilaga 2A)bild och speaker i introduktionen av Barn till varje pris?  s. 57 
Bilaga 2B) bild och speaker i Introduktionen Drömmen om ett barn  s. 58 

 

Bilagor del 3. Underlag för scensekvenserna i avsnitten.  s.60 
Bilaga 3A) Bild och speaker i sekvens med deltagarna Emma och Erik, Barn till 
varje pris?     s. 60 

Bilaga 3B) Bild och speaker i sekvens med deltagarna Sandra och Lars, Drömmen 
om ett barn?     s. 61 

 

Bilagor del 4. Förtydliganden för metodavsnittet  s. 63 
Bilaga 4A) Kärnscenernas sex funktioner, enligt Michael J Porter et al. s. 63 
Bilaga 4B) Selbys & Cowderys schema över semiotiska TV-koder s. 64 

 

Bilagor del 5. Stillbilder från produktionerna  s. 65 
5A) Stillbilder från Barn till varje pris?   s. 65 
5B) Stillbilder från Drömmen om ett barn   s. 69 

 
 

 



 

 

47 

 

 

Bilaga del 1. Narrationsunderlag, genomgång av avsnitten. 
1A) Barn till varje pris?, avsnitt 1, sekvens för sekvens  
Tid in i programmet 
00.00-01.10  Introduktion (se bilaga 1) 
01.10-01.25.  Bilder på ljushåriga, blonda barn som leker, avsnittets tema presenteras: Del 1 Längtan. Pia 
sitter på en gunga med bebis i famnen, soligt och ljust, varm känsla. Pia säger: Och jag som aldrig fick några 
egna barn, jag undrar, hur stark är andras längtan? Och vad är de beredda att betala och kan priset bli för högt? Pia tittar 
ner på bebisen.  
01.25.  Klipp till mörk bild, stearinljus som brinner, en form av kyrko- eller orgelmusik. Kvinna 
tänder ljus. Intervjusekvens hörs: ”Jag kan inte tro på en gud som gör människor infertila med flit”. Närbild 
kvinnan, tittar nedåt och går ut. Går i kyrka. Pias röst: ”Elida hade en gång en pojkvän som hon ville ha barn med. 
Med det ville inte han. Då blev Elida rädd. Rädd för att bli för gammal”. Närbilder kyrkointeriören. Elidas röst 
hörs igen: ”När jag först började åka till Danmark…”  
02.27  ”… så var jag 27 hade jag precis lämnat en lång relation…”. Klipp, konstrast, ljus bild, halvbild, 
Elida sitter i ett kök, framför en dator med en kaffekopp, håller handen för munnen, kameran skakar lite. 
Hon tittar snett bakom kameran och säger senare ”Allting var bra men det blev inte så bra”. Musik startar, låter 
som en form av vaggvisa eller speldosa.  Pia förklarar om Danmark och inseminering, fortfarande syns 
bilder på Elida. Närbild på Elida vid datorn, Pia kommenterar: ”Det har blivit många resor, ett dussin försök, nu 
är hon 30”. Klippbild på gynekologstol och ultraljudsskärm, inga personer i bild. Klipp till bilder på 
celler/ägg förstorade dataskärm, Pia förklarar: ”Om de bara överlever då ska hon genast bege sig till kliniken igen”. 
Närbild klockan med katter, sekundvisaren går, dramatisk musik, klocktickandet hörs. Elida: ”Tre och ett 
halvt år har alla pengar gått åt det hållet. Så att jag känner mig nog lite lurad om det aldrig blir några barn”. Närbild 
mobilen, spänningen höjs. Klipp Elida i halvbild, skakig kameran 
05.16  Klipp, suddiga bilder barn, leker och springer, ljusa, ”drömska” och somriga bilder. Mjuk 
musik, lite country. Klipp Pia på gungan, tittar på barnen, håller bebis hon ”tänker”: ”När jag var liten 
drömde jag alltid om en stor familj men tiden gick och det blev inte så” 
05:45  Klipp Pia står vid vagga och håller gosedjur. Pia berättar om sorgen över att inte ha fått 
barn, men också att det varit otroligt jobbigt med omgivningens kommentarer.  
Sedan fortsätter hon, och en tom spjälsäng filmas, och berättar om den stora sorgen. Att det inte blev något 
barn. Men också att det varit otroligt jobbigt med omgivningens kommentarer. Om kvinnor som sagt: ”Har 
man inte fött något barn är man ingen riktig kvinna” Pia berättar kort om det ”svarta hålet” det var att tvingas 
göra en abort som 18-åring. 
06.25  Pia på gungan igen ”tänker”. Tittar drömskt uppåt. Pia säger: ”Att vara barnlös har tagit mig 
många år att hantera…”. Musiken ändras. 
06.42.  Klipp, till det som liknar en villaidyll, framstår som ett medelsvenssons-område, några barn 
vid en lekplats och vita hus, insomning på ett hus. Pia: ”Men de som är mitt uppe i sin barnlängtan hur ska de 
orka?”. Klipp till liten pojke i en soffa som tittar på barnprogram. Klipp till par som sitter vid ett bord, Pia 
presenterar: ”Det här är Erik och Emma”. Klipp till barnrummet: ”Det här är deras barnrum” och ”Men barnen 
som leker här är inte deras”. Klipp till Erik pratar med grannpojken Malte. Emma ler och tittar på pojken. 
Klipp till gammal bröllopsbild. Klipp till intervju i vardagsrumsmiljö. Emma berättar om när de bestämde  
sig för att skaffa barn: ”Erik tyckte jättetidigt att vi skulle skaffa barn” och ”Erik var SÅ lycklig, han bara började 
gråta så ”nu ska jag bli pappa”. Men det blev inte riktigt så”. Klipp villaidyllen, klipp en grind som står och slår 
och tomma gungor, Erik grillar och Pia: ”I villorna runt omkring blev barnen bara fler och fler och efter att ha försökt 
att bli gravida något år började Erik och Emma undra om något kanske var fel?” 
09.15  Klipp provrör i en ställning, åker upp och ned. Emma sitter i laboratoriet där hon arbetar, 
förklarar Pia. Markerar provrör. Fler bilder provrör. Pia berättar om Eriks spermieprov: ”En kollega fick 
uppdraget att kolla så att allt var okej”.  
09:52  Klipp till hissdörr som öppnas och ut kommer Pia. Pia tar nummerlapp, berättar om 
ofrivillig barnlöshet, hur många som drabbas och ”att man inte får några barn hur mycket man än försöker”. ”Då 
räknar man inte med alla homosexuella par som också längtar efter barn och alla vi singlar”. ”En vanlig orsak är att vi 
väntar alldeles för länge” illustreras av att Pia sitter i väntrummet, tiden verkar gå, klipp Pia i olika ställningar, 
drivande musik igen.  
10:48  Klipp. Pia tar på en sjukhusrock, klipp bilder på behållare med vatten, känns kemiskt och 
sjukhus. Pia går runt i ett laboratorium, tittar i mikroskop och berättar/tänker om problem som gör att 
man inte blir gravid hos kvinnan respektive mannen. Klippbilder på spermier och Pia som tittar i 
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mikroskop säger ”felet ligger faktiskt lika ofta hos mannen som hos kvinnan” och sen ”oavsett det är det förstås ett 
elände…” 

Bilaga 1a, forts. 
 
