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Abstract 

I denna uppsats analyseras realityserierna Rebecca & Fiona samt Danne & Bleckan med syftet att 

undersöka hur några av de geografiska platser, så som städer, orter och stadsdelar, där dessa serier 

utspelar sig är representerade. Bägge serierna är gjorda av produktionsbolaget Art89 för SVTs webbkanal 

SVT-play och sändes mellan 2010 och 2012. 

 

De områden som tas upp i analysen är Hornstull, Östermalm, Örebro samt Östberga i Rebecca & Fiona, 

och Högdalen samt Henriksdalsberget i Danne & Bleckan. Som metod har vi använt en kombination av 

semiotisk och narrativ analys. Med hjälp av detta har vi tittat på hur serierna konstruerats narratologiskt 

och vad som konnoteras från det man får se och höra. Detta har gjorts med fokus på de olika områden 

som serierna i huvudsak utspelar sig i, återkommer till under seriens gång eller får betydelsebärande roll 

i serien. 

 

Uppsatsen utgår från teorier kring genren reality, dess relation med dokumentär film och problematiken 

kring det sanningsanspråk som finns inom dessa. Vi använder oss även av teorier kring representation, 

kultur och identitet. Detta för att kunna reflektera kring hur områdens representation bygger på den 

annorlundahet som finns inom olika kulturer och identiteter. 

 

Som jämförelse mot tidigare forskning har vi tittat på rapporten Miljonprogram & Media från 2002 där 

man har undersökt mediebevakningen kring ett par förorter kring Stockholm sedan 1960-talet. Resultat 

blev att man har skapat en andrefiering kring människorna och livet i dessa förorter genom att utgå från 

en normalisering kring “svenskhet”. 

 

Resultatet i denna uppsats liknar till viss denna rapport när det kommer till representationen av 

framförallt Högdalen. Bägge serierna ger en generell bild av att livet för människor är mer avvikande och 

problematiskt desto längre ifrån de centrala delarna i en större stad man kommer. Serierna skiljer sig åt i 

att Danne & Bleckan blir mer diskuterande om synen på områdena än vad Rebecca & Fiona är. Den 

senare utgår nästan uteslutande från huvudkaraktärernas egna åsikter vilket resulterar i att 

sanningsanspråket som kommer med genren blir den som uttrycks av två subjekt. 
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1. Inledning 

När man talar om skillnader mellan människor så blir det ofta att man placerar dem i olika fack beroende 

på kön, kultur, språk etc. Vi har alla olika attribut som enskilt kan delas med andra, men som tillsammans 

bildar en unik sammansättning som skapar ens identitet. På samma sätt kan man känna sig förminskad 

av dessa koder om man blir dömd efter endast ett av alla olika attribut. Exempelvis kan en blond hårfärg 

i vissa sammanhang få folk att anta att det är en symbol för personens intelligens, och en religion eller 

tro kan innebära att man ses på som en människa som odiskuterat lever efter en särskild livslära.1  

 

Många utav de fördomar eller myter som särskilda attribut på människor innebär kan också kopplas till 

länder eller olika delar av världen. Man talar ofta om olika länders och städers kulturer. Dessa blir ofta en 

stark del av de personliga attributen för människorna som lever där. Varje individs rötter eller hem 

innebär ett attribut på samma sätt som utseende, tro eller yrke. Att vara stockholmare, svensk, europé 

eller västerlänning är fyra olika benämningar som på egen hand kan säga olika saker om ens kulturella 

identitet, samtidigt som man kan vara alla fyra på samma gång.2 

 

På samma sätt skulle en viss geografisk plats och dess attribut kunna innebära att man bedömer och ser 

på den utefter liknande antaganden. En gata kan vara en del av ett område, som är en del av en ort, som 

är en del i en stad, som är en del av ett land osv. Alla delar var för sig kan symbolisera helt motsatta 

förhållanden men är samtidigt delar av en egen enhet. Att studera en särskild geografisk plats och de 

antaganden som kan göras utifrån platsens befolkning, klimat, arkitektur etc. är likt det sättet man kan 

studera en människa efter ålder, utseende, religion och yrke, men det finns också flera intressanta 

skillnader. Människan föds förvisso in i vissa förutsättningar och miljöer men utifrån dessa så är det hon 

själv som formar sin identitet efter de val som finns tillgängliga.3 

 

Ett geografiskt avgränsat område är något som är skapat, byggt, befolkat och besökt av en mängd 

människor. I denna uppsats vill vi försöka ta reda på hur man i medier bär sig åt för att måla upp bilden 

av olika områden och städer. Vi vill försöka se på vilka skillnader mellan stadsdelar och städer man tycker 

sig se i olika medietexter och vilka metoder och grepp man använder sig av för att visa upp dessa. 

                                                
1
 Fiske, John, Kommunikationsteorier: en introduktion, Ny, rev. uppl., Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1997 s. 

117ff. 
2
 ibid s. 217ff. 

3
 Gauntlett, David, Media, gender and identity: an introduction, New ed., Routledge, London, 2008 s.15f. 
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2. Syfte 

Att undersöka hur synen på olika områden ser ut kräver först att man inser att den mycket väl kan 

variera beroende på vilken typ av samhälle, kultur och människosyn det är man avser analysera. Vi har 

här utgått ifrån svenska inrikesområden som städer eller orter. 

 

Vi vill med denna uppsats undersöka hur svenska medier, här i form av de två svenska realityserierna 

Danne & Bleckan och Rebecca & Fiona, representerar olika geografiska områden och dess levnadssätt, 

såsom Stockholms innerstad respektive förorter och hur man visar på eventuella skillnader. Syftet är att 

undersöka hur serierna kan användas för att skildra de platser och livet för människorna i dessa genom 

att tolka de narrativa och semiotiska greppen som produktionerna använder sig av. 

 

Anledningen att vi har valt att undersöka just realityserier är att de är moderna exempel på medietexter 

som härstammar från den dokumentära genren, i vilket det finns ett sanningsanspråk på ett helt annat 

sätt än öppet fiktiva tv-produktioner. Sådana produktioner förväntas att i så liten utsträckning som 

möjligt ge ett sken av att vara konstruerade efter givet manus för att berätta en historia, utan försöker 

istället framstå som verklighetsskildrande och realistiska.4 Med det som utgångspunkt vill vi därför 

försöka se vilken representation som serierna ger av de olika orterna och livsstilarna och problematisera 

kring vad det kan innebära om bilden av dessa grundar sig i människors antaganden och fördomar. 

                                                
4
 Kilborn, Richard & Izod, John, An introduction to television documentary: confronting reality, Manchester Univ. 

Press, Manchester, 1997 s. 4f. 
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3. Frågeställning 

Hur representeras områdena Hornstull, Östermalm, Örebro, Östberga, Högdalen och Henriksdalsberget i 

vilka realityserierna Danne & Bleckan samt Rebecca & Fiona utspelar sig? 

Vilka skillnader finns i representationen av de olika geografiska områdena? 

 

4. Material och Avgränsning 

Vi kommer i denna uppsats utgå från två serier; Danne & Bleckan samt Rebecca & Fiona. Båda är från 

början producerade för SVTs webbkanal SVT-play men vissa delar har även sänts över traditionell 

television.5 Bägge serierna har ett liknande format med avsnitt om ca 15 minuter och med ett spann på 

totalt tio till tolv avsnitt per serie. 

 

Vi avser att studera samtliga avsnitt av dessa serier för att därefter mer ingående undersöka de delar 

som vi anser mest relevanta för syftet. Med detta menar vi scener, klipp eller repliker där det tydligt syns 

eller uttalas att det finns en specifik geografisk ort som representeras. Därför kommer exempelvis 

personliga intervjuer med karaktärerna i neutrala studiomiljöer att undvikas i själva analysen om fallet 

inte är sådant att det fortfarande är relevant för uppsatsens syfte. 

 

Rebecca & Fiona är en realityserie som producerades exklusivt för SVTs webbkanal SVT-play av 

produktionsbolaget Art89.6 Serien visades under hösten och vintern 2010 till 2011 i tolv avsnitt. Enligt 

SVTs hemsida handlar serien om Rebecca Scheja och Fiona Fitzpatrick som är bästa kompisar. 

Tillsammans arbetar de som musikproducenter och dj:s och tittarna får följa deras vardag som kvinnliga 

musikproducenter i en mansdominerad musikgenre. Serien skildrar vardagliga företeelser så som 

umgänge med kompisar, men också livet i dj-bås runt om i landet på diverse klubbar och Stockholms 

natt- och uteliv. 7 

 

Ungefär ett år senare började Danne & Bleckan att sändas. Även detta program sändes först på SVT-play 

och var precis som Rebecca & Fiona producerat av Art89. Serien består av tio avsnitt och handlar om hur 

Daniel Eriksson och Anders Bleckhorns genom att tillsammans öppna tatueringsstudion Salong Betong i 

                                                
5
 Med traditionell TV syftar vi på tablåbunden television som sänds såväl som digitalt, analogt och via satellit. 

6
 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=109985&a=2529762 Hämtad 2012-05-31 

7
 http://svt.se/2.135580/rebecca_och_fiona Hämtad 2012-05-31 
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Högdalen lyckats vända ett liv i utanförskap och till synes utan framtidsutsikter till ett liv med mer 

möjligheter att ta hand om familj och vänner samtidigt som spåren från det tidigare livet finns kvar.8 

 

Anledningen till att vi har valt att analysera just dessa två serier är för att de båda är producerade under 

de senaste tre åren och formatet är detsamma; de består av ett begränsat antal avsnitt som var för sig är 

ca 15 minuter långa. Detta innebär att de har ungefär likadana utrymmen för att konstruera sin 

narration inom varje avsnitt och i serierna som helhet. Att serierna liknar varandra på detta sätt gör 

också att de blir lättare att jämföra direkt med varandra än om vi hade valt en dokumentärserie med 

timmeslånga avsnitt. Att båda serierna också är producerade främst för webbtv och dessutom för 

samma kanal av samma produktionsbolag gör att man skulle kunna diskutera huruvida det är samma 

målgrupp eller om det kanske finns en likriktning i representationen just där.  

 

                                                
8
 http://svt.se/2.162006/sida Hämtad 2012-05-31 
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5. Tidigare forskning 

En del tidigare forskning har gjorts över mediers representation av olika orter, bland annat skrev Urban 

Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi en rapport som heter Miljonprogram och media - 

Föreställningar om människor och förorter. Denna rapport publicerades 2002 och skrevs på uppdrag av 

Riksantikvarieämbetet och Integrationsverket. Rapporten hade syftet att presentera “utsagorna kring 

förorterna Tensta, Rinkeby, Kista, Akalla, Husby och Hjulsta på Järvafältet i Stockholm sedan 1960-talet 

och framåt.”9 

 

I rapporten har man utrett de diskurser som dominerat i medierna och på så vis försökt belysa och förstå 

varför vi har den dominerande bilden av de förorter som representeras i rapporten. Författarna kommer 

fram till att medierna låter förorterna vara symboler och representanter för olika symptom i samhället. 

