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Abstract: 

 
Syftet med uppsatsen är att identifiera vad tittarna engageras av i reality-serien Wahlgrens 

värld. Metoden för undersökningen är en analys av avsnittens tematik och struktur med 

urval av avsnitt: 1, 3, 6 och 13 i säsong 5, baserat på att de täcker centrala delar av 

säsongen. Serien är uppbyggd på karaktärernas livsstil. Därför valdes huvudtemat ego 

kontra gemenskap för att kartlägga hur tematiken fungerar i relation till huvudtemat som 

är har sin grund i teori om själv-identitet i ett socialt sammanhang. Den tematiska 

strukturen som har analyserats har lett till att uppsatsen har sammanfattningsvis som 

slutsats: Wahlgrens värld inte enbart är en underhållande reality-serie utan strukturellt 

berättar, med hjälp av många tematiska faktorer som tittarna kan relatera till. 
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 

“Reality TV is often more talked about than watched,” skriver Annette Hill (2015, 1) i sin 

bok Reality-TV och hon menar att fascinationen från publiken grundas i att de får observera 

riktiga människor i deras vardag på ett underhållande sätt (2005, 39). Precis som Hills uttalande 

så uppmärksammade jag i mitt arbete inom hemtjänst när jag var på besök hemma hos ett par 

i 80-årsåldern att hade de en diskussion om reality-serien Wahlgrens värld (2016). Paret 

pratade om serien med stort engagemang. Denna observation skapade en nyfikenhet inom 

mig om vad är det som egentligen ger upphov till ett sådant engagemang som de visade. 

 

I reality-serien Wahlgrens värld får tittarna följa familjen Wahlgrens liv där 

huvudpersonerna är Pernilla Wahlgren samt dottern Bianca Ingrosso. Wahlgrens värld är en 

reality-serie som behandlar teman som familj, kärlek, konflikter och vardagskaos, som 

frekvent används i seriens avsnittsbeskrivning på hemsidan (se: Dplay.se). Serien har bland 

annat blivit nominerad inom tre kategorier på kristallen galan 2019 och är i dagens läge en 

av de populäraste reality-serierna inom svensk television. 

 

För att förstå det min nyfikenhet grundes sig i ställer denna uppsats ställer frågan vad för 

berättelsestruktur och tematik som används i Wahlgrens värld för att skapa engagemang hos 

tittarna. Berättelsestrukturen och tematiken kommer användas med syfte att hitta kärnan i 

vad narrativet egentligen förmedlar, inte enbart i varje avsnitt utan även om det finns en 

temautveckling som är genomgående i en säsong som helhet. Uppsatsen kommer med hjälp 

av teorier som Joseph Campbells monomyt (2004) att analysera innehållets tematik utifrån 

ett huvudtema, ego i relation till gemenskap, och dess underteman. Dessa teman 

problematiserar den idealiserade självbilden, egot, och hur individen fungerar i en social 

gemenskap. Det kan därmed hjälpa undersökningen att hitta nyckeln till vad som engagerar 

tittare, då temat är en representant för en problematik som kan förekomma i varje tittares 

sociala miljö.   
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 1.2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att identifiera om det finns ett genomgående tematiskt mönster i 

de enskilda avsnitten samt i en hel säsong som helhet. Analysens primära syfte är därmed att 

via tematiken och berättelsestrukturen i Wahlgrens värld, säsong 5, kunna förstå vad som 

skapar engagemang hos tittarna samt vad innehållet förmedlar med hjälp av huvudtemat ego 

kontra gemenskap, som är en stor del av vår sociala konstruktion. 

 

Frågorna som ställs utifrån syftet är: 

• Hur används tematik i de olika avsnitten i serien Wahlgrens Värld för att skapa 

engagemang hos tittarna? 
• Vad finns det för kopplingar mellan olika undertema som presenteras och huvudtemat 

ego och dess relation till gemenskap i säsongen som helhet? 

 

Anledningen till att genomföra undersökningen är att det tycks finnas en avsaknad av 

tidigare undersökningar med samma fokus inom reality-tv. Vidare är motiveringen att kunna 

sticka hål på fördomar kring att reality-tv är ytlig underhållning, genom att analysera de 

teman som människor kan relatera till och har grund i socialstruktur. Undersökningen kan 

förhoppningsvis bidra till utveckling inom berättarteknik och sättet att använda tematik i 

genren reality-tv samt ökad förståelse till genrens popularitet och omfång i samhället. 
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1.3 Tidigare forskning 

Varför människor tittar på Reality-TV 

Genren reality-tv uppstod då många TV-nätverk hade dåliga ekonomiska förutsättningar. 

Eftersom drama, sitcom och liknande produktioner var betydligt mer kostsamma att 

producera erbjöd Reality-TV under 1990-talet en effektiv lösning (Hill 2005, 39). Tillväxten 

av Reality-TV skedde under tre olika faser. De första reality-serierna gjordes i infotainment-

formatet där publiken fick följa exempelvis poliser eller räddningstjänst i sitt arbete. Senare 

utvecklades formatet och program som fokuserade mer på livsstil, hem och hushåll och 

make-overs av olika former tog mer plats. Därefter utvecklades även game-shows, eller 

sociala experiment där vanliga människor utsätts för extraordinära situationer (2005, 24). 

Reality-TV har definierats på olika sätt sedan tidigt 1990-tal då det finns många olika 

aspekter att ha i åtanke (Hill 2005, 46). Enligt Richard Killborn (1994) beskrivs Reality-TV 

som verklighetstrogen skildring inom dokumentärt filmskapande, i samma form som 

fiktionsdrama men baserat på verkliga liv och livshändelser och infotainment (2005, 47) 

vilket är den definition uppsatsen även kommer förhålla sig till.    

 

Forskningen om Reality-TV är i flera fall värderande också i akademiska sammanhang.  Det 

finns ett mönster av en kritisk aspekt i forskningsområdet. Bland annat refereras det ofta till 

termen voyeurism och undersökningar kopplar ihop reality-tv med denna, i sammanhanget, 

negativt laddade term. I artikeln “I Am What I Watch: Voyeurism, Sensation Seeking, and 

Television Viewing Patterns” beskrivs voyeurism som en attityd tittarna har och därmed 

deras intresse för att titta på reality-tv (Bagdasarov, et al, 2010, 301). Tidigare gjorda studier 

betonar även att anledningen till att människor ser på reality-tv med motiveringen är att det 

enkel underhållning, tidsfördriv och en form av flykt för tittarna (Nabi, Biely, et al, 2003, 

317–322).  Det går att se ytterligare ett mönster bland de orsaker som presenteras i forskning 

till varför människor väljer att titta på reality-tv. Orsakerna går kopplas till tittarnas inre 

lustar eller behov (2004, 374). Vidare nämns även att Reality-TV attraherar personer med 

en spontan personlighet framför människor som har en analytisk personlighet (2004, 326). 

