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Abstract

The purpose of this study is to understand and to demonstrate the productions representation of 

Gunilla Persson from the Swedish reality show Svenska Hollywoodfruar. She is a participant in the 

series which follows a number of swedish women living their lives in the glamorous city of 

Hollywood. We have conducted a qualitative social semiotic analysis to understand how the 

material is constructed and recontextualized. To do this, we have used semiotic resources as 

analytical tools in order to identify how editing the production creates a constructed ”reality” in 

reality television. Previous research has had its main focus on reality TV and foremost how it is 

recontextualized and what visual additions and/or techniques had been used. The result of our study 

showed that the production, by using semiotic resources, construct Gunilla Persson in a ridiculing 

and provocative way.

Keywords: case study, social semiotics, semiotic resourses, reality TV, recontextualization, 

stereotype, celebrity, Hollywood.



1. Inledning

Reality-TV är ett relativt nytt fenomen inom televisionens historia och blir allt trendigare, det har 

sedan början väckt stor medial uppmärksamhet på grund av att deltagarna inom reality-serier 

vanligtvis uppvisar extrema beteenden (Beck, Hellmueller & Aeschbacher, 2012, s. 4). Vi avser 

därför att göra en socialsemiotisk analys på TV3s reality-serie Svenska Hollywoodfruar. Vårt fokus 

ligger på att visa rekontextualiseringen av en deltagare, Gunilla Persson. Vi har valt att i vår studie 

att avgränsa oss till Gunilla, då hon framställs ha ett kontroversiellt och provokativt beteende. 

Därför finns det i vårt intresse att visa vilka semiotiska resurser som används vid framställningen av

henne. Gunilla har genom sin provokativa gestaltning prytt tidningsomslag och löpsedlar i Sverige, 

hon har dessutom varit en stor snackis i olika medier sedan vi först såg henne dyka upp i TV-rutan. 

Därför avser vi även att undersöka produktionens rekontextualisering av Gunillas beskrivning av sin

verklighet. Här är vi även särskilt intresserade av produktionens framställning på hennes fokus vad 

gäller kändisskap, samt även rollen som stage mom. Det ligger i vårt intresse att visa om Gunilla 

Persson rekontextualiseras därför att “program som filmar verkliga manniskor i dess vardagliga 

kontext, kan bidra till en krystad eller konstgjord verklighet likval som det kan pavisa handelser 

som faktiskt sker” (Beck, Hellmueller & Aeschbacher, 2012, s. 5, vår översättning). 

Vi finner den analys som vi avser att göra högst relevant då medieproducenter kan representera en 

individ på ett visst sätt, och på så vis betonas vissa aspekter från dennes personlighet (Machin & 

Mayr, 2012, s. 77). Vanligt förekommande för reality-serier är att deltagarna påvisar ett extremt 

eller kontroversiellt sätt att uttrycka sig på, genom exempelvis deltagarens beteende och hur denne 

uttrycker sig verbalt (Lundblad, 2010, s. 25-26). Publiken får i varje avsnitt av Svenska 

Hollywoodfruar ta del av en kort summering baserat på ett framställt material som till en början 

består av flera timmars videoinspelning, och som i sin tur kortats ner till ungefär 43 minuter. Vi ser 

detta som problematiskt då det färdigställda materialet som publiken får ta del av kan uppfattas som

någonting helt naturligt och normalt i dessa kvinnors vardagliga liv. Dock kan det under ytan finnas 

en helt annan version av verkligheten än den som återspeglas (Berglez & Olausson, 2008, s. 128-

129). 

2. Syfte

Syftet med den här studien är att visa produktionens representation av Gunilla Persson i Svenska 

Hollywoodfruar, genom identifiering av semiotiska resurser (klippningar, kameravinklar och 
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ljudeffekter) som används vid gestaltningen av henne.

2.1 Frågeställningar

Här nedan presenterar vi de frågeställningar som vi söker svar på:

 Med vilka semiotiska resurser framställs Gunilla Perssons syn på verkligheten?

 Med vilka semiotiska resurser framställs Gunilla Perssons syn på verkligheten genom 

semiotiska resurser? 

3. Disposition

Den här uppsatsen utgörs av elva avsnitt. Det första är inledningen som ger en inblick i det som ska 

analyseras. Det andra avsnittet består av vårt syfte samt de frågeställningar vi söker svar på.

I avsnitt fyra redogör vi för bakgrunden till arbetet och vi beskriver bland annat vad reality-TV 

innebär samt presenterar programmet Svenska Hollywoodfruar. Den tidigare forskningen 

presenteras i avsnitt fem där vi klargör för vilka tidigare studier som är relevanta för det vi avser att 

undersöka och på vilket sätt de är användbara för vår analys. Här diskuteras mycket kring “the 

bravo wink” samt rekontextualisering och förlöjligandet av reality-deltagare. Under det sjätte 

avsnittet introduceras våra teoretiska utgångspunkter, vilka genomsyras av socialsemiotiken och 

dess begrepp och semiotiska resurser. Vi lägger även fram ridiculing och teorier om kändisskap. 

Avsnitt sju utgörs av våra metoder och här tar vi upp kvalitativ metod, vilken relevans 

socialsemiotiken har för vårt arbete och sedan presenteras de analysredskap som applicerats på vår 

analys. Vi redogör för vårt material samt urval under avsnitt åtta, där motiverar vi även våra 

avgränsningar för vårt arbete. Analysredovisningen lägger vi upp under avsnitt nio, här presenteras 

vår analys samt resultaten löpande med tillhörande transkriberingar och bilder. Slutsatser och 

diskussion redovisar vi för i avsnitt tio, här diskuterar vi samt även svarar på våra frågeställningar. 

Avslutningsvis gör vi en kort sammanfattning av vår uppsats, detta redogör vi för under sista 

avsnittet elva. 
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4. Bakgrund 

4.1 Reality-TV

Inom reality-TV finns det ett stort utbud inom olika genrer och variationen är bred, det finns reality-

serier inom mat, inredning, livstil, makeovers och mycket mer. Det går att uttrycka sig som sådant 

att reality-TV är en av de mest uppmärksammande programformatet i televisionens historia, på 

grund av de stora diskussioner som förts i olika medier . Det går att beskriva reality-TV som något 

som delvis kan vara provocerande men även någonting tråkigt. Utbudet kommer även i olika doser 

och varierad förhållning till vad som egentligen är “verklighet”. Exempelvis kan vissa serier till stor

del utgå från ett manus. Det är verkliga personer, med deras riktiga namn och bostäder men det kan 

fortfarande vara iscensatt och vissa scener kan ha tagits om. Sen finns de reality-serier som 

exempelvis Big Brother, där du bland annat live kan följa dem, detta är ren och skär reality, 

ingenting är iscensatt eller följer ett manus. Det som händer är det som händer (Turner, 2010, s. 33).

 Annette Hill (2005) ställer sig kritisk till frågan om hur mycket som faktiskt egentligen är 

verklighet i reality-TV, då vissa program eller serier sätter in människor i en viss kontext. Kontexten

kan provocera och lätt skapa intriger på grund av det urval som görs vid uttagningen av deltagare. 

Det är inte helt unikt att producenter medvetet väljer extrema, provokativa och färgstarka deltagare 

för att skapa dramatik. Det kan alltså då vara svårt att förstå den egentliga betydelsen av reality-TV. 

Publiken blir exponerade för “reality-as-described”, vilket innebär att publiken får reality-TV på det

sättet produktionen avser att visa den. Det handlar om att framhäva vissa moment och att dölja 

andra, alltså en rekontextualisering av den verkliga händelsen (Butler, 2002, s. 60-61). 

Rekontextualisering används dock inte enbart inom reality-TV utan även inom nyheter (Richardson,

2007, s. 15). Hur en person framställs i nyheter har stor betydelse för hur en läsare ser på denne och 

på situationen (Richardson, 2007, s. 49). Reality-TV handlar om en förvandling av vardagliga 

människor som blir till kändisar, enbart på grund av att de visas på TV. Exponering i medierna har 

även en stor roll i skapandet av kändisskapet, baserat på hur hög grad exponeringen blir i olika 

medier, desto större blir kändisskapet (Lundblad, 2010, s. 27). 

Vanliga personer har aldrig i den här utsträckningen varit så attraktiva eller så synliga som de är i 

media i dag (Turner, 2010, s. 13). Genom att välja ut vanliga människor till reality-TV, skapas makt 

åt produktionen där de kan styra hur deltagarna framställs innan de blir kända och medan de är med 

i programmet. “Verkligheten” i dessa program, som av namnet att döma visar verkligheten, är i 

7



själva verket alltid konstruerade. Det signifikanta är hur de här programformaten utnyttjar 

verklighetseffekten i reality-TV. Det skapas en illusion av att det visas en genuin bild av en händelse

som återspeglar verkligheten medan produktionen arbetar mot misstankar om att det skulle finnas 

ett manus bakom och att allt i showen görs framför kameran (Turner, 2010, s. 13). Producenter 

inom media har skapat produktionstekniker för att plocka fram lämpliga deltagare vars “verklighet” 

tillfredsställer publiken trots att de själva är “vanliga” (Turner, 2010, s. 19). 

4.2 Svensk reality-TV

Big Brother är en av världens första tvättäkta reality-serier och hade premiär i Sverige år 2000, tre 

år efter att Big Brother för första gången sändes i brittisk television (Aftonbladet). Redan 1997 

producerade och lanserade skandinaviska Strix Television reality-serien Expedition Robinson på 

Sveriges Television. Expedition Robinson fick stor medial uppmärksamhet nationellt och det dröjde

inte långt innan länder världen över gjorde sina egna versioner av programmet. Expedition 

Robinson var en form av reality-TV där deltagare blev strandsatta på en öde ö för att tävla om vem 

som hade uthålligheten att stanna kvar längst (DN). Efter milleniumskiftet kom en rad olika reality-

serier till svensk TV, bland andra Farmen, Villa Medusa, Baren och Floor Filler med flera. 

4.3 Svenska Hollywoodfruar får liv

Svenska Hollywoodfruar sänds för första gången i Sverige den 8 september 2009 på TV3. Det blev 

en omedelbar succé som lockade över en miljon svenskar till att titta på det första avsnittet på TV 

(Dagens media). På senare år har siffran sjunkit och det sista avsnittet för säsong sju (2014-12-02) 

hade uppskattningsvis 595 000 TV-tittare enligt uppgifter från MMS publikmätningar (MMS). 

Produktionen bakom programmet är mediebolaget Meter Film & Television AB (Meter). Med 

inspiration av de amerikanska reality-serierna om hemmafruar - The Real Housewives, tog 

produktionsbolaget konceptet till Sverige och gjorde en egen spinoff av serien med svenska fruar 

bosatta i USA. Hittills påvisar seriens tittarsiffror att den primära målgruppen är kvinnor mellan 15-

44 år. Svenska Hollywoodfruar har även tilldelats ett pris från Kristallen - för bästa reality-show år 

2010 (MicTv). 

4.4 Handling

I Svenska Hollywoodfruar får vi till en början följa med i tre svenska kvinnors vardag i - som 

voiceovern i serien beskriver det: drömmarnas stad Hollywood. Idag består serien av fyra fruar. 

Ingen av fruarna i serien känner sedan tidigare varandra vilket leder till att varje avsnitt är uppdelat 
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på ett sätt som gör att vardera fru får egen tid i rutan. Serien har ingen programledare utan blir 

narraterad av en voiceover som vanligtvis inleder varje nytt klipp med att beskriva vad som sker 

eller vad som ska komma att ske, exempelvis “Idag ska Gunilla träffa…”. Eller så berättar 

voiceovern allmän fakta om fruarna, vilket skapar samt ger en bättre inblick i vilka de är och vad de

gör, exempelvis: “Gunilla har bott i Los Angeles i 31 år”. Utöver voiceovern så blir fruarna även 

presenterade genom en profilbild som visas i det vänstra hörnet med en tillhörande text där fruns 

namn står skrivet (se Bild 1, s. 9). Detta underlättar för publiken och gör att de kan koordinera 

vilken fru som är i fokus för stunden.

Bild 1. 

Exempel på en av Gunillas introduktioner.

4.5 Deltagarna

Hittills har serien haft elva olika kvinnliga deltagare genom de sju säsongerna, vissa av dem har 

enbart deltagit i en säsong medan andra har varit deltagare i flera säsonger och har sedan blivit 

ersatta av nya deltagare. I säsong fyra (2011-08-22), den säsong vi analyserar deltar fyra kvinnor, 

dessa är Gunilla Persson, Maria Montazami, Agnes-Nicole Winter och Isabel Adrian. Av dessa fyra 

kvinnor finns det två stycken “veteraner”, vilka är Maria Montazami och Gunilla Persson. I första 

säsongen blir vi introducerade för Maria Montazami, den enda hollywoodfrun som varit med från 

den första säsongen (2009-09-08) till nuvarande säsong sju (2014-12-06) Maria är gift med 

fastighetsmäklaren Kamran och tillsammans bor de med sina fyra barn. Maria är en hemmafru vars 

intressen präglas av inredning och shopping. Agnes-Nicole Winter jobbar som skådespelerska, bor 
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med sina två söner och driver ett eget filmbolag i Hollywood. Isabel Adrian är gift med artisten 

Steve Angello och tillsammans har de idag två barn, men vid den aktuella säsongen hade de ett. 

Isabel är före detta modell och spenderar sina dagar med att bland annat blogga. I fjärde säsongen 

blir publiken återigen bekanta med Gunilla Persson (2011-08-22). Gunilla går från att vara deltagare

i Svenska Hollywoodfruars spinoff-serie Svenska New Yorkfruar (Dagens Media), som hade 

premiär den 20 september 2010, till att bli en av deltagarna i Svenska Hollywoodfruar. Tillsammans

med sin dotter Erika och sin mamma Iris flyttar hon från New York till Los Angeles för att satsa på 

dotterns sångkarriär. 

Bild 2. 

Vid introduktionen av Svenska Hollywoodfruar får varje deltagare en egen presentation med

bilder som ska representera deras liv. 

4.6 Gunilla Persson 

Gunilla Persson är född 1958 och uppvuxen i Högsjö i Vingåkers kommun. Gunilla är bosatt i USA 

sedan 1983 och har flyttat mellan New York och LA under sina år i USA. Tidigare var hon gift med 

amerikanaren Stephen Linville. Hon är sedan många år tillbaka frånskild och bor tillsammans med 

sin dotter Erika, sin mamma Iris och katten Tusse. Gunilla är ensamstående mamma till dottern 

Erika som är född 2002. Fadern är anonym och det är oklart om han är delaktig i dotterns liv eller 

ej. Gunilla har tidigare jobbat som modell för agenturerna Ford Models och Elite Models, hon har 

idag en egen parfym och är just nu aktuell med sin självbiografi The Gunilla men hon har ännu inte 

gått ut med bokens utgivningsdatum. Gunilla har även i säsong sju spelat in en pilot för sin 

förhoppningsvis framtida datingserie (GunillaPersson). Hon har stora drömmar om att slå igenom i 
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Hollywood som antingen skådespelerska, regissör eller producent. Gunilla är även en av få 

deltagare som fortfarande är kvar i serien då alla förutom Maria Montazami har bytts ut. Hon har 

hittills gjort fyra säsonger i Svenska Hollywoodfruar, men med Svenska New Yorkfruar inräknat 

blir detta Gunillas femte säsong i rutan. 

4.7 Hollywood

Hollywood är en stadsdel i Los Angeles som ses som filmindustrins hjärta. Hollywood är sedan 

länge förknippad med stora stjärnor, glamour och spektakulär biografunderhållning. Stjärnsystemet 

i Hollywood föddes redan på 1910-talet och med det byggdes även villor som liknade palats med 

arkitekturstilar som var fantasifulla. Dessa villor ligger i det angränsade området Beverley Hills. På 

1920-talet hade ett flertal stora filmbolag, som är stora än i dag, etablerat sig i Hollywood med egna

filmfabriker. Hollywood producerade årligen ungefär 600 filmer och stod för 90% av alla 

amerikanska filmer som var fördelade på ett femtiotal produktionsanläggningar. Under krigsåren 

nådde Hollywood en ekonomisk makt men de följande 20 åren efter krigstiden blev svårare. 

Filmbolagen tappade publik vilket resulterade i att flera stora bolag gick i konkurs på 1950- och 60-

talet. Trots att Hollywood dog har det förblivit en legend och mytkälla (NE).