Representationen är stereotyp till både form och innehåll och fokuserar på avvikelser från det svenska 

normaltillståndet. Medierna andrefierar de som bor i förorterna och visar ett beteende som inte lever 

upp till de tankar som finns uppställda om normalitet. Denna andrefiering legitimerar i sin tur de 

åtgärder och program som statliga myndigheter tagit till för att engagera “de andra” i det den svenska 

normaliteten. “Det uttalas inte explicit att det är just svensk man ska vara men den jämförande variabeln 

är svenskheten (…)därför är det med svenskheten som måttstock som bedömningen av den Andre sker. 

Att bli jämförd mot en norm betyder att man utgör en avvikelse och placeras utanför det normala. 

Genom att klassificera förortsområden som utanför eller utsatta kan avvikelsen också representeras 

genom platsen och få en lokalitet, en geografi.”10 

 

Författarna konstaterar att kontrasten som skapas mellan stadens olika områden och platser samt 

människorna som bor där är en viktig beståndsdel i den mentala segregation som idag finns i Sverige.  

 

                                                
9
 Ericsson, Urban, Molina, Irene & Ristilammi, Per-Markku, Miljonprogram och media: föreställningar om 

människor och förorter, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2002 s.8 
10

 ibid s.102f 
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6. Teoretisk Ram 

6.1 Den dokumentära genren och Reality 

Det har alltid varit problematiskt att försöka återberätta verkliga historiska skeenden genom ett 

dokumentärt format. Förutom frågor så som subjektivitet kontra objektivitet eller medvetenhet om 

dokumentationen hos objekten, så måste man alltid ställa frågor om skaparnas egna medvetna eller 

omedvetna motiv med det “skapade” materialet.11 

 

Dokumentärfilmen som grund definieras av Bill Nichols med fem olika karaktärsdrag: 12 

 

1. Det finns en bestämd retorik man använder sig av då dokumentärer traditionellt rör sig i vad som av 

honom kallas för “nyktra” diskurser. Exempel på dessa är ekonomi, medicin, juridik, historia osv. 

Dokumentära filmer eller serier delar kanske den narrativa strukturen i berättandet med dess öppet 

fiktiva motsvarigheter men tonen förhåller sig på ett bestämt sätt till vissa förutbestämda principer inom 

den dokumentära genren. 

 

2. Man använder sitt inspelade material som en form av argument till att det som berättas är sanning. 

Bilder och ljud blir bevis på att det som händer i filmerna har en grund i den faktiska världen. 

 

3. Det finns en etik i stilen som man använder sig av när man filmar sitt material. Om man som tittare 

upplever att dokumentationen gjorts på ett påträngande eller märkbart störande sätt för objekten så ger 

det en känsla av brist på trovärdighet i återskildringen. Detta märks då man enligt denna princip, trots en 

förmodad vilja att komma så nära verkligheten som möjligt, behöver ha ett visst avstånd till det man 

dokumenterar. 

 

4. Medvetenheten om att de skeenden som äger rum i filmen drabbar verkliga människor skapar en 

annan känsla hos mottagaren än i de öppet fiktiva. En våldsam handling skapad av specialeffekter kan bli 

väldigt obehaglig i sin explicitet men när det handlar om faktiska händelser som dokumenteras så gör 

själva känslan av att det vi ser har sin grund i en faktisk värld bortom filmen att man i grunden påverkas 

                                                
11

 Nichols, Bill, Blurred boundaries: questions of meaning in contemporary culture, Indiana Univ. Press, 

Bloomington, 1994 
12

 ibid s. 47f. 
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annorlunda. Allt detta har såklart mycket att göra med vilka förkunskaper och förväntningar man som 

åskådare har inför det som visas. Poängen är att en iscensatt avrättning i en fiktionsfilm kan vara mycket 

obehaglig men aldrig på ett sådant sätt som en påstått autentisk motsvarighet, inspelad från exempelvis 

Irakkriget genomförd av riktiga soldater, upplagd på Youtube. 

 

5. Dokumentärer för mottagaren närmare den faktiska världen än vad fiktionen gör. Där fiktiva filmer 

återspeglar denna värld ligger dokumentärens ambitioner i att reflektera den. En påhittad historia, 

utspelad i en miljö som refererar till verkliga platser kommer inte lika nära den “riktiga” värld som en 

dokumentär återspeglar. Detta gör att man känner sig närmare de händelser och personer som existerar 

i texten och man får en tydligare bild av vilken roll man själv kan spela i en viss problematik(och kanske 

även en lösning på denna) som dokumentärer ofta bygger på. 

 

Med dessa distinktioner för vad som generellt kännetecknar en dokumentär av klassiskt format i ryggen 

så hävdar Nichols att reality-tv inte följer någon av dessa punkter.  

 

Det man måste ha i åtanke här är att Nichols skrev detta 1994 och utifrån de realityserier som var 

aktuella då. Det har förstås hänt en del i genren sen dess, t.ex har den med introduktionen av dokusåpor 

förändrats. Dock finns det ändå mer likheter med serierna som Nichols tar upp än med exempelvis 

dokusåpor när det kommer till de serier vi valt att titta på i denna uppsats. Serierna består inte av något 

tävlingsmoment. De blir alla benämnda som just “reality” av sina producenter, istället för just dokusåpor 

eller dokumentärer. 

 

Var gränsen idag går för vad som räknas som dokumentär och som reality kan vara svår att definiera. 

Dokumentärer behöver inte bara rör sig i de s.k. “nyktra diskurserna” och reality kan man mycket väl 

behandla mer seriösa ämnen på ett diskuterande och undervisande sätt.  Nichols andra karaktärsdrag 

som handlar om hur dokumentärer använder komponenterna i mediet för att argumentera om en 

sanning i dokumentation kan vara lika diskutabel i såväl en dokumentär som en realityserie. Bara det 

faktum att man i båda fallen använder sig av samma typ av teknik för att spela in ljud och bild innebär att 

det finns samma medvetenhet hos objekten oavsett reality eller dokumentär, om att man blir bevakad 

och föremål för en offentlighet. Om objekten agerar eller beter sig annorlunda framför kameran än vid 

andra, oövervakade, tillfällen blir därför lika relevant fråga i båda fallen. På samma sätt kan vinklar, 

ljussättning, ljudredigering etc. konstrueras på samma sätt av producenter verksamma inom båda 
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genrerna för att vrida medietexten på ett sätt så att resultatet ligger närmare deras egna subjektiva bild 

av verkligheten än vad den kanske gör hos de filmade objekten eller mottagaren, om denna skulle varit 

en del av den dokumenterade händelsen.13 

 

Båda genrerna kan därför sägas vara lika diskutabla när det kommer till sanningsanspråket och möjlighet 

till vinkling i produktionen. Det som då skulle kunna definiera skillnaden handlar förmodligen därför om 

hur formatet för reality formas för att i första hand vara tilltalande, och i andra hand argumenterande. 

En förklaring ligger nog i att reality har sina rötter i TV och förknippas därför också främst med det 

formatet vilket skulle innebära att andra villkor gäller för dokumentärer som mer kan förknippas med 

film. Med en tv-produktion jobbar man nästintill uteslutande efter en veckobaserad tv-tablå, vilket 

betyder att det finns vissa krav på att locka tittare att dels återvända varje vecka för nya avsnitt men 

också att välja programmet före det som sänds samtidigt på andra kanaler. De serier vi valt att titta på 

här är förvisso producerade främst för webben och den tekniska utvecklingen som har inneburit att 

serier kan vara tillgängliga i alternativa medier, dygnet runt kan innebära att formen för vissa genrer som 

t.ex. reality får ett nytt utrymme att formas annorlunda än när visuella medietexter uteslutande fanns 

offentligt tillgängliga via marksänd TV och biografer.14 

 

Den utgångspunkten man kan ha vad gäller skillnaderna skulle då kunna sammanfattas i att 

dokumentärer i motsats till reality har som tradition att främst upplysa och utbilda sin publik. Att se det 

som en absolut sanning är dock helt klart möjligt att ifrågasätta. Även om ett budskap i sig självt kan vara 

en stark anledning för en publik att söka sig till produktionen så kan man inte heller här bortse från 

vilken påverkan kraven och önskan om distribution, finansiering etc. har för den färdiga medietexten. 

Även om man påstår att det främsta syftet med dokumentären är att uppmärksamma sin publik så är 

tillgänglighet och underhållning också en stor del av genren. Och i ett medieflöde av idag som bara blir 

större så borde också kraven på att synas också öka. Så en dokumentär kanske sätter budskapet först 

och underhållningen därefter när realityn gör tvärtom, men denna uppdelning torde bli allt mer svår att 

tyda allt eftersom genrerna får nya spelregler med webbtv, större medieutbud och ökad konkurens. 

 

 

                                                
13

 Kilborn, Richard & Izod, John, An introduction to television documentary: confronting reality, Manchester Univ. 

Press, Manchester, 1997 s. 28 
14

 ibid. s. 85f. 
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6.2 Representation 

Representation kopplar ihop mening och språk, med kultur. Med det menas att representation 

“använder språk för att berätta något meningsfullt om, eller representera världen meningsfullt, till andra 

människor.” 15 Representation är en viktig del av den process där mening produceras och delas mellan 

människor inom en kultur.  

 

En viktig del av representation är teorin om “annorlundahet”, och människans fascination för det som är 

annorlunda.  Saussures argument för varför skillnader, “annorlundahet”, är så viktiga är att för att 

mening uppstår i relationer. Med det menar Saussure t.ex. skillnaden mellan svart och vitt. Vi vet vad 

svart betyder, inte för att det finns någon typ av svarthet, utan för att vi kan kontrastera det med 

motsatsen, alltså vitt. Det är skillnaden mellan vitt och svart som betecknar och bär mening. Detsamma 

gäller när man ska representera en nationalitet eller kulturell tillhörighet. Vi markerar skillnaden mellan 

oss själva och de vi inte är.16 

 

Den franska antropologen Claude Lévi-Strauss menar att sociala grupper tillskriver mening i sin värld 

genom att klassificera och sortera ting och företeelser i olika klassifikationssystem. Även här är 

motsatser viktiga för att kunna göra denna klassificering. 17 

 

För oss är dessa typer av representationer av annorlundahet viktiga i vår studie, då vi vill undersöka just 

skillnaderna mellan livet i de olika serierna vi analyserat. Den franska filosofen och idéhistorikerns Michel 

Faucoult visar att speciella sätt att tala om olika företeelser, det som inom medieforskning kallas för 

diskurser, påverkar hur vi uppfattar världen och oss själva.18 Möjligheten att påverka en diskurs är en 

form av makt som kan utövas av t.ex. ett produktionsbolag som producerar en realityserie för att bilda 

en viss uppfattning om en speciell ort eller stad. Det är därför intressant att undersöka på vilket sätt just 

de serier vi har valt att analysera beskriver eller målar upp livet i de orter som subjekten vistas i, då det 

sänder ut en signal till alla tittare om hur livet ser ut där.  