11.36.  Klipp, intervjubild på Emma och Erik, Pias röst hörs fortfarande: ”… för de som längtar.” 
Klipp provrör, Emmas röst hörs: ”Jag var hundraprocent säker på att det var mig det var fel på… (klipp Emma i 
kontorsmiljö) det finns ju inge spermier i provet”.  
12.08  Klipp Erik går med gräsklipparen. Emmas röst: ”Jag trodde inte det var sant”. Dyster musik 
startar. Pia berättar om hans kromosomavvikelse. ”Allt stannar upp, man bröt väl ihop, jag tror inte jag visade det 
så mycket utåt, tyckte så synd om Emma framförallt”, berättar Erik, fortfarande bilder när han kör gräsklipparen.  
12:59  Klipp till när de sitter vid bordet, Emma pratar om hur ledsen hon var förut.  
13.27.  Klipp barn med gunga, barns om leker. Pia berättar om hjälpen man kan få som par, IVF. 
Pia är i en sjukhuskorridor, i ett väntrum. Tar upp problemet med att många väntar för länge.  
13:47  Klipp Pia dricker kaffe i en sjukhuskorridor, klipp till Pia som står vid en gynekologstol 
och pratar, håller en burk, berättar om att chanserna att bli gravid genom IVF inte är så stora ändå och att 
många måste göra flera försök. 
14.04  Klipp, klockan tickar, närbild på Elida som sitter med händerna över munnen. Dramatik, 
närbild mobilen, närbild klockan, in- och utzomningar som ökar dramatiska känslan. Hon säger ”Förra 
gången hann jag åka ner innan jag fick veta att de var döda”. Mobilen ringer, Elida svarar, kameran zoomar direkt 
in på hennes ansikte, hon pratar danska med läkaren. Får beskedet, insomning hennes ansikte. Hon 
blundar och nickar sorgset, Hon säger: ”Alla har dött... igen”. Kameran zoomar in mycket. Elida sitter vid 
bordet, säger: ”då kommer jag inte att få några genetiska barn”. Pia förklarar vad som hänt. ”Inte ens arg på 
kroppen längre…” säger Elida. Pratar om att hon är röksugen, lite som för att underlätta den dystra 
stämningen.  
16.16.  Klipp till person går i kyrka, kyrkomusik, Elida sitter i kyrkbänk, går fram och tänder ljus. 
Uppradade stolar runt omkring henne, hon verkar ensam i kyrkan. Inklippsbilder på ljus som brinner. 
Närbild på Elida som tittar framåt. Färgen i bilden känns fyllig, varm och röd. Lite ljus kommer bakifrån  
Samtidigt hörs hennes röst om hur hon ska kämpa vidare: ”Adoption är inte mitt sista val, men det har jag inte 
råd med, har slängt 200 000 på fertilitetsbehandlingar”. Det kommer fler bilder på brinnande stearinljus från 
kyrkan. Klipp till exteriör kyrkan, filmat i grodperspektiv nerifrån, dramatisk blå himmel, kameran är helt 
stilla. Pia: ”Elida är fast besluten att hitta ett annat sätt att bli mamma”. Bilden fadas ut. 
17.37.  Miljöbilder, Stockholm, glad musik.  
17:44  Pia sitter i ett kök varmt ljus, mycket färger och ”tänker”: ”Är barn livets mening?”, pysslar 
med lite fika, dukar ”Jag har bjudit hem några som funderat lite på det här”. De inbjudna kommer gående med 
paraplyer. Pia presenterar dem Anders Möller psykolog (”träffat tusentals barnlösa”), Lena Andersson, 
författare(”vill inte ha barn” och menar att barnlängtan är ”inlärd”) och Johanna Manung (”menar att barn är en 
mänsklig rättighet”).   
18:30.  Sedan paneldiskussion, de sitter i ett kök, varma färger, Pia ställer frågor. ”Om jag börjar med 
dig då Johanna” och sen ”Du då, Lena?” och ”Och du Anders?”.  
23:16.  Insomning på Pia när hon ”tänker”: ”Det vanligast är ju trots allt att ofrivilligt barnlösa kan få 
barn med lite hjälp”, hon tittar fundersamt in i kameran.  
23:29:  Klipp Pia i förgrunden, de andra suddiga bakom. Hon ser fundersam ut. ”Så finns det de som 
bara kan få barn om de gör något riktigt kontroversiellt…” 
23.38  Klipp, vinter miljö, mycket snö, Pia röst hörs fortfarande ”… som Andreas och John”. Två 
män går vid några bostadshus och Pia fortsätter berätta: ”När sommaren kommer ska de lämna Norrköping och 
ge sig ut på sitt livs resa”. Männen går in på ett äldreboende, mjuk musik startar. Pia berättar vad som händer. 
Männen träffar Johns mormor och Andreas berättar ”Det ser jättebra ut, det är ett litet hjärta där borta i Indien 
som klappar”.  
24:49  Klipp tågstation i Asien, annan musik, indisk/asiatisk. Miljöbilder på folksamlingar, hustak, 
människor på moped och kor, Pia förklarar: ”Tusen mil bort har Andreas och Johns barn börjat växa”… Klipp 
till en indisk kvinna, ser lite spensligt ut, man suddig i bakgrunden, Pia: ”Det växer i magen på en 
surrogatmamma som heter Gheeta”. Fler miljöbilder, på tak, ”slummen”, trångt mellan husen. 
25.26.  Klipp till boendet i Sverige igen, männen sitter och pratar med mormodern. Indisk musik 
hörs fortfarande, Pia förklara: ”Spermierna från en av papporna och ett ägg från en donator och ett provrör har gjort det 
hela möjligt. Och så fort barnet är fött ska Gheeta överlämna det till Andreas och John”. Andreas röst hörs, talar om 
det första försöket som blev ett missfall, ”det tog ju väldigt hårt”.  
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25:54.  Klipp till intervjusekvens först bild på Andreas, ”Pengarna är det minsta man satsar i det, det är 
mest den känslomässiga biten”. Kameran rör åt höger till John: ”Pengarna är en bisak i det hela” och Andreas: 
”En Volvo v70”.  
26:20  Klipp till när de visar bilder på Gheeta för mormodern ”här är hon som kommer att bära på det 
här barnet i Indien”. Mormodern frågar vad som blir dyrast. Pia förklarar: ”Det kostar Andreas och John mer än 
en kvartsmiljon att få barn”, bilder på Andreas och John när de lämnar boendet.  
27:13.  Asiatisk musik startar igen. Klipp till indiska Gheeta och en liten pojke som sitter i hennes 
knä, Pia: ”Men Gheeta då, hon får bostads och hemhjälp under graviditeten men också 40 000 kronor, en summa som för 
henne motsvarar flera årslöner”.   
27:26.  Klipp till intervjubild med Andreas och John, berättar om valet av surrogatförmedling. 
John: ”Det ska kännas så schysst som möjligt för samtliga parter” och ”alla ska vara så nöjda som det bara går att bli”, 
”hela hennes familj verkar ju väldigt nöjda i alla fall och ser väldigt välmående ut men i grund och botten så är det ändå en 
affärsuppgörelse, om man ska vara krass” och sen ”det känns som att det är en win-win-situation, mer än vad man 
kanske tror.”  
28:03.  Klipp bilder Indien igen, från kliniken, Pia berättar om surrogatmödraindustrin. Bilder på 
kvinnor på sängar och som undersöks. ”En kontroversiell verksamhet” berättar Pia. En engelskspråkig 
rättviseaktivist intervjuas och berättar om fall i Thailand med ”surrogatsslavar” och det beskrivs i ordalag 
som trafficking.  
28:40   till intervjusekvens John och Andreas igen talar om att det var billigare att göra det i Indien 
jämfört med USA. Klipp, vintermiljö, hämtar ved och eldar i kamin.  
29:14  Pia: ”Andreas och John har gjort sitt val med stor omsorg, men surrogatmödraindustrin är kontroversiell”. 
Hon berättar om ett fall i Thailand, bilder därifrån, huset och intervju med en rättsaktivist som berättar 
om fallet, trafficking. 
30.14.  Klipp Pia, sitter runt bord med massa tidningar, läser och berättar om fallet och om en 
våldtäkt. Videointervjuar en journalist, som säger att några av kvinnorna inte vilja bli befriade, de var där 
frivilligt, barnen omhändertogs ”vilken soppa”, säger Pia.  
31.09  Klipp Andreas och John, intervju vid matbord, Pia: ”Och för Andreas och John är 
skräckhistorier som den här tuffa att hantera”. Andreas: ”Det känns ju inte som att det är våran historia eller den klinik 
vi har valt”. ”Det finns avarter av allting så men vi lägger ju ner hela vår själ och hela ens liv i det där just för att kunna 
skaffa ett barn och då så kan det kännas lite orättvist och tufft och få den där andra bilden”. Klippbild, asiatiskt barn 
gungar, mjuk countrymusik igen. Sen svenska barn som gungar.  
32.15  Villaidyllen, vitt hus bland fina buskar. Erik kör gräsklipparen med grannpojken som kör 
en leksaksklippare. Bild på Emma, Pia hörs: ”Det är fem år sedan Erik och Emma fick det chockartade beskedet sen 
dess har de försökt att bli föräldrar i alla fall”, bild Erik med gräsklipparen, hans röst hörs: ”Jag är ju man jag ska 
ju producera ett barn, det är väl det livet går ut på, tänkte jag då, sen har jag ändrat uppfattning i och med att jag får leva 
med det här”. Intervjusekvens med Emma och Erik, Emma talar om adoption, ”het diskussion fortfarande”, 
Erik vill inte adoptera. Pias röst förklarar. Klipp till Emma som syr och klipper i tyg ”Så fruktansvärt jobbigt 
att misslyckas, jag behöver tid i mellan”. Klipp till bild med symaskinen, Emma syr bebisbyxor, klipp till när 
hon visar alla barnkläder hon sytt. Klipp till Erik som fotograferar hunden Allan, Pia förklarar ”Allan, han 
råkar vara en eftertraktad avelshanne, som ger upphov till den ena valpkullen efter den andra”. Intervjusekvens med 
Erik och Emma, pratar om vänner som får barn, musiken tonar ut. Vaggvisan börjar och Pia börjar prata: 
”Och så fort Emma känner sig tillräckligt stark ska de göra ett nytt provrörsförsök”, bild på paret.  
36.15  Klipp, tillbaka i Pias kök, paneldebatten, mustiga färger, påminner om vidvinkelperspektiv, 
Pia inleder ”Men förr i världen fick naturen ha sin gång…”. Pia är oftast med i bild, lyssnar. Debatteras ur olika 
perspektiv om ”olika sätt att få barn” 
38.33  Pia ”tänker igen”, begrundar ett svar, hon i förgrunden och de andra är suddiga. 
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38.41  Klipp, medelålders man, sitter utomhus, ett skjul syns i bakgrunden, hund ligger vid hans 
ben. Pias röst hörs fortfarande, insomning mannens ansikte: ”Är det då inte lite mer orättvist om man är man?”. 
Krister berättar om sin situation, barnröster hörs i bakgrunden, ”jämställdhet är bra med det funkar inte helt ut, 
vi killar är totalt beroende av att träffa en tjej som man vill ha barn med”. Klipp till barn som åker fyrhjuling i 
skogen, mest killar, lite hårdare countrymusik. Krister instruerar dem. Pia berättar: ”Krister hade en gång en 
fru och de försökte få barn”… ”sen skilde de sig”. Intervjusekvens med Krister ”Då kom panikkänslorna istället”, 
”kände mig lastgammal just i det ärendet”. Klipp bilder på folk klättrar i nät, Pia berättar om aktivitetsparken. 
”Det han gillar bäst är att ratta barnkalasen”. Krister berättar om barnlängtan, bilder på honom i parken. Pia 
”Nu är Krister 42 år och har gett sig själv några år till att hitta sitt livs kärlek och en mamma till sitt barn”. Bilder barn 
som äter korv. Kyrkomusik startar. 
41:55.  Miljöbilder, stad i dimma, fåglar, högtravande, vacker musik. Tåg och hus. Exteriör kyrka, 
Bild Elida som tänder ljus, Pia: ”Elida känner att Gud stöttar henne i kampen om att få barn men hon har haft 
vänner som protesterat”. Klipp till Elida som sitter på ett café. Berättar om sina vänner som inte stöttat henne, 
”säga att det här är mot Guds vilja”. Miljöbilder Elida när hon går i staden. Pia: ”Trots motståndet har Elida 
bestämt sig för att prova igen och den här gången är det mer kontroversiellt”. Klipp till bilder på laboratorium, en 
sjukhusklädd sitter vid mikroskop, Pia förklarar om embryoadoption. Klipp till intervju med Elida, talar 
om att hennes gener inte kommer att föras vidare ”Det var en jobbig tanke från början…” ”det faktiskt känns 
okej” och ”en rätt häftig historia”. Klipp till miljöbilder på tak, Pia fortsätter att förklara ”i Polen finns ett par som 
sagt ja till att skänka bort ett embryo”, miljöbilder på dimmiga hustak, ”Elida har redan bokat biljetten till 
Warszawa”. 
43:57  Klipp, i Pias kök igen, paneldiskussionen, Pia inleder: ”Ofrivilligt barnlöshet klassas ju som en 
sjukdom”. Talar om lidande och vård och sjukskrivning, ekonomisk rationalitet. Pia: ”Du säger ju till och 
med…”. Uppmaning till tittaren att ”Se mer av samtalet på nätet” genom att en länk dyker upp i rutan. 
49.03  Gitarriff startar, klipp till barn i naturen och aktivitetsparken, Krister igen som instruerar 
dem, intervjusekvens, ”på något sätt känns det som man hela tiden har en saknad inom sig själv hela tiden som man 
inte på något sätt kan fylla men någon typ av surrogat” ”den här villkorslösa kärleken som jag tror att man bara kan ha 
tillsammans med ett barn”. Går till barnen, sedan klipp till bilder på en tom aktivitetspark, Pia förklarar att 