5. Tidigare forskning

Inom fältet reality-TV finns en rad olika studier. Vi har tagit del av ett flertal vetenskapliga artiklar 

och bland dessa studeras genus, klass och etnicitet i stor utsträckning. Vanligen förekommande 

frågeställningar är hur klass eller etnicitet konstrueras i reality-TV men också hur kvinnor och män 

framställs ur ett genusperspektiv.. Det förekommer även ett flertal studier där fokus ligger på att 

visa hur publiken upplever reality-TV som programformat men också hur de använder reality-TV 

utifrån uses and gratifications-teorin. Vi har valt ut tre artiklar som vi anser vara relevanta och nära 

vår egna studie.

 Beck, Hellmueller och Aeschbacher (2012) menar att startskottet för reality-TV var filmen The 

Truman Show. I samband med filmens premiär ökade intresset på marknaden väsentligt och reality-

TV blev ett globalt fenomen. I dag finns ett stort utbud av olika typer av reality-TV. Filmen byggde 

på berättelsen om en man vars liv - från födsel till nutid, blev filmad dygnet runt och levde i en 

konstruerad värld tillsammans med skådespelare utan att själv veta om det. Intresset på marknaden 
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ökade väsentligt efter premiären och det blev ett globalt fenomen att lansera reality-TV.

Här vill man också understryka både produktionens och deltagarnas påverkan i programmen. Det är

vanligt att produktionen betonar vissa delar av en deltagares personlighet och att deltagare själva 

agerar på ett kontroversiellt sätt för att väcka uppmärksamhet och på så sätt nå ett kändisskap. 

Avslutningsvis diskuterar även forskarna vidare huruvida en kontext kan vinklas och speglas när det

sänds ut till publiken. Detta innebär att sociala praktiker har kontextualiserats och därmed bidragit 

till en konstgjord “verklighet”. Vanligen förekommande är att deltagare från en reality-show 

eftersträvar ett kändisskap, och agerar därefter för att synas. Trots att det heter reality-TV är det 

vanligt att det finns ett skript och manus att följa. Många timmars inspelning kortas ner och 

publiken får enbart ta del av en minimal bit av deltagarnas vardag (Beck, Hellmueller & 

Aeschbacher, 2012, s. 4-7). Vi anser att denna artikel är särskilt relevant för den analys vi avser att 

göra då vårt centrala fokus ligger på att studera hur en transformeringen sker, samt vad slutresultatet

blir när Svenska Hollywoodfruar gestaltar Gunilla Persson. 

I artikeln The Rich Bitch (2013) diskuteras ämnet kändisstatus och social status utifrån den 

amerikanska reality-serien The Real Housewives of New York City. Att uppnå social status innebär 

för New York fruarna att bo i lyxiga områden och att visa upp sina rikedomar genom att bland annat

åka på dyra resor med privatplan. Konsumtion betonar rikedom och rikedom i sin tur skapar social 

status. Lee och Moscowitz (2013) nämner bland annat att en av kvinnorna, LuAnn lanserat en bok 

om just stil och klass, vilket hon i sin tur hånas för då hon under seriens gång vinklas som något helt

annat än en kvinna som har just det. Detta är ett exempel på att social status inte nödvändigtvis 

uppnås enbart genom rikedomar. Snarare uppstår ett slags kändisskap och därefter försöker 

deltagarna upprätthålla detta genom att synas och på ett provokativt sätt i TV. Att från en början 

vara en sedan tidigare, okänd person för allmänheten men tillhöra överklassen, till att kunna lansera 

en bok med sig själv som ansikte för produkten är ett tecken på att en person uppnått ett kändisskap.

I detta fall uppstod det genom att uppvisa ett dramatiskt och extremt beteende på TV.  Det starka 

behovet av att uppnå ett kändisskap och att få stå i rampljuset till vilket pris som helst får då en 

större betydelse än att bibehålla sin sociala status. 

Lee och Moscowitz (2013) menar att kvinnorna i The Real Housewives of New York ramas in på ett

ironiskt eller förlöjligande sätt, närmare bestämt med vad som kallas The Bravo Wink. The bravo 

wink, som det är döpt till av producenterna för programmet, handlar om att genom klippning skapa 

ironiska scener som förlöjligar hemmafruarna i Real Housewives of New York. De visar upp en bild
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av framgångsrika kvinnor men på samma gång visas en bild av kvinnor som misslyckas som 

mödrar och hustrur. Dessa ironiska ”winks” används för att skapa ett provokativt drama om rika 

kvinnor som är eller upplevs vara för självupptagna för att bry sig. Lee och Moscowitz uttrycker sig

som sådant ”These are self-professed 'working mothers' who work little and mother even less” (Lee,

Moscowitz, 2013, s.65).

The bravo wink är en medveten typ av redigering som i slutresultatet inkluderar publiken i det 

roliga. Inom reality-TV är den här typen av redigering inte helt ovanlig utan används ofta. 

Klippningen, ”the wink”, är strukturerade på så sätt att de ser ut att demaskera och visa en gömd 

eller hemlig sida av personen, en sann sida av dem. Den här demaskeringen sker på ett chockerande

eller överraskande sätt. Någonting som dessa olika winks har gemensamt är att de är designade för 

att förminska deltagarna i programmet och på samma gång inkludera publiken i processen. Genom 

denna wink får publiken enbart se en sida av hur kvinnorna uppfostrar sina egna barn, en sida som 

skapar ett provokativt drama då de framställs som för ytliga för att ens bry sig om dem (Lee & 

Moscowitz, 2013). Vi vill genom denna analys applicera the wink. Då det finns ett stort gap inom 

svensk forskning vad beträffar detta område, anser vi att denna artikel kommer att vara till stor hjälp

för det vi avser att undersöka. 

I kontrast till det glamourösa liv kvinnorna i New York lever står deltagarna i den svenska 

realityserien Ullared. Eriksson (2014) visar på medvetna val från produktionen där deltagarna i 

Ullared rekontextualiseras och att beteenden som anses vara problematiska eller olämpliga 

förskönas. Eriksson utgår ifrån att studera den vardagliga arbetarklassen som besöker det kända 

lågprisvaruhuset Gekås i Ullared. Eriksson diskuterar genomgående den pågående rollen som 

reality-TV har när det kommer till transformeringen av den svenska arbetarklassen och vad det får 

för konsekvenser. Eriksson vill fastställa att det finns en slags representation som genomsyras av 

arbetarklassens diskurser och konsumtion blir aktuellt i det här programformatet - konsumtion som 

konnoterar till något smaklöst, billigt och även vulgärt. 

Resultatet blir att produktionen rekontextualiserar dessa vardagliga människorna på ett förlöjligande

sätt. Ett exempel för detta som Eriksson trycker på är ett återkommande par som visas under seriens

gång. Deras namn presenteras av en voiceover medan resterande familj blir benämnda som ”och 

alla deras barn är stammisar på campingen”. Att produktionen använder en sådan typ av 

presentation väcker konnotationer hos åskådaren som kan innebära att detta par är väldigt fertila och
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sexuella. Det här blir alltså ett tydligt förlöjligande av arbetarklassen. Voiceovern tilläger även att 

“detta par som kombinerar nytta med nöje genom att vara på Ullared för att shoppa okontrollerat 

och billigt”. Tittaren får se en bild där de människor som visas på Ullared använder ”billiga” kläder,

konsumerar mycket alkohol och så vidare. Denna forskning är relevant för vår studie då fokuset till 

stor del ligger på hur Gunilla Persson rekontextualiseras på ett förlöjligande sätt. 

Stereotypa framställningar är återkommande i båda artiklarna. I Real Housewives of New York får 

vi se en stereotyp bild av kvinnor som lever i lyx och storkonsumerar i New York medan vi i 

Ullared får se en stereotyp bild av arbetarklassen med tillhörande beteenden och utseenden. Det tar 

form i arbetarklassens konsumtionsmönster som skapar konnotationer så som att det är vulgärt och 

smaklöst. Konnotationerna uppkommer genom rekontextualisering och lexikala val från 

produktionens sida.

Inom det svenska fältet av forskning kring reality-TV vill vi åter betona att utbudet är tunt och det 

finns få studier utförda på svenska program, det finns desto fler utförda på utländska, främst 

amerikanska, reality-serier. Vi kan bidra genom att utöka forskningen på svenska serier genom vår 

studie. Att samtliga studier pekar på att det färdigställda materialet arbetas med, antingen med 

manuskript eller genom klippningar, gör det intressant för oss att titta närmre på hur det fungerar i 

svenska format. Det uppkommer en problematik i samband med redigeringen och att program som 

sägs spegla verkligheten inte alla gånger gör det. Vi är därför intresserade av att visa om och på 

vilket sätt den här typen av rekontextualisering förekommer i den svenska reality-serien Svenska 

Hollywoodfruar.

6. Teoretiska utgångspunkter

Här redogör vi för de teoretiska utgångspunkter vi finner är mest relevanta för vår studie då vi avser

att  undersöka hur Gunilla Persson konstrueras. Dessa är socialsemiotik med tillhörande semiotiska 

resurser som affordance, modalitet och style men också de semiotiska grundbegreppen denotation 

och konnotation. Vidare redogör vi för ett flertal forskares teorier kring vad kändisskap är och vad 

som utgör en känd person samt vad en stereotyp är. Dessutom går vi in på rekontextualisering och 

vad det innebär samt en konsekvens som kan komma av det, nämligen ridiculing. Vi har valt dessa 

för att de ligger nära det vi ska undersöka, alltså hur Gunilla Persson konstrueras med hjälp av 

semiotiska resurser i reality-programmet Svenska Hollywoodfruar. 
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6.1 Socialsemiotik

Socialsemiotik intresserar sig inte för tecken som den strukturella semiotiken gör. Inom 

socialsemiotik finns istället intresset för semiotiska resurser. Dessa resurser har inga fasta betydelser

till skillnad från den strukturella semiotikens tecken, där den enskilde individen inte kan förändra de

tecken som finns eller skapa nya (Ekström & Moberg, 2008, s. 28). Semiotisk resurs som term 

härstammar från Halliday som menade att ett språks grammatik inte är en uppsättning av koder eller

ett regelverk för hur en meningsuppbyggnader fungerar utan att ett språks grammatik fungerar som 

en resurs för meningsskapande. Van Leeuwen utvecklar Hallidays ursprungliga teori och menar att 

semiotiska resurser är semiotikens motsvarighet till språkets grammatik. När vi kommunicerar 

använder vi oss av ageranden eller artefakter (van Leeuwen, 2005, s. 3).

6.1.1 Semiotiska resurser

Van Leeuwen definierar semiotisk resurs som kommunikation som kan ske med vår fysik eller med 

teknologi. Sådan kommunikation kallas i den strukturella semiotiken för tecken och dessa är 

fundamentala för den strukturella semiotiken (van Leeuwen, 2005, s. 3). När det är färdigställt 

vilken typ av aktivitet, fysisk eller teknologisk, som ligger till grund för en semiotisk resurs blir det 

möjligt att säkerställa dess semiotiska potential, alltså dess potential för att skapa mening. När vi 

skådar en semiotisk resurs kan vi koppla samman betydelser med den (van Leeuwen, 2005, s. 4). 

För att ta reda på hur en semiotisk resurs har, gör och kan användas inom kommunikation behövs 

dess semiotiska potential studeras. Dessa två hänger således ihop (van Leeuwen, 2005, s. 5). För att 

definiera vad en semiotisk resurs är närmre så kommer vi i den här studien behandla klippning, 

konversationer, ljudeffekter samt kameravinklar som semiotiska resurser. 

Semiotiska resurser är inte begränsade enbart till tal, skrift och bild. Allt vi ser kan utföras på ett 

annat sätt och då skapas nya betydelser. Det kan vara handlingar och artefakter som används för att 

kommunicera. Exempelvis gester, mimik, rörelser, kameravinklar och mönster. Affordance är ett 

begrepp som härstammar från Gibson (1979). Ett objekt har potentiella användningsområden och 

det är vad Gibson (1979) menar är affordance, som är nära besläktat med semiotiska resurser. 

Beroende på situation, behov och intressen kan olika personer se olika typer av affordance hos det 

observerbara av objektet (van Leewuen, 2005, s. 4-5). 

Inom socialsemiotikens finns även begreppet modalitet vilket är socialsemiotikens sätt att förhålla 

sig till frågan om sanning. Det relaterar till både problemen av representationer, alltså fakta eller 
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fiktion, verklighet eller fantasi - men ifrågasätter även den sociala interaktionen, för att frågan om 

sanningen också är en social fråga (van Leeuwen, 2005, s. 160).

Vannini beskriver begreppet style, vilket fungerar som en markör av både individuell identitet men 

även för kollektiv identitet. Inom begreppet style finns en rad olika semiotiska resurser så som 

klädval, smink, val av frisyr och hårfärg (Vannini, 2007, s. 135). Funktion i samhället som Halliday 

pratar om går att applicera på annat än text. Kort och gott kan det sammanfattas som den stora 

helheten av flera olika delar. Språket sammanflätar individer till en helhet där den enskilda 

individens behov tillfredsställs. Halliday (1985:13) menar att språket har utvecklats för att 

tillfredsställa våra mänskliga behov och att organiseringen av det är funktionellt med hänsyn till 

dessa behov.

6.1.2 Denotation och konnotation

Texter har två lager av betydelser (van Leeuwen, 2005, s. 37). Denotation är den första nivån i en 

analys som ger oss en bokstavlig och konkret bild av något, det uppenbara i en bild eller i en text 

(Ekström & Moberg, 2008, s. 24). Vid en analys av ett TV-program ges på en denotativ nivå en 

beskrivning av programmet i sin helhet men även en noggrann beskrivning av de delar i 

programmet som ska analyseras (Dahlgren, Bruhn Jensen & Kjørup, 1990, s. 30).

Det denotativa ger upphov till den andra analysnivån, konnotation, alltså de associationer vi får när 

vi ser något. Dessa kommer från en kulturs gemensamma föreställningar men de kan också vara 

personliga (Ekström & Moberg, 2008, s. 24). Det är vår kulturs gemensamma föreställningar om 

någonting som är av intresse vid en analys av TV-program. De berättar om den centrala kulturen 

som innehållet vänder sig till (Dahlgren, Bruhn Jensen & Kjørup, 1990, s. 31). På en denotativ nivå 

visar sig samma saker för två människor men det är när det kommer till det konnotativa som det 

ändras. Om vi till exempel ser en bild på en person är det på en konnotativ nivå som vi drar 

slutsatser om personens personlighet, vilka förväntningar vi har på personen och om det är TV, kan 

vi dra slutsatser om hur handlingen kommer att utspela sig i framtiden (Dahlgren, Bruhn Jensen & 

Kjørup, 1990, s. 31).

6.2 Rekontextualisering 

Rekontextualisering innebär att en social praktik, det vill säga ett socialt accepterat sätt för hur 

sekvenserna transformeras till diskurser om sociala praktiker men även de tillägg som görs 

beroende på den sociala praktikens kontext (van Leeuwen, 2008, s. 105). Van Leeuwen utgår från 
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Bernsteins koncept om rekontextualisering som innebär att när kunskap återberättas genomsyras 

den av återberättarens rådande diskurser (van Leeuwen, 2008, preface). Diskurser är olika sätt att 

representera verkligheten och utgörs av de föreställningar och tankar en person har om sin omvärld 

(Berglez & Olausson, 2008, s. 133). I grund och botten handlar Bernsteins 

rekontextualiseringskoncept om hur kunskap inom skolväsendet transformerades för att vara 

pedagogisk och lätt att både lära ut och läras in (van Leeuwen, 2008, s. 6). Van Leeuwen kopplar 

sedan samman detta tillsammans med Foucaults definition av diskurs; en socialt konstruerad 

kunskap om sociala praktiker och van Leeuwen använder på så sätt sammankopplingen i en öppen 

och mer allmän mening. Dock är det viktigt att skilja på sociala praktiker och representationer av 

sociala praktiker. Den stora skillnaden mellan dem är att sociala praktiker är att göra någonting 

medan representation av sociala praktiker är att prata om någonting (van Leeuwen, 2008, s. 6). 

Antropologer och sociologer menar att representation alltid är baserad på praktiker, alltså vad 

människor gör (van Leeuwen, 2008, s 4).

I processen rekontextualisering är det en rad olika transformeringar som äger rum. Den mest 

fundamentala är de tillägg som görs i sociala praktiker med hjälp av semiotiska element. I och med 

dessa tillägg tillkommer nya meningar till den ursprungliga sociala praktiken (van Leeuwen, 2008, 

s. 17).