 

 

                                                
15

 Hall, Stuart i Hall, Stuart (red.), Representation: cultural representations and signifying practices, Sage, London, 

1997 s.15 
16

 ibid s.234 
17

 ibid s.236 
18

 Gauntlett, David, Media, gender and identity: an introduction, New ed., Routledge, London, 2008 s.143 
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6.3 Kultur och identitet 

Ordet kultur kan beskrivas på en rad olika sätt. I John Storeys Cultural Theory and Popular Culture: An 

Introduction nämns tre olika definitioner; 

 

1. Kultur som “en allmän process av intellektuell, andlig och estetisk utveckling”.19 Exempelvis kan vi 

använda oss av den formuleringen när vi talar om den kulturella utvecklingen i västvärlden och endast 

refererar till stora filosofer, konstnärer och poeter.  

 

2. Ett annat sätt att definiera ordet kultur är genom ett visst sätt att leva, oavsett om det gäller en 

folkgrupp, religion eller tidsperiod. Använder vi oss av den här definitionen måste vi ha fler faktorer i 

åtanke än bara de estetiska och intellektuella, så som högtider, idrott och religiösa festivaler.20 

 

3. Slutligen definieras kultur som de verk och praktiker vars huvudfunktion är att producera betydelse 

och mening. Exempel på detta är litteratur, teater eller musik. Verk som är skapade för att vara precis 

vad de är, och på så vis skapa mening.21 

 

Vi vill med hjälp av definition två ta reda på om det finns några skillnader i hur kultur skildras i vårt 

material från en plats till en annan, där avståndet mellan platserna är relativt små. Vi kommer även att 

ha definition ett och tre i åtanke där vi tycker oss finna koppling till vårt syfte, t.ex. olika musikval. 

 

Begreppet “identitet” används ofta i vardagliga sammanhang, så som att “man ska hitta sin sanna 

identitet”. Inom forskningen är man dock inte helt överens om hur man ska se på identitet; ska den 

betraktas som något individuellt och mentalt, eller ska den betraktas som något socialt och språkligt. Är 

identiteten något statiskt där varje person har en enda sann identitet som oförändrad bärs med av 

individen in i alla situationer, eller är identiteten beroende av den sociala och kommunikativa 

situationen personen befinner sig i och således under ständig förändring.22 

 

                                                
19

 Storey, John, Cultural theory and popular culture: an introduction, 5. ed., Pearson Education, New York,  2009 s. 

1-2 
20

 ibid.  
21

 ibid. 
22

 Olausson, Ulrika i Berglez, Peter & Olausson, Ulrika (red.), Mediesamhället: centrala begrepp, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 141ff. 
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Dessa två teoribildningar ter sig motsägelsefulla i sina respektive antaganden om identiteten, alltså att 

den ena lägger vikt vid det stabila, kognitiva samt mentala och den andra vid det tillfälliga, diskursiva 

samt språkliga. Gemensamt för båda dessa teorier är dock att båda lägger stor vikt vi den sociala 

aspekten av identitet, d.v.s. att den är en produkt av umgänge och levnadsförhållanden vilket i sin tur 

leder till att vi som människor har vissa identiteter gemensamt med andra människor från samma 

bakgrund. 23 

 

Den teori som tilltalar oss mest och är mest intressant för vårt syfte är att identiteten bygger på en rad 

olika faktorer. Kön kan vara en sådan viktig faktor, precis som etnicitet också kan vara centralt. Klass, 

ekonomisk bakgrund, ålder, sexualitet, utbildning, kulturell bakgrund, kriminellt förflutet, övervikt, 

arbete och boende är andra viktiga aspekter när en identitet formas.24   

 

Dessa grundfaktorer i sig är relativt stabila och trögrörliga, men tillsammans bildar de inte en absolut 

identitet, utan kombineras på varierande sätt beroende på situation. Alltså äger varje människa en 

helhet av olika identiteter där vissa blir tydliga vid vissa tillfällen. Inom diskursteorin markerar man 

identitetens tillfälliga natur genom att tala om “identitetspositioner”. I detta sammanhang handlar då 

identitet, för att förenkla det något, om identifikation. Individen känner sig tillhörande en social grupp i 

en viss situation, och eftersom situationerna ändras, ändras också identiteten och individen har då 

möjlighet att identifiera sig med flera olika gemenskaper från ett tillfälle till ett annat.25 

 

Vi är i denna studie nyfikna på, och vill undersöka, hur identiteter förändras just utifrån de olika platser 

som våra subjekt befinner sig på och på vilket sätt subjekten identifierar, eller inte identifierar, sig med 

respektive plats.  

 

 

                                                
23

 Ibid. 
24

 Gauntlett, David, Media, gender and identity: an introduction, New ed., Routledge, London, 2008 
25

 Höijer, Birgitta i Höijer, Birgitta (red), Ideological horizons in media and citizen discourses: theoretical and 
methodological approaches. Nordicom, Göteborg 2007. s. 34 
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7. Metod 

Vår analysmetod består av en kombination av två olika kvalitativa innehållsanalytiska metoder; narrativ 

analys och semiotisk analys. Den narrativa delen i vår analys baseras främst på Arthur Asa Bergers 

Narratives in Popular Culture, Media, and Everyday Life. Den narrativa analysen ger en god överblick 

över handlingen i de serier vi har valt att analysera. Narrativ analys blir ramverket i vår analys, för att få 

en övergripande bild av vad som faktiskt sker och vad det är som serierna vill berätta för historier. På 

detta sätt vill vi undersöka representationen för de olika områden där serierna utspelar sig och vilken 

betydelse de får i narrativen. 

 

Vi har valt Bergers bok då han belyser vikten av att förstå att allt vi konsumerar, vare sig det är tv, radio, 

teater, en bok eller bara en godnattvisa, innehåller olika narrativ. Olika händelser som hela tiden tar 

handlingen framåt. Berger förklarar också att vi själva hjälper till och fyller i handling, där ingen sådan 

finns beskriven. Exempelvis fyller vi som läsare själva i vad som händer mellan rutorna i en serietidning, 

där vi egentligen bara får ögonblicksbilder.26 På samma sätt kan man läsa in vad som händer mellan 

scenerna i ett avsnitt av en tv-serie. Varje avsnitt av de serier vi analyserar har ett narrativ, samtidigt 

som serierna som helhet har ett eget. Vår uppgift kommer att bli att ta reda på hur de olika områden och 

platser som serierna utspelar sig på används i narrativen. Vi avser att analysera hur vissa platser används 

för att driva narrativen vidare och hur man som tittare upplever platserna genom vad som visas för oss i 

serierna. 

 

För att sedan få hjälp med att gå in på detalj i bilderna blir den semiotiska analysen viktig för att tolka 

vad som sker och visas. I våra semiotiska analyser utgår vi främst från Keith Selbys och Ron Cowderys 

How to Study Television. I deras modell för hur man analyserar medierade texter tänker vi framförallt 

använda oss av den delen som där benämns som “Konstruktionen” när det kommer till att semiotiskt 

närmare analysera texten. Dvs. att se hur “misé-en-scen”(de aspekter av bilden som är jämförbara med 

teatern, i princip allt det som existerar i själva bilden/bilderna) är upplagt, men även hur de tekniska 

aspekterna av inspelningen fungerar som exempelvis bildens storlek, vilken vinkel man har filmat ifrån, 

bildens komposition m.m. Dessa punkter som mer berör textens ytliga och estetiska utformning känns 

mest givande att använda för syftets ändamål när det kommer till att undersöka vad det faktiskt är som 

vi får se och höra i materialet. Det kan i bild och ljud finnas symboler och tecken som inte lika tydligt får 

                                                
26

 Berger, Arthur Asa, Narratives in popular culture, media, and everyday life, Sage, Thousand Oaks, Calif., 1996 s. 

2ff. 
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utrymme i en ren narrativ analys men som ändå kan vara relevant för den representationen serierna 

som helhet står för. Semiotiken tillåter oss även undersöka delar av konstruktionen, så som musikval, 

klipp, olika kameravinklar osv. Olika tekniska koder så som avståndet till det som filmas, eller ljussättning 

är exempel på sådant vi här kommer att undersöka då detta konnoterar olika relationer mellan 

mottagaren och subjekten. Exempelvis innebär en s.k. closeup dvs. närbild att man som tittare känner en 

större intimitet med subjektet än i en s.k. longshot där kontexten runt omkring subjekten istället hamnar 

i fokus, vilket ofta används för att etablera ett sammanhang.27 

 

Då detta är två metoder som söker förklaring i medierade texters innehåll känns det givande för vårt 

syfte.  Nackdelen med metoden är att man som tolkare måste ta hänsyn till så många aspekter som 

möjligt. Hur vi tolkar en text beror på så många olika faktorer att det är svårt att ge alla lika stor 

uppmärksamhet. I denna metod tas t.ex. inte lika stor hänsyn till produktionsomständigheter och 

bakgrunder, utan fokuserar istället helt på den medierade texten. Det gör att det finns olika 

tolkningsmöjligheter beroende på egna erfarenheter hos tolkaren. Vi ser här en styrka i att vara två 

personer som analyserar materialet, då risken för en alltför ensidig tolkning minskar. 

 

 

                                                
27

 Selby, Keith & Cowdery, Ron, How to study television, Macmillan, Basingstoke, 1995 s. 41ff. 



17 

8. Analys 

 

8.1 Rebecca & Fiona 

I Rebecca & Fiona får vi följa med två tjejer i deras liv som producerande och spelande DJs. Under tolv 

avsnitt avhandlar serien en mängd olika händelser och sekvenser från en sommar där ett kamerateam 

följer Rebecca Scheja och Fiona Fitzpatricks (härefter refererade till som R&F). I serien speglas relationen 

mellan tjejerna och deras medarbetare.  

 

R&F befinner sig lite varstans, alltifrån i deras stökiga lägenhet i Hornstull till en konsertlokal i London, 

där de är förband för den svenska artisten Robyn. De spelar på en nästan tom lokal i Örebro och de får 

spela för bl.a. kungen och drottningen i Konserthuset i Stockholm under Polarprisets ceremoni. De gör 

radiointervjuer i Stockholm och är ute och festar i Visby, allt detta samtidigt som de är noga med att 

förmedla en bild av sig själva och sitt budskap. Tillsammans driver de en socialistisk blogg, och de får 

tampas med kritiken från skeptiker som menar att det inte går att vara både socialist, DJ och snygg tjej 

samtidigt, utan att vara en del av det de egentligen är emot. Samtidigt handskas de med pressen att 

producera ny musik för sitt skivbolag utan att deras personliga vänskapsrelation helt ska falla sönder. 

 

De geografiska områden vi har valt att analysera är Hornstull och Östermalm i Stockholms innerstad, 

stockholmsförorten Östberga samt staden Örebro. Dessa fyra platser har vi valt eftersom de blir tydligt 

representerade och ibland återkommande genom serien. 