Orsaken kan möjligen ses som att genom spontaniteten har tittarna lättare att engagera sig i 

karaktärerna genom mentala simuleringar och den gör det lättare för tittarna att reflektera 

hur det skulle vara att vara i karaktärernas situationer. Det ger möjligheten att se och förstå 

handlingar och konsekvenser, utan att behöva utföra dessa handlingar själva i det verkliga 

livet (Gregory Currie, 2010, 108). 
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En undersökning gjord av Steven Reiss och James Wiltz pekar sammanfattningsvis på att 

tittare ser på Reality-TV för att känna självtillräcklighet och rättfärdigande i sitt beteende 

(2004). Vidare pekar studien på att tittarna även känner sig frigjorda från moraliskt 

fördömande. Tanken grundar sig i att karaktärerna inom Reality-TV har en bristande 

moralkompass samt ett beteende som visar att de prioriterar ett egenuppfyllande behov 

framför vad som är etiskt rätt (2004, 374). Reiss och Wiltz kommer även fram till att desto 

mer Reality-TV-tittaren ser på desto mer statusorienterad är tittaren. De förklarar att tittaren 

ser på vanliga människor som får ett kändisskap via deras medverkan i Reality-TV och 

därmed känner tittaren att den också har samma möjlighet att få en liknande status. En annan 

aspekt i undersökningen visar är att tittarna också kan känna att de besitter en överlägsenhet 

då de inte agerar så som karaktärerna i Reality-TV. Det leder till att tittarna får en känsla av 

att besitta en högre status i den sociala konstruktionen av deras identitet (2004, 373).  

Sammanfattningsvis så antyder mycket av tidigare forskning om Reality-TV att det kan ha 

en negativ inverkan på tittarna eller att det är ytlig underhållning. Denna uppsats kommer 

dock inte ha en kritisk utgångspunkt utan fokuserar istället på att andra orsaker till Reality-

TV:s framgång. 

 

1.4 Teori  

1.5 Tema 

För att kunna hitta andra orsaker till intresset för Reality-TV kommer uppsatsen kartlägga 

vad för engagemang hos tittarna det går att finna i en reality-serie utifrån tematisering. 

Innebörden av tema som fenomen är varierande beroende på kontext, men denna uppsats 

kommer utgå från hur tema är förankrat i berättelsestruktur samt vad det får för funktion baserat 

på strukturen, det som i analysdelen benämns som temastruktur.  Ett tema eller sidotema kan vara 

någonting som är framträdande men också ligga subtilt dolt i kontexten och framhäva en 

djupare mening eller förståelse (Ian MacKenzie 1987, 538). Boris Tomashevsky beskriver 

idén om tema som någonting som kan fungera för att sammanfatta eller förena materialet. 

Temat kan grupperas i flertal underteman för att kategorisera innehållet i narrativet. Han 

nämner även att teman som anses som oreducerbara i narrativet benämns som motiv, det vill 

säga att motivet är av vikt för att driva berättandet (1925, 67). Nedan jämställs motiv 

generellt med underteman, som tillsammans ger en bild av huvudtemats nyanser och 

samtidigt används för att föra berättelsen framåt. 
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Karaktärer är också centrala i tematiken då de innehar olika tematiska dimensioner. Det ger 

möjligheten för karaktärer att få en tematisk funktion när de sätts in i ett narrativt 

sammanhang, vilket då ger karaktärerna mening för berättelsen. Enligt James Phelan 

gestaltas karaktärer därigenom på ett sätt som gestaltar mänskliga egenskaper för att 

tittarna ska relatera till dem (1989, 13). Berättelsestruktur och dess karaktärer 

sammankopplade. De är beroende av varandra och ett händelseförlopp kommer att vara en 

konsekvens till den andra delen. Robert McKee har utvecklat sin tanke utifrån Aristoteles, 

som innebär att om karaktären handlar på ett sätt i berättelsen kommer detta att vara 

avgörande på hur strukturen artar sig, lika så tvärt om (1999, 106). Det som händer internt 

hos karaktären kan vara nyckeln till dramatiken i berättelsen. Karaktärernas tematiska 

funktion i Wahlgrens värld kommer att undersökas i denna uppsats. Det är karaktärernas liv 

som narrativet handlar om vilket leder till att det blir relevant att analysera karaktärernas 

tematiska identitet, vilket ger funktion till narrativet via den känslodrivna dramatiken som 

leder till eventuell karaktärsutveckling. 

 

Campbell menar att exempelvis temat om karaktärens utveckling kan formas med olika 

narrativ. Det innebär att karaktären kan med hjälp av hinder eller inre konflikter utvecklas. 

Det formas med olika narrativet i den mening att hinder kan variera eller bytas ut i 

berättelsen, men den underliggande betydelsen eller djupare meningen kan ändå förbli 

densamma (2004, 26). Vogler konkretiserar detta genom att beskriva protagonistens resa 

som både utvändig och invändig. Dock är det viktiga i resan det som sker inom 

protagonisten, det emotionella. Exempelvis kan resan vara från vaghet till styrka, hopplöshet 

till hopp, etcetera (1999, 13). Det är betydande för tematikens funktion eftersom underteman 

kan varieras på oändligt många sätt, men ändå kan den djupare meningen förbli likvärdig, 

likt Campbells monomyten (2004). Enligt Campbell presenteras temat i regel i första akten 

av en berättelse, dock bara ytligt. Det är inte förrän i fjärde akten som temats djupare betydelse 

framställs och den djupare meningen kan fastställas i berättelsen. 
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Användningen av teman i TV-serier tenderar att vara återkommande. Till exempel är detta 

förekommande i sitcoms som ofta följer samma berättarmönster och upprepar liknande 

konflikter mellan karaktärerna, vilket då leder till snarlika tematiseringar i olika avsnitt 

(Gymnich & Allrath 2005, 23–24). Det påminner om Campbells tanke att “the cosmogonie 

cycle is normally represented as repeating itself, world without end” (2004, 242), vilket 

syftar på att det finns en återkommande cykel i berättande.  

 

Det kan även appliceras på hur tematisering kretsar kring ett huvudtema, Det huvudsakliga 

temat som kommer analyseras i serien Wahlgrens värld är egot kontra gemenskap och hur 

det kopplas samman underteman i serien. Huvudtemat representerar en problematisering av 

hur den idealiska självbilden förhåller sig till gemenskap. Relationen mellan egot och 

gemenskap handlar till stor del om förmågan att anpassa sig i en social miljö (Moretti 2000, 

55). Erik H. Erikson förklarar vidare att personlig identitet är förankrad i värdegrund, 

målorientering, social identitet och förmågan att fungera i en gemenskap (1980). Erikson 

beskriver vikten av att tillhöra en sammanhållning i en grupp med sitt resonemang: “for the 

young individual must learn to be most himself where he means most to others-those others, 

to be sure, who have come to mean most to him” (1980, 57). När Erikson diskuterar 

definitionen av ego beskriver han det som: “ego ideal could be said to represent a set of to-

be-strived-for but forever not-quite-attainable ideal goals for the self”, vilket betonar att egot 

är ens ideala självbild och inte den reella självbilden. Dock så är egot en viktig del i jaget 

och ens personliga identitet (1980, 105). I samband med karaktärsutveckling är förhållandet 

mellan jaget och gemenskap centralt. 