Att lägga till (additions) delar kan göras på flera sätt. De kan förekomma på flera ställen än det 

ursprungliga och är då repetitioner (repetitions). Det förekommer även att vissa delar i den sociala 

praktiken tas bort (deletions) som i sin tur resulterar att representationen av den sociala praktiken 

blir en annan - men delar kan också tilläggas (additions). Delarna kan också delas upp eller 

förflyttas (rearrangements) och på så sätt inte följer den kronologiska ordning de från början låg i 

(van Leeuwen, 2008, s. 18). 

Sociala praktiker kan konstrueras olika i olika rekontextualiseringar - beroende vem eller vilka det 

syftar till. Syftena är inte en del av den sociala praktiken utan de är tillägg (additions). Texter 

representerar inte bara sociala praktiker utan de legitimerar och rättfärdigar dem. När legitimeringar

läggs till måste en eller flera som ingår i en social praktik att deltaga eftersom legitimeringarna 

tvingar dem att göra det. Precis som med syftet beror det på den aktuella sociala praktiken på vilket 

sätt den legitimeras. Vissa utgörs till stor del av legitimering medan andra inte gör det (van 

Leeuwen, 2008, s. 20). 
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6.3 Ridiculing

Alla människor idag kan förväntas ha en känsla för humor, humorn är personlig och varierar från 

person till person. Att någon inte skulle ha sinne för humor ses som en negativ kritik och uppfattas 

därefter som något negativt. (Billig, 2005, s. 11). I Laugther and ridicule (2005) nämns Bergsons 

idéer om vad som är roligt för människor. Vi människor tenderar att främst skratta åt andra 

människor men även åt djur och saker som går att relatera till det mänskliga beteendet. Det är sällan

människan finner ett landskap eller en solnedgång roligt, men med det sagt kan vi fortfarande 

skratta åt exempelvis en hatt, som i sin tur är ett hantverk från en människa. Bergson säger att 

filosofer kallar människan för det skrattande djuret som blir skrattat åt (Billig, 2005, s. 120). 

Pinsamma situationer är ett klassiskt sätt att få människor till att skratta, detta går att applicera på 

vår analys då produktionen avser att ta ett pinsamt scenario steget längre genom exempelvis tillägg 

utav bilder, ljud samt dess klippningar. Samhället består av koder, koder som talar för hur 

människor ska bete sig i sociala situationer. Det finns en typ av förlöjligande, vilket är disciplinsk 

humor som hånar de som bryter mot sociala regler (Billig, 2005, s. 202). Skratt som riktas mot en 

person snarare än med en person menar Bergson oftast är förödmjukande för personen som blir 

skrattad åt (Billig, 2005, s. 128). 

6.4 Kändisskap

Vad är en egentligen en kändis? Är det en någon som går på glamourösa galapremiärer och 

Oscarsgalor? Någon som blir intervjuad i olika magasin och pryder omslag? Kändis är ett 

slanguttryck för begreppet “känd person”. Lundblad (2010) diskuterar kring de olika teoretiska 

utgångspunkterna vad beträffar termen kändisskap. Byron definierade termen som förmånen att 

vara känd av människor du själv inte vet någonting om, och lika lite bryr dig om. Kortfattat innebär 

det att människor utanför din bekantskapskrets känner till dig. Ju fler som känner till dig, desto 

större blir/är ditt kändisskap. Att vara “berömd” är däremot mer värdeladdat, det innebär per 

definition att det en person i fråga gör är beundransvärt, men att bli hyllad och berömd är inte ett 

kriterium för att bli eller att vara känd. Att vara kändis handlar om att synas och att bli igenkänd. 

Det kan innebära exempelvis att väcka stor medial uppmärksamhet, som i sin tur kan innebära att 

personen i fråga gör någonting uppseendeväckande. Detta kan då resultera i att denne regelbundet 

får bland annat pryda tidningsomslag och löpsedlar och på så vis bygger upp ett igenkännande 

(Lundblad, 2010, s. 25).
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Brockington (2009) drar slutsatsen att kändisar generellt är synonymt med det ”stora” och det 

”goda”, men Brockington (2009) nämner att Rojek påstår att det världen hyllar när det gäller 

kändisar är deras överträdande makt, deras överflödiga beteende, deras slösaktiga konsumtion av 

produkter och tjänster, skönhet, pengar och lyx. En livsstil som bara ”vardagliga” människor kan 

drömma om. (Brockington, 2009, s. 7-8). 

Kändisforskaren och psykologen James Houran säger “en kändis idag skulle jag definiera som 

någon som är känd för att vara välkänd”. Det finns en vanligt förekommande föreställning hos 

allmänheten om att kändisskap är något som uppnås eller uppstår då en person har en karriär inom 

film- och musikbranschen. Att bli känd kräver inte alltid några specifika talanger, utan det handlar 

helt enkelt om hur pass hög exponering personen i fråga får (Lundblad, 2010, s. 25-26).

Att uppnå ett kändisskap kan ses som något relativt enkelt, det kan uppstå över en natt men kan 

dessutom vara väldigt kortlivat. Vem som helst skulle kunna bli en kändis. Genom att använda sig 

utav ett extremt eller kontroversiellt beteende på TV (detta är vanligt förekommande för reality-

deltagare), kan en person snabbt gå från att vara en helt “vanlig” människa till att bli en känd 

person. Att betona här är åter att det kändisskap som uppstår - snabbt kan vara över om personen i 

fråga slutar visas på TV eller tonar ner sitt provokativa sätt. Att uppnå kändisskap kan ske på olika 

nivåer, det vill säga även genom vartefter en person exempelvis dejtar en känd person. Att en person

dessutom gör någonting onaturligt eller uppseendeväckande kan också vara en faktor till att ett 

kändisskap uppstår (Lundblad, 2010, s. 26-27)

Turner (2014) trycker på att det finns tre olika synsätt att definiera kändisskap på, vilka är att 

kändisskap är en slags symptom på en kulturell förändring. Fokuset här ligger på det sensationella 

och visuella som går till motsats av det vardagliga och rationella. Ur en annan aspekt menar Turner 

att kändisar har en speciell karisma och dragningskraft som sticker ut ur mängden, alltså har de 

exceptionella egenskaper men tillhör även en annan auktoritet. Avslutningsvis finns en tredje aspekt

som fokuserar på vilket sätt kändisen blir en produkt av olika ekonomiska och kulturella processer. 

Här inkluderas marknadsföringen av kändisen, hur personen skildras i olika massmedier samt 

kändisens egna identitetsskapande (Turner, 2014, s. 4-5).

Det har uppkommit en ny marknad där medieproducenter jagar och söker upp vardagliga människor
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för att sedan göra dem till kändisar. Detta behöver nödvändigtvis inte vara positivt för personen, 

eftersom producenterna tenderar att kontextualisera sociala praktiker och diskurser. Det finns ett ord

för detta, celetoids, som innebär att personen i fråga njuter av att kortvarigt få synas i TV, men att 

dennes karriär enbart blir baserad på medieproducentens konstruktion av personen (Turner, 2010, s. 

33). 

På grund av kulturella och politiska faktorer finns det vissa olikheter hur vi ser och bemöter dessa 

kändisar samt hur de skiljer sig från “vanliga” människor. En avsevärd skillnad är exempelvis 

kontrasten mellan Sverige och USA. Ett kändisskap i Sverige medför inte samma möjligheter som 

det kan göra i USA, delvis för att det är så pass begränsat till den svenska publiken. Självklart finns 

det exempel på svenskar som lyckats uppnå ett internationellt kändisskap, vanligtvis är detta dock 

baserat på en talang. Exempel för detta är ABBA för sin musik, Zlatan Ibrahimovic för sitt bollsinne

och Alexander Skarsgård för sitt skådespeleri. I Sverige uppnår kändisskapet inte samma 

glamourfaktor som det vanligtvis gör i USA. Det krävs oftast inte livvakter vid offentliga 

“uppträdanden”, livsstilen är inte alls densamma vad gäller lyxiga villor och områden osv 

(Lundblad, 2010, s. 111-113).

Att fokusera på en människas offentliga personlighet är ett relativt sällsynt men modernt fenomen 

(Marshall, 1997, s. 4). Kändisen representerar oftast någonting, i detta fallet representerar Gunilla 

Persson TV3s Svenska Hollywoodfruar. Ju mer skriverier hon får, desto större är chansen för fler 

tittare och större blir även chansen för Gunilla att bli mer igenkänd. En karaktärs personlighet på 

film eller TV blir alltså en förvrängd representation av den egentliga personligheten då personen i 

fråga blir vinklad, och på så vis uppstår då en public persona, det vill säga ingen ”riktig” person. 

Allmänheten intresserar sig för vad de tror att en kändis är, men egentligen vet de ingenting om 

kändisens verkliga eller egentliga personlighet. Mediers konstruktion av kändisars persona 

uppmanar allmänheten till att tro att det som skrivs eller visas är “verklighet”. En kändis blir även 

konstruerad av allmänheten, genom publikens tolkningar efter vad de ser eller läser vilket bidrar till 

dennes persona (Marshall, 1997, s. 13-18). Turner (2014:kap.1) menar att en kändis är en 

sammanfattning av någonting oäkta, alltså en slags representation av en person som i sin tur blivit 

rekontextualiserad genom massmedia. 

6.5 Stereotyp

Stereotyp som begrepp har blivit definierat på en rad olika sätt, här försöker vi definiera begreppet 
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utifrån de sociala föreställningarna som finns i samhället. Begreppet stereotyp innebär bilden av en 

grupp och dess medlemmar samt deras egenskaper, attribut och beteende. Stereotyp innefattar dock 

inte enbart tro, utan även teorier om hur och varför just vissa attribut passar bra tillsammans (Hilton,

von Hippel, 1996, s. 240). Vi skiljer på innegrupper och utegrupper, där innegrupper är en grupp i 

vilken en person anser sig tillhöra medan en utegrupp är en grupp människor som en person inte 

anser sig tillhöra. Även om stereotyper i utegrupper inte nödvändigtvis är negativa skapar de 

troligtvis negativa konnotationer i större utsträckning än innegrupper gör (Hilton, von Hippel, 1996,

s. 240).

6.6 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna

I detta kapitel har vi presenterat de teorier som vi har valt och vad dessa innebär. I följande 

sammanfattning visar vi hur teorierna binds samman. Butler (2002:60-61) menar att publiken får ta 

del av reality-TV utifrån det sätt produktionen avsett att framställa den där vissa delar framhävs och

andra blir dolda. I och med detta sker en rekontextualisering av den verkliga händelsen, vilket 

produktionen åstadkommer med hjälp av deletions, additions, repetitions och rearrangements.

Verkligheten i reality-TV är således alltid konstruerad (Turner, 2010, s. 13). Vidare menar Turner

(2014:kap:1) att en kändis blir rekontextualiserad genom media. Produktionen kan med hjälp av

semiotiska resurser konstruera både händelser och människor och vi som åskådare skapar betydelser

utifrån de semiotiska resurserna. Genom att studera dessa (klippningar, konversationer, ljudtillägg

och kameravinklar) på en denotativ och konnotativ nivå kan vi förklara hur verkligheten och 

Gunilla Persson konstrueras i Svenska Hollywoodfruar. Det konnotativa kan även kopplas samman 

med begreppet stereotyp då detta styrs av våra egna uppfattningar av en viss grupp människor. Med 

ridiculing, diciplinsk eller rebellisk humor kan vi förstå vad det är som får oss att skratta åt 

någonting som händer i programmet. 

7. Metod

7.1 Kvalitativ metod

Inom kvalitativa metoder avser forskarna att fokusera på samt observera särskilda diskurser, 

händelser och texter, alltså sätt att representera verkligheten på. Kvalitativa metoder skapar 

utrymme till fria tolkningar men med en viss avgränsning. Forskare eftersträvar en förståelse av den

sociala verkligheten utifrån dess egna termer och omfattar beskrivningar av människor och deras 

samspel (Bryman, 2001, s. 250-251). Forskarna kan på så vis då gå in på en mikronivå då de 
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analyserar sitt material vilket gör det subjektivt (Bryman, 2001, s. 372). En kritik mot kvalitativ 

forskning är att den kan vara för subjektiv, det vill säga att det bygger för mycket på forskarnas 

uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt och det kan därför bli svårt att replikera en 

undersökning (Bryman, 2001, s. 269). Då vi är medvetna om detta och försöker därför hålla oss 

inom ramarna av det vi avser att undersöka. Dock är det svårt att undkomma de normer och sociala 

föreställningar som finns i vår kultur, vilket gör att undersökningen styrs av dessa. Den tolkningen 

vi gör utgår från en svensk kultur, och skulle kunna få ett annat resultat i exempelvis den 

amerikanska kulturen.

7.2 Socialsemiotisk analys 

Vi använder oss av en socialsemiotisk analys i denna kvalitativa studie, utifrån denna metod kan vi 

undersöka produktionens rekontextualisering av Gunilla Persson. Vi kan med hjälp av 

socialsemiotikens resurser ta fasta på vilka kameravinklar, ljudtillägg, musik, bilder samt 

klippningar som är med och bidrar till rekontextualiseringen. Detta kan till exempel vara att en viss 

bakgrundsmusik spelas, som i sin tur bidrar till ett förlöjligande av Gunilla Persson. Vi kommer 

även analysera materialet på en denotativ samt en konnotativ nivå. På den denotativa nivån kommer

vi i vår analys beskriva vad vi ser i bild i de klipp vi kommer analysera. Dels en beskrivning om hur

programmets upplägg ser ut dels en mer djupgående beskrivning som innefattar viktiga element i de

klipp vi analyserar, exempelvis vilka kläder som bärs i det aktuella klippet. 

När vi är färdiga med beskrivningen vi utfört på den denotativa nivån kommer vi på ett konnotativt 

plan att på varsitt håll sitta med samma klipp. Konnotationer är i stor utsträckning beroende av vem 

det är som analyserar, därför är det viktigt att analytiker kommer överens om vilka konnotationer 

som är är viktiga eller kanske till och med om de konnotationer en analytiker kommit fram till ens 

är rimliga. Det är viktigt att analytiker enas om detta för att personers olika kulturer, kunskaper och 

erfarenheter har en central roll i de konnotationer som görs (Dahlgren, Bruhn Jensen & Kjørup, 

1990, s. 31). Vi kommer sedan att jämföra våra konnotationer för att se om de stämmer överens 

eller om de ens passar in i analysen, alltså om de är rimliga eller inte. Sedan kan vi göra jämförelser,

avgöra om det finns en röd tråd och avslutningsvis dra slutsatser av det materialet vi avser att 

undersöka. Genom socialsemiotiken kan vi empiriskt plocka ut de olika verktyg som i sin tur gör 

det möjligt för oss att kunna applicera våra argument och slutsatser i vår studie. 
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7.3 Analysredskap

När vi stöter på någon vi känner och denne riktar sig till oss förstår vi att vi måste ge personen 

respons på ett eller annat sätt. Vi vet hur vi ska svara på ett leende - vi ger ett leende tillbaka annars 

riskerar vi att förolämpa den andra personen. Detta kan liknas vid vad Kress och van Leeuwen 

förklarar som “demand image”. Om en fotograferad person tittar in i kameran, “på dig”, skapar 

detta effekten av att mottagaren känner sig erkänd men det används även för att göra någonting med

mottagaren. Med det menas att det krävs någonting från mottagaren i ett fiktivt förhållande så att 

mottagaren känner att dennes närvaro erkänns (Machin & Mayr, 2012, s. 71). Oavsett om vi ser en 

deltagare uppifrån, nerifrån eller i ögonhöjd är alla dessa kameravinklar hjälpmedel för att få 

mottagaren att utvärdera deltagaren på ett önskvärt sätt (Machin & Mayr, 2012, s. 70).

Vi kommer att visa på vilket sätt produktionen arbetar med kameravinklar och genom användning 

av följande socialsemiotiska verktyg försöka visa och förstå dolda budskap som bidrar till en 

rekontextualisering (Selby & Cowdery, 1995, s. 57-58). Även om allt är kontextuellt och 

exempelvis en färg kan tolkas olika för olika människor. Vi utgår från Selby och Cowderys (1995) 

samt Machins (2010) multimodala verktyg gällande olika tekniska och visuella koder. Här nedan 

förklarar vi vad användningen av kameraarbete, ljus och färg, ljud och musik samt vilka känslor de i

sin tur kan ge upphov till hos tittaren. 