 

8.1.1 Hornstull 

Serien etablerar tidigt att R&F bor tillsammans i en lägenhet i Hornstull på Södermalm i Stockholm. I en 

tidig scen i det första avsnittet befinner vi oss här och en stillbild med orden “lägenheten” och 

“hornstull” avbryter den rullande filmen. Precis innan får man se ett klipp som visar upp ett brevinkast 

där det ovanför finns en handskriven lapp där det står “HÄR BOR REBECCA SCHEJA & FIONA 

FITZPATRICK”. Man får därmed som tittare nästan omgående klart för sig att de bor tillsammans och 

ganska specifikt var de gör det. Att lappen är handskriven och ser ut att vara fasttejpad av de själva tyder 

på att de inte är någon av dem som äger lägenheten eller hyr den i första hand.  

 

Här är man inne i första avsnittets tredje minut och som tittare har man redan blivit informerad om att 

de båda två är yrkesverksamma DJs och musikproducenter och därför förmodligen populärkulturellt 
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intresserade och kunniga. Lappen kan tolkas som ytterligare ett tecken som visar på en allmän kreativ 

ådra hos R&F då den är skriven med en tydligt genomtänkt estetisk stil där alla bokstäver är tjocka och 

själva namnen är ifyllda.  

 

De första bilderna inifrån lägenheten är närbilder på ett stökigt och ostädat kök. Kameran är i de två 

första klippen statisk, och det första visar en gasspis med en använd stekpanna med intorkade 

stekrester. I bakgrunden syns en bakplåt med bakplåtspapper och några scones på. Bredvid ligger en kniv 

och det ena sconet är skuret till hälften. Därefter får vi se ytterligare en närbild, denna gång på en 

halväten tallrik med makaroner och vad som skulle kunna vara en bit av en falukorvsskiva. Det är med 

andra ord väldigt tydligt att matresterna har stått kvar en tid utan att någon varken har ätit upp, slängt 

eller städat undan det. De efterföljande klippen visar en dialog mellan R&F där Rebecca letar efter mat i 

en totalt igenfrostad frys och därefter häller upp ett glas mjölk, samtidigt som hon frågar hur gammal 

mjölken egentligen är.  

 

Resten av scenen visar hur R&F går runt i lägenheten samtidigt som de berättar hur de båda träffades. 

Precis som det i detalj filmade köket kan man se att även resten av lägenheten präglas av en allmän 

oordning. Rebecca försöker sortera kläder och Fiona går igenom gamla kvitton. Det framgår att de ätit på 

restaurangen Ljunggrens för 1500 kronor, en restaurang som precis som deras lägenhet ligger på 

Södermalm.28 Fiona berättar att någon har ätit unggrisrygg. Detta ställer sig i skarp kontrast mot det 

smutsiga köket och de betydligt billigare maträtter som man nyss fått se som rester. I samband med 

detta får man se ett slags diplom där det står att de vunnit ett pris för årets bästa DJs i Stockholm samt 

hur någon lägger fram en tidning där R&F är på framsidan tillsammans med rubriken “PARTYPOLITIK”. 

 

Den introducerande bilden man som tittare får av R&F och deras liv i Hornstull är harmonisk och 

avslappnad. Det målas upp en bild av en stark relation mellan R&F. De bor ihop, pratar öppet om 

varandra framför kameran och berättar att de helst av allt vill försörja sig genom att ha roligt ihop. Den 

stökiga miljön som man kan tänka sig att en del människor inte skulle kunna leva med, verkar inte vara 

något som berör de båda överhuvudtaget. De bilder man får av köket vad gäller kostnaden på maten och 

avsaknaden av ordning är något som man vanligtvis kanske skulle konnotera med en social utsatthet i 

form av exempelvis ekonomiska svårigheter. Något som här istället blir en kontrast när man får se att de 

är framgångsrika och omtalade för vad de sysselsätter sig med samtidigt som det framgår att de har ätit 

                                                
28 http://www.restaurangljunggren.se/kontakt - Hämtad 2012-05-08 
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dyrt ute på restaurang. Man skulle kunna sammanfatta att livsstilen som lägenheten visar på är den av 

en tonåring som sätter allt det roliga i livet först och tar en dag i taget. 

 

I det första avsnittets slut får man följa med Rebecca ut när hon ska handla mat i vad man får anta är en 

butik som ligger i närheten av lägenheten, då avsnittet är konstruerat så att scenen innan visar när de 

ligger hemma och är trötta efter en sen utekväll. Väl i butiken så medges inte kortet i kassan när hon 

försöker att betala. Ingen av de som följer med och filmar går in och hjälper till med betalning för att 

underlätta för övriga människor i affären som annars måste vänta eller för att R&F ska få mat. En 

möjlighet kan vara att just detta sker men när kameran varit avstängd för att hålla konstruktionen av 

realism intakt. 

 

Under nästan alla av de sju första avsnitten, där R&F bor tillsammans i Hornstull så tar avsnittens 

narrativ sina avstamp härifrån. Lägenheten präglas genomgående av de stora högar med kläder, 

hygienprodukter, böcker, tidningar och påsar som osorterat har spridits ut i bostaden. Med andra ord är 

den ungdomliga eller bekymmersfria stämningen som boendet i Hornstull innebär för R&F konstant. 

Ofta i scenerna som utspelar sig här så sorterar man kvitton, gör sig i ordning för att gå ut och spela eller 

diskar och städar utan att det egentligen verkar ha någon effekt på mängden disk och osorterade saker. 

 

I avsnitt fyra avhandlas R&Fs politiska engagemang med utgångspunkt i deras blogg som har ett tydligt 

socialistiskt fokus. I början av avsnittet sitter Fiona på sängen och skriver i bloggen samtidigt som 

Rebecca står med disken och berättar om hur just Fiona brukar vara bättre att uppdatera den och hur 

hon själv föredrar att göra detta om det finns “bra material och fina bilder”. Detta blir ganska signifikant 

för deras politiska budskap då det i serien tydligt lyfts fram att R&F både som artister och personer 

blandar tydliga politiska åsikter med ytlighet. Något de får kritik men också beröm för, bl.a. av två för 

serien anonyma män i första avsnittet. De bakom kameran har uppenbarligen ställt en fråga till de båda 

men som tittare får man bara höra svaren. Man kan anta att frågan handlar om hur männen uppfattar 

R&F. Värt att fundera över här är huruvida fler personer blivit tillfrågade och lämnat andra, mer negativa 

svar, men inte fått ta del av utrymmet i just detta avsnitt. Den ena mannen påpekar att han tycker att 

det är trevligt att de är socialister och hur de inte är som “många utav de här stureplans-fittorna”. Ett 

nedsättande uttalande om en kategori av människor som mannen här väljer att sammanfatta med 

Stureplan i Stockholm. Man kan anta att han främst syftar på människor runt de nattklubbar i närheten 

av Stureplan då R&F främst är kända som DJs. Eftersom det för tittarna är tydligt att R&F bor i just 
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Hornstull så blir mannens val att beskriva “dom andra” som “stureplansfittor” att uppdelningen “vi och 

dom” blir väldigt bunden till två olika platser inom Stockholm. Man kan dock inte anta att mannen vet 

var R&F bor. Ändå är hans bild av R&F oförenlig med människorna han förknippar med Stureplan, och 

serien godkänner till viss del denna uppdelning genom att välja att visa upp mannens svar och vara tydlig 

med att R&F under halva serien bor i just Hornstull. 

 

I avsnitt sju tvingas R&F att flytta isär eftersom deras kontrakt på lägenheten går ut. Avsnittet inleds med 

att kameran sakta sveper över lägenheten. Ingen människa syns i bild men man hör ett meddelande på 

en telefonsvarare från deras manager Agge som spelas upp över bilderna. Han tar upp hur 

bostadssituationen ser för de båda och vad som behöver göras inför flytten. Lägenheten ser ut att vara 

mer ostädad än någonsin. Kläder ligger buntade i högar överallt och man ser hur det flyger 

dammpartiklar i solljuset. I meddelandet berättar Agge att saker som inte är R&Fs har gått sönder och 

måste ersättas. Fiona berättar senare, samtidigt som ett kollage av stilbilder från olika fester i 

lägenheten visas, hur lägenheten förr kändes som ett kollektiv ständigt befolkat av minst sju personer 

samtidigt och hur det blev allt svårare att rå om den när de båda fick pojkvänner. När de nu tvingas flytta 

isär så blir nästa hem för de båda hos deras respektive pojkvänner, något som verkar mer problematiskt 

för Fiona än för Rebecca. Den senare berättar att hon har många goda minnen från vad hon kallar en 

“tonårsvinter” med mycket fester och att det är lite sorgligt men samtidigt skönt att lämna detta. 

Rebeccas pojkvän bor ensam medan Fionas pojkvän bor tillsammans med två andra killar. För Fiona blir 

flytten något ångestfyllt vilket hon flera gånger uttrycker. Trots att lägenheten i Hornstull konstant har 

varit ostädad, så klagar hon på att det är äckligt i sin killes lägenhet som är ungefär lika stökig som den i 

Hornstull. Trots att hon tidigare beskrivit lägenheten i Hornstull som ett mysigt kollektiv, är hon inte 

positiv till att bo tillsammans med tre killar. Man kan säga att när de lämnar Hornstull så lämnar de också 

en del av sin identitet som bekymmerslösa tonåringar för att istället gå in i en mer vuxen värld. De två 

efterföljande avsnitten tar dels upp deras barndom och dels hur R&Fs relation privat kan komma att 

påverka den professionella. Båda bygger på en känsla av utveckling från subjekten R&F som börjar i och 

med att de flyttar från Hornstull.  

 

8.1.2 Östermalm 

Första gången serien explicit visar att R&F befinner sig på Östermalm är i avsnitt två när de är på ett 

möte med skivbolaget Pope Records. Det görs genom att texten “skivbolaget, östermalm” visas över en 

stillbild, precis som när det stod “lägenheten, hornstull”. Precis innan de går till skivbolaget visas Fiona 
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vid ett gathörn. Hon talar med någon i telefon och säger bl.a. att varken hon eller Rebecca har några 

pengar. Anledningen till att detta är relevant återkommer vi till senare i detta kapitel.  