 

Campbell menar att karaktärsutveckling i berättelser fokuserar på förmågan att kunna 

åsidosätta sitt ego och att kunna bli en form av anonymitet i ett större sammanhang, såsom 

Campbell beskriver sin tanke: “His personal ambitions being totally dissolved, he no longer 

tries to live but willingly relaxes to whatever may come to pass in him; he becomes, that is 

to say, an anonymity” (2004, 220). Det innebär att den åsidosättningen som görs innebär att 

en person frigör sitt sociala jag från sitt ego, den idealiska självbilden. För att karaktären ska 

kunna detta måste tankegången förändras och likaså det beteende som är självuppfyllande. Det 

kan innebära att karaktären offrar de motiv som gynnar karaktären själv för att istället 

prioritera ett större perspektiv, där gemenskapens bästa är fokus (2004, 120). 
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1.6 Struktur och kommunikation 

För att kunna följa karaktärsutvecklingen och definiera tematiken krävs förståelse för hur 

berättelsestrukturen är uppbyggd i Wahlgrens värld. Det finns diverse berättelsestrukturer 

och modeller. Monomyten eller hjältens resa (Campbell 2004) som nämns tidigare är en 

berättelsestruktur som i grunden baseras på hur mytologiska berättelser vanligtvis är 

strukturerade. Utifrån den strukturen är många berättelser som vi ser idag utformade.  

Grundtanken i teorin är att protagonisten ställs inför ett äventyr och prövningar, för att sedan 

återvända till vardagen med ny insikt (2004). En enklare modell av en berättelsestruktur är 

en fyraktsmodell som består av följande: introduktion, komplikation, utveckling och slutligen 

klimax (Thompson 1999, 27). Introduktionens funktion som dramaturgisk akt är som namnet 

avslöjar ett sätt att introducera tittarna för vad berättelsen kommer präglas av. Protagonist, 

karaktärer, tid, rum och inte minst tema presenteras i denna akt. Följaktningsvis innebär akt 

2 att hinder eller komplikationer uppstår för protagonisten, så att karaktären måste ändra sitt 

förhållningssätt till situationen för att kunna klara hindren. Vidare är utvecklingen den akt 

där det primära i akten är protagonistens kamp för att nå sitt mål eller klara av sitt hinder 

(1999, 28). Avslutningsvis kommer klimax, vilket är akten där spänningen är central och den 

svåraste utmaningen skall övervinnas av protagonisten för att denne ska nå sitt mål 

(1999,28). 

 

Campbells teori om berättelsestruktur (2004) kan användas som ett verktyg för att följa 

utvecklingen separat för karaktären men även den fysiska utvecklingen strukturen. Den 

fysiska och den emotionella berättelsen analyseras separat. Motiveringen till att separera det 

fysiska och emotionella är för att då kunna se mönster i hur de separat utvecklas stegvis 

under berättelsens gång. Det leder då till en ökad förståelse för helheten i ett narrativ samt vad 

det förmedlar (Batty 2010, 298). Teorin går använda som analys av teman för att se hur de 

fungerar i relation till varandra samt narrativet. Relationen mellan karaktär och den fysiska 

utvecklingen i form av teman i narrativet kommer tas upp i analysdelen av Wahlgrens värld. 

 

TV-serier har vanligtvis en uppbyggnad av spänning innan reklampauserna vilket därefter 

leder till klimax i varje segment, för att tittarna ska hållas förväntansfulla genom reklamen. 

TV-seriers struktur är därför olik den typiska filmstrukturen då de använder sig av ständiga 

upptrappningar och klimax. Expositionen i tv-serier är inte lika fördjupande i förhållande till 

film då ett narrativt mål i serie-format är att bygga upp spänningen snabbare för att engagera 
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tittarna i narrativet (Gymnich, M, Allrath, G 2005, 12). Strukturen på serieformat betyder 

även att serien sällan har något definitivt avslut. Avsnitten är utformade för att kunna driva 

narrativet vidare, ibland i nästan oändlighet. Däremot kan en TV-serien få ett avslut, men 

detta resulterar vanligtvis i att endast en storylinje avslutas och serien drivs vidare av en ny 

cliffhanger eller fortsättningsslut. Via denna struktur skapar det en form av otillfredsställelse 

hos tittarna, vilket leder till att de väljer att fortsätta intressera sig av berättelsen (2005, 23). 

Berättelsestrukturen kommuniceras via känslor till tittarna. Som Craig Batty förklarar är det 

känslorna som är drivkraft i dramatiken: “Audiences engage in screen drama not to see, but 

to feel” (2015, 117), vilket också blir det som tittarna berörs av. Patric Colm Hogan har skrivit 

en mer ingående teori om känslors betydelse i narrativ kommunikation som fokuserar på hur 

affektion påverkar berättelsestrukturen. Enligt Hogan är berättelser formade eller uppbyggda 

utifrån människans känslosystem, vilket är ytterst centralt för hur en berättarstuktur fungerar 

(2011, 1). Denna teori går att koppla till engagemang i narrativ, vilket leder till att det går att 

via fiktiva karaktärer att få en emotionell upplevelse som tittare likt karaktärernas egna 

(Murray Smith 1995, 2). Smith förklarar att engagemanget för narrativet grundas i förmågan 

för publiken att känna och relatera med karaktärerna. 

 

1.7 Metod 

Serien Wahlgrens värd valdes som studieobjekt eftersom serien är aktuell samt att dess 

popularitet har öppnat upp för skapandet av många liknande serier inom svensk tv-

produktion. Urvalet för analysen är seriens femte säsong som sändes under våren 2019 vilket 

gör att materialet representerar formatet för mycket aktuell reality-tv. De avsnitten som 

kommer diskuteras i analysen är 1, 3, 6 och 13. Detta urval motiveras genom att det 

representerar olika centrala faser om säsongen som helhet betraktas som en sammanhållen 

dramaturgisk struktur. Dessa avsnitt kan därmed representera anslag, komplikation, 

utveckling och slutsats i en dramaturgisk akt struktur, vilket gör det möjligt att genom fyra 

avsnitt analysera säsongens struktur som helhet utifrån dess tematik och huvudtemat ego 

kontra gemenskap. 