 -kameraarbete  

Närbilder ger ett kraftfullt intryck och skapar en intimitet med vad som visas på nära håll. De 

används för att skapa en viss känsla och för att fokusera på någonting eller att skapa dramatik. För 

att skapa en personlig relation mellan tittaren och subjektet fungerar ett mellanläge med att göra 

precis det. Ett mellanläge kan vara om en person blir filmad från midjan och upp, exempelvis. För 

att visa upp en helhet och dess kontext används bilder som är filmade långt ifrån. Genom den här 

typen av bild skapas en distans för publiken (Selby & Cowdery, 1995, s. 57). 

Kameravinklar fungerar på samma sätt, olika vinklar ger upphov till olika känslor och tankar hos 

publiken. En hög vinkel bygger hos tittaren upp en känsla av dominans, kraft och auktoritet – i 

kontrast med en vinkel som är låg, vilket skapar motsatt känsla hos tittaren. Denne känner sig 

maktlös och svag när någonting filmas med en låg vinkel. För att bidra till en känsla av jämlikhet 

kan en vinkel i ögonnivå användas. Tittaren känner sig jämlik med subjektet om denne filmas i 
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ögonnivå. En bred vinkel gör en tillvaro dramatisk medan en normal vinkel inte ger upphov till 

några speciella känslor hos tittaren, utan denne upplever tillvaron som vardaglig och normal (Selby 

& Cowdery, 1995, s. 57). 

Var kameran fokuserar bidrar även till att vissa känslor väcks hos tittaren. Är fokuset selektivt, 

alltså att någonting är fokuserat på medan resten är ur fokus, dras uppmärksamheten till det som är 

fokuserat. Med hjälp av selektivt fokus kan produktionen välja var tittaren ska fokusera. Ett mjukt 

fokus skapas en känsla hos tittaren att någonting är romantiskt eller nostalgiskt. Ett djupt fokus 

innebär att ingenting är ur fokus. Detta skapar en jämlikhet mellan elementen och samtliga av dem 

blir viktiga (Selby & Cowdery, 1995, s. 57). För att betona någonting och skapa en observation kan 

en inzoomning fungera och som motsats står utzoomning som används för att visa upp en helhet i 

kontexten. För att visa att någonting börjar kan det tonas in och för att visa att någonting slutar kan 

det tonas ut. För att förtydliga ett tidspassage eller visa på en länk mellan olika scener kan en 

upplösning användas (Selby & Cowdery, 1995, s. 57). 

-ljus och fargsattning   

Både ljus och färg fungerar genom att väcka särskilda känslor hon tittaren. Olika kontraster används

vid olika tillfällen. En ljus kontrast symboliserar lycka medan en mörk kontrast symboliserar 

dysterhet. För att tittaren ska uppleva en miljö som teatralisk eller dramatisk fungerar hög kontrast. 

Låga kontraster appliceras vanligen i dokumentärfilmer och fungerar genom att skapa en känsla av 

att någonting är realistiskt. Vanligt förekommande i dokumentärfilmer är även användningen av 

svartvitt som också skapar realism och fakta. Det förekommer även vid tillbakablickar. Andra färger

skapar olika även de olika betydelser och konnotationer. Varma färger så som gul, orange, röd eller 

brun skapar känslan av att någonting är optimistiskt eller passionerat. Kalla färger så som blå, grön 

och lila används för att väcka känslor som att någonting är pessimistiskt, lugnt eller förståndigt 

(Selby & Cowdery, 1995, s. 58). 

-ljud och musik

Musik används för att förstärka någonting eller väcka önskade känslor. Musik bör förmedla en 

känsla och bidra till en önskad atmosfär eller stämning. Det kan handla om att framkalla en känsla 

för en viss tid och plats, både historiskt och geografiskt. Dialoger kan förstärkas med hjälp av 

musik. Kontinuitet är viktigt i filmer och serier – musik bör spelas kontinuerligt även om det är 
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bakgrundsutfyllnad för att scener utan musik ofta upplevs dramatiska. En viss typ av musik kan 

användas till en viss karaktär, en speciell plats eller en särskild händelse (Machin, 2010 s. 154-184).

Symmetrisk musik används för att skapa ett lugn medan asymmetrisk musik skapar en känsla av att 

någonting är naturligt och vardagligt. Att det är brist på en konflikt förstärks med hjälp av musik 

som är stillastående medan en dynamisk musik bygger upp en känsla av desorientering, oro och 

oordning. Med hjälp av toner går det att väcka önskade känslor, korta toner står för att någonting 

blir abrupt, livligt eller objektivt medan långa, kvardröjande toner står för att någonting är 

emotionellt eller subjektivt. Hög och mjuk musik tar upp socialt utrymme och fokus hos tittaren 

hamnar på musiken. Jämn musik visar på lätthet och likhet medan ojämn musik visar på svårighet 

och kreativitet. Är musiken raspig är den energisk medan motsatsen, lent, står för att någonting är 

naturalistiskt och sensuellt (Machin, 2010 s. 154-184).

Långsam musik skapar känslor som att någonting är lugnt, tålmodigt eller att det finns en avsaknad 

medan snabb musik skapar känslor av att någonting är energiskt eller bråttom. Musik som det finns 

lätthet i bidrar till en känsla av rörlighet, att någonting är viktigt och starkt medan motsatsen är 

musik med tyngd i som bidrar till en känsla av klumpighet, att någonting är oviktigt och svagt. 

Agerande musik används även för att följa upp ett agerande. Varje steg en person tar representeras 

av en ton, exempelvis. Det används också för att förstärka förvirring eller för att någonting ska öka 

farten. Utöver musik finns det någonting som heter verkligt och icke-diegetiskt ljud. Dessa formar 

världen som uppenbarar sig i filmen eller serien. Verkligt ljud har inte blivit tillagt i efterhand 

medan icke-diegetiskt ljud har blivit det, det är alltså ingenting som blivit filmat. Ett exempel på 

icke-diegetiskt ljud är att det läggs på en viss musik lämplig för en viss händelse, romantisk musik 

läggs på när två personer kysser varandra (Machin, 2010 s. 154-184).  

-dolda intervjuare 

Många scener i reality-serien består av osynliga intervjuare som ställer frågor till deltagarna, detta 

innebär att Svenska Hollywoodfruar alltså är redigerad och producerad på ett sätt som leder till en 

rekontextualisering. Publiken får då enbart ta del av deltagarnas svar och detta kan bidra till en 

förvrängd bild av verkligheten. Vi kan dock bara anta att dessa intervjuer uppstår vid de tillfällen då

deltagarna ser ut att bli intervjuade. Tydligt för detta är då de intervjuade filmas i, normalvinkel på 

ansiktshöjd (se avsnitt 7.3, Kameraarbete) och sedan tittar till sidan av kameran. Då vi bara får ta 

del av svaren och ej de frågor som intervjuaren ställer är det vanligen förekommande för reality-
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serien att lägga till icke-diegetiskt ljud (se s. 24, ljud och musik) alltså att produktionen klipper in 

tidigare kommentarer eller svar från intervjuerna. 

7.4 Metodproblem  

Det främsta metodologiska problemet vi har i vår studie är att en kvalitativ analys är subjektiv, 

vilket kan resultera i att det uppstår problematik vid den generalisering som tillämpas. Kritiker 

menar att kvalitativ forskning är svår att generalisera i större utsträckning än den grupp människor 

som undersökts. Som lösning på generaliseringsproblematiken ska inte kvalitativa undersökningar 

generaliseras till populationer utan till teorier. Detta beror på att de kvalitativa resultaten till stor del 

bygger på forskarens egna uppfattningar. Genom denna subjektivitet som ofta förknippas med 

kvalitativ forskning menar kvantitativa forskare ofta att det blir svårare att replikera en kvalitativ 

undersökning. Vår studie kommer dock inte att generaliseras då vi enbart kan utgå ifrån våra egna 

tankar och de känslor som väcks när vi tittar på programmet. Eftersom forskaren i en kvalitativ 

undersökning är det viktigaste redskapet vid datainsamling blir det som observeras beroende av 

dennes intressen (Bryman, 2001, s. 269). Vi har valt teoretiska utgångspunkter och metoder utifrån 

våra intressen, dessutom utesluter vi helt publiken, vilket vi återigen vill betona då det begränsar 

denna studie eftersom vi enbart gör analysen utifrån våra perspektiv. 

Extern reliabilitet och intern reliabilitet är begrepp som LeCompte och Goetz anpassat till kvalitativ 

forskning som motsvarar den kvantitativa forskningens reliabilitet. Reliabilitet är tillförlitligheten 

hos en undersökning, alltså om resultaten blir desamma om undersökningen utförs på nytt (Bryman,

2001, s. 43). Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en studie kan replikeras och intern 

reliabilitet innebär att forskarna kommer överens om hur de ska tolka vad de ser och hör (Bryman, 

2001, s. 257). 

Vi kommer att analysera de klipp som Gunilla Persson medverkar i och kontinuerligt stämma av 

med varandra om vi kommit fram till samma sak. Våra egna värderingar kan styra vad det 

egentligen är som vi ser på TVn. Våra förutfattade meningar om någonting kan generera slutsatser 

som vi drar redan innan vi ser något på TV eller hör något från högtalaren (Dahlgren, Bruhn Jensen 

& Kjørup, 1990, s. 30). Genom att vi stämmer av med varandra styrker detta på så vis vår interna 

reliabilitet eftersom målet är att komma fram till samma slutsatser. Vad gäller den externa 

reliabiliteten så går vår undersökning att replikera, men slutsatserna som olika forskare kommer 

fram till kan skilja sig beroende på vilka konnotationer som uppstår eftersom dessa kommer från en 
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kulturs gemensamma föreställningar om någonting. Vi tydliggör och säkerställer våra tolkningar

med stöd från programmet, alltså de bilder och transkriberingar som vi har plockat ut från serien. 

Det här är viktigt då analyser ofta tenderar att styras av människors egna värderingar, därför bör 

forskaren i ett tidigt skede se till att samtliga som läser analysen vid ett tillfälle är ense. 

Validitet handlar om att en forskare mäter det denne säger sig mäta (Bryman, 2001, s. 257). 

Eftersom vi kommer att uppnå hög reliabilitet kommer vi att uppnå de bästa förutsättningarna för

hög validitet, som innebär giltighet. Det vill säga att vi mäter det vi säger att vi ska mäta, alltså

rekontextualiseringen av Gunilla Persson. 

Då vi är väl medvetna om problematiken som kan komma att uppstå vid vår studie kan vi lättare 

förhålla oss inom ramen av det vi avser att analysera och hålla oss inom beskrivningen av dess 

kontext. Vi kan noggrant ta tillvara på de redskap som kan komma att tillämpas. På så vis kan vi 

jobba på att försöka förebygga samt undvika de förhinder eller problem som vi eventuellt förväntas 

stöta på.

8. Material och Urval

Vi har samlat in vårt empiriska material från Viaplay. Viaplay är en onlinesida lanserat av Viasat och

fungerar som en streamingtjänst som tillhandahåller TV, sport och film (MTG). Samtliga säsonger 

av Svenska Hollywoodfruar finns tillgängliga, inklusive den för oss aktuella säsong fyra. Vi 

kommer därefter att titta på de åtta avsnitt som utgör säsong fyra av Svenska Hollywoodfruar och 

därefter plocka ut en sekvens från varje avsnitt.

8.1 Fallstudier

Vi har utfört en fallstudie då den här typen av studie förknippas till en viss plats och miljö. Ett 

intensivt studium av miljöns specifika händelser och situationer gör det möjligt för oss att analysera 

Gunilla Persson. Speciellt då vi analyserar Gunilla i hennes vardagliga kontext. (Bryman, 2001, s. 

65).

8.2 Teoretiskt urval

Vi har använt oss av ett teoretiskt urval där vi tittat på samtliga avsnitt av Svenska Hollywoodfruars 

fjärde säsong. Syftet med ett teoretiskt urval är att datainsamlingen ska generera en teori samtidigt 

som det samlas in och analyseras data. Därefter bestäms det vilken data som i fortsättningen ska 

samlas in (Bryman, 2001, s. 291). Av dessa avsnitt har vi utvecklat teorier vilka har styrt riktningen 
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för den övriga datainsamlingen. När dessa teorier var formulerade fortsatte vi datainsamlingen där 

vi valde ut data som vi ansåg vara relevant för våra hypoteser.

Vi valde den fjärde säsongen eftersom det var Gunilla Perssons första säsong i Svenska 

Hollywoodfruar, ett intresse låg hos oss då detta var i början av hennes ”kändisskap”. Då vi genom 

tidigare forskning kom fram till att reality-deltagare vanligtvis gestaltas på ett kontroversiellt sätt, 

delvis utifrån dom själva för att uppnå ett kändisskap, men även i avsikt från produktionen - ansåg 

vi det därför vara extra intressant att studera hur Gunilla gestaltades i Svenska Hollywoodfruar 

innan hennes kändisskap tog fart. 

Vi började med att gå igenom hela säsong fyra och när frågeställningarna var satta valde vi ut de 

avsnitt vi ansåg kunde besvara dom på bästa sätt. Det resulterade även att vissa avsnitt blev 

bortvalda och dessa finns alltså inte med i analysen. Totalt åtta avsnitt utgör säsong fyra och av 

dessa åtta valde vi ut avsnitt ett, två, fem och sex. 

8.3 Avgränsningar  

Till en början var vi intresserade att undersöka rekontextualiseringen av både Gunilla Persson och 

Maria Montazami men vi valde sedan bort den senare. Det beror på att vi ansåg det vara 

problematiskt att undersöka de två på grund av den omfattning som arbetet då skulle resultera i. 

Och vi fann ett större intresse att studera Gunilla då hon framställs ha ett högst kontroversiellt och 

provokativt beteende. Vi valde dessutom att avgränsa oss till att enbart visa på 

rekontextualiseringen av Gunilla Persson för att smalna av studien så mycket som möjligt och för 

att uppnå det bästa resultatet. Det skulle bli för brett att titta utifrån ett publikperspektiv samt 

analysera andra medier och dess gestaltning av Gunilla. 

9. Analysredovisning

Har nedan presenteras var analys samt resultat.

9.1  Med vilka semiotiska resurser framställs Gunilla Perssons syn på verkligheten?

I den har analysen kommer vi att fokusera pa produktionens framstallning av Gunillas 

beskrivningar samt reflektioner av verkligheten med fokus pa kandisskap. Vi kommer aven narmare 

analysera produktionens rekontextualisering av dessa sekvenser som sker pa ett minst sagt 

förlöjligande satt. 
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Vid introduktionen av Gunilla filmas två stora soptunnor och en äldre man som verkar antingen rota

eller som slänger något i tunnorna (se Bild 3, nedan). Gatan hon bor på består av en hel del 

pickupbilar av äldre modeller som står parkerade längst med den trånga gatan. På en denotativ nivå 

ser området inte särskilt exklusivt ut och med tanke på denna introduktion kan konnotera ett intryck 

som säger att det inte är någon stereotyp (Avsnitt 6.5, s. 20) Hollywoodfru vi nu ska besöka, 

eftersom Hollywood konnoterar till lyx och en glamourös livsstil skapar detta en motsägelse med 

det vi ser på ett denotativt plan (Bild 3, nedan) En intensiv, spänningsladdad och dynamisk musik 

spelas i bakgrunden. Detta bygger upp och ger ett intryck av att något stort kan vara på gång och 

bidrar även till att åskådaren känner av en desorientering, då kombinationen av att först ta del av ett 

mindre område samt den musik som spelas. Då dessutom musiken består av korta toner vilket, 

innebär att miljön upplevs som mer levande och det betonar återigen att det nu är någonting på gång

hemma hos Gunilla.

Bild 3.

Vid introduktionen av Gunilla filmas gatan utanför hennes hem. 

Klippet består delvis av att Gunilla går runt i sitt hyreshus och visar samt pekar på spindelnät och 

spindlar. Medan hon pekar mot ett fönster följer kameran med och zoomar in det som hon pekar på 

(Bild 4, s. 30). Inzoomningen av spindelnätet är inte tillräcklig och som åskådare blir det då svårt att

hinna se det som Gunilla syftar på (Exempel 1, s. 30). Det blir istället tydligt för åskådaren att 

Gunilla dramatiserar situationen och helt klart återger en “saltad” version av verkligheten. En 

halvhjärtad filmning från produktionens sida kan vara med och bidra till Gunillas överdrift. 
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Exempel 1. 