 

På väg till skivbolaget filmas R&F bakifrån när de promenerar. Samtidigt filmas omgivningarna de går 

igenom, främst de byggnader de passerar som samtliga är sekelskiftesbyggnader med stora utsmyckade 

entréer. Runt omkring på gatorna syns knappt några bilar, varken parkerade eller passerande, och inte 

heller några människor rör sig runtomkring. När de kommer in till receptionen hos skivbolaget möts vi 

som tittare av en ljus lobby med mörka möbler. Inredningen är avskalad och väldigt ren och det står en 

välfylld fruktskål framme. Det finns även ett kylskåp där Fiona direkt tar ut två läskedrycker. Väl på mötet 

är det bara närbilder av R&F samt representanterna för skivbolaget och det uttrycks inget speciellt om 

Östermalm som stadsdel. Däremot är det faktum att de är just där intressant. Östermalm förknippas här 

med arbete och en seriositet, vilket det senare kommer att göra igen när vi får träffa R&Fs manager. R&F 

berättar i slutet av mötet om deras ekonomiska situation för sina medarbetare på skivbolaget, som i 

nästa klipp helt utan vidare lånar ut 2000 kronor till R&F. Östermalm förknippas här med fina byggnader, 

seriositet, arbete och ekonomisk trygghet, saker som inte finns representerade i framställningen av 

Hornstull. 

 

Nästa gång Östermalm representeras är i avsnitt tre när deras manager Henrik “Agge” Augustin 

intervjuas. Återigen används en text över en stillbild och det står “Agges kontor, Östermalm”. På den 

bilden visas en smal gata med några människor gående på trottoaren. Byggnaderna som syns är även här 

byggda i sekelskiftesstil med utsmyckade entréer. Människorna som rör sig på gatan är samtliga klädda i 

kavaj och skjorta, något som konnoterar kontorsarbete och seriositet. Under intervjun med Agge så 

framgår det att R&F har missat ett möte med honom. Istället för att vara på mötet får vi under en kort 

sekvens se hur R&F först ligger och drar sig i sängen och sedan går och badar.  

 

Om vi låter Agges identitet vara representativ för platsen han jobbar på, så framstår Östermalm återigen 

som en plats som representerar arbete och ansvar. Agge, precis som R&Fs medarbetare på skivbolaget, 

hjälper också till ekonomiskt genom att han, i avsnitt sju, betalar för R&F när de är tvungna att köpa 

heminredning på Ikea, för att ersätta saker de haft sönder i lägenheten de hyrde i Hornstull. Detta 

tillsammans med personerna som visas på stillbilden när Östermalm presenteras i samband med Agges 

kontor, förstärker representationen av Östermalm som en plats förknippad med arbete och ansvar. 
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Sista gången Östermalm representeras (i avsnitt fem) skiljer sig från de övriga gångerna. I detta fall 

träffar R&F tre väninnor på en uteservering på Östermalmstorg. När R&F går in på uteserveringen fryser 

bilden och texten “Östermalmstorg, Stockholm” står över skärmen.  Uteserveringen är avskild från 

resten av torget med gröna buskar och i bakgrunder skymtar man Östermalms Saluhall. Runt omkring på 

uteserveringen sitter det ett tiotal sällskap på olika bord, och R&Fs sällskap sticker ut från de övriga. De 

andra sällskapen ut att alla vara i medelåldern, och den generella stämningen på uteserveringen är lugn 

och sansad, medan R&F och deras väninnor är betydligt yngre och mer högljudda. De andra sällskapen 

som syns i bakgrunden tittar då och då mot R&Fs bord och vissa ser märkbart irriterade ut. Den bild som 

här visas av Östermalm skiljer sig från de andra eftersom den inte tydligt konnoterar arbete, eller är 

arbetsrelaterad. Däremot så framstår Östermalm som moget, seriöst och sansat. 

 

En intressant betraktelse är att R&F redan i första avsnittet spelar in en intervju på Radiohuset i 

Stockholm, som bara ligger ett par hundra meter ifrån Pope Records. Där har de som producerat serien 

valt att skriva “Radiohuset, Stockholm”. En fråga som då dyker upp är ifall produktionsbolaget medvetet 

inte vill förknippa Radiohuset och Sveriges Radio med en stadsdel, eller är det så att gränsen mellan 

Östermalm och övriga Stockholm går vid Oxenstiernsgatan som skiljer skivbolaget och Radiohuset åt. 

 

8.1.3 Örebro 

Det femte avsnittet kretsar till stora delar kring en av R&Fs spelningar i Örebro. I avsnittets första 

sekvens etableras det en stämning av utmattning och uppgivenhet. Låten som spelas i bakgrunden går i 

moll samtidigt som Rebecca berättar i en voiceover att turnélivet har tagit hårt på de båda under den 

senaste tiden. Klippen som visas är över en obäddad säng, ett stökigt hotellrum och en medium close-up 

uppifrån på Fiona när hon ser utmattad och utblottad ut. En sådan bild konnoterar en personlig och 

intim känsla hos tittaren för det filmade subjektet och visar på hur man som tittare ska kunna relatera till 

R&F och deras känslor som kommer att bli dominerande för avsnittet som helhet.29 Nämligen att deras 

liv som “DJ-stjärnor” inte alltid är så bekymmersfritt som det tidigare har sett ut att vara. 

 

Detta efterföljs av en longshot uppifrån på centralstationen i Stockholm med ansiktslösa människor som 

stressar omkring, vilket konnoterar en distans till människorna på bilden, och som tillsammans med 

voiceovern reflekterar R&Fs känsla av isolation från mänsklig kontakt, annat än den med varandra.30 
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När R&F är på bild första gången och talar till kameran, utan en voiceover befinner de sig på 

Centralstationen i Stockholm. Klippet är ett mediumshot, vilket konnoterar en personlig relation till 

subjekten. Rebecca frågar Fiona om hon vet när de ska ta tåget tillbaka hem, varpå Fiona svarar “En 

sekund för mycket i Örebro, och jag dör.” Där får tittarna reda på att det är till Örebro de är på väg, och 

det blir direkt väldigt tydligt att ingen av de två är speciellt entusiastiska inför vistelsen där. De blir då 

uppringda av bokaren på klubben där de ska spela, och de blir meddelade att det har skett en 

dubbelbokning av lokalen och att de inte ska åka dit.  Att det är bokaren som ringer uppmärksammas 

genom att Rebecca säger “Nu ringer den här jävla bokaren” vilket också speglar avsaknaden av 

entusiasm till just spelningen i Örebro. Efter beskedet om att de inte ska spela utrycker Fiona återigen 

sitt missnöje med spelningar i mindre städer genom att säga “de behandlar oss ganska illa (...) att våra liv 

går ut på att åka på sjuka spelningar ute på landet”. I nästa klipp säger Fiona att hon tycker att det är 

ganska skönt att slippa åka och att hon verkligen inte såg fram emot den spelningen. Dessa 

formuleringar tyder på att de ser Örebro som landsbygd, trots att det i skrivande stund är Sveriges 

sjunde största kommun med ca 137 000 invånare31, och att de inte tycker om att spela där.  

 

Vi får sedan se hur de spelar skivor inför en tom publik i Stockholm, på vad som tycks vara en 

utomhusfestival i Tantolunden vid Hornstull, med betydligt mycket mer energi och glädje än vad de 

sedan har när de väl spelar i Örebro. 

 

Efter sin spelning på utomhusfestivalen i Stockholm skiftas stämningen igen till det dystrare. En 

ödesmättad bakgrundsmusik börjar spela och man får höra ett röstmeddelande från R&Fs manager 

Agge, där han bekräftar att de ska spela i Örebro, fast en annan dag. Den dystra musiken fortsätter och 

en närbild på R&F när de sitter i en bil visar att de är på väg mot Örebro. Fortfarande när de kliver in på 

sitt hotell i Örebro, vilket visas med texten “Behrn Hotell, Örebro” över en stillbild, spelas den dystra 

musiken i bakgrunden. Väl inne på hotellrummet dämpas bakgrundmusiken och det visas en närbild på 

Fiona som talar i telefon. Det framgår att hon talar med polisen i Örebro angående en knivattack från 

kvällen innan. Man har här gjort ett kronologiskt hopp i avsnittets narrativ genom att den första scenen 

efter avresan utspelar sig ett okänt antal timmar efter det att de har anlänt till staden. Detta framgår 

genom att det första vi får se och höra när narrativet kommer till Örebro är att Fiona ringer polisen för 

att följa upp en polisanmälan de gjort tidigare under vistelsen. Det visar sig att de har blivit knivhotade 
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av en okänd man som inte gillade att det fanns en kamera som filmade när han försökte prata med R&F. 

Vi får se en sekvens med en skakig och ofokuserad kamera som till den större delen riktas neråt i marken 

samtidigt som man hör en hotfull röst på engelska som samtidigt textas i bild. Det är svårt att tolka exakt 

vilken tid på dygnet själva hotet inträffade då bilden går i ganska mörka skalor samtidigt som man ser att 

människorna i närheten kastar ganska långa skuggor längs med marken men det är svårt att säga om det 

kommer från en gatulampa eller solen.  

 

När de ska spela senare under vistelsen så ser man tydligt hur det regnar. Folk går med paraplyer och det 

visas en närbild på gatstenarna när regnet droppar ner i små pölar. Själva spelningen är folktom och R&F 

har inte alls samma entusiasm bakom mixerbordet som de annars alltid visar. Musiken som spelas i 

bakgrunden går i långsammare tempo än musiken i övriga festscener och är snarare avslappnande än 

festlig. Under spelningen så ser vi i ett klipp hur Fiona sms:ar. I ett annat kollar hon surt in i kameran och 

i ett annat tittar även Rebecca rakt mot tittarna och visar på sitt minspel att hon är på väg att somna. 

 

8.1.4 Östberga 

Östberga representeras utifrån två olika perspektiv i den här serien. Dels när Fiona är och hälsar på ute i 

Östberga, där hennes pojkvän Carli bor. Dels genom att hon tvingas flytta ut dit, till Carli, när R&Fs 

hyreskontrakt går ut. Skillnaderna är stora mellan dessa två olika representationerna. Kort sagt kan man 

säga att Östberga framstår som ett ställe där det är trevligt att vara, så länge man inte tvingas bo där. Vi 

grundar det på ett par olika stilistiska grepp som används när Östberga skildras. 

 

Första gången vi som tittare får uppleva Östberga är i avsnitt 6 då Fiona hälsar på hos Carli. En kamera 

följer efter Fiona när hon går genom ett soligt Östberga och upp i ett trapphus. Musiken som spelas i 

bakgrunden är en uptempo-låt samtidigt som Fiona kommer upp till lägenheten. Där inne möts hon av 

tre killar som alla säger “hej” samtidigt och stämningen framstår som familjär och trevlig. I lägenheten är 

det väldigt stökigt; det ligger kläder, koppar och högtalare utspridda överallt. Det klipps till en närbild på 

Fiona och Carli när det kysser varandra och Fionas röst är voiceover och förklarar att vi befinner oss i 

Carlis studio. I ett annat rum sitter en man som heter Tony, som också bor i lägenheten. Tony är också 

musikproducent, och Fiona går in till honom för att lyssna på en mix av låten “Luminary Ones”. Under 

hela den här sekvensen är det en rörlig kamera som följer Fiona på nära håll, hela tiden mellan close up 
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och medium shot. Dessa två avstånd representerar traditionellt personliga relationer respektive 

intimitet32, vilket stämmer väl överens med känslan som förmedlas.  