Analysen kommer bestå av tematikens funktion i berättelsestrukturen, vilket benämns som 

temastruktur, samt tema som är i relation till huvudtemat i utvalda avsnitt av Wahlgrens 

värld säsong 5. Avsnitten kommer att analyseras var för sig och avslutningsvis diskuteras 

utifrån vilken tematisk roll de fyller för säsongen som helhet. Det betyder att varje avsnitt 

först betraktas som en enhet med sin egen tematiska dramaturgi, samtidigt som samtliga 
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avsnitt kan tänkas fylla en specifik funktion i serien som helhet. Utgångspunkten är som 

tidigare nämnts att tematik och temautvecklingen skapar en djupare mening i berättelser. För 

att kunna förstå hur ett temas progression fungerar kommer Campbells teori om hjältens resa 

som dramaturgisk struktur att användas. Campbells teori kommer att användas med genom 

att applicera den på hur de reella karaktärerna utsätts för hinder, emotionellt eller fysiskt för 

att uppnå en karaktärsutveckling. Den kommer appliceras på de icke-fiktiva karaktärerna i 

serien och narrativet som reflekterar deras liv. Med hjälp av berättelsestrukturen och 

karaktärerna kommer jag kunna kategorisera tematikens funktion. Det kommer göras med 

hjälp av temastruktur samt identifiera tematiska element, som benämns underteman. Dessa 

är ett urval av teman som har relevans till huvudtemat. Huvudtemat är baserat på Campbells 

genomgående tema om egot relation i gemenskap, som kommer vara ett verktyg för att 

kartlägga innebörden i underteman. Analysen kommer även beröra McKees aristoteliska idé 

om hur strukturen är beroende av karaktärernas handling. Serien är som tidigare nämnts en 

reality-serie vilket innebär att narrativ teori kommer appliceras på icke fiktiva karaktärer. 

Det kommer i praktiken genomföras med hjälp av Phelans teori om dimensioner och 

funktion, som kommer användas som aspekter för reella karaktärer, genom att händelser, 

karaktärers handlingar och reaktioner drar uppmärksamhet till tematiska nyckelsituationer. 

Karaktärernas tematiska dimensioner används därmed för att ge karaktärerna tematiska 

funktioner i berättelsen. 

 

I det följande presenteras varje avsnitt först separat i var sitt kapitel, som introducerar 

respektive avsnitt och dess funktion för säsongen som helhet. I detta perspektiv kan varje 

avsnitt sägas vara en dramaturgisk akt, med en specifik funktion, som bidrar till att gradvis 

utveckla teman genom de olika akterna. Vidare kommer berättelsestrukturen beröras utifrån 

hur karaktärernas känslor driver dramatiken och händelseförloppen i narrativet. Det kommer 

benämnas som temastruktur där det centrala är temats funktion inom berättelsestrukturen 

och hur temat är placerat. Huvuddelen av varje kapitel som behandlar enskilda avsnitt 

kommer dock ägnas åt att tematiken analyseras. De teman som diskuteras i varje kapitel 

avgränsas till de teman som är relevanta för huvudtemat. Relationen mellan representationen 

av balansen mellan ego och gemenskap kommer vidare diskuteras i diskussionsdelen med 

hjälp av de mönster som presenteras i kapitlen. I diskussionsdelen kommer tematikens 

utveckling igenom säsongen analyseras och hur tematiken får tittarna att relatera till 

karaktärerna i Wahlgrens Värld. 
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2.0 Analys Wahlgrens värld  

2.1 Kapitel 1: Introduktion 

Avsnittsbeskrivning 

I denna del av analysen kommer avsnitt 1 i säsong 5 av Wahlgrens värld analyseras genom 

tematik, temastruktur samt kortfattat om avsnittets tematiska funktion som anslag i säsongen. 

Avsnittet kommer att analyseras med huvudtemat: ego kontra gemenskap, de underteman 

som berörs i avsnittet är i relation till huvudtemat. Förhållandet mellan huvudtemat och 

underteman kring det kommer fördjupas i diskussions delen. 

Avsnittet beskrivning på streamingsiten är följande: ”Det är Benjamins födelsedag och 

Pernilla har planerat en riktig överraskningsdag. Bianca styr upp en fotografering för sitt 

sminkmärke och anlitar de vackraste modeller agenturen har, men det blir problem. 

Pernillas garderob är ett enda kaos” (Dplay.se. 2019). I ett säsongsperspektiv öppnar 

avsnittet upp för problematik som representerar huvudtemat och innehåll som kommer att 

vara underteman för säsongen. Avsnittet börjar med en föraning av vad säsongen kommer 

att innehålla samt avslutas med vad nästa avsnitt kommer att bestå av för att skapa vidare 

intresse för tittarna.  

 

Tema 

Rivalitet är det tema som presenteras direkt i anslaget av avsnittet. Det är rivalitet mellan 

karaktärerna Bianca och Benjamin eftersom Bianca upplever att Pernilla som är deras 

mamma, favoriserar Benjamin. Detta undertema ligger även subtilt kvar under hela avsnittets 

gång och kan kopplas till Biancas osäkerhet som senare framstår som ett separat undertema. 

Rivaliteten och osäkerheten är drivande faktorer i narrativet då de lägger grunden för mycket 

dramatik samtidigt som dessa fenomen gör att karaktärernas identitet och relation till varandra 

blir tydliga. Temat rivalitet förankras även i problematiken kring karaktärernas självbild och 

att infinna sig i en gemenskap, som i detta fall är familjegemenskap. 

 

Familjekonflikt är ett annat genomgående undertema i avsnittet som belyses genom 

orättvisor som syskonen upplever. Familjekonflikt framställs tydligt med uttalanden som: 

”Vi kan ju inte ens ha en diskussion ” från Benjamin. Eller att Pernilla annonserar ”årets 

skräll: jag och Bianca har helt slutat bråka”, vilket accentuerar att bråk har varit ett problem 

tidigare och sättet Pernilla säger det på påvisar att det ännu förekommer. Det är också en 
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uttryckt familjekonflikt mellan Pernilla och hennes mamma Christina då de delar samma 

egenskap om att vara oordnad som karaktär, vilket leder till en form av konflikt mellan de 

som individer. Pernilla säger att hon inte vill bli som sin mamma och vill inte ha samma 

tillvägagångsätt som Christina har med sin oreda. Det som framkommer i undertemat 

familjekonflikt är deras kritiska inställning tillvarandra och problematiserar även relationen 

mellan mor och dotter. Det som problematiseras är att Pernilla innehar en roll som mamma 

men också som dotter, vilket ställer karaktären inför att vara den som ska hålla samman 

familjen som mamma men som dotter ställer hon sig kritisk till sin egen mammas beteende.  

 

Vidare som undertema är oreda, vilket kan definieras som ett händelsebaserat tema men 

också som en karaktäristisk egenskap. Pernilla är rörig som person och det blir 

ångestbildande för henne med oredan. Hon beskriver också hur hennes mamma har samma 

egenskap och att hennes mamma är som henne fast extremare. Vilket kopplas samman med 

undertemat familjekonflikt. Temat oreda presenteras i anslaget då Pernilla har förlagt 

Benjamins födelsedagskort och det driver narrativet. Den andra dimensionen är oreda som 

karaktäristisk egenskap hos Pernilla. Hennes oordnad framkallar en stress och ångest hos 

henne. Temat kopplas samman till huvudtemat genom dess identitetsskapande, karaktären 

får en egenskap som leder till att hennes identitet skapas och därmed en får en narrativ 

funktion. Oreda som tematisk funktion bildar en kontrast kring att vara mamma som ska hålla 

samman familjen, samtidigt att vara oordnad som person.  