VO: Inför Gunillas lunchbjudning är det mycket som ska 
ordnas (.) Det mest akuta problemet är husets smutsiga 
fönster (.) Dessutom har hon gjort en hiskelig upptäckt
GP: Här e en riktig riktig baddare till eeeee de spindel som 
gör sitt nät där och de är ju superläskigt de e ju ungefär 
som om jag bor i nå sabla såhär spindelhus va (2.5) A men hur
ska jag kunna ha lunch utan putsade fönster? ((skrattar))Det 
går ju inte! (.) Ha spindelnät hänger som man tittar ut genom
fönster och så tänker jaha det där var ju en rolig liten 
spindel eller i taket oh kanske den ramlar ner på mig det går
ju nte!

Bild 4.

Gunilla går runt i sitt hyreshus och berättar om spindlar, här pekar Gunilla på den “riktiga 

baddaren till spindeln” och sedan ser vi produktionens vaga inzoomning av spindeln.

Kort därefter får vi se att Gunilla sitter i sin fåtölj och blir intervjuad av en dold intervjuare, där hon 

med inlevelse visar hur de andra deltagarnas reaktioner kan komma att se ut samt låta om de skulle 

upptäcka alla spindelnät och oputsade fönster. Gunilla visar nu med stor inlevelse hur kvinnornas 

reaktioner skulle kunna komma att se ut genom att sakta titta upp mot taket med förskräckelse och 

rädsla. Sedan vänder hon sig och tittar in mot kameran, med allvar i blicken höjer hon höger 

ögonbryn och sänker vänster (Bild 5, s. 31). Sedan säger hon att det inte går (Exempel 1, s. ovan). 

Samtidigt spelas fortfarande den spänningshöjande musiken. Gunilla lever sig in i rollen och börjar 

agera skådespelerska, detta blir ett överspel som kan upplevas vara onaturligt och dramatiskt. 

Vid ett tillfälle har produktionen även filmat ett litet spindelnät i hörnet av en hylla. Det kommer 

inte att försvinna genom fönsterputsning, det kräver mer än så. Det framställs vara viktigt för 

Gunilla att ha putsade fönster inför en lunch. 
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En  dramatisk scen där helheten avslutningsvis blir ironisk, då Gunilla som tidigare nämnts fick 

presentationen av att bo i ett mindre lyxigt område. Att Gunilla nu agerar ut och fokuserar på att 

rena fönster skulle ha den störst bidragande roll till huruvida vad andra deltagarna skulle komma att 

tycka om hennes hem skapar en komisk atmosfär - då de med största sannolikhet kommer reagera 

på den enkla bostaden samt den del av staden som hon lever i. 

Bild 5.

Gunilla demonstrerar för publiken hur de andra deltagarnas reaktioner kan komma att bli om

de skulle bevittna alla spindlar och spindelnät som är hemma hos Gunilla. 

Exempel 2.

LF: This is pacific window washing this is Linda 
GP: Hi Linda my name is Gunilla Persson and I have an 
emergency Linda you’ve got to help me(.) this is just really 
really an emergency I have a really big lunchen tomorrow 
which is really import to me
LF: Okej
GP: And and my windows are very dirty and I can’t have a 
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lunch unless I have my windows cleaned
LF: okej do you wanna do all the windows in and out
GP: everything (.) I have an tremendous amount of windows 
maybe fifty windows

Gunilla tar upp telefonen och ringer nu till ett företag som utför fönsterputs (Exempel 2, s. 31). 

Musiken som tidigare spelats i bakgrunden upphör direkt att sluta spela, detta skapar dramatik och 

gör att fokuset helt läggs på vad Gunilla nu är på väg att säga. Direkt efter att Linda från 

fönsterputsföretaget har svarat och presenterat sig själv startar en ny musik att spela i bakgrunden, 

den är både dov och snabb vilket konnoterar att någonting är bråttom. Under tiden som musiken 

spelas talar Gunilla om att det krisar och att hon akut måste få hjälp med att få sina fönster rena, 

annars kan hon omöjligen ha en lunchbjudning (Exempel 2, s. 30). Musiken i samband med 

Gunillas desperation om ett akut behov av putsade fönster förstärker hela den situation som nu är. 

Under tiden Gunilla talar med Linda filmas hon i ett mellanläge vilket kan vara med och bidra till 

att åskådaren får en mer personlig relation till henne (se Bild 6 (A), s. 32). Dock är det tydligt att vi 

inte får ta del av hela samtalet då kameran helt plötsligt hoppar vid två tillfällen. 

Har produktionen uteslutit någonting som är avgörande för hur publiken i sin tur kommer att 

uppfatta samtalet? En stor risk finns att klippningen bidrar till den dramatik som just nu kretsar 

kring dessa fönster. Under samtalet visar produktionen en kameravinkel som är lite längre ifrån 

Gunilla. Detta gör att publiken tar del av helheten och dess kontext (Bild 6 (B), s. 33). På en 

denotativ nivå ser vi Gunilla ta av sig sin väst, hon har ingen telefon i handen, vi kan därför dra 

slutsatsen att denna sekvens antingen äger rum före eller efter samtalet med fönsterputsfirman.  

Samtidigt ligger katten Tusse straxt bakom henne och slickar rent sig själv mellan benen. Att lägga 

in detta klipp i drygt två sekunder under realtid är en av de faktorer som bidrar till produktionens 

förlöjligande av Gunilla, då produktionens tillägg av detta klipp med katten slickandes mellan 

benen bakom henne, är helt irrelevant och har klippts in i denna scen. Vi drar därför den slutsatsen 

att produktionen har för avsikt att förlöjliga Gunilla då klippet inte bidrar till händelseförloppet. 

Vid förfrågan om hur många fönster hon har svarar Gunilla att hon uppskattningsvis har runt femtio 

fönster (Exempel 2, s. 31). Nu filmas Gunillas fem fönster som hon har i vardagsrummet, det är 

tydligt att Gunilla har överdrivit vad beträffar antalet fönster, och detta blir någonting som 

produktionen hjälper till att förstärka då de samtidigt lägger in en bild på femtio tecknade fönster 
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(Bild 6 (C), nedan). De dyker upp en efter en framför de riktiga fönstren. Avslutningsvis dyker det 

upp två stora guldiga siffror med texten “50?” som sedan “dras bort” med hjälp av en gummiraka. 

Tydligt är att produktionen vill påpeka den lögn Gunilla just nu dragit för företaget. Och frågan som

återstår är varför överdrev hon så?

Bild 6.

Gunilla beställer fönsterputs för femtio fönster; (A) Gunilla pratar med Linda, filmas i ett 

mellanläge, (B) Exempel på en förlöjligande rekontextualisering, (C) De visuella 

bildtilläggen som ifrågasätter Gunillas verklighetsuppfattning samt bidrar till ett 

förlöjligande.

Exempel 3.

GP: Oh wow thats a lot of men I can’t believe it(.) det var 
fyra stycken killar som kom hit dom såg ut som filmstjärnor 
allihopa dom var säkert skådespelare som hade liksom äh 
fönsterputsandet som sin second career (.) Come in and take a
look of what I have this is my house and I would say theres 
one, two, three, four, five windows here right
F1: And that’s all you want done
GP: Well do don’t be surprised beacuse I said to her it’s not
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that many windows (2.5) I have an tremendous amount of 
windows maybe fifty windows
F1: Okej uumm
GP: Ni skulle ha sett minen på dom ((skrattar)) äre här allt 
ni har äre här allt ((skrattar))

Inte långt efter samtalet dyker fyra fönsterputsare upp och nu börjar en ny sorts bakgrundsmusik att 

spelas, trummor och trumpeter som skapar liv och rörelse. Det bygger upp en energisk miljö som 

skulle kunna konnoteras till något som spelas på en livad danslektion. Produktionen framställer 

Gunilla på ett sätt som gör att hon inte verkar ta situationen på allvar. På en denotativ nivå ser 

männen uppenbart chockerade ut över hur få fönster Gunilla faktiskt har (Figur 5, nedan). Gunilla 

säger och pekar med fingrarna att hon har fem fönster, varpå en av männen undrar om det var allt 

som behöver göras (Exempel 3, s. 33-34).

Bild 7.

Fönsterputsarna som dyker upp hemma hos Gunilla och som i sin tur får sig en lättare chock

då Gunilla ej har femtio fönster. 
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Nu visas ett tidigare klipp, nämligen det klippet då Gunilla tidigare pratade med kvinnan som hon 

bokade in fönsterputsarna med. Bilden blurras in och visas sedan i en svartvit/sepia färg vilket står 

för samt konnoterar till tidigare händelser och fakta, alltså något som faktiskt har hänt (Bild 7, s. 

34). Det blir tydligt att Gunilla först ljög för Linda som hon beställde tjänsten av och att hon nu 

återigen ljuger, fast denna gången för fönsterputsarna. Under hela scenariot spelas då denna 

komiska och rytmiska bakgrundsmusik som är med och bidrar till förlöjligandet av hela situationen.

Gunilla avslutar sedan med att säga i en intervju att männens såg alldeles snopna ut när de kom hem

till henne (Exempel 3, s. 33-34). Gunilla förlöjligar männen och skrattar åt situationen som uppstod 

då de kom dit med full styrka för att avslutningsvis utföra ett jobb om till synes fem fönster. Hon 

verkar tycka att situationen är komisk. 

I själva verket är Gunilla den som blir skrattad åt, en disciplinsk humor kan uppstå från åskådarens 

håll (se Avsnitt 6.3, s. 18). Publiken skrattar inte med Gunilla, publiken skrattar åt Gunilla då hon 

bryter mot många sociala koder vad bland annat beträffar rent hyfs och vett. Vi ifrågasätter dock 

produktionens avsikter, Gunilla har kanske inte femtio fönster som hon säger i telefonen, men det 

betyder inte att hon inte har mer än de fem fönster produktionen väljer att visa för publiken. Det är 

trots allt fyra män som kommer dit och putsar fönstren. Vi kan dock bara se en eller två män åt 

gången när de väl är i arbete, detta innebär alltså att männen troligtvis arbetar med fönster någon 

annanstans i huset. Detta är en ”wink” som produktionen gör, publiken får enbart se vad som pågår i

vardagsrummet vilket bidrar till en förvrängning av vad som kanske egentligen sker (Lee & 

Moscowitz, 2013, s. 67-69). Kanske har Gunilla många fönster?

Bild 8. 

En av fönsterputsarna ramas in i en blurr, änglamusik spelas medan Gunilla står och 

beundrar mannen.
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Exempel 4. 

GP: God he’s cute (.) han är så söt killen de ä de sån här 
look som jag tycker om va ska han va fönsterputsare för 
((skrattar))

Att bemärka är även att Gunilla fokuserar mycket på hur männen ser ut, hon säger omgående efter 

att de klivit in i hennes hem att de ser ut som filmstjärnor (Exempel 3, s. 33). På en denotativ nivå 

yttrar sig Gunilla ytligt, om någon ser bra ut - blir då personen per automatik en skådespelare? En 

av männen får även extra mycket uppmärksamhet av Gunilla. Hon står och beundrar honom från 

andra sidan fönstret medan han jobbar, samtidigt som hon gör detta börjar en änglamusik att spelas. 

Musiken innehåller långa och jämna noter vilket skapar en harmonisk och lugn atmosfär. Mannen 

blir även filmad i ett mjukt fokus vilket även det bidrar till harmonisk och romantisk atmosfär. 

Kontrasten är ljus vilket kan konnotera till lycka och mannen blir dessutom inramad med en mjuk 

blurr (Bild 8, s. 35). Gunilla utbrister under tiden “det är sån här look jag faller för, varför ska han 

vara fönsterputsare för?!” (Exempel 4, ovan), just då avbryts änglamusiken abrupt med ljudet av en 

LP-skiva som spårar ur, det blir dramatiskt och förtydligar att någonting som precis börjat har nu 

slutat. På en denotativ nivå menar hon att en man inte är god nog för henne om han är 

fönsterputsare. Skulle han tillhöra en lägre klass än Gunilla själv? De konnotationer som kan väckas

är att Gunilla tenderar till att låta lite som en ”gold digger”, alltså en kvinna som drar sig till män 

med mycket pengar. 

Vid introduktion av Gunilla Persson i säsong 4, avsnitt 2 spelas en bakgrundsmusik som kan 

konnotera till den musik som spelades i en tidigare era, den eran då samhället bestod av 

kungligheter och adelsfolk. Strax innan vi får träffa Gunilla så filmas återigen gatan utanför hennes 

hem, där två soptunnor visas samt ett par bilar av äldre modell står parkerade längsmed gatan. Här 

uppstår i sin tur en ironisk atmosfär då balansen blir rubbad vid filmningen av detta samt den 

kungliga musiken som spelas i bakgrunden, det går inte ihop. 
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Bild 9.

Gunillas oglamourösa introduktion.

Det är alltså nu dagen efter den årliga och exklusiva Oscarsgalan och Gunilla var kvällen innan på 

den kända Vanity Fairs efterfest. Gunilla sitter i sin morgonrock vid köksbordet och berättar om den

fantastiska gårdagskvällen, samtidigt håller hon i ett magasin från Vanity Fair som hon emellanåt 

bläddrar i. Kameran följer henne i huset och hoppar emellanåt mellan att filma Gunilla där hon 

sitter i en intervju till nuvarande, alltså att hon går runt i sitt hem. Det är en kombination av att se 

vad som händer just där och då i ett samspel med att lyssna samt titta på något som Gunilla har sagt 

vid ett tidigare eller senare tillfälle. Denna diskurs har på så vis transformerats och blir då en tydlig 

rekontextualisering av det som nu publiken får ta del av. 

Exempel 5. 

VO: Det är dagen efter oscarsgalan och gunilla var på vanity 
fairs exklusiva efterfest det var en lyckad kväll där hon 
knöt viktiga kontakter men idag är huvet tungt
GP: Den här e oscarsgalan var helt fantastisk för att jag 
träffade ee eee fantastiska människor å hade så roligt hela 
tiden jag tror att det är viktigt att man har roligt jag har 
alltid så roligt på oscarsgalan och på alla 
efterfester(.)Amber
AV: yea
GP: I’m just dying for some coffee if I don’t get some coffe 
I’m gonna die ((skrattar)) I feel like that you know (.) 
totally hungover no not that bad (.) coffe coffe coffe coffe 
coffe ((skrattar)) coffe coffe 

Gunilla säger bland annat att hon alltid så roligt på alla Oscarsgalor och efterfester (Exempel 5, s. 
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37). Det framställs som att Gunilla har för vana att gå på Oscarsgalor och efterfester då hon talar på 

ett sätt som bara en erfaren person skulle göra. Samtidigt som hon bläddrar i sin tidning så ber hon 

sin mammas vårdare Amber (vars jobb egentligen enbart är att ta hand om hennes mamma) att göra 

kaffe åt henne. Nu slutar musiken abrupt att spela, det blir tyst i bakgrunden och Gunilla säger att 

hon nu behöver kaffe (Exempel 5, s. 37). Kort därefter börjar en slö och tung musik med korta och 

asymmetriska noter att spelas, detta förstärker Gunillas otålighet, det blir livligt och lite kaosartat. 

Nu börjar bakgrundsmusiken att växa och den förtydligar samt bygger upp någonting. Det som nu 

spelas konnoterar till något mer komiskt då vi hör klarinetter och trianglar som går upp och ner i 

tempo. 

Kameran växlar mellan att filma Gunilla till att filma vårdaren Amber, det blir här tydligt att 

avståndet mellan köksbordet och köket ligger på bara någon meters avstånd. På en denotativ nivå 

ser vi att att Gunilla vill bli serverad, men genom produktionens sätt att klistra in intervjun i 

samband med den musik som spelas ser det snarare ut som att Gunilla vill behandlad som en 

bortskämd kunglighet. Detta konnoterar i sin tur att Gunilla har dålig självinsikt, delvis på grund av 

det faktum att det är en vårdare och inte en husa som hon begär sitt kaffe utav (Amber har alltså ej 

detta som arbetsuppgift) samtidigt som Gunilla själv befinner sig få meter ifrån kaffebryggaren och 

kan göra det själv. Upprätthållningen av en överlägsenhet och försöket till att behandla Amber 

utefter att det skulle vara någon större klasskillnad mellan de två blir ett tydligt faktum. Dessutom 

kan även Gunillas kroppsspråk säga mycket då hon sitter med benen i kors samt dunkar lite lätt med

handen på bordet för att öka Ambers tempo (Bild 10, s. 39). 

38



Bild 10.

Gunilla blir serverad kaffe, vatten, frukost samt blir påklädd av sin mammas vårdare Amber 

dagen efter Oscarsgalans efterfest. 