 

Första gången Östberga representeras i serien är alltså under ett besök, och hela vistelsen är positiv, i 

den bemärkelsen att det inte sägs något negativt om varken de som bor där, hur det ser ut eller hur 

Fiona tycker att det är att åka dit.  

 

Om vi då går vidare till nästa representation av Östberga så är premisserna för vistelsen annorlunda; R&F 

har precis fått lämna ifrån sig lägenheten vid Hornstull, och stämningen är inte alls lika god som den var 

under första vistelsen i Östberga. Första gången Fiona åker till Östberga får vi se henne promenera till 

lägenheten mitt på dagen när solen skiner. Östberga framstår då som nära, och inte som en plats som är 

svår att ta sig till. I det här avsnittet får vi istället följa Fiona på kvällen. Fiona är nere i tunnelbanan där 

det är mörkt samtidigt som nedstämd musik spelas i bakgrunden. Kameravinklarna skiftar mellan close 

up och longshot, alltså mellan intimitet och distans, och kameran står kvar på perrongen när Fiona åker 

iväg med tunnelbanan. I nästa sekvens sitter Fiona och väntar på en buss som ska ta henne från 

tunnelbanestationen till området där lägenheten ligger. Kameran zoomar in på en skylt som visar att det 

är 19 minuter till nästa buss går till Östberga, och understryker därmed hur långt det är att ta sig dit. Väl 

framme går Fiona bara in i lägenheten och lägger sig på rygg i sängen samtidigt som hennes pojkvän 

sitter vänd åt andra hållet. Han verkar inte notera att Fiona ser nedstämd ut och försöker således inte att 

trösta henne.  

 

Efter ett kort avbrott från Östberga, då vi istället har fått se Rebecca hos sin pojkvän, är vi tillbaka i 

Östberga. Den här gången står texten “Östberga, Hos Carli & Fiona” över en stillbild på fasaden till huset 

där lägenheten ligger. Inne i lägenheten ligger Fiona i en stökig soffa, och pratar med kameran samtidigt 

som hon läser en tidning. Fiona säger “Jag har bott här i en vecka. Det är lite deppigt. Det är lite som att 

någon har glömt bort den här stadsdelen. Det finns ingen riktig mataffär och det finns inget liv. Det är 

helt dött här.” Under tiden Fiona pratar övergår hennes röst till att ligga över olika klipp på tomma gator 

och betonghus, och när hon har slutat prata klipper kameran till en av killarna som bor i lägenheten. Han 

sitter och röker under köksfläkten, och kameran zoomar in på ett fullt askfat. Killen berättar sen att det 

kan vara jobbigt att bo i Östberga och att man är nära staden, men att det är jobbigt att ta sig därifrån.  
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Bilderna från vistelsen i Östberga är i det här avsnittet mörka och kontrastlösa, trots att det är dagsljus 

utomhus. Det är som att det ligger ett mörker över lägenheten som inte fanns förra gången Fiona var där 

och hälsade på.  

 

Fiona säger sedan, fortfarande liggandes i samma soffa som tidigare, att “man får göra det bästa av 

situationen, annars blir livet bara tråkigt och jobbigt. Man kan gå runt och må dåligt över saker, ‘bah åh 

vad jobbigt det är och vad hemskt det är att åka den här bussen och va deppiga människor det är här’, 

eller så kan man ‘bah fan va fett, dom säljer lammfärs per kilo här fett billigt och har massa rolig mat i 

mataffären’”. Mörkret som då har legat över lägenheten är då borta, och musiken ändras till något mer 

positiv, vilket på så vis lättar upp stämningen, och det är som att ett hopp återvänder om att livet inte är 

så deppigt som Fiona först beskrev det. 

 

Representationen av Östberga blir således tudelad, dels som en rolig stadsdel att besöka, men också som 

en jobbig stadsdel att bo i.  
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8.2 Danne & Bleckan - Från ingenting till någonting 

Serien handlar om Daniel Eriksson och Anders Bleckhorns som tillsammans har startat tatueringsstudion 

“Salong Betong” i en källarlokal i Högdalen, söder om Stockholms innerstad. Båda har under större delen 

av livet vuxit upp och levt med missbruk och våld som en naturlig del av vardagen. När Bleckan fick reda 

på att han skulle bli far så bestämde han sig att tillsammans med Danne utnyttja den enda talang han 

visste att han hade, nämligen måla och rita som, vid den tiden tog sig uttryck i att han tatuerade sina 

vänner och sig själv med knappnål och bläck. När serien börjar har studion varit öppen i två år. Man 

förstår redan i första avsnittet att Salong Betong har varit en stor framgång och det jobbar nu fyra andra 

tatuerare i studion. I en utav de inledande scenerna ser man hur olika kända svenskar tatuerar sig i 

studion, bl.a. rappare som Petter och Stor samt skådespelaren Joel Kinnaman. I samma avsnitt är de 

även med i en radiointervju på kanalen NRJ och hamnar på modemagasinet KINGs lista över de 100 mest 

inflytelserika inom herrmode i Sverige. Seriens premiss blir att Danne och Bleckan har lyckats nå en stor 

framgång och berömmelse trots deras bakgrund och förutsättningar. Som seriens undertitel säger har de 

gått “från ingenting till någonting”. 

 

Dannes roll i det hela har inte något med själva tatuerandet att göra, utan han har varit den drivande och 

administrativa kraften som gjort att allting blir praktiskt möjligt. Han har sett till att marknadsföra 

studion och gjort det möjligt för Bleckan att kunna försörja sig på det han är bra på. 

 

En klar majoritet av serien utspelar sig i Högdalen, och då i främst Salong Betongs lokaler men också i 

övriga delar av området. Då främst i form av intervjuer i samband med promenader och montage. Det 

andra området som blir tydligt representerat i serien är Henriksdalsberget, eller “Henkan”, som Bleckan 

kallar det. Han berättar under seriens gång att han drömmer om att en dag flytta dit med sin dotter 

Leoni, vilket blir en viktig del i narrativet under seriens andra halva. Bleckan berättar att han vill börja ta 

ansvar och göra rätt för sig. Själv uttrycker han det med att “jag vill göra det korrekt, jag vill betala skatt 

(...) jag vill göra allting så som Reinfeldt gör”. 

 

Utöver dessa två platser, Högdalen och Henrikdalsberget, som tydligt namnges och skildras så får man 

följa seriens subjekt på diverse andra platser runt om i Stockholm, t.ex. på tatueringsmässor, Skansen 

och konserter. Utöver detta åker Bleckan, tillsammans med en annan av Salong Betongs tatuerare, New 

York för ett möte med en musikproducent. 
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8.2.1 Högdalen 

Det absolut första man får se av Högdalen visas redan i prologen till seriens första avsnitt. Bilden, som 

går i grådaskiga färger sveper sakta över en tom gata i ett bostadsområde med betonghus. Det spelas en 

enformig och melankolisk elektronisk musik. Nästa klipp visar ett höghus som reser sig upp mot en grå 

himmel innan det klipps vidare till en samling med fem våningar höga, bruna, betonghus vid en 

parkeringsplats. Det syns inga människor i något av klippen förutom en äldre man som försiktigt går upp 

för några trappsteg bredvid husen. Mannen är klädd i grått och sticker inte ut från den gråaktiga 

färgskala som ligger som ett filter över bilden och dominerar på fasaderna. Till sist sveper bilden över en 

av portarna. Bredvid syns en liten svart skylt med vit text som lyder “Salong Betong”. 

 

I klippet efteråt befinner vi oss inne i tatueringsstudion där det är dunkel belysning, färgskalan är 

gråaktig precis som i de tidigare klippen. Bakgrundsmusiken byts ut mot Bleckans röst som talar om att 

han inte vet vad det innebär ha någon nära familj och vad han beskriver som ett vanligt liv. När Danne 

sedan börjar prata, fortfarande i bakgrunden till bilder inifrån studion, berättar han att han förmodligen 

“hade hamnat på någon tråkig anstalt någonstans i landet” om han inte hade varit med och öppnat 

Salong Betong. Han säger att det livet som kriminell låg närmare till hands än livet som en vanlig 

medborgare.33  

 

Efter introt följer ytterligare ett kort montage med olika klipp från området runt Salong Betong. Bilderna 

är fortfarande gråaktiga men inte längre lika mörk som de i de allra första bilderna. Man får som tittare 

här tydligt klart för sig att det är i just Högdalen man befinner sig. Tillskillnad från Rebecca & Fiona så 

används inte pålagd text, förutom vid enstaka tillfällen, för att visa vilken plats subjekten befinner sig på. 

Här använder man sig istället av bilder på fysiska objekt för att markera var narrativet utspelas. Den 

första bilden som syns i denna sekvens är över en fotbollsplan med grusunderlag i förgrunden. I 

bakgrunden ser man ett brett vitt höghus med en skylt på taket vid ena kanten. I nästa bild är skylten 

inzoomad i ett longshot. Det står Högdalen med röda bokstäver och strax under på husfasaden finns en 

skylt med en tupp på. Tuppen är också rödfärgad förutom runt mitten där det finns ett tydligt slitage på 

färgen. De efterföljande bilderna är på den tomma fotbollsplanen när en plastpåse sakta blåser fram 

längs med marken, en ensam ung pojke med en longboard på ett torg, två ganska kraftiga personer som 

dricker öl ur burkar vid en träbänk, en äldre man med rullator som sitter på en annan träbänk, en äldre 

kvinna som även hon har rullator går sakta över en gräsmatta på väg mot en gångbana och slutligen tre 
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stycken balkonger på ett av de många betonghus man sett i bakgrunden på några av de tidigare bilderna. 

Sen klipps det till Danne och Bleckan när de går runt i området tillsammans med en hund. Bortsett från 

en, så är balkongerna på bilden innan, tomma så när som på ett par stolar. Den balkongen som inte 

följer mönstret är dekorerad med blommor längs med räcket och i korgar som hängts i balkongen över. 

Det syns även en svensk flagga vid ena kanten. Under hela sekvensen spelas en låt av Frank Sinatra, men 

det är knappast någon glamorös Las Vegas känsla som byggs upp när låten läggs över bilderna. I låten 

hörs ett munspel som ger en blueskänsla till musiken vilket vi associerar till att man behandlar teman så 

som ensamhet, fattigdom och andra svåra delar av livet. Låttexten lyder “This town; is a lonely town; not 

the only town; like-a this town”. Det blir svårt att inte koppla låttexten direkt till bilderna och därmed 

direkt till Högdalen. 