 

Andra karaktärsbaserade underteman är osäkerhet eller att känna sig otillräcklig. Undertemat 

framkommer tydligt via Bianca i avsnittet, genom hennes syskonrivalitet och att hon jämför 

sig med sin bror och därmed känner att han är mer värd i deras mammas ögon än henne själv. 

Temat framkommer även under hennes modellfotografering där hon uttrycker att hon får 

ångest och hennes känslor som påvisar osäkerhet får en tematisk funktion. Det går att koppla 

osäkerheten kring hur egots funktion påverkar karaktären, det vill säga att hon strävar efter 

sin ideala självbild som ser henne som en högpresterande individ. Konsekvensen av egot 

som tema är att det bildar dramatik kring hennes inre kamp mot den prestationsångesten hon 

känner.
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Temastruktur 

Temastrukturen i avsnittet uppbyggd genom att det är tre olika berättelser som till viss del 

går parallellt men också har slutsatser som överlappar med de andra berättelselinjerna, det 

innebär att det är pågående avtoningar och upptrappningar igenom avsnittet för de parallella 

berättelserna. Inom de parallella berättelserna så har de olika karaktärerna varierande 

funktioner och fokus. I denna del kommer tematikens placering baserat på 

berättelsestrukturen att analyseras. 

 

Anslaget till avsnittet består av att Benjamins födelsedag presenteras. Bianca introducerar 

temat genom att säga ”familjens stora dag, nu gör vi oss alla redo för att prata om Benjamin 

hela dagen”. Det som presenteras i anslaget är dels huvudtemat egot och dess relation till 

gemenskapen i familjen, men avslöjar även undertemat rivalitet. Det introduceras genom att 

familjen ska fokusera på en individ vilket leder till att Bianca hamnar i skuggan, vilket hon 

problematiserar i sina uttalanden. 

 

Följaktligen har familjen ordnat så att Benjamin ska få göra en så kallad ”body flight”. 

Komplikationen uppstår när familjen får bråttom och inte hittar till platsen dem ska till under 

bilresan. Det är diskussioner och osämja i bilen. Dramatiken drivs av konflikterna och de 

kör vilse. Spänningen byggs upp huruvida de kommer att komma fram tills den inbokade 

tiden. ”Det är inte kul att Benjamin sitter där och säger att hela hans födelsedag är förstörd”, 

säger Pernilla och hennes uttryck säger att hon känner ett visst misslyckande i sin mammaroll 

då hennes son är besviken. Det undertemat som är centralt i denna del är familjekonflikten, 

deras mål är att fira en födelsedag och skapa en familjesammanhållning men det blir istället 

konflikt. Familjekonfliktens funktion som tema är att det skapar dramatik och får en funktion 

i strukturen som en komplikation. Under bilresan så blir det paus i avsnittet vilket lämnar en 

cliffhanger till tittarna, vilket påvisar hur serien förhåller sig till en berättelsestruktur i serie-

format (Gymnich, M. & Allrath, G.2005, 12). Efter pausen avrundas berättelselinjen. 

Familjen hinner i tid och alla känner att hans födelsedag blev lyckad och alla är sams igen. 

Vilket innebär att familjekonflikten som tema når sitt mål och komplikationen är löst.  
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Vidare följer vi Bianca som ska ha en fotografering med sitt sminkvarumärke. Under 

fotograferingen är dramatiken centrerad kring hennes osäkerhet och huruvida 

fotograferingen kommer bli lyckad då mycket står på spel för företagets framgång. Det 

tydliga undertemat i berättarlinjen är karaktärens osäkerhet och prestationskrav. Det är en följd 

utav karaktärens syn på sig själv som högpresterande och därmed kan det också kopplas till 

huvudtemat. Egot är framträdande i den mån att de kraven som sätts kommer inifrån karaktären 

själv och inte utifrån. Det utgör den inre konflikten som är framträdande och det påvisar hur 

McKees tanke kring hur berättelsestrukturen blir beroende av karaktärens handling, i detta fall 

är det karaktärens tematiska dimension som ger berättelsen en funktion.  

 

Trots sin osäkerhet avslutas fotograferingen lyckat och Bianca säger att hon inte kunde varit 

nöjdare. Hon överkom sitt hinder om sin osäkerhet och lyckades prestera utifrån hennes 

förväntningar som hon hade på sig själv. Precis som Vogler nämner, är karaktären Biancas 

fysiska resa att fysiskt klara av fotograferingen men hennes hinder är också hennes osäkerhet 

och att lyckas övervinna den (1999, 13). 

 

Parallellt med Biancas fotografering följer narrativet Pernilla som ska ta itu med sin 

organisering i hemmet. Pernilla har ångest och vill inte göra sig av med saker men samtidigt 

vill hon inte heller bli som sin mor Christina, som är oorganiserad. Det är ett sidospår i 

avsnittet som fyller ut och har mer lättsam och humoristisk förändring i betoning till skillnad 

från tidigare berättelselinjer i avsnittet. Dock dyker Pernillas mamma upp under hennes 

organisering vilket försvårar hennes försök att få ordning. Det är en viss svårighet med att 

sätta temastrukturens funktion i slutdelen av avsnittet då det ändrar riktningen av det tidigare 

händelserna i avsnittet som rört sig parallellt. Det som dock är framträdande i denna 

berättelselinje är problematiken i en mor och dotterrelation. Det visar hur karaktären Pernilla 

förhåller sig till sin brist som rörig person och även sin mor som innehar samma egenskap. 

Undertemat är förankrat i hur det finns vilja till förändring och påvisar ett försök till 

karaktärsutveckling men lämnas också utan en tydlighet i huruvida karaktären uppnår sitt 

mål.  
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Sammanfattning 

Strukturen för tematiken är att berättelserna rör sig delvis parallellt vilket gör det byggs upp 

dramatik snabbt för att sedan avrunda och gå vidare på nästa moment i avsnittet. Variationen 

på upptrappningar och klimax i serien förhåller sig väl till det som Gymnich och Allrath 

nämner om TV-seriers struktur (2005, 12). Avsnittet blir mer lättsamt och humoristisk som 

nämnt innan i slutdelen av avsnittet. Förändringen i betoningen blir ett sätt att avtona 

dramatiken och stressen som karaktärerna haft parallellt med varandra och tillsammans. 