Exempel 6.

GP: Jag hoppas att jag gör ett bra u intryck på festerna jag 
försöker att inte vara aggressiv inte vara framfusig ((djupt 
andetag)) man måste ju sätta fra fötterna lite grann ååee 
introducera sig o så vidare men inte hoppa på direkt och 
börja prata å om manuscript eh (.) jag gjorde de med Colin 
Firth men ee de de föll sig så naturligt i och med att 
han är engelsman och brittiskt å att jag har den perfekta 
rollen för honom och han va så öppenhjärtlig och go endå så 
det blev naturligt att jag prata om mitt manuscript med 
honom.

Gunilla berättar även hur man bör bete sig på en Oscarsgala, att man bland annat inte bör vara för 

framfusig eller aggressiv. Man måste introducera sig själv först och inte hoppa på direkt genom att 

börja prata om manuskript. I samma stund hör vi ljudet av en repig LP-skiva som hoppar ur 
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samtidigt som bakgrundsmusiken helt abrupt nu slutar spelas, och varpå Gunilla säger att hon 

gjorde det med Colin Firth (Exempel 6, s. 39). Även denna sekvens blir komisk och här kan även en

disciplinsk humor uppstå från publikens håll (Avsnitt 6.3, s. 18), Gunilla bryter precis mot sina egna

regler som hon förespråkar men i samma veva ursäktar hon sig med att hon minsann kunde göra det

på grund av just den situationen som då uppstod. Kombinationen av Gunillas uttalande och 

produktionens tillägg av de olika ljuden bidrar till en komisk och ironisk atmosfär. 

Exempel 7.

GP: Can I get a bottle of water please
AV: one moment
GP: Jag har normalt sett spansktalande personal här ehm men 
nu så har jag hittat en tjej som heter Amber som kan hjälpa 
mig med andra saker också(.) I don’t like that glass(.) jag 
är inte så bra på dator alltid så att då hjälper hon mig me 
med å vara min assistent också(.) KAFFE ((skrattar)) jag är 
så trött (2.5) Dom där spanska kanske är lite bättre hon har 
ingen rutin på att laga frukost ((skrattar)) man känner såhär
på morron att det enda man egentligen vill ha är kaffe å så 
((klunkar)) Amber? 
AV: yes
GP: Now I’m starting to get a little hungry ((skrattar)) 
AV: I’m already making it don’t worry

Gunillas sätt att dirigera Amber blir ett återkommande faktum som återigen kan konnotera till att 

Gunilla verkar tro sig vara från en högre klass och ska behandlas därefter. Efter att Gunilla har fått 

sitt kaffe ber hon nu mitt i allt detta efter en flaska vatten (Exempel 7, ovan). Och samtidigt som 

hon ber om sitt vatten börjar nu den kungliga bakgrundsmusiken att spelas igen. Musiken är en 

bidragande faktor som förstärker Gunillas överklassbeteende. Nu är Gunilla inte heller nöjd med det

glaset hon får av Amber som hon ska dricka sitt vattnet ifrån, hon kräver nu ett nytt då hon inte 

“gillar” det första hon tilldelats och hon beter sig åter som en stereotyp överklassdam som inte blir 

nöjd om hon får som hon vill och inte har någon medkänsla för sina anställda (Avsnitt 6.5, s. 20). 

Gunilla börjar att påpeka Ambers slöhet och att det beror på hennes påbrå. Gunilla menar att hon 

tidigare enbart anställt spansktalande personal och kontrar med att spanjorer är lite bättre på att göra

frukost (Exempel 7, ovan). Hon jämför etniskt påbrå och nedvärderar Amber genom att bland annat 

tala svenska samtidigt som Amber står i samma rum och stressande häller upp hennes kaffe i en 

kopp. Gunilla bryter återigen mot de sociala regler vad beträffar vett och etikett, att stå och tala illa 

om sin anställd på ett annat språk, utan dess medvetande är högst ohyfsat. Kameran svingas mellan 

att filma Gunilla och sedan Amber, vilket gör det intensivt för åskådaren att titta på. 
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Väl när hon fått sitt kaffe slutar musiken att spela, Gunilla tar en stor klunk av kaffet och den 

numera tysta atmosfären gör att fokuset helt och hållet läggs på vad Gunilla nu är på väg att säga. 

Nu börjas en annan typ av kunglig musik att spelas, en sådan kunglig musik som kan konnotera till 

det som spelas vid en bal på ett slott. Mitt i mellan kaffedrickandet och frukostlagandet får även 

Amber klä Gunilla då hon tycker att morgonrocken börjar bli obekväm (Bild 10, s. 39). Återigen 

kan konnotationer väckas till 1700-talets extrema klasskillnader då det fanns tjänstefolk till 

kungligheter och adelsmän, Gunilla behandlar Amber som att hon vore en hovdam. Återigen 

ifrågasätter vi Gunillas uppfattningar om verkligheten och varför hon behandlar Amber på ett sådant

sätt. 

Här klipps det även in en bild från ett perspektiv där scenariot filmas en bit ifrån deltagarna och 

därav kan vi ta del av hela kontexten. Det vi ser är en stressad Amber som arbetar i köket och 

Gunilla sittandes vid bordet, bläddrandes i en Vanity Fair-tidning. Kontexten blir komisk då vi på en

denotativ nivå kan styrka att Gunillas hem återigen ser billigt och enkelt ut. Det blir en ironisk 

atmosfär då Gunilla agerar högst divigt och beter sig som en rik och bortskämd person, samtidigt 

som vi bevittnar en överkonsumtion utav krukväxter och blommor i alla dess former och färger. 

Köket är dessutom litet och ostädat, detta kan vi styrka då det står flingpaket, tomma vattenflaskor 

och massa olika köksredskap utspridda över hela köksbänken. Detta konnoterar till att Gunilla lever

i sin egna lilla drömvärld. Hennes verklighet stämmer inte överens med vår verklighet. Det är 

uppenbart att Gunilla faller in i kategorin av att tillhöra en helt vanlig medelklass vilket bidrar till 

att hela denna sekvens blir ett förlöjligande av Gunillas ironiskt nog bortskämda beteende. 

Exempel 8. 

GP: AMBER (.) Jag glömde mina c vitaminer (.) AMBER (.) AMBER
((skrattar)) I’m sorry
AV: It’s okej
GP: I didn’t think you’ve heard me ((djupt andetag)) ah dom 
här bubblorna gör så att man känner sig som en biljon dollar 
sen efteråt det känns liksom som att man måste ha en jacuzzi 
jag förstår inte hur jag kunnat leva utan en jacuzzi 
tidigare(.) Nu har jag blivit så van nu att jag sitter här 
varje dag (.) I I like a towel please you know where they are
right? Yea they’re in the closet(.) C vitaminer måste man ha 
massor när man ((klunkar)) lever ett liv som jag gör(.) 
kanske skulle göra reklam för c vitamin ((skrattar)) 

Gunilla tar nu med sig sin kaffekopp och lägger sig i sin bubbelpool på innergården. Det här klippet 

startar med en delvis högt spelande bakgrundsmusik, den tar över och gör att fokuset läggs på just 
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musiken. Musiken är snabb, intensiv och dynamisk vilket kan ge upphov till en stark känsla av oro 

och stress, den konnoterar till någonting skräckinjagande. Gunilla filmas först en bit ifrån så 

publiken kan ta del av hela kontexten, bubbelpoolen, innergården och Gunilla. Sedan görs en snabb 

inzoomning av Gunilla, som hos åskådaren kan ge intrycket av att någonting nu är på gång då fokus

helt ligger på henne (Bild 11, s. 43). Hon tar en klunk kaffe, sväljer och sedan börjar hon att högt 

och intensivt ropa efter Amber. 

Tillslut kommer Amber ut med vitaminer i ett vinglas, det vinklas på ett sätt som gör att Gunilla 

knappt hinner slå sig till ro utan att behöva ropa på Ambers hjälp. Medan Gunilla nu njuter i 

bubbelpoolen av sina c-vitaminer börjar en ny typ av musik att spelas i bakgrunden, den spelas lågt 

och innehåller jämna och korta toner, vilket skapar en lätthet och livlighet. En konnotation av att 

Gunilla nu är nöjd uppstår då hon pratar om hur jacuzzin får henne att känna sig som en ”biljon 

dollar” (Exempel 8, s. 41). Om vi på ett denotativt plan tittar på den miljö som är runt denna 

bubbelpool så finns det ett flertal olika blommor och växter i krukor som är placerade runtom den. 

Dock ser det inte särskilt exklusivt ut då bland annat tre av krukorna är inlindade i lila samt rosa 

plastpåsar. Det flyter även runt två plastiga saker i bubbelpoolen, den ena påminner om en plastburk

och de andra om en leksak (Bild 11 s. 43).
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Bild 11.

Gunilla lyxar till det i jacuzzin och ropar efter Amber att hon ska komma ut med hennes c-

vitaminer och hennes handduk. 

Vid varje avsnitt av Svenska Hollywoodfruar får varje deltagare en kortare introduktion inför sin 

TV-tid i rutan. Vanligtvis filmas den exklusiva Hollywoodgatan eller något annat lyxigt område som

exempelvis Hollywood Hills, dock är det vanligen förekommande att Gunilla får en helt annan 

introduktion. Som tidigare påvisat i analysen filmas soptunnor och gamla bilar, eller utsidan av 

hennes mindre glamourösa hem. Produktionen framställer Gunilla som en mindre lyxig hemmafru. 

Delvis genom den introduktion hon vanligen får samt att detta bekräftas genom vad som syns på en 

denotativ nivå när vi tittar på serien. Återigen går det att styrka att Gunilla bor i ett hyreshus, i ett 

mindre lyxigt område samt att boendet inte heller ser särskilt exklusivt ut, ut- och invändigt. 

Dessutom utnyttjar hon även sin mammas vårdare till att utföra diverse hushållssysslor som inte 

tillhör vårdarens ordinarie uppgifter.

Trots detta representeras Gunilla som en bortskämd kändis - och att hon därefter ska behandlas som 

en. Vissa personlighetsdrag framhävs och därav vinklas hon på ett sådant sätt som gör att dessa 
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tankar om henne väcks hos publiken. En liknande ”wink”, likt den som Lee och Moscowitz (2013) 

tar upp i The Rich Bitch, skapar en ironisk och provocerande atmosfär för åskådaren. Produktionen 

har klippt och vinklat dessa personlighetsdrag vid ett flertal tillfällen under de scener med Gunilla 

för att förstärka hennes känsla för avsaknad av den egentliga verkligheten. Resultatet blir 

avslutningsvis att den gestaltning som görs av Gunilla är att hon emellanåt beter sig som att hon 

tillhör en högre klass, likt en kunglighet - och i sin tur behandlar sin dementa moders vårdare 

Amber som att hon vore hennes hovdam. 

Rekontextualiseringen av Gunillas reflektioner kan konnotera till att Gunillas sätt att återge sin 

version av verkligheten blir på ett förvrängt sätt. Ett tydligt exempel här ser vi i avsnitt ett, säsong 

fyra, då Gunilla beställer fönsterputs för femtio fönster och avslutningsvis visar det sig att hon 

uppenbarligen inte har det. Är detta kopplat till det som vi tar upp i teoretiska utgångspunkter vad 

bland annat gäller kändisskap? Alltså det faktum att deltagare från olika reality-serier noggrant väljs

ut enbart baserat på deras överdrivna och kontroversiella beteende? (Avsnitt 6.4, s. 18)

Gunilla framställs som en kontroversiell människa, genom det sättet som produktionen gestaltar 

Gunillas sätt att reflektera på. Det vinklas som att Gunilla uttrycker sig på ett minst sagt extremt och

överdrivet sätt samt att hon bryter mot många sociala koder. Gunilla ”saltar” gärna på verkligheten. 

Det är även vanligt förekommande att hon refererar till sitt tidigare liv som var mycket lyxigt och 

glamouröst. Hennes reflektioner klipps till att vardagen då bestod av Oscarsgalor och umgängen 

inom kändiseliten. Det vinklas på ett sätt som gör att ett liv i rampljuset, eller att umgås i högre 

kretsar är och har varit en viktig samt stor del av Gunillas liv. Genom denna konstruktion av 

Gunilla, framställs det som att hon vill uppnå ett kändisskap. Kan det vara så att Gunilla 

upprätthåller en viss persona (se Avsnitt 6.4 s. 18) och att hon under seriens gång medvetet på ett 

kontroversiellt sätt för att få behålla sin tid i rutan? Likt det även Lee och Moscowitz (2013) 

styrker; att deltagare i reality-serier eftersträvar ett kändisskap och på så sätt agerar därefter för att 

synas. 

9.2  Med vilka semiotiska resurser framställs Gunilla Perssons roll som stage mom?

I denna analys styr vi fokuset pa huruvida Gunilla pushar sin dotter Erika till att upptrada, och till 

vilket pris. Tematiseringen ar Gunillas drömmar versus Erikas drömmar. Vi avser ater att 

undersöka produktionen rekontextualisering och hur det i sin tur förstarker Gunillas roll som stage 

mom. 
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Gunilla och Erika är i Las Vegas för att Erika ska uppträda på ett välgörenhetsevenemang. Gunilla 

bär en beige kappa och en mörkblå skinnväska över axeln. Under kappan skymtas en vit blus och en

tunn guldlänk runt halsen. Hennes blonda hår är utsläppt och hon har på sig ett par jeans och hennes

kläder ser alldagliga ut. Erika, däremot, har en mer spännande utstyrsel på sig och ser ut som en 

cowgirl. Hon har sitt hår i två flätor med lila snoddar. Hon har på sig en beige jacka som är klippt 

nedtill så att det skapas fransar, ett par mörkblå jeans och vita skor. Till detta, en cowboyhatt av ett 

glittrigt material (Bild 12, s. nedan). Erika har sedan en dag tillbaka känt sig krasslig med halsont 

och hosta, men det ska inte stoppa hennes uppträdande. Hon pratar tyst och det är svårt att höra vad 

hon vill säga. Hon filmas uppifrån vilket konnoterar till att hon skulle vara svag och maktlös och att

tittaren blir mäktig. Det här bidrar till en förstärkning av hennes sjukdomstillstånd och publiken får 

lättare medkänsla för henne. Gunilla vill öva när de anländer till hotellet, något som Erika har svårt 

med på grund av halsen.

 

Bild 12.

Exempel på hur produktionen arbetar med klippning likt ”the wink”. 

Exempel 9.

GP: tror du du kan sjunga en liten trudelutt i alla fall ska 
vi öva lite ka vi försöka få några toner <some> 
EP: ˚(ohb)˚
GP: ska vi försöka lite (.) <some> 
EP: ˚(ohb) ja vet inte˚

Gunilla försöker få Erika att sjunga lite men Erika får inte fram ett ljud och det verkar inte alls vara 

lika viktigt för henne som det är för Gunilla. Genom de klippningar som produktionen gör tar vi del 

av en motsägelse från Gunillas håll. Mellan transkribering nio och tio (Exempel 9, 10, s. 45-46) hör 

och ser vi Gunilla sitta i sängen och berätta att Erika behöver sova för att hon ska vara utvilad inför 

uppträdandet och att hon ska få kycklingsoppa för halsen (Bild 12, ovan). Efter detta sker 

transkribering tio vilket från produktionens sida skapar en motsägelse som trycker på att Gunilla 
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skulle vara en dålig och för hårt pressande mamma som bryr sig om dotterns framgång snarare än 

hennes hälsa – något som kan liknas vid ”the wink” som Lee och Moscowitz (2013) nämner där 

klippningar bidrar till att förminska fruarna i Real Housewives of New York City i samband med att

de framställs som dåliga mammor. 

Det är uppenbart att transkribering nio och tio ägt rum vid samma tillfälle men genom avbrottet 

framstår det som att Gunilla motsäger sig själv och trots att hon vet att Erika behöver vila så måste 

hon gå dit igen och öva med henne. Efter detta sker transkribering tio vilket från produktionens sida

skapar en motsägelse som trycker på att Gunilla skulle vara en dålig och för hårt pressande mamma 

som bryr sig om dotterns framgång snarare än hennes hälsa. Det är uppenbart att transkribering nio 

och tio ägt rum vid samma tillfälle men genom avbrottet framsår det som att Gunilla motsäger sig 

själv. Antagningsvis sker påståendet efter att de övat men med klippningen ser det ut som att det 

sker mellan och att Gunilla sedan pressar sin dotter trots det hon precis sagt. 

Exempel 10.