 

När Bleckan senare berättar om hur namnet Salong Betong uppstod så berättar han om lägenhet i 

Högdalen där han, Danne och deras bekanta brukade umgås, och där han först började tatuera med 

knappnål. De kallade lägenheten för 1650 efter koden som man slog för att komma in i porten. Han 

förklarar att ordet “betong” symboliserar mer än materialet som präglar området och husen runt 

omkring genom att berätta att det i lägenheten var nedklottrade madrasser, hundar, ständigt fullt med 

folk och att man rökte det han kallar för “Marlboro Special”, vilket vi i sammanhanget tolkar som 

cannabis. Betong blir här förklarat för tittarna som en kod som konnoterar en större betydelse än som 

enbart ett fysiskt tecken.34 Enligt den förklaringen så blir Högdalen ett syntagm och tillsammans med allt 

det andra som Bleckan berättar om bildar de ett paradigm kring ordet “betong” i namnet Salong 

Betong.35 

 

Dannes och Bleckans egna bild av Högdalen blir flera gånger i serien förklarad för tittarna genom deras 

egna svar på frågor om hur de ser på orten i olika sammanhang. Bleckan talar mycket utifrån vad det 

innebär för hans dotter att växa upp här, och Danne utifrån hans 15-åriga lillasyster som också gör det. 

Båda två, samt några av deras vänner som också visas i serien talar också mycket om Högdalen och de 

närliggande områdena i samband med att de berättar om deras egen uppväxt och bakgrund. 

 

I andra avsnittet talar Bleckan om att han inte tycker att Högdalen är en optimal plats för barn att leka 

eller vistas på samtidigt som han går runt i området med sin dotter. Han pratar om gårdarna och 
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refererar till lite av det vi tidigare har fått se i montagen genom att säga “... kolla på hur våra gårdar ser 

ut, du öppnar dörren så är det bara en parkering...”. Samtidigt som han fortsätter promenera och 

berätta så stöter de ihop med Dannes lillasyster när de kommer in i Högdalens centrum. “Det här är typ 

barnens lekplats, där är Dannes lillasyrra, nu är hon i centrum och leker” säger när han får syn på henne. 

Trots att han förmedlar en negativ bild av Högdalen ur just det här perspektivet så ser det i många 

scener ut som om han ändå har en ganska harmonisk tillvaro där tillsammans med sin dotter, trots att 

det är i Högdalen han befinner sig. Enbart dotterns närvaro kan förstås vara en enskild orsak till att 

Bleckan verka vara till freds i dessa scener, men själva omgivningen skildras i dessa scener på ett mer 

positivt sätt. De går ofta runt på gröna gräsmattor och plockar blommor, och leker i lekparker. Detta 

strider en del mot Bleckans eget påstående om att det enda barnen möts av när de går ut ur porten är 

parkeringar och ett centrum. 

 

Efter de inledande sekvenserna i första avsnittet så överger man i princip den lite mörkgrå färgskalan 

som präglar bilderna på området (förutom vissa sekvenser i det femte avsnittet som vi snart skall 

återkomma till). Bilderna är istället för det mesta ljusa och ofta syns en blå himmel och en strålande sol. 

Tidigt i andra avsnittet, efter en sekvens på Café Opera i innerstaden, är det första som visas från 

Högdalen att Bleckan och kompisen Matar sitter utanför Salong Betong och solar med bar överkropp på 

parkeringen, detta återkommer också flera gånger under seriens gång. Vid en del tillfällen under serien 

kan man se hur marken är blöt. Någon nederbörd syns dock aldrig förutom när Danne tillsammans med 

Matar kör bil ut till Fruängen och man tydligt ser mörka moln och torkarblad som frekvent jobbar över 

en blöt vindruta. Att detta också sker när de lämnar Högdalen en kort stund för Fruängen skulle därför 

kunna ses som något representativt för både Fruängen och Högdalen. 

 

Det femte avsnittet är kanske den enskilt största delen av serien som i stor utsträckning behandlar 

Högdalen och skillnaderna mellan den och andra orter runt omkring i Stockholm. Avsnittets fokus ligger 

på Danne och Bleckans bakgrunder och hur de har präglats av våld och kriminalitet, och redan från 

början kopplas detta ihop med att de har vuxit upp och bott där de har. Den första scenen, innan introt, 

kan man identifiera som en äldre, privat inspelad video. Upplösningen på bilderna och ljudet är av lägre 

kvalité än det övriga materialet och Bleckan, som syns i bild, ser yngre ut och har mörkare, kortare hår. 

Det som spelas upp är en form av arrangerad boxningsmatch eller någon annan form av kampsport. Det 

är dock oklart om matchen är en laglig form av kamp. Bleckan och den han slåss med har jeans och ser i 

övrigt inte ut att vara särskilt klädda för professionell boxning. Ingen av dem har hjälm, däremot 
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handskar som dock inte täcker hela handen. Samtidigt talar först Bleckan på en voiceover om hur man 

rent allmänt såg på våld i hans umgänge, under vad man kan anta var den tiden som filmen är ifrån. 

Hans reflektion är att man inte funderade speciellt över hur det påverkade en själv utan snarare hur det 

var en normal del av livet. Därefter får vi höra hur Danne säger att “man formas av sin omgivning … och 

alla har inte samma förutsättningar som folk säger, det är bara skitsnack”. Redan i avsnittets början 

länkas därmed subjektens beteende ihop med område och umgänge.  

 

Efter introt följer ytterligare ett montage med olika bilder från Högdalen. Till skillnad från de som dykt 

upp i tidigare avsnitt, förutom det precis i början på serien, så är bilderna på området tomt på folk. Den 

gråa färgskalan dominerar från himlen, husen och grusplanen. Det som bryter av är ett antal gröna träd 

och gräsmattor mellan husen och fotbollsplanen. Dessa hamnar dock aldrig centrerat i bilden. Det gör 

däremot en nedklottrad soptunna, det rutnätade stängslet runt grusplanen, en katt instängd bakom en 

port samt en av balkongerna i området med vit plåt som balkongräcke, nedslitet och smutsigt av vad 

som skulle kunna vara avgaser. Musiken i bakgrunden går i moll samtidigt som en kvinnlig röst sjunger 

försiktigt. Det klipps över till Daniel som är ute och går med hunden och pratar om hans tankar vad angår 

att flytta. Under seriens gång framgår det att en flytt från Högdalen är något som är angeläget för Danne 

såväl som Bleckan.  

 

Scenerna som följer visar hur Danne tillsammans med Matar åker runt med en bil i ett villaområde. 

Danne berättar om hur hans tjej kommer från Djursholm och hur det enligt honom, eller kanske mer 

henne, är oförenligt att bo i Högdalen när man som hon, enligt Danne, är en kärnfamiljs-människa och 

vill bo vid vattnet. Danne himlar med ögonen när han berättar om detta, men talar flera gånger i serien 

om hur han inte har några problem med att flytta därifrån, trots att han känner för Högdalen då han 

vuxit upp där. Han säger t.ex. att anledningen till att han bott kvar tills nu är för att hans syster 

fortfarande bor kvar där och att han alltid har haft vänskapskretsen som grannar och att åtta kompisar 

bodde på samma gård. Han säger också att det som blir avgörande för en flytt är om han lyckas göra en 

bra bostadsaffär eller inte. 

 

När han åker runt i villaområdet tillsammans med Matar berättar han att han vill bo där det är “nice”. 

Man kan, enligt Danne, ha olika definitioner vad detta innebär. Enligt honom själv så “ligger en definition 

att bo i ett höghus med säkerhetsdörr … man är inte lika tillgänglig som man är i ett radhus”. Den andra 

definitionen han tar upp handlar om huruvida det finns tomt, grönområde eller vatten. Man kan utläsa 
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att den andra definitionen förmodligen handlar mer om hur hans tjej uppfattar begreppet. Samtidigt 

sitter Matar, som precis som Danne bor i Högdalen, i baksätet och uttrycker sin skepsis när de kör runt i 

villaområdet. “Det finns inget liv, det är helt dött. Skulle jag veva ner rutan nu skulle man inte höra ett 

jävla skit” är hans kommentar till vad han ser.  

 

Senare i avsnittet får man följa med in i Matars lägenhet. Den ser ut att vara rymlig, städad och 

välmöblerad. Man ser att han diskar, matar hunden och noggrant viker tvätt. Man ser också att han har 

en hel garderob fylld med skor. I sekvensen talar han om hur han hade det under sin uppväxt och om hur 

folk i hans umgänge ofta levde utanför lagen för att nå till en viss levnadsstandard som de ansåg sig 

förtjäna. Han kopplar ofta ihop sitt resonemang med vilken del av Stockholm man kom ifrån och tar upp 

exemplet att han och hans kompisar vuxit upp i Rinkeby och jämför med hur det kanske är annorlunda 

för människor i innestaden. Han tar upp att alla kanske egentligen inte hade det lika dåligt ställt hemma 

eller i skolan men att man ändå delade samma levnadsstandard på ett sätt eftersom alla ständigt 

umgicks. 

 

Både Danne och Bleckan kommer under avsnitt fem med fortsatta vittnesmål om hur våld ofta var en 

naturlig del av området de växte upp i som unga. Danne refererar till Bandhagen, vilket ligger strax 

bredvid Högdalen, som Mordor och berättar att det alltid blev bråk där runt kvällar och helger. Bleckan 

berättar att många av vännerna från den tiden har gått bort. En av dessa gjorde så via en överdos och 

Bleckan spekulerar i huruvida det berodde på om han var uppväxt i Högdalen istället för Lidingö, eller för 

att han inte gick i skolan så han kunde räkna ut rätt dosering för kroppen. Han rundar av med att det helt 

enkelt är olyckliga omständigheter som gör att saker blir som de blir. 

 

De flesta subjekten i serien blir ofta själva en del av den kulturella representation som Högdalen står för. 

Människor som representerar något annat syns inte särskilt ofta men några av dessa är två stycken 

tatuerare från konkurrerande studios och journalisten Daniel Nyhlén. Den senare delar i samband med 

en modegala med sig av sin bild av Salong Betong och beskriver det som “ett duktigt gäng invandrarkillar 

… har du nått från the hood ända hit till Café Opera så har man ju lyckats på något sätt”. Var Daniel 

Nyhlén själv bor och är uppvuxen framgår inte. Inte heller hur mycket han vet om Danne och Bleckan. 

Men valet att referera till Högdalen som “the hood”36 och till Danne och Bleckan som “invandrarkillar” 

                                                
36

 Ett slanguttryck som brukar innebära en förort med tätt byggda hus och ofta ett rykte om stökiga förhållanden. 
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visar hur hans bild av förorter och dess befolkning i allmänhet innebär en annan nationell bakgrund än 

den svenska.  

 

8.2.2 Henriksdalsberget 

Henriksdalsberget kallas ofta i den här serien för “Henkan”, och platsen representeras annorlunda 

jämfört med Högdalen. Första gången vi över huvudtaget blir introducerade för Henkan är genom en 

tatuering där det står “Glada Henkan”. Att det står just “Glada Henkan” är talande för representationen 

av platsen senare under seriens gång. Främst utifrån Bleckan målas Henkan upp som motsatsen till 

Högdalen, alltså som en trygg och fridfull plats utan kriminalitet. 