den är stängd under vinter och att Krister kan fokusera mer på att försöka hitta kärleken, men ehe, Krister, vad är 
problemet?” (hon låter ganska nedlåtande). Krister berättar att han har svårt för att fästa sig vid någon, Pia: 
”aha, det där känner jag igen”. Bilder på när han kör fyrhjuling genom en bana, ganska dyster musik, han 
säger: ”Jag ger inte upp”. 
51.23  Klipp, ultraljudsbild på bebis som rör sig. Klipp, man ser att några tittar på bilderna på en 
dator. Pia förklarar: ”tusen mil bort från sitt barn”, bild på Andreas och John tittar på dator, ”gläds åt”. Mer 
uppstämd musik. ”Först nu börjar de på allvar förstå att det kan bli sant”. ”Det är ju ungefär bara tio år sedan jag kom 
ut” berättar John, bilder på ultraljudsbilderna, ”lång process”. Intervjubild Andreas och John, de har fått ”bra 
stöd” ”bara positivt” från vännerna och ”alla har verkligen tyckt att det där fixar ni utan problem”. Pia: ”Men flera 
utmaningar återstår”, närbilder på deras ansikten Pia: ”En är att hantera kritiken som de vet kommer att komma”. 
Andreas förklarar: ”Jag kan förstå att folk kan vara kritiska” John: ”Det inser vi väl att det är kontroversiellt, så är 
det ju absolut”.   
53.41   Klipp svart, sedan bild på barn och eftertexter, slut på programmet, barn som gör grimaser 
och leker. 
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1B) Bilaga 1B, Drömmen om ett barn, avsnitt 1, sekvens för sekvens 
Tid in i programmet: 
00: 00- 02:02  Introduktion och vinjett (se bilaga 2b) 
02:02   Lugn pianomusik i moll. Vy över Gotland, vatten. Det står ”Gotland Juli 2010” som en 
skylt för tittaren. Flera bilder på Gotlandsbåtar och färjor visas. Klipp till snabba presentationsbilder av 
Lars och Sandra. 
02:15 Renées speaker: ”Sandra och Lasse träffades 1998, klipps till bilder när paret går och håller om 
varandra på stan. Renée ”och bor strax utanför Visby på Gotland, dit jag är på väg för att hälsa på.” Klipp till 
ringmuren och en känd kyrka. De kände tidigt en längtan efter barn klipp till paret som står och håller om 
varandra, stilla kamera, halvbild, Redan efter ett par månader tillsammans så började de försöka, bild på Lasse som 
håller om Sandra och som pekar framåt, som om han berättar om något. Sandras röst hörs: Vi berättade ju 
inte det för nån” 
02:36  Intervjubild närbild med Sandra, hon beskriver hur saker var jobbiga. Hon säger att de inte 
sa högt till andra att de ville ha barn – klipp till bilder där paret handlat glass på ett café, går ut mot 
kameran tillsammans, Lars röst klipps in där han säger ”det var skitjobbigt” . Klipp till intervjubild, närbild 
på Lasse. Lasse fortsätter berätta om hur orolig han blev att Sandra skulle vilja ha någon annan om det var 
fel på honom och vice versa. Klipp på närbilder när de äter glass tillsammans. Närbilder på glassen och 
glassätandet. Lars: ”Det klar att det har varit sorg också”.  
03:00 Klipp till åkbilder, annan musik, gitarrmusik utan sång, lite mer driv i musiken. Bilder på 
Renée i bilen, programledarens vigselring zoomas in. Bilder kommer med betande får, lantliga hus och 
Gotlandsbilder. Hör ljudet av knackning, bild på vit villa visas upp. Klipp Renée filmas vid dörren, dörren 
öppnas. Som om de låtsas inför kameran att de ses för första gången. Renée hälsar på Lars som öppnar, 
sedan till Sandra ”Du är Sandra antar jag?” (Fast Sandra har ju redan mygga på sig). Sen sträcker Renée fram 
en påse och berättar att hon har med sig lunch. Lars: ”perfekt, vad sägs om att käka där borta?” De går ur bild. 
03:33  Renée ”Efter ett tiotal misslyckade IVF-försök klipp bild på Sandra som sitter sammanbiten, 
annat ljus, röda flammor över skärmen […] så orkade de inte”, berättar för tittaren – som en speaker - om 
parets tio år långa förhållande. Om de misslyckade IVF-försöken och missfallen.  
03:40 ”Och låter mannens spermier” – Klipp till Lars som sitter försjunken, filmat snett ovanifrån, 
blicken fäst på något längre fram, tycks som blicken riktas i golvnivå. Han ser sammanbiten, lite sträng ut. 
Bilden är gråaktig. Fade över till Klipp till paret där de står vid ett fönster och tittar ut, håller om varandra. 
Bilden är ljus. Kameran går närmare, ganska skakig 
03:52 Lars i intervjubild ”det tog ju ett och ett halvt år innan vi sökte hjälp, Sandra var på rätt tidigt att vi 
skulle börja försöka, men man måste ju ha sökt ett år för att få söka hjälp. ” 
04:00  Klipp gröna blad i förgrunden. I bakgrunden Sandra och Lars utomhus, Sandra torkar sina 
ögon. Nu berättar Lars i intervjubild som täckts av illustrationsbilder, om hur det var att inse att de var 
ofrivilligt barnlösa– ”då började resan, hur ska vi då få barn”. Under lunchen frågar Renée ”Å Vad kom dom 
fram till?” Lars berättar om de spermaprov han lämnade och om hur ett par av proven var bra och att två 
var dåliga. Han verkar vilja understryka att provet var bra och gestikulerar kring det.  
04:32 Bilden wipar över till Sandra, hon säger ”läkarna har sagt att det ska gå”. Sorgligare körmusik 
går igång. Klipp bild filmad bakifrån, Bild tillbaka på paret, Lars håller om Sandra. Sen går paret in på de  
sociala bakslagen - när de inte kunde få barn så isolerade de sig ifrån andra som fått barn ”Så dom slutade 
man ju umgås med, på grund av att det var för jobbigt att vara i närheten av småbarn och så” säger Sandra  
04:59  klipp ändrad ljussättning, blåare ljus och inzooming på osminkad en kvinnohand som 
håller i en tekopp. Sandra: Vi pratade ju inte med nån om det. Klipp till halvbild, osminkad Sandra, grå bild,. 
Sandras Ögon zoomas in och markerar känslan. Inzoomad vigselring, handen ligger mot ett tangentbord, 
klipp utzoom visar Lars i halvfigur, Bild på Lars ögon, mycket inzoomat. Renées fråga hörs från lunchen: 
Fanns det någon skam runt det, är det eran upplevelse? Hela tiden inzoomat på Lars blick i profil.   
05:15  Sandra ”Lite tror jag det fanns. Fortfarande syns bilder på sammanbiten Lars som sitter vid 
datorn, utzoom, halvbild, Klipp till Sandra på Lunchen En rädsla för vad folk ska säga och vad folk ska tycka, 
men samtidigt, a, det är ju inte vi som har gjort något fel. Sandra fortsätter berätta om hur barnlösheten var något 
som de behövde ”bearbeta oss själva också, med allt som var runtomkring också” Klipp till Linda som sitter mitt 
emot, hon har bytt plats sen sist, lyssnar.     
05:44  Klipp – Bilder på Ölandsbron, Skylt” Kalmar september 2010”. Bilder på öde platser, av 
broar och tomma stadsmiljöer. 
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05:50 Klipp Linda filmas, hon går framför, ryggen i bild, annat kvadratiskt utsnitt, retrokänsla, 
Liknar en 80-tals skakig handkamera. Hon går med ryggen mot kameran som följer med, hon går på en 
tom gata, ska in någonstans. Presentationsbilder på Linda.  
05:57  Klipp, Musik, countrykänsla, Linda öppnar dörren, hennes röst hörs: ”Ja nu är jag ju hos 
gynekologen” Hon förklarar sakligt att hon undersöker om hon har ägglossning och om det är dags. Klipp 
till gråaktiga bilder i samma kvadratiska form där Linda fixar håret. Klipp till Linda som sitter i 
väntrummet och intervjuas av någon som inte syns. Grå, nästan svartvit bild.  
06:13 Klipp bild på gynekolog, undersökningsmiljö, gynekologen säger att undersökningen kan 
börja. ”Då klär du av dig då” Kameran far runt, skakig känsla, dokumentär. Linda går bakom en brits ”För 
35 åriga singeln Linda i Kalmar är det snart dags för/klipp till ultraljudsskärm, bild på koncentrerad 
gynekologen att åka till Storkkliniken i Danmark för att inseminera sig/klipp bilder där Linda är med 
gynekologen/ Linda har redan varit där sju gånger. /klipp Linda som går ut från väntrummet/Till storkkliniken 
kan ensamstående kvinnor åka för att inseminera sig, eftersom det inte är tillåtet för singeltjejer varken med inseminering 
eller IVF i Sverige. Klipp bild när Linda går ut från mottagningen. 
06:42 Klipp med flammor över skärmen, Linda går ut mot bryggan, ensam Renée: Linda som velat 
bli mamma så länge hon kan minnas, har hittills inte träffat den rätte och vill försöka få barn på egen hand innan det är för 
sent. Musiken tystnar. Vågskvalp, Linda: ”Det jag har haft sen jag var liten har väl bara varit. Jag har vetat att jag 
ska ha barn”. Klipp till intervjubild ”när man satt på gymnasiet och planerade upp livet, då var det alltid två barn med i 
bilden, det var ju det som var det tydligaste, resten var väl. om det funkar.. Men det var ju alltid barnen som var det 
självklara. klipp till bild där Linda sitter ensam och blicka ut. Intervjuljud hörs ”jag var så säker på att det 
skulle göra det” Klipp närbild Lindas sorgsna ansikte/”Å så blev det inte så”/klipp annan ton mer glädje i 
rösten ”Det är dags för Karma att kicka in här nu, för jag tycker att jag har varit hyfsat snäll” Det har varit självklart. 
Filmningen känns ”ledsen”.  
07:34  Lugn pianomusik kommer igång. Vy över landskap vid vattnet, Bilder på konferens och 
hotellflaggor, klipp till bild på Linda som plockar med frukostdisken. Intervjuljud klipps in: ”Jag var ju på ett 
annat hotell innan” Linda berättar hur hon ändrat sitt arbete, avstått från att bli hotellchef, för att hon vet att 
stress påverkar chanserna att bli gravid. Linda filmas i ensamhet men i grodperspektiv som kan göra att 
hon framstår som mäktigare. ”Nu har jag varit iväg sju gånger och det har fortfarande inte tatt, jag måste gå ner i 
varv” Hon säger hur mycket piggare hon känner sig när hon inte har lika mycket att göra på jobbet. Hon 
säger ”Det borde ju påverka hela kroppen” (och syftar på att det borde göra det lättare att bli gravid)./klipp till 
bilder från bron igen/strandbilder/fåglar/ 
08:40  Klipp, Linda utomhus, nu omgiven av hund som hon leker med och släkt och hon busar 
med hunden, de är ute i gröngräset. Klipps in ljud där man hör hur just hon skrattar och låter lycklig. 
Linda berättar (i intervjusynk som täcks med bilder på henne och familjen) att de har vant sig vid resorna 
till Danmark som hon åkt till med vänner och familjen. ”Oftast gör man det till en kul grej, så på så sätt är det ju 
rätt trevligt. Det är nästan så att man kommer sakna resorna när man är klar” – visar på Lindas starka optimism.  
09:18  Lindas mammas röst hörs, till bilderna av mamman och Linda tillsammans. ”Linda är ju 
alltid fri,, född fri med egna åsikter och inte rädd för att stå för dem”. Klipp till Linda som går runt i hemmet. 
Country-aktig lugn musik igång. Klipp på olika prylar från hemmet, bilder på rockdockor (Linda tycks vara 
ett fan av Alice Cooper) och en kudde med ett Playboy Bunny-tryck på. Pappa Ove klipps in, berättar hur 
det varit en röd tråd i Lindas liv att hon skulle skaffa barn och bli mamma. Om vilken bra kompis hon var. 
09:47 Stillbilder presenteras. Anekdoter från ungdomen presenteras. Pappan säger att Linda varit 
”morsa åt sina kompisar, fick ta hand om dem” Klipp till halvbild på Linda som sitter bredvid sin mamma. 
Linda säger hur fantastiska, öppna och bra föräldrar hon har haft. Att de verkligen ansträngt sig det 
yttersta, hon säger att det är lätt att vara stark om man har ”en bra backup” Fler klipp på bilder från 
barndomen. ”och nu släpar jag med er till fertilitetskliniker istället” – föräldrarna skrattar - klipp 
10: 50  Bild på barnfötter, Vinjettmusiken visar att det är dags för Paus. Diverse klipp – Sandra 
och Lars som tittar på ett okänt kort, Magdalena och Peter får en kort presentation.  
11:00   Vinjettmusiken hörs, bild på nalle, barnfot, logotypen, Klipp till Sandra och Lars villa,. 
Melankolisk pianomusik börjar spelas. Renée repeterar ”jag är på Gotland där Sandra och Lars försökt få barn i 
/krambilder mellan Lars och Sandra/ nio år, efter ett tiotal misslyckade IVF-försök och två missfall orkade de inte 
längre” Kort repetition av deras historia med barnlösheten. Därefter beskriver Renée, till liknande 
krambilder, att de stått i kön för adoption. 
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11:38 klipp Renée halvbild på lunchen: ”å nu har ni fått ett besked om att ni ska få hämta ett 
barn”/klipp parets reaktioner, Lars ser glad ut, Sandra ser lite ”dysterglad” ut. Renée: Hur känns det? 