GP: ska vi ba ta några toner får ja ba höra några toner
EP: ((suckar))

Gunilla och Erika anländer till platsen där välgörenhetsevenemanget äger rum. Där blir Gunilla 

upprörd för att hon får syn på en mamma som sminkar sitt barn (Exempel 11, nedan).

Exempel 11. 

GP: Erika såg du den där mamman hon sminkade en tioåring som 
om hon vore >>
EP: nio
GP:>> sjutton eller nåt (.) nio var hon nio år 
EP: ja
GP: jag är så emot make up på jag vill inte ha make up på dig
du behöver ingen make up kära lilla barn jag tycker att du 
ser helt bedårande vacker ut som gud har skapat dig Erika. 

Här filmas sedan Erika i en närbild med mjukt fokus i en varm gul färg. Närbilden, fokuset och 

färgen fungerar genom att skapa känslor (Bild 13, s. 47). Närbilden genom att det ger ett kraftfullt 

intryck samt ger upphov till intimitet, det mjuka fokuset genom att ge intrycket av en känsla som 

betonar romantik och det varma skapar passion och optimism. Till detta hörs en änglakör sjunga 
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med långa, kvardröjande toner, något som ger intrycket av att någonting är emotionellt. 

Bild 13.

Erika i ett mjukt och varmt fokus.

Erika ser inte helt tillfreds ut med det som Gunilla precis sagt. Hon ser inte speciellt glad ut och 

visar ingen uppskattning för hennes mammas komplimang. Precis efter att Erika visats på det här 

sättet ser vi en toalettdörr stängas. Gunilla säger åt Erika att ta på sig lite läppstift. Det är blir ännu 

en motsägelse fast det går dock inte att svara på heller vad produktionen har uteslutit och vad de 

lämnat kvar. Gunilla kanske sa att hon inte tyckte om tyngre smink på barn men att ett läppstift var 

okej. Genom då dessa klippningar framstår Gunilla som en mamma som inte bryr sig särskilt 

mycket om dotterns hälsa utan det som är viktigast är att dottern blir framgångsrik inom 

musikbranschen och att hon gör allt i sin makt för att Erika ska nå dit. När de kommer ut från 

toaletten ska Erika fotograferas. På fotograferingen syns en glad Erika som verkar tycka om att stå 

framför kameran. Hon ser betydligt lyckligare ut när hon poserar framför kameran än när hon 

uppträder med sång (Bild 14, s. 48). 
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Bild 14. 

Erika blir fotograferad 

Hon har tre ombyten och fotograferingen äger rum i anslutning till välgörenhetsevenemanget. Syftet

med detta menar Gunilla är att få flera utav bilderna publicerade i Beverley Hills Child Magazine.

Exempel 12. 

GP: vad som är viktigast när man är på en sån här plats de är
att synas (.) det här handlar om att man ska få sina bilder 
publicerade i beverley hills child (.) har man en klänning på
sig så får man bara en ee publicerad bild det har jag tagit 
reda på det är ingenting som någon säger utan det är liksom 
behind the scenes kind of talk

Gunilla framställs var den som styr det mesta vad gäller Erikas karriär. Det framstår som att det är 

Gunilla som bestämmer att Erika ska fotograferas, att det är hon som ser till att de ska åka 

någonstans och att hon är den av de två som brinner för det här mest. Hennes vilja att exponera 

dottern blir tydligt här då det är större chans att minst en bild blir publicerad, om det finns ett flertal 

att tillgå (Exempel 12, ovan). Om det heller inte är allmänt känt att flera ombyten genererar fler 

publicerade bilder har Gunilla alltså ansträngt sig för att hitta information om hur hon på effektivast 

sätt ska exponera sin dotter. Gunilla påpekar sedan när fotograferingen är slut att fotografens 

visitkort, som hon fick, är ett värdefullt sådant och antagningsvis menar hon då att visitkortet inte är

till för att användas vid en fotografering för henne själv, utan för Erika. Under fotograferingen läggs

det in ett icke-diegetiskt ljud, alltså ljud som läggs in i efterhand och som inte uppstår i dess 

naturliga miljö. I det här fallet är det ett ljud som låter som ett slutarljud på kameran. Det här 

förtydligar att bilder tas.
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Erika kommer nu upp på scenen för att framföra låten ”When you wish upon a star”. Hon har på sig

en gul prinsessklänning, en sådan som Belle i Skönheten och Odjuret har. I samma stund som hon 

kommer upp säger Gunilla, som sitter i publiken, högt och tydligt att Erika behöver en mikrofon. 

Hon talar med bestämd ton och efter en stund börjar Erika sjunga men Gunilla avbryter då henne 

för att hon fortfarande vill att Erika ska ha en mikrofon (Bild 15, s. 50). Att Erika börjar sjunga 

konnoterar att det inte är lika viktigt för henne att ha en mikrofon medan Gunillas beteende 

konnoterar till en otroligt driven och pressande mamma. Det framställs som att Gunilla inte bryr sig 

om att hon eventuellt skämmer ut sin dotter inför publiken utan hon gör allt som krävs för att Erika 

ska få sin mikrofon. 

När Gunilla ber om att få en mikrofon spelas det ingen musik i bakgrunden vilket gör att scenen blir

mer dramatisk i och med att det enda som hörs är Gunillas röst. Vidare ser vi här ett exempel på 

disciplinsk humor, att Gunilla bryter mot sociala regler, dels genom hennes uttalande och även 

genom att avbryta Erika när hon påbörjat sin sång (Avsnitt 6.3, s. 18). Musikens avsaknad gör att 

fokus hamnar på den disciplinska humorn som sker och det blir nästintill pinsamt att titta på, både 

för Gunillas och Erikas skull. 

Exempel 13. 

GP: det är väldigt få barn i världen som som kan sjunga som 
du (2) det är mycket my mycket få barn som kan sjunga som du 
kan sjunga med såna höga toner du sjunger som en 
operasångerska ((skrattar))
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Bild 15.

Erika ska uppträda utan mikrofon, Gunilla avbryter uppträdandet och kräver en mikrofon till

Erika.

Bild 16. 

Erika ser inte lika exalterad ut som mamma Gunilla
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Efter framträdandet berömmer Gunilla sin dotter för hennes sång (Exempel 13, s. 49). Erika ser inte

speciellt glad ut över det som Gunilla säger till henne. Vi får se henne i närbild och det skapas ett 

kraftfullt intryck. Hennes ansikte syns tydligt och hon rör inte en min när Gunilla komplimenterar 

henne vilket vidare resulterar i frågan om det här är något som hon verkligen vill (Bild 16, s. 50).

I avsnitt sex, säsong fyra är Gunilla och hennes dotter Erika är på audition för en stor amerikansk 

TV-talangjakt. Erika har känt sig krasslig och säger själv att hon har blåskatarr, vilket resulterar i ett

flertal toalettbesök för henne. Gunilla är propert klädd i en dräkt som består av en klänning och 

kavaj/jacka i likadant tyg. Till detta har hon guldsmycken, stora örhängen som framhävs av det fint 

uppsatta håret, ett brett halsband samt ett armband på höger arm medan den vänstra pryds av en 

klocka med ett svart läderarmband. Hon ser bra ut och hennes utstyrsel i kombination med 

smyckena konnoterar till en stereotyp bild av en rik kvinna som lever ett liv utan ekonomiska 

problem (Avsnitt 6.5, s. 20). 

Erika har på sig en röd folkloredräkt som består av en vit blus med en röd armlös klänning över 

(Bild 17, s. 52). Blusens ärmar ser en aning stora ut och kragen på blusen sticker upp över 

klänningen. På bröstet finns det broderade blommor men även en lapp vilken verkar vara hennes 

nummerlapp på auditionen. Hennes kläder ser inte ut som typiska kläder för hennes ålder och det 

konnoterar till att hon kanske inte valt ut dem själv utan att det är någon annan som valt dem och 

eventuellt har en baktanke med dem. Gunilla påpekar att den här typen av tjej är precis vad domarna

vill ha (Exempel 14, nedan).

Exempel 14. 

GP: ooh jag sa såhär dom vill ju ha en liten blyg flicka 
(.hh) dom vill ha en liten blyg flicka som kommer in i en 
folklore (.) folkloreig typ klänning med utslaget hår (.) och
sjunger som en ängel
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Bild 17. 

Erika övar medan mamma Gunilla tittar på och coachar henne.

Det här styrker att Gunilla eventuellt skulle varit med och valt ut vilka kläder Erika skulle ha på sig 

vid det här tillfället eftersom hon säger att hon vet precis vad domarna är ute efter och att hon på så 

sätt vet exakt vad hon ska ge dem. Genom andra semiotiska resurser som kameravinkel förstärka 

framställningen av att Gunilla vill att Erika ska gå långt, mer än vad Erika kanske själv vill. I den 

här sekvensen filmas Erika oftast från en hög vinkel, alltså att tittaren ser henne lite uppifrån (Bild 

18, s. 53). Det här kan ge upphov till en känsla av dominans hos tittaren och Erika framstår som 

svag och maktlös. 

Vidare, på ett denotativt plan genom Erikas ansiktsyttryck skapas ytterligare grund för att hon 

kanske inte vill det här lika mycket som sin mamma. Hon tittar till en början i klippet på sin 

mamma som smeker henne i håret och säger någonting ohörbart eftersom speakern i bakgrunden 

pratar. Det visas en närbild på henne vilket skapar ett kraftfullt intryck och hennes ansiktsuttryck 

syns tydligt. Hennes ögonbryn är höjda och de konnoterar till att hon ser otroligt besvärad ut, hon 

rör inte en min - varken när Gunilla pratar med henne eller smeker henne i håret (Bild 18, s. 53).

Gunilla framställs som en mamma som är fast besluten över att hennes dotter ska bli en barnstjärna. 

Hon verkar tycka att det är viktigare att öva än vad Erika gör och vid ett tillfälle, när Erika behöver 

gå på toaletten, filmas de genom dörrens springa där vi ser Gunilla stå och sminka sig (Bild 19, s. 

54) och följande konversation äger rum (Exempel 15, s. 53).
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Bild 18. 

Gunilla talar om för Erika att hon mer talang än de andra barnen.

Exempel 15.

EP: (ohb)
GP: (ohb) borsten är här du kom ihåg förra gången du inte 
övade kom du inte ihåg texten 
EP: [(ohb)] 
GP: [du ska] sjunga nu för mig i badrummet här (2) vi har tid
på oss vi har hela dagen 
EP: VAD ÄR [KLOCKAN]
GP: [det här ska bli rätt] (1) du du får sjunga före 
dom   andra på grund av att du har tv
GP: jag tror att det är Erika själv som sätter mest press på 
sig själv för att jag tror hon är som jag (.hh) hon är 
perfektionist 
GP: sjung då
EP: ((suckar))
GP: om du inte klara de du ha e titta på mig (.) du sjunger 
bättre än dom andra (.) jag garanterar dig 
EP: ˚tänk om jag sjunger fel˚

I konversationen mellan Gunilla och Erika på toaletten sker en rekontextualisering av den sociala 

praktiken, detta styrks genom att produktionen har klippt in en kommentar från tidigare eller senare 

tillfälle och som inte hör till konversationen inne på toaletten. Här skapas det en motsägelse – det 

framställs som att Gunilla sätter mest press på Erika och inte tvärtemot som Gunilla säger i 

transkriberingen. (Exempel 15, ovan). 
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Bild 19.

Gunilla och Erika inne på toaletten där Gunilla vill att Erika ska sjunga för henne samtidigt 

som Gunilla målar läpparna. 

Erika och Gunilla visas sedan i ett mellanläge där Erikas ovilja och oengagemang ytterligare 

förstärks. Hon visar fortfarande inga känslor och hon liksom “följer med” när Gunilla drar i henne 

för att öva, som att hon inte har någon energi eller motståndskraft. Erika övar och Gunilla säger att 

hon sjunger bra – men trots detta rör inte Erika en min. Hon ser både uttråkad och deprimerad ut 

och det här får oss att ifrågasätta hennes vilja till det här. Som det har sett ut hittills är det Gunilla 

som vill det här hellre än Erika. Något som ytterligare förstärker detta är när Gunilla frågar henne 

vad hon vill göra när hon övat. Erika övar och i sluttampen skär sig rösten en aning.

Exempel 16.

GP: Vill du uppträda?
EP: Nickar
GP: mm (.) Det är ingenting som bara mamma vill va
EP: Skakar på huvudet N[ej]
GP:    [nej] Tal-tala om vad du(.) e vill 
göra
EP: Va en a singer and a movie star
GP: ((SKRATTAR)) en singer och en movie star(.) och det är 
det du ska bli

Här filmas Gunilla underifrån vilket kan skapa ett intryck av maktlöshet hos publiken och Gunilla 

framstår som dominant. Det här bidrar till framställningen av att Erika blir pressad till att uppträda 

för att vi får se Gunilla från den här vinkeln. Och när Gunilla ställer frågan konnoterar det till att 
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hon nästintill tvingar sin dotter till att göra det här och att hon ifrågasätter sin dotters vilja just för 

att hennes röst inte klarade av det sista ordet då hon övade.

Strax efter att hon övat behöver Erika gå på toaletten. Medan hon är där kommer intervjuaren Nick 

Vitale fram till Gunilla. Han presenterar sig och berättar att han kommer från en ny produktion som 

heter Hollywood Gutter. Han undrar om han får intervjua dem och Gunilla säger ja. Nick undrar hur

Erika mår för att han har sett henne gå på toaletten ett flertal gånger. Gunilla säger att hon är 

förkyld. Efter att hon gjort det klipps det till ett nytt klipp vilket ställer oss med frågan - vad det är 

produktionen klippte bort? Ville produktionen inte att vi skulle se att Gunilla säger att Erika har en 

urinvägsinfektion? Detta kan leda till en ifrågasättning vad beträffar Gunillas moderskap då hon 

framställs på ett sätt som gör att inte verkar bry sig särskilt mycket om hur hennes dotter egentligen 

mår. Utan att Gunilla enbart bara tänker på Erikas framtida karriär? Detta påminner om ”the wink” 

där Hollywoodfruar prioriterar sig själva och agerar högst nonchalant mot sina barn (Lee & 

Moscowitz, 2013, s. 67-69). 

Erika kommer sedan ut från toaletten och Nick intervjuar henne. När de är färdiga intervjuas Nick 

själv av en dold intervjuare från TV3 som förmodligen undrar vad han tycker om Gunilla och Erika.

Han berättar att han tror att barn måste få vara barn vilket anspelar på att Gunilla kör för mycket 

med sin dotter (Bild 20, s. 56). Det här förstärks ytterligare när de är på toaletten i sekvensen efter 

(Exempel 17, s. 56).
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Bild 20.

Intervjuaren Nick Vitale berättar om sina åsikter vad beträffar mammor som pushar sina 

döttrar till ett liv i rampljuset.

Exempel 17. 

GP: erika (1) you’re not okay
EP: jag kräks
EP: du kräktes (2.5) erika (1) du behöver väl inte (.) du 
behöver väl inte (.) eh vara nervös för att du inte kan 
sjunga du kan ju sjunga (2.5) vet du vad ˚de˚ är jättebra att
du kräks så får du upp det här slemmet som sitter i halsen 
(1) det är gud som gör så att du gör det förstår du ˚det är 
jesus som ser till så att du kräks nu jag har bett till honom
(.) och han såg att det satt så sånt här otäckt slem e e i 
halsen (1) det är det som gör att du˚ kräks inte att du är 
nervös det är jätte jätte jättebra att du kräktes (1) det är 
jättebra att du kräktes erika det är jättebra

Vi får inte se vad som händer men vi får däremot ta del av det genom mikrofonerna som de har på 

sig. Här framställs det som att Gunilla absolut inte vill avbryta och att det ska krävas otroligt 
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mycket för att de ska lägga ner och åka hem. Vidare framställs det som att Gunilla i sämre dagar då 

hon inte låter sitt barn åka hem och vila efter att denne kräkts utan snarare påpekar att det var bra att

det hände. De kommer sedan ut och Gunilla har ett leende på läpparna och nämner inte vad som 

precis har hänt. Vidare konnoterar detta till att Gunilla bara vill dra ett streck över allt och att det 

sedan konstrueras som att Gunilla inte vet om att det som sagts på toaletten blev inspelat (Exempel 

17 s. 56, Bild 21, nedan). Lee och Moscowitz (2013:67-69) pratar om ”the wink” vilken fungerar på

så sätt att produktionen med hjälp av klippningar skapar ett provokativt drama om deltagarna i Real 

Housewives och New York City. I den här sekvensen, när Erika kräks skapas något liknande. Ett 

drama som är provokativt där Gunilla framstår som en mamma som inte är omhändertagande utan 

allt som är viktigt för henne är att dottern ska nå framgång till vilket pris som helst. 