 

I avsnitt sex tittar Danne och Bleckan på internet på en lägenhet i Henkan som är till salu. Bleckan 

förklarar för tittarna att hans dröm är att flytta till dit, eftersom han älskar stämningen där och han 

älskar hur den platsen får honom att känna sig. Den bilden Bleckan målar upp är en trygg plats där det 

finns en fotbollsplan i gräs, en rutschkana för barnen och där inga bilar får köra inne på gårdarna. 

Kameran klipper sedan till ett long shot där ett bostadsområde uppe på en kulle syns på andra sidan 

vattnet bakom några trädkronor. En vägskylt som det står Henriksdalsberget på syns i nästa klipp och vi 

förstår då att det är Henkan vi har sett på andra sidan vattnet.  

 

Precis som när Högdalen första gången visas används svepande bilder över området. Bilderna skiljer sig 

däremot på två viktiga punkter utifrån en semiotisk synvinkel; där introducerande bilderna över 

Högdalen är gråa och visar betonghus och en tom gata, visas Henkan upp med ljusa färglada bilder över 

en park, en gräsfotbollsplan, en lekpark med en rutschkana och små barn som leende går runt. Detta är 

värt att lägga märke till då de byggnader som finns i Högdalen och i Henkan egentligen inte skiljer sig åt 

något nämnvärt. Det är liknande arkitektur i den bemärkelsen att det är höga betonghus i bleka färger. 

Musiken som spelas under tiden dessa bilder visas är dessutom annorlunda från den som spelas när 

Högdalen introduceras. Det är förvisso monoton elektronisk musik, men musiken går i dur och inger 

hopp.  

 

I nästa klipp följer kameran efter Bleckan när han går runt i Henkan. Bleckan framstår här som en 

annorlunda person mot hur han vanligen brukar framstå. Han låter exalterad och positiv på ett sätt som 

skiljer sig från hans normala tonläge under resten av serien och han talar om hans framtid som boende 

där, vilket skiljer sig eftersom han i vanligtvis talar om sitt förflutna med allt vad det innebär; 
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missbrukande föräldrar, kriminalitet och ekonomiska bekymmer. Bleckan talar om att han får en trygg 

känsla bara av att kliva av bussen i Henkan, och att han vill ge sin dotter den tryggheten som det innebär 

att bo där. Han säger “...  att släppa ut henne på gården utan någon biltrafik, ingen berusad människa 

som vill prata med henne eller ingen som släppt ut sin arga hund lös. Det är bara lek och glädje för 

henne”. Det han säger där är talande för hans bild av Henkan som tryggt, lugnt och barnvänligt, vilket 

inte riktigt sägs om Högdalen. De bilder som inte har någon dialog i bakgrunden är ändå talande för 

upplevelsen av Henkan som ett lugnt och tryggt bostadsområde. Kameran filmar barn som spelar fotboll, 

leker med varandra och åker rutschkana.  

 

När Bleckan återigen går omkring i Henkan i avsnittet efter är det med samma entusiasm som under 

avsnitt sex. Han går omkring med en bekant till honom som bor där, och talar återigen om hur bra det 

vore för hans dotter att växa upp där. Han nämner kort att det finns mycket grönområden, men det 

Bleckan lägger störst vikt vid är mentaliteten som finns där. Bleckan beskriver hur ungdomarna i Henkan 

tar hand om varandra och spelar fotboll ihop och att det är mer häftigt att göra läxorna än att röka 

cannabis. Han beskriver också en öppenhet där Bleckan har vänner han kan lite på runt omkring sin 

dotter, och att vännernas barn kan sova hos varandra. Bleckan uttrycker det såhär: “Det är perfekt för 

våra barn. Bygga upp någonting, en stark trygghet så som vi aldrig hade det när vi var små. Riktig sån här 

trygghet när man har tre familjer att välja bland.” 

 

Samtliga sekvenser under seriens gång där Henkan representeras är det alltid positiv musik i den 

bemärkelsen att den går i dur eller har ett hoppfullt textinnehåll. Det enda negativa som Bleckan 

uttrycker angående Henkan är att de säljer energidrycker nere på kiosken vid Henriksdals centrum, vilket 

han tycker är fel, för han vill inte att hans barn ska dricka sådant.  
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9. Slutdiskussion 

Alla områden som tas upp i analysen ligger i Stockholms län förutom Örebro. En generell iakttagelse är 

att ju närmare centrala Stockholm skildringen är, desto mindre problematisk är tillvaron för subjekten. 

Exempelvis så har flytten från Hornstull en mer negativ effekt på Fiona som flyttar till Östberga än vad 

den har på Rebecca som bor kvar i Stockholms innerstad, och Henriksdalsberget som Bleckan längtar 

efter att flytta till ligger geografiskt närmare stadskärnan än vad Högdalen gör. Det område av alla i 

analysen som ligger längst därifrån, vilket är Örebro, representeras också som mest negativt. Någon 

större slutsats är dock svårt att dra från detta då det i serierna även förekommer scener från platser 

ännu längre ifrån Stockholm som här inte har analyserats närmare, som Göteborg och New York. Men 

det är inte orättvist att påstå att materialet visar på en negativ representation desto längre bort från en 

större stads centrala områden man befinner sig. 

 

En märkbar skillnad mellan serierna finns i hur man skildrar orterna som här analyseras. I Danne & 

Bleckan blir dessa etablerade för mottagaren genom att man i de inspelade bilderna visar upp tecken, så 

som vägskyltar eller lokala symboler som förklarar för mottagaren var scenerna utspelas. Rebecca & 

Fiona använder en mer direkt metod för att visa för mottagaren vilka områden det handlar om. Oftast 

genom pålagd text direkt över bild. Då samma produktionsbolag och kanal ligger bakom båda serierna 

kan man därför diskutera varför man använder en annan estetik i de olika fallen och vilka skillnader det 

innebär för representationen. Varför är kanske svårt att svara på men det resulterar i att Rebecca & 

Fiona utgår till större del från seriens subjekt när geografiska platser blir representerade. I Danne & 

Bleckan erbjuds fler alternativ till att tolka platsernas kulturella representation än den som 

huvudpersonerna själva visar upp genom livsstil och intervjusvar. Även om Danne & Bleckan 

representerar sina miljöer till stor del via sina subjekt, kanske oftare än vad man gör i Rebecca & Fiona, 

så blir bilden för mottagaren ändå mer nyanserad eftersom man får ett större utrymme för semiotisk 

tolkning av själva området.  

 

Vi har funnit skillnader mellan de olika platserna, inte bara mellan serierna men också inom serierna. 

Precis som i Miljonprogram och media - Föreställningar om människor och förorter finner vi ett samband 

mellan olika identiteter och representationer beroende på platsen som skildras. Det finns ingen 

övergripande tydlig bild av normalitet i det materialet vi har undersökt, men däremot en längtan till 

“någonting annat”, exempelvis i Danne & Bleckan när Bleckan pratar om att flytta ifrån Högdalen. Precis 

som i den tidigare forskningen får platsen Högdalen och det levnadssättet som representeras där vara 
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symboler för de symptom, eller brister, som finns där. Det faktum att man i Danne & Bleckan talar om 

kompisar som har brukat, eller brukar narkotika samt försörjer sig genom brottsliga aktiviteter kan tolkas 

som en avvikelse från normaliteten som råder i resten av samhället, där Högdalen i den här 

representationen inte ingår. Bleckan själv säger att han nu vill betala skatt och göra rätt för sig, “så som 

Reinfeldt gör”. Om Reinfeldt får stå för det normala så blir kontrasten mot det liv han tidigare levt väldigt 

tydlig, och det blir en märkbar avvikelse som Högdalen i stort får representera. Samtidigt kan man säga 

att bilden av Högdalen ändå är diskuterande. Många gånger i serien visas området upp på ett sätt som 

upplevs som väldigt harmoniskt och intimt. Majoriteten av bilderna innehåller en lysande sol, blå himmel 

och gröna områden. Detta blandas visserligen med många färglösa våningshus men fördelarna, såväl 

som nackdelarna lyfts ofta fram av seriens subjekt och resultatet blir inte absolut åt något håll. 

 

Detta kan inte sägas om Rebecca & Fionas representation av Örebro. Här är det endast negativa 

företeelser som staplas på varandra, dels den allmänt negativa attityden mot att åka dit, men också den 

nästintill tomma lokalen de spelar på och knivhotet de utsätts för. Örebro som stad får här representeras 

enbart genom negativa skildringar genom ett generellt mörkt ljus i bilderna, avslagen musik till skillnad 

från den som spelas när RF upplever något positivt, och representationen av staden blir således 

odiskuterande negativ. 

 

Östberga i sin tur har en mer varierande representation, både positiv och negativ. Bilden av Östberga 

målas upp på två skilda sätt vid två olika tillfällen, där den första representationen är övergripande 

positiv. För att ta ett exempel är det stökigt i lägenheten där det utspelar sig. Första gången vi befinner 

oss där målas det inte upp som något varken jobbigt eller negativt, snarare lustigt. Andra gången 

Östberga representeras är dock i en annan kontext och bilden som framställs är en helt annan. Då är det 

stökiga helt plötsligt inte längre något som inte spelar någon roll, och avståndet från innerstaden dit är 

ett bekymmer. Greppen som används för att påvisa detta är ganska tydliga, t.ex. olika musikval och 

belysningen.  

 

Förutom att Östberga upplevs annorlunda vid två olika tillfällen i serien kan man säga att en konsekvens 

av att Rebecca & Fiona är smalare vad gäller skildringarna i narrativet, blir en generellt odiskuterande 

representation. De olika orterna kanske inte alltid framställs som enbart negativa eller positiva men då 

man här utgår från subjektens individuella åsikter, framförallt R&Fs, så blir seriens generella bild av 

orterna mer ensidig än de i Danne & Bleckan. I den senare serien kan de visuella delarna ibland visa på 
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andra bilder av orterna som kanske inte upplevs av subjekten, när man i den förra istället nästan alltid 

sätter likhetstecken mellan subjektens åsikter och den visuella återspeglingen.  

 

Då seriernas format innebär ett mått av verklighetsanspråk kan det vara problematiskt att återge en 

sådan ensidig bild av en hel stad som exempelvis Örebro. Det kan vara svårt att som producent för en 

realityserie med utgångspunkt från individer ge den slutgiltiga konstruktionen en trovärdig realism om 

formen helt bestäms av subjektens åsikter, framförallt om dessa ter sig särskilt extrema. Det vore 

naturligt att anta att man som upphovsman till medier inom den här genren vill återspegla en sanning 

och kanske medvetet bortser från sina egna tankar om geografiska områden, eller vilken del av 

samhället som helst, när man vill återberätta verkligheten. Men problematiken försvinner inte bara för 

att man utgår ifrån det filmade subjektet. Dessa har precis som producenterna sin egen bild av världen 

och hur den återspeglar verkligheten eller ej är aldrig säkert. Oavsett om man som avsändare lägger det 

färdiga meddelandet i en godkännande eller diskuterande form i förhållande till subjekten. 
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