Kameran filmar parets reaktioner, de söker efter orden. Sandra: Det är overkligt, så är det ju.. Det finns nån där 
som behöver en mamma och pappa och vi har blivit utvalda.”, Lars ”Det.. Alla, precis alla positiva ord kan användas”.  
12:24   Klipp bild över Gotlandskust, skylt juli 2010 Gotland, ny musik, mer lik ”sigur-Ros”. Bild 
på Lars och Sandra som går ut mot havet tillsammans, håller i varandras händer. Under tiden hörs hur de 
berättar om när de fick det efterlängtade adoptionsbeskedet, allt täcks hela tiden av ”krambilder”.  
13:00  Klipp, rörd Lars, intervjubild, närbild ”Då sa hon (adoptionsförmedlaren, förf. anmärkning) att vi 
hade fått en dotter. Han säger att han saknar ord för att beskriva känslan.  Klipps mellan krambilder och rörd 
lar. Han säger, i intervjusynk, att de på förmedlingen hade undrat om de ville ha flickan. Lars hade svarat 
säger han ”Det är våran dotter, klart att vi ville ha henne”. Sen klipps en sekvens in från lunchen, då säger Lars: 
”från den dagen var jag pappa, fast på distans”. Klipp närbilder på leende Renée, klipp till paret som håller om 
varandra, uppsluppet och glatt, ”Lyckorus i hela kroppen”, klipp till lyssnande Renée. Sandra ”Jag skulle kunna 
åka nu, idag för att hämta henne” Drömska pianoklanger drar igång. 
14:18  Klipp. Bild av Gotlandshuset, klipp Sandra i tät närbild: Den dan sprang jag ut, jag till och med 
väntade på att posten skulle komma med beskedet, Klipp med flammor över bilden, nytt kvadratiskt, 
dokumentärt format. Vi får som tittar vara med när de tittar på bilder av flickan för första gången. Oklart 
om det är en rekonstruktion, eller om de själva har haft ett team där i alla fall. Klingande musik och skratt 
hörs. De börjar titta i foldern men lägger snart den ifrån sig på köksbordet. Istället kastar sig Lars och 
Sandra över bilderna. Det far röda flammor över bilden, en slags kameraeffekt, markerar kanske känslorna 
ännu mer. Paret tittar på bilder av flickan. De blundar djupt tacksamma och ler, båda fäller ett par tårar. 
Flera stillbilder visas upp på skärmen.  
15:50  Berättar Sandra hur ”hon var det underbaraste hon sett, och att hon var min – eller vår”, att hon är 
”vår” tycks vara något som hon kommer på sig själv med att säga.  
16:07  Renée är i bilen igen, berättar att hon är på väg till Magda och Peter. ”Jag är på väg för att 
träffa Magdalena och Peter klipp skärgårdsö, paret som går. som äntligen blivit med barn efter att ha gjort tre IVF-
försök” / Kyssarbilder/. Peter: Alla kompisar har haft barn, så det klart att nån form av känsla, det vill jag också ha 
har kommit. Klippbilder på paret nära varandra/ Magdalena: ”Jag skulle fylla trettio det blev väldigt viktigt med 
barn helt plötsligt över en dag känns det som”/klipp till fler skärgårdsbilder, Magdalena håller och gullar med 
hunden/närbild hunden. Klipp bild på paret där de står vid havet, det står att de är vid Ljusterö och det är 
oktober 2010. Renée kommer in och berättar om att paret bor på Djursholm och ”har båda hektiska 
chefsjobb”. Klipp inzoom med kameran/ Renée får förklara att träffades när de närmade sig fyrtio och att de 
hade ”intensiv längtan efter barn innan det var för sent”. Berättar att barnlängtan fick dem att träffas på 
dejtingsajt, mycket ställdes på ända när tiden gick klipp på bild med Magdalena som går själv med hunden, 
/Klipp Peter målar om på landsstället./ ”På landstället i skärgården har de hämtat kraft när livet känts som tuffast 
”. Klipp till korta presentationsbilden med skylten. Knackljud hörs 
17:08   Klipp. Dörren öppnas, Magdalena öppnar, Peter är bakom. Renée kramar om Magdalena 
och Peter. René hälsar på hunden. Magdalena vill du ha kaffe? Renée: Jättegärna Klipp exteriörer ”Åh gud vad 
fint” Klipp till interiören igen, Renée som tittar ut ”vilken utsikt”  
17:40  Klipp. Skärgårdsmusik med dragspel och bilder från exteriörerna. Renée säger att det blir 
fint att växa upp för ”bebben”, klipp till bryggbilder. Klipp till Magdalena och Renée inomhus. Magdalena 
”Ja första sommaren, den blir nog speciell, Klipp till Lantliga skärgårdsmässiga klippbilder, flytbojar, bryggor, 
fade över till glittrande vågor/flakmoppe/brygga/Renée: ”ni måste berätta för mig eran historia” De berättar 
om när de träffades, på nätet, de sitter i köket. Magda berättar att de suttit så länge på dejten att 
restaurangen stängde. 
18:30 Klipp, ny gitarrmusik, Stillbilder på tidigare fotografier från Magdalena, bild där hon sitter 
med många andra i tropiskt land, ”festkänsla”. Fler sekvenser med stillbilder från Magdas, hennes röst 
hörs i bakgrunden” Fram tills jag var 28-29 tänkte jag inte på barn över huvud taget. Jag vet inte, det var fullt upp, 
man reste och jobbade och festade hade kul liksom. Klipp till Magdalena idag, sitter i soffan, intervjuas, ensam, 
närbild. Säger hur hon minns det som om det kom över en natt att hon ville ha barn.  Klipp till fler bilder 
fotas så att de tiltas uppåt ”Det klart att det infinner sig en känsla att du inte har så mycket tid på dig”. Bilder 
fortsätter, Magdalena fortsätter berätta. 
19:08  Klipp Renée När bestämde ni er för att ni ville skaffa barn tillsammans? Magdalena berättar igen 
att de började försöka vid, eller att de slutade skydda sig redan första sommaren tillsammans.  
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19:30  Klipp, pianomusik går igång, Magdalena sitter och läser en bok om det nyfödda barnet, 
först filmad framifrån i soffan Magdalena ”När hösten kom” klipp närbild Magdalenas händer där hon läser.  
”fick jag reda på att min exman hade blivit pappa” Hon berättar hur två hade försökt ett tag. Då förstod 
Magdalena att det var något fel på henne ”att det inte funkade” klipp musik går igång igen. Kameran skakar 
lätt. ”jag visste om att det kanske var något fel på mig” Klipp närbild boken, Magdalena läser ”Det nyfödda 
barnet”. Klipp över till intervjusynk där Peter och Magdalena är med, i köket. Magdalena ”Jag vet hur Peter 
höll på, men ska du inte boka en tid”. Bilder sveper bort till Magdalena ”och jag ville vänta med det, för jag ville inte 
ha några dåliga nyheter”. Klipp Magdalena filmas i grodperspektiv, går ute med hunden ensam på landet.  
20:17  Klipp till vatten, olika miljöbilder, solnedgång, annan lugn pianomusik. Magdalena berättar 
till dessa bilder. Magdalena berättar sakligt om hur ledsen hon blev att få mens när man hoppades på att få 
barn. Nu zoomas det in bilder på paret som har ringar på fingrarna, klipp på närbild på Magdalena som 
sitter i solnedgången, närbild, följt av närbild på Peters ögon. Paret filmas när de sitter i solnedgången och 
blickar ut över vattnet. Det är bara Magda som pratar om detta.  
20:44  Renées fråga hörs, Hur mycket påverkade det relationen? Magdalena svarar, hon säger att ”i vårt 
fall har vi varit väldigt noga med att prata om det” diverse klipp till solnedgångsbilder i olika utsnitt, kameran 
stilla. Klipp till intervjusituation, Magdalena i halvbild, syns bara: ”Egentligen har vi inte fått reda på egentligen 
vad det är, men man tror att jag har blockerade äggledare, efter en operation. Klipp till René som ser lyssnande ut, 
extrem närbild. Klipp till Peter: ”Huvudgrejen var att det skulle lyckas, det var det jag hade intalat mig” Renée: Och 
det gjorde det!” Glada miner, klipp till ytterligare promenadbilder med hunden. Lite excentrisk, kling-klong-
klong-musik går igång. Klipp Magdalena i närbild, berättar om beskedet att vara med barn. ”Men det tog nog 
några veckor innan det hade hunnit sjunka in” Klipp till hundpromenerande igen. Peter ”Ju större magen blev, desto 
mer verkligt blev det” 
21:40   Klipp till bilder på vad som ska komma efter reklampausen. Vinjetten med intromusiken 
går igång, och vi får reda på vad som händer efter pausen. Att det varit strul med adoptionen för Sandra 
och Lars, och Lindas mamma säger att ”det här är det mest bisarra” när de gemensamt sitter och ska välja 
spermadonator, 
22:10: Klipp, toner hörs av akustisk gitarr, etableringsbilder som sveper över Kalmar och det 
kommer bilder med ”svarta flammor över”. Vi ser en Linda som springer runt på sin boxningsträning, 
samtidigt klipps presentationsbilden in. Tränaren skriker och säger åt dem att kämpa, kämpa! Linda är i 
”fighting position” och springer på stället. Kameran skakar och markerar sin närvaro. Kameran zoomar in 
på Linda som joggar, samtidigt smyger sig hennes röst från en intervju in. Hon berättar i en saklig ton att ” 
Generellt så vet jag om det inte har tatt, för jag jag får en liten blödning”. Under tiden visas hela tiden bilder på 
Linda som tränar. Hon talar med en saklig ton. Sen zoomar bilden in på henne där hon står och boxas, när 
hon säger att ”livet känns förbaskat orättvist” Hon berättar hur hon tänker på alla de som blir gravida och 
som inte vill ha barn, hon talar om de som kämpat lika mycket som hon och ända inte får barn. Sen säger 
hon att ”man blir så fruktansvärt besviken”. Här visas bilder på boxningen igen, ”man har satsat allt på det här”. 
Sen följer ett soundbite då man hör röster från träningen.  
23.27:  Klipp, Linda står och boxar en man i magen, inzoomad bild, grodperspektiv, annan mer 
filmisk musik går igång. Linda röst hörs i bakgrunden när hon berättar att boxning är ”perfekt för att få ur all 
frustration”. Hon ser ut att vara helt uppe i sig själv och sina slag.  
23:54  Klipp, bild på Linda som kommer in i omklädningsrummet och den filmiska musiken 
forstsätter. När Linda sitter ner på sin plats på en bänk intervjuas hon där på plats. Hon berättar om ett  
ögonblick då hon hade varit på insemination i Danmark, och hur hon några dagar senare upptäckte en 
blödning i omklädningsrummet. ”Jag visste att nu är det kört”. Hon berättar hur hon satt på klubben och 
kände hur hon inte orkade, sen säger hon att hon gick ut igen, till de andra. Hon berättade om vad som 
hänt. Linda säger hur alla slutit upp runt henne.  
24:34  Fade-bild, in klipps en bild där Linda går kramar en annan tjej på klubben. Sedan bleknar 
bilden ut på Linda, som i slowmotion.  
24.41  Klipp, Detta följs av en annan inklippt bild när Linda sitter och hänger med huvudet. 
Sedan berättar hon att hon kommer att hänga på klubben till dess att hon är 65.  
25:25  Klipp och annan musik. Mer lugn, countrylik musik går ingång. Klipp Linda går mot 
hemmet över ett torg. Dörren stängs. Klipp. när vi är inne hos hennes kommer det kvadratiska 
”retroaktiga” utsnittet i bilden, som påminner om äldre tidens filmkamera. Linda säger att hon ska 
fortsätta kämpa. ”Chansar jag inte så vinner jag inte” ”Det är bara uppåt och framåt som gäller” Musik Bon Iver 
kommer igång 
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25.53  Klipp överexponerad bild på barnleksak som hänger i taket. Tre korta presentationsbilder 
av Lars och Sandra som pussas och stryker varandra.  
26:00  Klipp, framför allt är det Bon Ivers musik som hörs och blir brytningen, sorgligt. Bild på 
huset på Gotland, hundägare går förbi. Vi är på Gotland igen. Renée är inne i deras hus och tittar på 
bröllopsfotot, Renée frågar om hur bröllopsdagen varit. Sandra säger ”Då trodde jag att den var oslagbar” 
Annorlunda nu”… (och syfta på att hon kommer få adoptera ett barn). Renée frågar vad det är hon älskar 
med Lars, 
26:56 Inzoomad bild på bröllopsbilden, upp-tiltas. Sandra berättar om vad hon älskar, bilden 
följs av Lars som i hängmattan och tittar ut. ”När han inte är hemma är man halv” säger Sandra. Renée frågar 
”Visst har du bilder på Neomi?(adoptivdottern) kan inte vi få se?  
27:42  Klipp, bild på fotoalbum, René håller, fågelperspektiv, och de visar upp hur det ser ut. 
René: Det här har de skickat till er nu alltså”. De tittar på fotona, ingen musik, hör andetag och mummel. 
Sandra berättar hur viktigt det är att till och med ha med albumet i bilen ibland – om det kommer någon 
man kan få visa det för. ”Jag skulle kunna gå hur långt som helst för henne. Så är det. Kommer de och säger att det blir 
något strul med adoptionen. Så glöm det. Hon är min.” Och kameran zoomar in på foton på den lilla flickan. 
Sandra säger bestämt ”när vi fick se bilderna då - hon är min”.  