Sambandet mellan de olika underteman som presenteras i avsnittet är att de är 

karaktärsdrivna. Deras handlingar är uttryck för deras karaktäristiska drag och ger 

konsekvenser till hur narrativet utvecklas. Exempelvis är Pernilla som karaktär virrig och 

oordnad vilket blir en konsekvens genom att de åker vilse. Det blir en familjekonflikt som 

konsekvens av att dem åker vilse och konflikten bygger då i sin tur upp dramatik kring om 

familjen kommer hinna i tid. De teman som presenteras i avsnittet kartlägger karaktärernas 

relation, brister och mål. Det visar att karaktärerna har en vilja till att förbättras som individer 

och en vilja till att skapa en sammanhållning, trots rivalitet och konflikt.  

 

2.2 Kapitel 2: Komplikation 

Avsnittsbeskrivning 

Kapitel 2 kommer innehålla en tematisk analys av avsnitt 3 samt dess temastruktur. De teman 

som analyseras och deras relation till huvudtemat kommer fortsättningsvis att belysas i 

diskussionsdelen. På hemsidan beskrivs avsnittet som: ”Biancas lägenhet luktar illa och när 

hon inser att det är avloppet som behöver rensas ringer hon till mamma Pernilla. Pernilla 

samlar alla barnen för att visa upp sin och Emilios bröllopsvideo som hon hittat. Valparna 

Sammy och Frankie gör entré” (Dplay.se. 2019). Avsnittet i ett säsongsperspektiv har 

fungerat som en fördjupande del inom tematiseringen kring jaget och gemenskapen då det 

är fokus på självuppfyllelse och familjesammanhållning. Avsnittet avslutas med en teaser 

baserat på kommande avsnitt. Avslutet öppnar även upp för konflikt baserad på att Bianca har 

känt ett starkt utanförskap inom familjen i ung ålder vilket Pernilla dementerar.  
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Tema 

Avsnittet har en tematik där familjesplittring och familjesammanhållning är central. Det 

är en pågående strid mellan kontrasterna splittring och sammanhållning inom familjen. 

Ett exempel är när Bianca och Pernilla ska lösa problemet kring avloppet och hamnar i 

konflikt, men förenas sedan när problemet är löst och får en sammanhållning över att de 

lyckades tillsammans. Familjen kommer tillsammans under bröllopsvideon vilket skapar 

samhörighet. De pratar om bekanta och hur vackert bröllopet var och formar ett vi som 

familj. 

 

Problemlösningens betydelse som undertema i avsnittet är att bidrar till en 

karaktärsutveckling samt skapar ett vi mellan parterna. Den utvecklingen som görs 

påvisar en utveckling i tematiken. Karaktärsutvecklingen sker genom att Bianca uttrycker 

att hon inte kommer klara av att lösa problemet. Hon inkallar då hjälp och de lyckas 

tillsammans lösa problemet. Problemlösningen resulterar i karaktärsutveckling hos 

Bianca som karaktär. Utvecklingen sker genom att hon klarar av sitt hinder och genom 

samarbetet skapas ett vi mellan henne och hennes mamma, då de inser att det var tack 

vare att de hjälptes åt som de då kunde lösa problemet. Vad undertemat symboliserar är 

att individen ändrar tillvägagångsätt för att klara sitt hinder, i detta fall i form av att bilda 

en sammanhållning (Thompson. 1999, 28). 

 

Konflikt som undertema är också något som förankras i förgående teman (se: 

familjesplittring). Det är också kopplat till karaktärernas relation till varandra. 

Konflikterna som uppstår grundas i problematiken kring huvudpersonernas uppfattning 

om varandra kontra deras självbild. Biancas ideala självbild även kallat ego (Erikson. 

1980, 105), blir prövad när Pernilla anser att hon är snål. Deras uppfattningar bildar då 

en konflikt sinsemellan. Konflikterna som presenteras i serien är likt denna konflikt 

grundade i självbild kontra andras uppfattning. Detta leder vidare till huvudtemat om ego 

och gemenskap. 
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Temastruktur 

Strukturen i detta avsnitt är liknande till det föregående kapitel då det följer olika narrativ 

igenom avsnittets gång. Det inleds med att Biancas problem angående att hennes badrum är 

illaluktande. Hon blir illamående och kommer fram till att hon inte kommer klara att göra 

detta vilket leder till att hon ringer då Pernilla. I sync motiverar Bianca varför hon ringde sin 

mamma och säger ”Varför bara be om råd när man kan be om hjälp och få någon att göra det 

för mig?”. Undertemat som presenteras i anslaget av avsnittet är problemlösning. Karaktären 

har ett problem, men väljer att försöka ta den enkla vägen istället för att utsätta sin 

bekvämlighet. Dock visar händelseförloppen en karaktärsutveckling, där karaktären går från 

ett bekvämt tillvägagångsätt till att efter konflikt inse att samarbete är lönsamt. 

 

Avsnittet har inte lika effektiva upptrappningar och uppbyggd dramatik som avsnitt 1. 

Istället är det mer centrerat kring dialog och det är karaktärernas känslor som styr 

berättelsestrukturen, samt hur tematikens funktion. Till exempel är det konflikt mellan 

Pernilla och Bianca där Pernilla påpekar att Bianca skapar problem som inte finns. Vidare 

är karaktärernas känslor den drivande faktorn i berättandet då Pernilla anser att Bianca är snål 

och Bianca blir upprörd över hennes uttalande. 

 

Avsnittets avtoning består av att familjen tillsammans kollar på Pernilla och Emilios 

bröllopsvideo. Det är en känslosam och tårfylld stund. I sammanhang med den delen i 

avsnittet pratar Bianca i sync och säger: ”Det är klart man drömmer om att mamma och 

pappa ska bli tillsammans igen”. Hennes önskan representerar familjens relation och trots 

den osämjan som narrativet varit grundande i finns det stark kärlek och vilja att vara 

tillsammans.  
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ammanfattning 

Relationen mellan de underteman som presenterats är att de har en självuppfyllande funktion 

hos karaktärerna. För att tydliggöra så påvisar karaktärernas känslor och handlingar att de 

agerar utifrån sitt ego. Likt avsnitt 1 (se: kapitel 1) är det också baserat på karaktärernas 

identitet mer än narrativets händelseförlopp. Det innebär att det är utifrån karaktärernas 

agerande och deras känslor som narrativet drivs, vilket ger dem en tematisk funktion som 

karaktärer (Phelan. 1989, 13). Den fysiska tematiken är näst intill icke-existerande förutom 

vid problemlösningen där det är ett fysiskt problem som karaktärerna ska lösa. Dock handlar 

ändå temat om karaktärens resa invändigt. Som tidigare nämnt ändrar karaktärerna 

tillvägagångsätt för att lösa sitt problem. Det problem som är fysiskt skulle kunna bytas ut till 

ett annat likvärdigt fysiskt problem och utan att resultatet förändrats nämnvärt vad gäller 

karaktärsutvecklingen, helt i enlighet med Voglers utveckling av Campbells teori (1999, 13). 