Bild 21. 

Gunilla och Erika kommer ut från toaletten för tredje gången, Gunilla ser nöjd ut och Erika 

ser inte ut att må så värst bra. 

Gunilla framställs som en stereotyp stage mom då hon verkar pressa sitt barn på tok för hårt 

(Avsnitt 6.5, s. 20). Det här på grund av att Gunilla framställs verka strunta totalt i Erikas 

välmående och avstår från att ställa in hennes uppträdanden trots att hon är sjuk. Erika kan knappt 

yttra de ord hon vill för att hon har ont i halsen och hon behöver springa på toaletten vid ett flertal 

tillfällen för att hon har urinvägsinfektion. Detta styrks vidare när Erika kräks. Att Gunilla då som 

mamma inte väljer att ställa in uppträdandet och sätter Erikas hälsa i främsta rummet går hand i 

hand med vad Lee och Moscowitz (2013:67-69) kallar ”the wink”. Här visas alltså en mamma som 

inte verkar bry sig alls. Detta kontroversiella och problematiska beteende blir även förskönat likt det

Eriksson (2014) pratar om angående reality-serien Ullared. Det här på grund av att TV3 väljer att 

visa just kräk-incidenten vilket betyder att produktionen kan stå för det.
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Gunilla framstår som en kontroversiell mamma, och det här grundar sig även i hur Erika framställs. 

Vi ser sällan Erika, på en denotativ nivå med ett stort leende på läpparna. Oftast ser hon ledsen och 

omotiverad ut och det verkar som att hon inte alls har samma vilja att gå långt i musikbranschen 

som hennes mamma har. Hennes ansiktsuttryck och ovilja är något som vidare styrker att Gunilla 

pressar henne för hårt. Den största kontrasten är vilka känslor de båda uppvisar angående Erikas 

framtida musikkarriär. Gunilla verkar kunna ta till vilka metoder som helst för att dottern ska gå 

långt medan Erika bara bara verkar må dåligt över det. Den här typen av rekontextualisering, att 

Erika mår dåligt, går att styrka med hjälp av kamerans arbete. Hon filmas ofta uppifrån vilket får 

henne att framstå som svag och maktlös. Det här trycker på både hennes olika sjukdomstillstånd 

men också bristen på glädje i hennes ansikte. Vi får även ta del av närbilder på Erika vilka skapar ett

kraftfullt intryck. Hennes sorgsna ansiktsuttryck blir ännu tydligare då vi ser det på nära håll 

samtidigt som det blir ännu mer kraftfullt (Bild. 18, s. 53).

Produktionen arbetar även med kameran för att framställa Gunilla på ett särskilt sätt. När Erikas röst

skär sig och Gunilla ifrågasätter hennes vilja (Exempel 16, s. 54) filmas hon sedan underifrån, vilket

konnoterar till att Gunilla har ett maktövertag. Det här vinkeln förstärker alltså bilden av Gunilla 

som en pressande mamma och ger henne en auktoritet medan tittaren känner sig liten och maktlös. 

Någonting som också styrker att Gunilla är en hårt pressande mamma är intervjun med Nick Vitale. 

Han menar att det finns en gräns mellan vad barnet och vad mamman vill samt att barn måste få 

vara barn (Bild 20, s. 56). Det här bidrar till konstruktionen av Gunilla som en hårt pressande 

mamma då en person som är utomstående, som varken känner Gunilla eller Erika bekräftar detta.

Någonting som Gunilla är bra på är att berömma sin dotter för hennes sång (Exempel 13, s. 49). 

Dessvärre framstår det som att Erika inte alls blir glad av att höra berömmet hon får vilket går att 

styrka dels med bristen på respons i form av uttalanden från hennes sida men även genom att titta på

hennes ansiktsuttryck i samma stund som Gunilla berömmer henne (Bild 16, s. 50). Avslutningsvis 

går det att konstatera att produktionen konstruerar Gunilla och Erika på olika sätt. Gunilla i form av 

en driven stage mom som är beredd att göra nästan vad som helst för att dottern ska bli 

framgångsrik. Erika i form av dottern som blir så hårt pressad att det inte är roligt att sjunga och 

uppträda längre. Konstruktionen av dem gör så att drömmarna om Erikas framtida musikkarriär är 

varandras raka motsatser. 
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10. Slutsatser och diskussion

I det har avsnittet diskuterar vi vara resultat vidare samt i en kombination med den tidigare 

forskningen och vara teoretiska utgangspunkter. 

När Gunilla för första gången visas i Svenska Hollywoodfruar så presenteras hon av voiceovern 

som “en driven stage mom som vill göra sin dotter till en stjärna”. Att vara en stage mom innebär att

en mamma coachar sitt barn, i detta fallet mestadels inom musik. Tydligt under analysens gång är 

att det framställs som att Gunilla ägnar mycket stor tid till att hjälpa dottern Erika att slå igenom 

inom musikbranschen och följer med henne på en rad framträdanden i hopp om att hon ska bli 

upptäckt. Hon hjälper Erika genom att ordna fotograferingar åt henne för att bilderna 

förhoppningsvis ska publiceras. Gunilla framställs som en hårt pressande mamma som gör allt i sin 

makt för att dottern ska bli framgångsrik och som motpol framställs dottern som raka motsatsen. 

Det framställs som att Erika inte verkar ha samma driv och mål som sin mamma och hon ser sällan 

glad ut över de möjligheter Gunilla skapar för henne. Dessvärre är det svårt att veta om Erika 

faktiskt är så oengagerad som hon framställs eller om det är ett resultat av produktionens 

konstruktion av henne. Dock har Erika vid de tillfällen hon deltagit i fjärde säsongen varit sjuk 

vilket i sin tur kan ha varit en bidragande faktor till den ovilja hon visar upp. Hennes 

sjukdomstillstånd skapar vidare frågor om det är lämpligt att Gunilla låter henne uppträda eller om 

hon borde låtit henne stanna hemma och vila upp sig. Att hon låter Erika uppträda trots det bidrar 

till en förstärkning av framställningen av Gunilla som en stage mom som pressar sitt barn hårt och 

inte sätter hennes hälsa i främsta rummet.

Lee och Moscowitz (2013) diskuterar i sin studie ”The rich bitch” om hur mammor vinklas ur ett 

perspektiv som framställer dom som ”dåliga” mödrar. Under analysens gång har vi upptäckt 

liknande mönster. Genom att analysera olika sekvenser med hjälp av semiotiska resurser, särskilt 

klippningar så kan vi styrka att en rekontextualisering av den sociala praktiken har skett vid ett 

flertal tillfällen. Det förekommer även sekvenser där den kronologiska ordningen har 

rekontextualiserats och därav har åter en social praktik transformerats (rearrangements), vilket i sin 

tur leder till att en ”wink” uppstår. Dock är det tydligt att Gunilla även framställs som en mamma 

som gör allt för sin dotter, detta skiljer sig från Lee och Moscowitz (2013) studie då de menar att 

mammorna i The Real Housewifes Of New York framställs på ett sätt där de inte alls verkar bry sig 

om sina barn. Gunilla blir gång på gång framställd som en pressande stage mom (additions och 

repetitions), men hon gestaltas även som en moder som går genom eld och vatten för att hennes 
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dotter ska lyckas. Produktionen har tagit med sekvenser i det färdiga materialet där Gunilla 

berömmer sin dotter och visar hur mycket hon håller av henne vid ett flertal tillfällen. 

Vid framställningen av Gunillas reflektioner av verkligheten pratar hon ofta och mycket om 

kändisar, glamourösa galor, välgörenhetsevenemang, manusförfattare, filmproducenter och dylikt. 

Det framställs som att Gunilla vill vara en del av kändiseliten, då hon ofta refererar till den. Hon 

gestaltas som en person som har för vana att gå på olika typer av kändisfester och evenemang, då 

hon själv berättar att hon vid många tillfällen har varit det. Trots sin medverkan i Svenska New 

Yorkfruar hade inte Gunilla vid inspelningen av denna serie gjort sig ett namn i Sverige, utan det är 

först vid medverkan i Svenska Hollywoodfruar som hon blir känd och då främst på grund av hennes

kontroverser. Gunilla är som Houran och Byron nämner ”känd för att vara välkänd” (Lundblad, 

2010, s. 25-26), vilket alltså inte kräver några talanger. Under analysens gång har vi kunnat 

konstatera att Gunilla framställs ha ett beteende som kan uppfattas som provokativt och även 

kontroversiellt. 

Beck, Hellmeuller och Aeschbacher (2012) menar i sin studie att deltagare i reality-serier har för 

vana att påvisa ett kontroversiellt beteende för att vinna tid och synas i TV. I ett samspel med 

deltagarens beteende är det även vanligt att produktionen avser att betona och vinkla dessa 

personlighetsdrag som påvisas av deltagarna. Under analysens gång har vi kommit fram till att vissa

kontroversiella beteenden blir transformerade genom produktionens användning av exempelvis 

visuella och musikala tillägg. Produktionen har även på så vis då tagit bort vissa delar av hennes 

beteende (deletions). Det färdiga materialet blir denna gestaltningen av Gunilla Persson; en kvinna 

som saltar på verkligheten, en kvinna som driver sin dotter till att uppträda trots hennes rådande 

sjukdomstillstånd, en kvinna som behandlar sina anställda på ett nedvärderande sätt och så vidare 

(rearrangements). 

Klippet när Gunilla utnyttjar sin dementa mammas vårdare för att bli uppassad på kan kopplas till 

det som Rojek påstår, alltså att kändisar har en slösaktig konsumtion av tjänster samt en 

överträdande makt (Brockington, 2009, s. 7-8). Tjänsten i detta fallet är vårdaren som gör sitt 

yttersta för att hålla Gunilla tillfredsställd och den överträdande makten är Gunillas nedvärderande 

samt diviga beteende. Under tiden då Amber passar upp på Gunilla finns det en stor risk att 

mamman står utan vårdare. Detta framställs som provokativt, dels för det beteende som Gunilla 

påvisar gentemot Amber men även det faktum att hennes mamma står utan vårdare, trots att 

vårdaren är där för hennes skull och inte Gunillas. Som vi tidigare nämnt har Gunilla vid tiden för 
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inspelningen inte gjort ett namn för sig hos det svenska folket, vilket gör att detta klipp kan 

konnotera till att Gunilla vill kopplas samman till kändiseliten i Hollywood. 

Lundblad  nämner att reality-deltagares karriärer kan uppstå över en natt men försvinna lika snabbt 

om deltagaren tonar ner sitt provokativa sätt (Lundblad, 2010, s. 25). Dessutom kan 

transformeringen av Gunilla resultera till att en persona konstrueras och resultatet blir då denna 

gestaltning av henne. Det innebär avslutningsvis att den Gunilla Persson som visas upp i Svenska 

Hollywoodfruar ej nödvändigtvis behöver reflektera den person som hon är i verkligheten 

(Marshall, 1997, s. 13-18).  

           

Bild 22.

Gunilla pratar med en dold intervjuare.

Eriksson (2014) menar i sin studie om Ullared att problematiska beteenden förskönas genom 

rekontextualisering från produktionens sida som sker på ett förlöjligande sätt. Denna artikel har 

varit relevant för vår studie då vi analyserat en svensk reality-serie som är uppbyggd på ett liknande

sätt vad beträffar upplägget. Båda serierna narrateras av en voiceover, produktionen framställer 

deltagarna på ett förlöjligande sätt genom olika semiotiska resurser. Våra resultat pekar bland annat 

på att Gunilla framställs på ett förlöjligande sätt, tydliga exempel på detta under analysens gång är 

bland annat då Gunilla beställer fönsterputs där produktionen använder  olika semiotiska tillägg.

Många scener i serien består av intervjuer med dolda intervjuare som ställer frågor till deltagarna, 

detta kan vi styrka då vi genom att Gunilla och andra deltagare vanligtvis tittar vid sidan av 
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kameran då hon ”svarar” på frågor (Bild 22, s. 61). På så vis är det fritt fram för produktionen att 

omvandla sociala praktiker genom att bland annat klippa in intervjuerna i olika sekvenser som 

avslutningsvis kan ge ett förvrängt slutresultat.

Dessutom förkommer även en del visuella tillägg, detta kan exempelvis vara att en punktlista med 

ord dyker upp i rutan (Bild 22, s. 61). Dessa visuella tillägg är oftast till för att betona något 

komiskt eller ironiskt som en fru har sagt. Detta bidrar till en förlöjligande, och om inte redan en 

komisk atmosfär.

En annan viktigt del av rekontextualiseringen av deltagarna är att produktionen även jobbar mycket 

med musik och ljud, exempel för detta kan vara att Gunilla bär runt på sin katt Tusse, helt plötsligt 

så hörs ett fräsande och jamande kattljud fastän katten sover i Gunillas famn. Eller som tidigare 

nämnt i och som präglat stor del av analysen är den musik som spelas i bakgrunden för att i sin tur 

förstärka dom känslor som kan väckas hos publiken. Musiken är mycket varierande och kan gå från 

att vara mystisk och spännande till rolig och hetsig. De resultaten vi kommit fram till påminner om 

dom resultat som Eriksson (2014) har kommit fram till, det sker en förlöjligande rekontextualisering

av deltagarna i Svenska Hollywoodfruar. 

11. Sammanfattning

Syftet med den här studien var att visa på produktionen framställning av Gunilla Persson i den 

svenska reality-serien Svenska Hollywoodfruar. Med hjälp av semiotiska resurser som klippning, 

ljudeffekter och kameravinklar har vi analyserat konstruktionen av kändisskap och förlöjligandet av

Gunilla. Vi har avgränsat oss till att enbart undersöka framställningen av Gunilla Persson i den 

fjärde säsongen av Svenska Hollywoodfruar. Vårt främsta fokus har varit på hur Gunilla Persson 

reflekterar över sin omgivning samt hennes roll som stage mom.

Vi har valt ut vårt material med hjälp av en kvalitativ fallstudie. Materialet har vi sedan analyserat 

med hjälp av analysredskap från socialsemiotiken. Vi har först, genom att titta på samtliga avsnitt 

som utgör säsong fyra, fått en överblick på ett denotativt plan. Sedan har vi med hjälp av redskapen 

från socialsemiotiken analyserat våra utvalda klipp på djupet genom att undersöka olika 

kameravinklar, ljudtillägg med mera och sedan kommit fram till vilka konnotationer detta i sin tur 

kan väcka. Vi har även använt oss av teorier inom kändisskap, då den tidigare forskningen vi valt att
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applicera på vår studie varit inriktade på både produktionens framställning av reality-deltagare men 

även deltagarnas provokativa och kontroversiella beteenden för att uppnå ett kändisskap.

Det vi har kommit fram till i vårt resultat är att produktionen bakom programmet Svenska 

Hollywoodfruar rekontextualiserar Gunilla Persson med hjälp av semiotiska resurser. Dessa 

semiotiska resurser gör så att Gunilla Persson framställs på ett förlöjligande sätt, genom vad 

produktionen väljer att visa i kontrast till vad Gunilla själv säger. Avslutningsvis blir även resultatet 

att Gunilla Persson framställs som en provokativ kvinna då hennes beteende rekontextuliseras på ett

kontroversiellt sätt.
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BILAGA 

VO: Voiceover
GP: Gunilla Persson
EP: Erika Persson
LF: Linda (från fönsterputsfirman) 
AV: Amber vårdare (Gunillas mammas vårdare)
F1: Fönsterputsare

Transkriptionsnyckel (Ekström & Moberg, 2008, s. 97) 

(.) paus kortare än 0.5 sekunder

(2.5) paus som varar 2.5 sekunder

(...) turen fortsätter

[ ] överlappande tal

= yttranden sammanbinds utan paus

- den talande avbryter sig/avbryts

hundar emfatiskt tryck

.ja inandning föregår ord (ordet “ja”)

(hh) (.hh) utandning respektive inandning

˚ja˚ sägs med svag röst

(ohb) ohörbart tal

? frågeintonation

>> repliken fortsätter på ny rad (används vid samtidigt tal)

HEJ versaler anger högre ljudstyrka

ja: förlängning av vokalen

ja:: ytterligare förlängning av vokalen 

<en mycket liten> långsammare takt än vanligt

>en mycket liten< snabbare takt än vanligt

((smackar)) metakommentar