28:57  Klipp Sandra och René går in genom barnrumsdörren. Sandra visar upp barnrummet, 
klipp spjälsäng, leksaker, Sandra visar hjärtformad sten som de har plockat på stranden som får Renée att 
le och lägga huvudet på sned. Klipp till foto på byrån ”välkommen Neomi” 
29:20  Klipp, Renée är ute med Lars, vid lunchbordet, Sandra syns inte. Hon frågar honom vad 
det är han gillar så mycket med Sandra. Vad det är han älskar hos henne. Han berättar om henne samtidigt 
som man zoomat in att hon gullar med hunden. Han tillägger också att hon ”är mammatypen, den perfekta 
mamman”.  
30:00  Klipp. Här byts berättandet över till Linda. Röda flammor eller strimmor dansar över 
skärmen igen. Linda sitter med sina föräldrar i vardagsrummet och ska gå igenom spermadonator. 
Annorlunda utsnitt. Rutan är mer kvadratisk, som på en gammeldags 70-tals-film. Renée berättar att Linda 
ska välja ut en donator för åttonde gången. Mamman kommenterar: Det är det mest bisarra den här i  
historien, som att titta på en meny med möjliga pappor”. Linda berättar sakligt som om det är något helt naturligt. 
”Donatorerna är olika från gång till gång, jag är aldrig helt säker på vem jag ska ha. Pappan sitter och läser från 
papperet med donatorerna, säger skämtsamt att ”det är ingen som är som jag, de har hår allihop”. De skrattar 
tillsammans och avdramatiserar allt.  
Klipp. Detta följs av en intervjubild, till synes från tillfället då Linda jobbade, hon berättar vad som händer 
och hur det går till med spermadonationen. Hon använder det ord som mamman använder ”en meny av 
män” och skrattar – ”det är inte alla som får det” 
31: 10  Klipp tillbaka, Vi är åter hos familjen igen – ”jag brukar ju välja tre alternativ” föräldrarna 
instämmer. Och så presenterar hon de som hon slutligen väljer. 
31.30  Klipp igen till ”vanlig” intervjubild och färg. Föräldrarna och Linda sitter i en annan soffa. 
Pappan i fåtölj, fruktskål. De och Linda skrattar tillsammans. Mamman skämtar om att hon alltid har 
älskat bruna ögon och att hon skulle vilja att donatorn väljs utifrån det. Klipp över till retroutsnittet igen. 
De pekar på pappret – ungefär som om det ger en mer reell känsla. ”Sista gångerna har det ballat ur” – säger 
Linda skämtsamt och glatt om hela processen. Sen i samma retroutsnitt säger hon till sin mamma att hon 
måste köpa stickor” – jaha svarar mamman. För att förbereda dig. ”Sen är det bara att köra hårt!” säger 
mamman. 
32:08 Klipp, Till reklampaus. Bilder på smygtittar om vad som ska hända. Citat klipps in med 
känslor i. overkligt.  
32:28  Klipp. Myspys gitarrmusik hörs. Magdalena och Peter på landet, diskuterar mjölken de ska 
ha i kaffet till Renée och deras fika. Renées speaker repeterar historien, berättar att paret ska på sitt första 
ultraljud. ”De är både nervösa och förväntansfulla”, säger hon. Magdalena säger ”Det är nog en spänd förväntan som 
kommer över en”. Musik hörs, en låt med Anna Ternheim spelas. Klipp, bilder visas när paret sätter sig i 
bilen, Peter kör. Det visas bilder när paret tar på varandras händer, och på varandra.  
33.40  Klipp på bilen som kör upp mot dem – det tyska bilmärket syns tydligt, filmas i 
fågelperspektiv. Det filmas när paret går in till ultraljudet. Livekänsla när tittaren är med på en gång.  
33.36  Klipp på skylt ”mödravården primaliv ” följt av paret som går in och håller om varandra.  
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Bilaga 1B forts. 
33.53  Klipp barnmorskan välkomnar in. Lugn gitarrmusik kommer igång. Barnmorskan 
undersöker och säger: ”och där har vi ett hjärta som tickar. Titta vad fint det ser ut.”. Stämningsfulla musiken 
fortsätter. Kameran filmar sedan paret i solen utanför sjukhuset. Magdalena säger ”jag måste säga att det var 
jätteskönt att få det bekräftat att allting såg bra ut och att allt var som det ska.”  
35.20  Klipp, filmas på håll, paret ska sätta sig i bilen igen. Peter öppnar dörren för Magdalena, 
likt en betjänt. Musiken är glad och hoppfull. 
35.25  Klipp presentationsbilder på Sandra, Lars, de kysser varandra, ljus bild 
35:30 Klipp, Glada musik fortsätter ”Efter nio års väntan är det äntligen dags” – säger Renée, stillbild 
på paret tillsammans zoomas in. Följt av bilder som är av den typ som framstår som att det är en personlig 
filmkamera som använts. Ett plan som lyfter filmas, Renée speaker: ”Sandra och Lars är på väg till Sydkorea 
för att hämta sin 8 månader gamla Neomi. Detta följs av en sekvens där Lars filmar parets gemensamma resa i 
Seoul. Och de är glada, kameran skakar och ibland vrider Lars kameran och filmar sig själv och ser glad ut. 
Renées speaker kommer in igen: ”efter en sömnlös natt i Seoul får de äntligen åka hem till fosterfamiljen och träffa sin 
dotter för första gången. Stunden de drömt om och längtat så mycket efter”. Nu klipps in intervjuröster, men bara 
Sandras röst. Hon återger hur det var när de stod utanför skjulet och skulle få träffa Neomi.  
37.05  Klipp, ”flammor över bilden”. Mötet med fostermannan och dottern. Vid själva mötet 
med flickan så börjar en helt annan musik, vacker, drömsk musik. Lars röst ”här är våran dotter”. Bilden på 
fostermamman är suddig, men barnet syns i bild. Sandra går framåt, klipper in intervjuljus ”Jag hade bara 
lust att ta henne och gå därifrån, och hon var ju min”. Så får de ta flickan i sin famn, Bilder visas i realtid, på 
Sandra som gråter av lycka.   
Klipp till Lars i intervjubild som berättar hur allt gick till. Han berättar hur de bara grät, båda två, av lycka 
tillsammans. Sedan berättar han om regelverket som bestämmer att de inte kunde få hämta med sig 
Neomi på en gång. Sedan beskriver Lars hur dottern är ”jättesöt, jättelen, jättehärlig och våran dotter”. Sedan 
filmar Lars hur Sandra fäller en tår i taxibilen 
39.29  Stillbild på Lars som sitter på huk. Renées speaker kommer in ”De har redan väntat i många år 
för att bli föräldrar. Nu när de har så lite kvar blir väntan nästan olidlig. Till slut har dagen kommit då de ska få ta med 
sig sin dotter för alltid”. Lars: ”Sen den dan, just den stunden, då var allt helt igen”. Sen berättar Sandra om hur tyst 
det varit på taxiresan hem, och hur de lagt henne på sängen och hur hon somnat mellan dem. ”Så låg vi 
bara och tittade på henne” så går Sades låt ”By your side” igång. Visar bilder när Sandra bara tittar in i 
kameran och söker ord för att beskriva känslan. Att hon inte hittar några som är bra nog för att beskriva 
dem. Sandra: ”Vi var en familj, vi hade verkligen verkligen blivit en familj”: Bilder när de tittar på sin dotter. 
Musiken fortsätter och de kommer fram till flygplatsen. 
40.35  Klipp, närbild när ett flygplan landar, Inte längre videokamerakänsla. Bilder på flygplan och 
flygtorn. Bilder där de kommer, Sandra knuffar bagaget, Lars bär flickan. Sandra berättar om vem som 
väntat dem, en kompis som stöttat dem i barnlösheten. Lars bär flickan, säger glatt att hon är ”Pappas 
flicka”. ” 
42.20  Lars i intervjusynk berättar hur ”Pappa grät – som vanligt ”– och skrattar, och pratar om sig 
själv i tredje person när han beskriver lyckan. Men så tillägger han att ”Det var jättejobbigt att se fostermamman. 
Hon var väldigt, väldigt fäst vid henne. Ja det var ju våran tjej som hon hade vaktat, vi var tvungna. ” 
43.08  Klipp till stillbilder på paret, peppig popmusik spelas, ett kollage av bilder på dem och 
dottern visas upp. Det fortsätter till dess att smygtitten på följande program är igång.  
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Bilagor, del 2.  Underlag Introduktionssekvenserna  
2A) Bilaga 2A, bild och speaker (kursivt) i introduktionen av Barn till varje pris? 
Introduktion 00.00-01.10.  
00.00-00.11  (I begynnelsen var man och kvinna…) Gamla rörliga bilder som verkar vara från 70-talet. Visar 
en vit man och kvinna i bröllopskläder utanför en kyrka med folksamling bakom och sedan klipp till när 
de sitter i en bil. Kyrkklocka hörs.  
00.11-00.14  (… och var de fruktsamma…) Klipp till ”diabilder”, ljuder av när man trycker fram ny bild, 
känns också 70-tal, visar tecknad man och kvinna, endast reproduktionsorganen utmärkta, man tänker på 
skolundervisning. Nästa diabild på en livmoder, pil indikerar vad som ska föras in?  
00.14.-00.24  (… förökade dom sig) Klipp till rörliga bilder, i en förlossningssal, en slemmig/blodig bebis 
föds och lyfts upp, skriker. Hand med plasthandske torkar av den känns också lite äldre. Klippen mellan 
de äldre bilderna förstärks av en form av ”repning” som om filmen hakat upp sig. Sedan kortare ”nyare” 
bilder, är ett par sekunder, som skiljs åt genom ljus, bilden bleknar ut inte repning. (Sen blev möjligheterna 
fler…) Kort klipp verkar var filmat ur en bil, ser bilvägens ena ”sida” med pilar/markeringar pekar åt 
höger. Längre klipp på celler/ägg som rör sig/delar sig i en mikroskopbild och sedan klipp till flera bilder 
på fler förstorade celler, olika diagram under varje bild. Mus rör sig ovanför dem. Sedan en bild på 
flygplansvinge, flyger ovanför moln, soligt.  
00:24-00.29  (… många fler) Klipp till Pia, sitter framför en dörr, lutar sig lite mot dörrkarmen, vänder 
blicken bort åt höger. Kameravinkeln är i hennes ögonhöjd.  
00.29-00.39  (I dag kan vi ta hjälp av provrör…) Klipp till bilder på provrör som rör sig, med någon vätska 
i, (... donera spermier, adoptera embryon…) klipp igen till behållare som verkar kylda, rök kommer ur dem, och 
någon lyfter ur en ”burk”. Klipp, kvinna med ”sjukhuskläder” tittar ner i ett mikroskop, på bakom 
skärmen ser man samtidigt celler/ägg. Skakig kamera. (… och till och med…) Klipp till en dataskärm som 
omedelbart zoomas in, ser att det är några som videochattar. På den större bilden syns tre mörkare 
kvinnor, asiatisk ursprung, traditionella kläder. Lilla bilden syns två vita, svenska män, filmkameran bakom 
dem. Klipp, (… hyra en livmoder) halvbild sen viss insomning gravid asiatisk kvinna, verkar indier, i 
traditionella kläder, står ensam i en vit klinisk miljö.  
00.39-00.50 (Ni ska få följa människor som gör…) Klipp halvbild två vita män står i ett rörligt folkhav, 
asiater i traditionella kläder. Klipp, nu blir det istället för ljus mörkt mellan bilderna. Närbild, samma killar, 
sitter och tittar sig runt, på en brygga? asiater i förgrunden. (… olika val men delar samma mål) Klipp kvinna, 
brunt kort hår (Elida) håller handen på örat. Närbild, filmad uppifrån hon tittar bort från kameran. Klipp, 
närbild medelåldersman, vinterjacka, svensk (Krister). (Några av dem kommer att bli föräldrar, andra inte.) 
Klipp, halvbild man och kvinna sitter bredvid varandra, ”hemmamiljö”, teve och soffa skymtar i 
bakgrunden.  
00.50- 01.00  /Musiken tar över) Klipp till en svartvit bok med bilder på barn och vuxna med olika 
ursprung som bläddras i, klipp till halvbild asiatisk pojke som häller vatten över sig. Klipp till sjukhusmiljö 
och kvinna i sjukhuskläder som tittar in i mellan bena på en kvinna som ligger med skynke över mage, 
någon annan syns i bakgrunden med vita plasthandskar, en tredje håller ultraljud. Klipp till närbild på 
pojke med asiatiskt ursprung som bärs av vad som verkar vara ”svensk” man, står med ryggen mot 
kameran, två äldre personer i bakgrunden. Klipp till närbild gravidmage som mäts med måttband av någon 
med sjukhuskläder. Klipp till kyrka, helbild svartklädd tjej tänder ett ljus, mörk bild som lyses upp av 
stearinljusen. Klipp, händer håller i svartvita ultraljudsbilder, klipp till halvbild kvinna som sitter i vitt,  
ganska sterilt kök, tar sig över munnen och blundar, verkar gråta, på bordet ligger en ask och en lapp. 
Bilden tonas ut i ljus, klipp till närbild blont barn som gungar, men med ansiktet bort från kameran. 
 01.00-01.05.  Klipp till turkos bild på celler/ägg i en mikroskopförstoring, sedan kommer programmets 
titel: Barn … till varje pris? Intro slut. (01:05)   
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Bilaga 2B) bild och speaker (kursivt) Introduktionen Drömmen om ett barn 
00:00 -00:03  Rytmisk pianomusik i bakgrunden. Tre snabba klipp på kvinnor som kör barnvagnar på 
stan. Bilder på anonyma föräldrar på stan. Stilla kamera, Kvinna vid gungställning, går ut från bild 