2.3 Kapitel 3: Utveckling 
 

Avsnittsbeskrivning 
 

I denna del kommer avsnitt 6 i säsong 5 analyseras. Analysen består av den tematiska 

utvecklingen från tidigare kapitel, karaktärsutveckling och avsnittets funktion som en tredje 

akt utifrån berättelsestrukturen kommer även tas upp. Avsnittet beskrivs på hemsidan som: 

”Bråket mellan Bianca och Pernilla om vem som ska ha vårdnaden om hundarna Sammy 

och Dino bl ir värre. Bianca medverkar i inspelningen av Sofias änglar och det blir 

känslosamt när hon träffar Kimberly som lider av ätstörningar och har Bianca som förebild” 

(Dplay.se. 2019). Avsnittet 6 i ett säsongsperspektiv fortsätter bygga på likvärdig tematik 

och även Biancas karaktärsutveckling. Som en tredje akt är dess funktion att protagonisten, 

i detta fall Bianca måste åsidosätta sin egen demon för att hjälpa någon annan med sin inre 

demon.  

 

Tema 

Tematiken är uppbyggd återigen kring konflikt mellan Bianca och Pernilla. Konflikten 

handlar om deras hundar och vem som anser sig vara mest lämpad att ha vårdnad om dem. 

De uttrycker båda väldigt starkt att de själva är mest lämpade och gör mest för hundarna. 

Bianca går övergränsen enligt Pernilla och blir direkt elak. Konflikten utvecklas från vårdnad 

av hundar till att handla mer om dem som individer och vem som presterar mest och båda 

två försöker hävda sig som bättre vårdnadshavare.  
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Temat representerar hur deras självbild och respektives uppfattning om dem inte är lika. Undertemat 

som funktion till huvudtemat är viktigt då det visar tydligt hur den ideala självbilden sätts på prov 

och som konsekvens skapas en konflikt. 

Tematiken kring hur Bianca ska agera som förebild för en yngre flicka som går genom 

problemen med ätstörning, precis som hon själv har gjort är betydande i avsnittet. Temat i 

sig skildrar psykisk ohälsa vilket Bianca som karaktär har tacklats med. Det har en 

utvecklande effekt för henne som individ att få möjligheten att vara någons förebild då hon 

som karaktär genomgår livsprocessen till att bli vuxen. Temat representerar hur hon måste 

övervinna sin egen rädsla för att kunna hjälpa flickan med sin och via det genomgår Bianca en 

utveckling inom sig själv. Hon får då egenskapen att kunna sätta någon annans känslor i första 

hand trots sina egna demoner. Det blir en kontrast i form av att Bianca tenderar att ha en 

omognad som karaktäristisk egenskap, men agerar nu som förebild vilket leder till att hon då 

utvecklar en mognad inom sig själv. Det visar också hur hon ändrar sin personliga roll i en 

annan grupp, där hon kan vara vuxen tillskillnad från när hon är i sin familj som grupp och 

har en dotterroll.  

 

Efter de framsteg Bianca gjort kommer dock ett nytt hinder för henne som individ. 

Tematiken handlar återigen om Biancas osäkerhet och prestationsångest. Hon går tillbaka till 

den unga kvinnan som inte håller sig själv ansvarig för sina handlingar. Hennes tecken på 

omognad som karaktäristiskt drag kommer fram när hon är sen och använder sin kollega 

som ursäkt för att hon ska undgå att ta ansvar. Som tidigare nämnt går det att ställa hennes 

omognad i kontrast till att hon ska vara en förebild. Vilket i sin tur påvisar att utveckling inte 

är definitiv utan en ständig process. För att utveckla resonemanget så har karaktären ständigt 

hinder som leder till utveckling, men för varje hinder framkommer liknande problematik 

vilket betyder att utvecklingen kan ses som indefinit. Det går att koppla samman 

resonemanget med Campbells teori om karaktärsutveckling (2004, 26) samt Monomyten 

(2004) om hur tematikens struktur är en cirkel. 
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Temastruktur 

Strukturen påvisar upprepande konflikter sedan tidigare avsnitt och att konflikterna artar sig 

om likvärdiga problem samt tematisering, vilket är vanligt inom tv-seriers struktur (Gymnich 

& Allrath.2005, 23–24). Anslaget börjar direkt med en konflikt mellan huvudkaraktärerna 

och skapar en känslosam dramatik. 

 

En viktig del i avsnittet är Biancas narrativ där hon medverkar i Sofias Änglar. Hon är 

förebild för en flicka som medverkar i programmet som lider av ätstörning. Bianca berättar 

innan att även hon har haft en ätstörning. Hon uttrycker mycket nervositet över mötet och 

säger bland annat: ”Jag är ju bara jag” och menar på att hon inte är någon specialist eller har 

mer kunskap om ämnet än sin egen erfarenhet. Det som kan belysas i hennes uttalande är en 

ödmjukhet i kontrast till vad som kan ses som ett ego. Hon säger också att hon är rädd för att 

hon aldrig varit något typ av stöd för någon på det här sättet. Väl under mötet släpper hennes 

nervositet direkt och de har ett känslofyllt samtal. Det avtonas genom att Bianca erbjuder 

tjejen praktikplats hos henne och Bianca säger: ”Det känns som hon lyssnade på mig och 

förstod det jag sa. Annars har jag hittat på en stämning som fanns mellan oss, men jag tror det 

stämde och det känns bra”. Delen i avsnittet påvisar att Bianca ännu en gång överkommer sin 

rädsla och hennes karaktärsutveckling som vuxnare kvinna är framträdande i narrativet. 

Hennes tematiska dimension är också framträdande i förloppet då hennes känslor driver 

handlingen och det är utifrån dem som narrativet fyller en funktion. Den ödmjukhet hon 

visar inför problemet pekar också på att hon visar utveckling. 

 

Det som sker parallellt i avsnittet är Pernillas resa till Marbella. Den narrativa linjen i 

avsnittet är lättsam och humoristisk vilket skildrar Pernilla som karaktär i serien. Hon har med 

sig för mycket packning och har hyrt en liten hyrbil, men lyckas ändå få plats och är nöjd 

med sin insats. Det viktiga i detta narrativ är inte skeendena i sig utan framställs mer som en 

form av utfyllnad och ett sätt att projicera Pernillas charmrika och humoristiska 

karaktärsdrag. Hon påvisar det genom repliker så som: ”Hon gillar inte mig, hon fattar inte 

att jag är kändis” Säger Pernilla skämtsamt när servitrisen ignorerar henne. Eller när hon 

säger under bilresan: ”29 grader, det låter bättre” istället för 28 grader, som det egentligen 

är då hon ska uppdatera sin Instagram.  
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Pernillas resa som karaktär är inte lika tydlig som Biancas. Pernillas resa handlar istället om 

att komma tillfreds med livet i sin enkelhet och vara den personen hon vet att hon är och 

därmed ha självdistans. Hon är därmed inte i sin roll som mamma eller dotter, utan får 

utrymme att vara sig själv som personlig individ. Det skildrar att hon är mer än sin 

mammaroll vilket annars är framträdande i hur tematiken är uppbyggd i serien. Vilket visar 

också att ens sociala identitet är varierande beroende på sammanhang.  