00:03-00:09  (Att bilda familj är) klipp halvbild på man, utsträckt på en gräsmatta och som håller om en 
bäbis och kramar den. Ryggsäcken står bredvid, en annan person skymtas bredvid. (”och få barn är något som 
de allra flesta ser som en naturlig del av livet) Klipp till annan kvinna, somrigt.  

00:09-00:20  Klipp Renée i helbild, står upp går och pratar samtidigt (Kanske en del i planeringen) Snett 
bakom går kvinna och leder en barnvagn. Lummig och grön miljö. Renée stannar upp (Men vad händer när 
det inte blir som man tänkt sig och hur känns det när alla andra får barn runtomkring och man själv inte lyckas?”.)  

Därefter ställer Renée frågan, stannar upp. ”Men vad händer om man inte lyckas?”. Bilder klipps in på kvinnor 
som leder och går med barnvagnar igen, innan vi kommit tillbaka till Renée igen.  
00:20– 00:30  Klipp till stadsmiljö, bilder på personer som går, avstånd och överblicksbild, inga 
barnvagnar syns. (Ofrivillig barnlöshet drabbar) klipp till halvbild, kvinna leder barnvagn, bilden klippt under 
hennes huvud) (i dag var femte par i Sverige.) Klipp till man i solglasögon som går med barn i barvagn på stan, 
Höggravid kvinna går snett bakom, stilla kamera. (En tredjedel av dem paren är helt infertila).  
00:30 – 00:40 Klipp åkbild, exteriör, Sommar-Sverige, väg, hastighet. René är i en bil som hon kör själv, 
filmas inifrån. Klippbild lantgård som hon åker förbi. Klippbild närbild händerna på ratten. ”(”under ett års 
tid har jag följt” klippbild sidospegel, (sju ofrivilligt barnlösa par) Klippbild närbild på Renées ögon (och en 
singeltjej i deras kamp att få barn.”) Närbild Renées ögon riktat framåt.   

00:40 – 00:43 Klipp till Renée i parken, syns i helfigur, kvinnan med barnvagnen borta, ungdomar i 

periferin, solen silar genom grenverket. (Det är en resa fylld av sorg och förtvivlan.) Renée gestikulerar med 

händerna, stannar upp.  

00:43 -00:54 Klipp och inzoom, halvbild, lite glansiga läppar, ”glamourös” bild med vind genom håret: 
(men också av glädje, lycka och förväntan mot drömmen om ett efterlängtat eget barn) Renée ler. 

00:54-01:00: Klipp, ljusare bild, överexponerad, skratt hörs, fyrkantigt utsnitt, Lars och Sandra tittar på 
foto. Skylt kommer upp ” I dagens program” Smygtitt över till dagens program. Genomgående 
videokamerakänsla från 80-90 tal. Kornigare bild och annat format. Med denna teknik presenteras dagens 
höjdpunkter i serien. Sandra” Hon var det underbaraste jag någonsin sett” – till bilden av att de sitter och 
tittar på bild och skrattgråter. Klipp Sydkoreabild, Lars i bakgrunden: ”hon var vår” 
00:01:01:13 Klipp Röda flammor över skärmen, som för att mildra kontrast, singeltjejen Linda sitter 
ensam vid havet, berättar ”måste bita ihop”, Klipp med liknande röda flammor till Magdalena och Peter, 
bilder från ultraljudet.  
01:13 Klipp, fadar, programmets vinjettlåt igång. Det är en akustisk gitarrlåt, inleds med texten 
”so we’re going straight a head.” Först kommer svepande på miljön bilder, klippbild nalle, napp 
01:17-01:20 Första presentationsbilderna på paren, kommer ett efter ett. Först Johanna och Fredrik, 
står i fönstret och kysser varandra, par som gungar med varandra i motljus i solnedgången. Skarp rosa och 
orangebild. Klipp nappar, gosedjur i affär.  
01:20-01:30 Sandra och Lars presentationsbilder, flera klipp följer, ljusa bilder. Smeker varandra på 
ryggen. Klipp på gunga, lekande hund, man som leker med hunden. Klipp embryon, Sen kommer bilder 
av embryon och ultraljud. Det kommer bilder på singeltjejen Linda som knyter nävarna och boxas – som 
hon har som fritidssyssla. Det är bilder från stora hus som vissa äger. Bilder av två av deltagarnas 
gravidmage som gick i profil. Det zoomas in bilder på ”vi föräldrar” och naturen i solnedgång.  
01:30-01:40 klipp närbild på bebisfot som vrider sig. Tre snabba klipp på Linda som boxas, 
presentationsbild av henne, ser ganska glad ut, mycket ljus, lite utfrätt bild. Klipp till spretig barnteckning. 
Bländning, nalle, klipp till deltagaren Isa som har handen på pannan, kikar på något, klippbilder på hundar, 
Rickard, presentationsbild när de sitter tillsammans i soffan.   
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Bilaga 2B forts. 
 
01:40-01:50 Klipp ”smygbilder” från Lekpark, nästa par Emelie och Anders, klipp i snabb takt, bilder 
från fjällen, foto från kinaresa, exteriör utanför huset, presentationsbild, Emelie ser sorgsen ut. Klipp 
docka, vitgul bländning emellan, extremt korta klipp tom spjälsäng, dagisfönster, vitsippor, klipp lekpark, 
Klipp deltagaren Anna-Maria som provar mössa mot kameran, klipp visar magen i profil, ansikte borta, 
Ljus bild, presentationsbild, Anna-Maria och Bente sitter tillsammans, kramas. Anna-Maria på karate, klipp 
håller i barnkläder, extremt korta klipp på tidningen vi föräldrar, sten det står kram på 
 
01:51:02.02 klipp bild på ultraljud, klipp bild i fågelperspektiv på Magdalena som ligger på ultraljudet, 
klipp på Peter, klipp bild på paret i motljus, blickar mot solnedgången, Presentationsbild de står upp, 
närbild, Peter börjar fnissa ”reserverat”, bilden får gula kanter igen. klipp gunga, bilder från olika 
stadslandskap, åkbild med rosa himmel i skymning, bild där skärpan ändras, kort klipp på hockeyträning, 
går över i logotypen, Drömmen om ett barn.  
 
02:01 Först nu är vinjetten och programpresentationen klar. Själva ”programskylten” är ett 
kollage av alla medverkande som är på varsina foton. Logotypen ”Drömmen om ett barn” visas framför 
en ballong som vajar. Färgvalet är babyblått. 
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Bilagor del 3. Underlag för scensekvenserna i avsnitten.   
Bild och speaker/tal (kursivt) av två sekvenser i avsnitten. 

 
Bilaga 3A) Bild och speaker i sekvensen med Emma och Erik, Barn till varje pris? 
11.19.  Mikroskopbild på spermier, musik, lite ”balkanaktig” drivande och pulserande. Pias röst 
hörs: ” Felet ligger faktisk lika ofta …  
11:24  klipp till Pia, närbild tittar in i kameran, kameravinkeln på hennes ögonnivå, sjukhuskläder, 
grön rock och lila hårskydd, sitter vid mikroskop. Hon fortsätter: ”… hos mannen som hos kvinnan och ibland 
är det fel hos båda två och ibland hittar man inget fel hur mycket man än letar”. Pia vänder huvudet mot 
mikroskopet och tittar in i det och säger ”Oavsett det så är det förstås…”  
11.35. Klipp till bild, halvbild på Emma och Erik, sitter mot kameran, i ögonhöjd, typiskt 
vardagsrumsmiljö i bakgrunden. De tittar inte in i kameran och inte på varandra. Pias fortsätter: ”… ett 
elände för dem som längtar”.  
11:40 Musiken slutar, klipp närbild på provrör som rör sig och ”digitalt klickljud”. Ännu mer 
närbild provrören man ser vätska i dem. Kvinnoröst hörs: ”Jag var hundraprocent på att det var mig det var fel på 
men sen då kom hon och frågade…”  
11:52.  Klipp intervjubild Emma, närbild, kameran något ovanifrån, sitter i kontorsmiljö, grön 
”uniform”. Tittar snett bakom kameran: ”vad vi hade gjort med provet, jag fattade inte, han hade ju bara lämnat ett 
prov som man skulle göra (hon vrider sig lite och tittar ner) men då sa hon det att det finns ju inga spermier i provet”. 
Hon tittar igen bakom kameran och gör en uppgiven gest, tystnad. 
12.08.  Klipp grön buske, någon rör sig där bakom, trädgårdsmiljö, sorglig klassisk musik startar, 
gräsklippare hörs. Erik kommer gående med hörselskydd över öronen, i halvbild, han går långsamt. 
Emmas röst hörs: ”Jag trodde inte det var sant”. Kameran är lite snett nerifrån, ganska skakig och följer Eriks 
rörelser, Erik tittar ner och kör gräsklipparen. Kommer närmare kameran, blir närbild,  
12:20.  Klipp helbild, hus, trädgård, äppelträd och staket, Erik kör gräsklipparen, ryggen/snett 
mot kameran. Vinkeln är lite nerifrån. Pias röst hörs: ”Det visade sig att Erik lider av en …”. Klipp, närmare 
bild, halvbild, Erik med ryggen mot kameran, fortsätter klippa, försvinner ur bild. ”… kromosomavvikelse. 
Den märks bara på ett enda sätt”. Erik går ur bild till vänster, kvar blir bild på villaidyll, blomsterbuskar och 
äppelträd.  
12.30.  Klipp helbild, Erik går med den igångsatta gräsklipparen hörn i trädgården, vita husväggar, 
Pia igen: ”Han har inga spermier (Erik kör vidare utåt vänster i bild) … och kan aldrig bli biologisk pappa”.  
12:37.  Klipp, halvbild, filmad inifrån en veranda, träpelare skymmer Erik. Han går utanför och 
kör gräsklipparen, hans röst hörs: ”Allt stannade upp och... man bröt väl ihop.”. Kameran följer Erik som kör ur 
bild till högersida, kvar bild på äppelträd och motorfräs/klippare som ligger på verandan.  
12.45.  Klipp Erik kör på framsidan, kommer in från vänster igen, helbild, som blir halv/nära när 
han kommer närmare kameran, den följer honom (han tittar aldrig in i den): ”Jag tror inte jag visade det så 
mycket utåt. Varför vet jag inte just då men jag tyckte så synd om Emma framförallt” (lite gråtfärdig på rösten). 
Kameran följer honom, filmar hans rygg, åt höger, följt av en utzoomning till helbild. Hunden syns till 
vänster i bildrutan.  
12.59.  Klipp till intervjubild, halvbild på Erik och Emma sitter vid matbord, koppar i händerna. 
Vinkeln är lite ovanifrån. Erik närmare fönstret/ljuskällan. Erik tittar ner mot sin kropp, Emma snett ut 
mot fönstret. Emma säger: ”Fast nu för tiden blir jag inte ledsen så ofta (tittar på sin kopp, skrattat lite 
urskuldande, och tittar sen mot Erik). Erik tittar ner på sin kopp: ”Nee, inte som förr.” Emma: (tittar framåt) 
”Förut var det hela tiden… jämnt”. Kameran zoomar in på henne, närbild, ansikte. ”… varje dag, för allting” 
(hon tittar på Erik) ”för att ja räkna ut att jag åkte förbi tre skolor och två dagis på vägen till jobb 
et och (skrattar lite och tittar ner) ja då var jag ledsen för allt”. ”När jag cykla hem och alla hämtade sina barn och 
(tittar framåt och rör på huvudet) ”Aah”. (Hon tittar snett neråt) Barnröster börjar höras.  
 13:26. Sekvensen är slut 
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Bilaga 3B) Bild och speaker i sekvensen med Sandra och Lars, Drömmen om ett 
barn 
03.33  Sandra går ut från farstun, soligt utomhus. Musik hörs, den är lugn, akustisk, känns 
melankolisk med engelsk sångtext. Det låter som om en man sjunger Renées speaker går igång; ”Efter ett 
tiotal misslyckade så kallade IVF-försök ” Klipp ljusaktig blixt, påminnande om den som finns i klippen på 
riktigt gamla filmer. Ljus och överexponerad, bilden Sandra, ihopkrupen, i en vit stickad tröja, i ett 
vardagsrum, ser ledsen ut. ”När man plockar ut ägg från kvinnans äggstockar och” Sandra tittar framför sig, 
oklart vem hon tittar på, men det ser ut som det är mot höger,  
03:39 klipp till Lars, sitter på högersida i en fåtölj ”och låter mannens spermier befrukta ägget utanför 
kroppen innan man sätter in dem igen.” Lars sitter försjunken, filmat snett ovanifrån, blicken fäst på något 
längre fram, tycks som blicken riktas i golvnivå. Han sitter helt stilla, stöder huvudet mot armen, en 
guldring sitter runt ringfingret (Innan man sätter in dem igen..) 
03:44  Klipp, fadar från bilden på Lars över till en siluett av paret, ”och efter två graviditeter som slutade 
i missfall, orkade de inte längre”, den utfrätta siluetten av paret som syns visar dem framför ett fönster, bilden 
överexponerad, vit. Parets konturer ser upplösta upp. De påminner om något himmelskt eller overkligt 
eller som att nå något himmelskt. Kvinnans hand smeker mannens rygg, styrker den långsamt upp och 
ner. Han håller om henne med ena armen. Bilden zoomas in, kameran skakar något och kommer närmare. 
Lars röst hörs i övergången: ”Det tog över ett och ett halvt år innan vi sökte” 
03.50  Klipp, ”Hjälp” Intervjubild, halvbild, ganska nära, med Lars. Han bär kofta med hög krage. 
Med fyllig färg än tidigare bilden Lars rör lite på huvudet när han pratar: ”eh, Sandra var på ju på rätt tidigt att 
vi skulle liksom börja försöka, men man måste ju har försökt i ett år innan man får söka hjälp. Ehm”. Huvudet rör sig 
något, blicken flackar lite. Han ser lugn ut. Ibland tittar han ner, tystnar ett tag, som om han försöker leta 
efter orden. Lars: ”Ehm, och då”  
04:01 Klipp till exteriör från Lunchen, kameran filmar med några löv i förgrunden, suddig bild, 
paret sitter ute vid bord i trädgården, filmas snett ovanifrån. syns hur Sandra torkar sig i ögonen flera 
gånger, gråter, Lars längst från kameran sitter sammanbitet och tittar med sorgesamt leende neråt. Lars 
röst klipps in: ”Ehm, Och sen visade det sig eh, att vi var ofrivilligt barnlösa, och då började resan. Ah, hur ska vi då få 
barn”. 
04:15 Musik avbryts, René klipps in, halvbild: ”och vad kom dom fram till efter alla undersökningar” 
Framstår som om hon sitter mittemot de andra, trots att paret inte syns i bild. Renée har solglasögon på 
hjässan, ser allvarlig ut. En vit gammal bil står i bakgrunden, vi tycks vara i någons trädgård. Lars: (Eh) 
hörs. 
04:21 Klipp filmar paret där de sitter i på trädgårdsbänken. Lars som har på sig en blå skjorta 
svarar. i bakgrunden skymtas en betesvall, bredvid honom skymtar en kvinnokropp, som man tolkar som 

kvinnans. Hans arm är utsträckt, till synes för att hålla om henne. Han säger: ”Eh Jag vet att jag lämnade 

dåliga prov, spermieprov och jag lämnade ett bra spermieprov”, Sneglar på Sandra som säger ”mm”. Sorglig musik 
börjar smygas igång.  Lars: ”av tre prov, hehe.” Han ler plötsligt till och spärrar upp ögonen och grimaserar 
lite spjuveraktigt. Sen tystnar han och ser allvarlig ut igen. Tittar på kvinnan bredvid, kameran följer med 
och riktar in sig på Sandra istället. Hon har på sig en lila blus och ett halssmycke. Håret är uppsatt. Lars 
hand syns tydligt där den ligger om hennes axel, hans fingrar stryker henne. Sandra: ”Å Läkarna sa att det 
ska gå, (Musiken förstärks blir mer genomgrängande) det är liksom det var vad vi har fått hört hela tiden, det ska 
gå…” 
04:35 Klipp paret filmas bakifrån. Sitter i soffan, Renée syns mittemot. Till vänster. Sitter lätt 
framåtlutad ut, ser ut att vara lite på helspänn. Sandras röst hörs” Under den här tiden var det ju många”. 
04:37 Klipp, paret filmas återigen framifrån, båda två syns. Sandra: ”runt omkring en som fick barn”. 
Mannen har handen avslappnat runt kvinnans axel nu, Lars: mm. Sandra: ”Å det var ju jättejobbigt för dom 
slutade man ju umgås med, på grund av att det var för jobbigt då att vara i närheten av små barn och så.” Kameran 
zoomar hela tiden in mycket långsamt.  
04:57 Klipp, ljusare, gråaktig, ”dyster” bild in. Kvinnohänder som håller runt en stor vit tekopp. 
Ena handens fingrar pillar på den andra. Bilden är gråaktig. Sandra: ”Vi pratade ju inte med någon om det” 
05:00 Klipp grå närbild på Sandra. Bilden färglös ganska grå, hon är blek och osminkad. Hennes 
blågråa ögon tittar ihåligt långt framför sig. Håret uppsatt i en slarvig hästsvans, det är kakel på väggen 
bakom henne, hon tycks vara i ett kök. Kameran rör på sig lite, sida till sida, därefter zoomas bilden 
snabbt in på hennes osminkade ögon. Sandra: ”Våra föräldrar visste ingenting och” Snabb inzoomning till 
extrem närbild. Hela bilden i rutan tas upp av området mellan hennes panna och näsa. Sandras röst hörs: 
och vänner och bekanta visste ingenting, utan det var våran.. (paus) 
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Bilaga 3B forts. 
 
05:07 Klipp bild på hand med en tjock guldring, Renées inklippta röst från intervjun: ”Hemlighet 

lite”. Sandra och Lars röster hörs: ja, mm. Bilden kvar på handen, stilla. Klipp till Lars filmad i profil, som 
tittare kan man tolka det att det är dataskärmen som han tittar på. Han är stilla, ljuset kommer på honom 
framifrån. Han tittar sammanbitet och koncentrerat framför sig. Renées röst från intervjun: ”Fanns det 
någon skam kring det, eller klipp extrem närbild till Lars öga i profil som zoomas in, René: ”gör det det, är det 
eran upplevelse? ”. Ögat blinkar. Kameran skakar lite. (Hörs)Lars ”Asså l…” avbryts” av Sandra, Sandra: ”Lite 
tror jag att det finns, en skam. Täcks med bilder längre taget ifrån, Halvbild på avstånd, Lars vid datorn. 
Vänsterhanden vilar på tangentbordet, blicken är fäst på skärmen. Han sitter stilla, presterar ingenting. 
Känslan väcks av att han är handlingsförlamad, apatisk. Att han inte kan få någon ork att jobba. Kameran 
rör sig lite.  
05:17 Klipp till Sandra, närbild vid Lunchen, Musik tonas ner. ”och sen är det väl asså en rädsla för 
vad folk ska säga och tycka asså.” paus. Kommer av sig. Sedan skakar hon lätt på huvudet, ler lite. Fast 
samtidigt så är det ju, a, Rycker på axlarna det är ju inget fel det är ju inte vi som gjort något fel.. men det klart det är ju. 
Känslomässigt höll vi på att bearbeta oss själva också, med..  
05:39  Klipp till Renée sitter mittemot, Sandras röst: allt som var runt omkring då. Renée sitter med 
träd i bakgrunden nu. Kameran filmar i ungefärlig jämnhöjd. Renée sitter mycket stilla, en svag antydan till 
en nickning kommer innan bilen klipps.   
05:41 Slut. 
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Bilagor del 4. Förtydliganden för metodavsnittet  
4A) Kärnscenernas sex funktioner, fritt översatt till svenska.  

Från Michael J. Porter med kollegors (2002) artikel : Re (de)fining Narrative Events 
Examining Television Narrative Structure  s. 23-30. 

 
Störning – handlar om den händelse som stör det balanserade livet för huvudpersonen. 
Störningen är det som leder till att intrigen inleds. 
Hinder – introducerar vad det är som är motståndaren, hindret för 
huvudpersonen/huvudpersonerna. Vem eller vad står i vägen för att hjälten når hans eller hennes 
råd. 
Komplikation – Presenterar en ny riktning och en ny vinkel på det existerande problemet. Det 
kan vara ett nytt hinder som komplicerar handlingen.  
Konfrontation – Tidpunkten då ”hjälten” konfronterar ett hinder.  
Kris – Narrativets klimax. Kris tar vid då olika motsättningar är i konflikt och utgången för 
konflikten är osäker. 
Lösning – Resultatet för krisen har presenterats, balansen är återfunnen. Denna scen inträffar 
efter krisscenen. Den inträffar ibland i samma scen som krisen. 
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4B) Keith Selbys och Ron Cowderys schema över semiotiska TV-koder, 
Från deras bok  ”How to Study Television”, (1995) s. 58-59. 
 

Betecknande (Signifier) Betecknat (Signified) 
Shot size  
Big Close up Känsla, viktigt ögonblick, drama 
Close up Intimitet  
Medium Shot Ger en personlig relation till subjektet 
Long shot Ger bild av kontexten, allmän distans 
Camera Angle /Kameravinkel  
High Dominerande, makt, auktoritet 
Eye-level, ögonnivå Jämlikhet 
Low Svaghet, maktlöshet 
Composition /Komposition  
Symmetrical Stilla, lugn 
Assymetrisk Det naturliga och det varje dag 
Static Konflikt saknas 
Dynamic Störning, disorientering 
Cinematiska koder  
Zoom in /Inzoomning Observation 
Zoom ut /utzoomning Kontext 
Panorering vänster eller höger Följa med 
Tilt upp eller ner Följa med i handlingen 
Wipe/svepning En påtvingad slutsats 
Cut/klipp Uppmärksamhet  
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Bilagor del 5. 
Stillbilder 

5A) Stillbilder från 

Barn till varje pris?  

Introduktionen: 
00:00 

’ 
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Bilaga 5A) fort. 
Bilder på Emma 
och Erik 
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Bildbilaga 5A forts. 
Elida 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Krister 
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Bildbilaga 5A forts.  
Andreas och John 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programledaren Pia 
Johansson 
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5B) Stillbilder från 
Drömmen om ett 
barn 
Introduktionen: 
00:00 
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Bilaga 5B) forts. 
Bilder på Lars och 
Sandra 
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Bilaga 5B) forts. 
Linda 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Magdalena och 
Peter 
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Bilaga 5B, forts.  
Magdalena och 
Peter: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
programledaren 
Renée Nyberg 
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