 

Avsnittet avslutas med att Pernilla är nöjd med resan som skulle vara en planeringsresa, trots 

att det är mycket planering kvar. Biancas narrativ avtonas efter att hon lyckades spela in 

teasern till hennes showcast på globen. Avsnittet öppnar upp för desto större dramatik där 

fragment ur kommande avsnitt visas om hur Bianca och hennes pojkvän. 

 

Sammanfattning 

Utvecklingen av temat utifrån tidigare analyserade avsnitt (se: kapitel 1 och 2) är inte 

avsevärt stor. Karaktärerna har fortfarande en kommunikation mellan varandra, som grundar 

sig i att deras bild inte är överens med den andras upplevelse eller bild. Konflikterna som 

tema är cirkulärt då det upprepas med likvärdig utformning. Karaktärerna gör framsteg i sina 

konfliktlösningar när de blir sams, de visar en karaktärsutveckling. Dock hamnar de tillbaka 

på ruta ett trots de framsteg de påvisat i tidigare konfliktlösningar då temat upprepas i enhet 

med Campbells teori om hur berättelser går en cykel (2004, 242).  

2.4 Kapitel 4: Avtoning 
 

Avsnittsbeskrivning 

I denna analysdel kommer säsongens sista avsnitt analyseras via tematik och struktur. 

Avsnittet kommer som tidigare ha tematik som kopplas till huvudtemat, som kommer 

diskuteras vidare i diskussionsdelen av uppsatsen. Avsnittet beskrivs som följande ”Det är 

nyårsafton. Familjen Wahlgren-Ingrosso avslutar 2018 i kaos. Pernilla och Bianca tjafsar 

och Bianca uppmanar sin mamma att gå till psykolog. Bianca tar ut aggressioner på 

thaiboxning och skrämmer nästan slag på Theo med sin oväntade talang” (Dplay.se. 2019). 

Avsnittet fungerar som en avtoning och slutsats på vad som setts i tidigare analysdelar (se: 

kapitel 1–3). Det ger inga olösta trådar eller fortsättningsavslut utan sammanfattar vilken 

relation familjen har.  
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Temautveckling 

Eftersom det inte är någon ny form av tematisering i säsongens sista avsnitt så blir denna del 

en sammanfattning på temautvecklingen baserat på tidigare tematik (se: kapitel 1–3). Utifrån 

den tidigare tematik om sammanhållning framkommer undertemat tydligt även i säsongens 

sista avsnitt. Sammanhållning skildras genomgående i avsnittet då familjen gör flertal 

försök trots misslyckanden att behålla sin familjesammanhållning och fira en högtid 

tillsammans. Trots splittrade känslor och diverse konflikter representerar temat att känslan av 

att tillhöra en familj är betydelsefullt och viktigt som individ. 

 

Konflikterna mellan familjen, framförallt mellan Pernilla och Bianca, är som tidigare kärnan 

i avsnittet och det som bygger dramatiken är deras känslomässiga strid. I avsnittet eskalerar 

bråken mellan dem och mycket beror på Biancas emotionella tillstånd då hon är i hjärtesorg, 

som avsnittet byggs generellt på. Trots deras olika uppfattningar finns det ändå likheter 

mellan hur Bianca och Pernilla resonerar och fungerar som karaktärer, vilket i sig kan vara 

något som grundar konflikter. Det påvisar att det har svårigheter med att se sig själva genom 

andra. Precis som belysts i tidigare kapitel (se: kapitel 1) nämner Pernilla att hon är rädd att 

bli som sin mamma. Vilket visar en parallell till att Bianca strider för att se deras 

skiljaktigheter precis som Pernilla med sin mamma. Deras svårighet med varandras likheter 

är roten till hur deras konflikter artar sig. Det kan ses som en kontrast mellan att de som 

karaktärer vill stärka sin personliga identitet samtidigt som de vill stärka sin sammanhållning. 

Biancas resa från att vara nergrävd i sin hjärtesorg och inte känna motivation till livet 

grundas i tidigare teman om otillräcklighet (se: kapitel 1) även fast undertemat handlar om 

hjärtesorg denna gång. Hennes resa symboliserar den progression hon gör som karaktär. Hon 

går från en vilsen själ till att inse att hon vill använda sina känslor för att hjälpa andra, som 

hon gjorde i tidigare avsnitt (se: kapitel 6). Det som blir en vändpunkt för henne är när hon 

går på thaiboxning och det blir en symbolik för hur hon om och om igen lyckas övervinna 

hennes inre demoner som hon ständigt strider med. Vilket påvisar att hon gör en invändig 

karaktärsutveckling där hon möter sitt problem med ödmjukhet och kommer till en ny insikt. 
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Temastruktur 

Avsnittet börjar med att det är nyårsafton och familjen är i Thailand på semester. Pernilla 

börjar att berätta om att året har varit fantastiskt. Hon pratar om sitt singelliv och att hon 

känner sig trygg med det då det besparar henne uppgångar och nedfall i livet. Pernillas lycka 

ställs i kontrast till Bianca som precis gjort slut med sin pojkvän Philippe. I sync- intervju 

säger Bianca: ”Jag är mitt vanliga bittra jag, och det går ut över alla”. Hon är nedstämd och 

visar stark frustration gentemot familjen. Biancas humör gör henne isolerad från resterande 

familj som är positiva och glada. Det blir ett konkret anslag där problematiken ligger i 

Biancas hjärtesorg samtidigt ska familjen lyckas fira nyår. Temat som presenteras är 

konflikt, vilket blir en följd av Biancas utåtagerande mot familjen.  

 

Avsnittet fortsätter med konflikt, de pratar nyårslöften under middagen dock avbryter Bianca 

stämningen när hon säger att Pernilla borde ha som nyårslöfte att gå till en psykolog. 

Konflikten trappas upp och dramatiken är hög. Pernilla tycker att hon har hittat sig själv 

redan till skillnad från Bianca, som hon upplever beter sig omoget. De fortsätter konflikten 

med att vara oense om . Bianca uttrycker att Pernilla beter sig moget som inte upplever det. 

Deras konflikt riktar också ljuset på huvudtemat om hur den idealiserade självbilden blir 

utmanad i en social grupp och svårigheten med att konfrontera denna inre konflikt. 

Undertemat, som funktion i berättelsestrukturen, grundas i att konflikten blir en 

komplikation. Det visar även hur deras olika bilder av varandras sociala identiteter inte 

stämmer överens. Middagen avslutas stelt och med dålig stämning. Konflikten är olöst och 

dramatiken ligger i om hur familjens nyårsfirande är ett stort misslyckande.  

 

Temat om familjesplittring kontra sammanhållning är framträdande när Pernilla försöker att 

lätta upp stämningen återigen för familjen ”Vi ska vara glada och tacksamma att vi har 

varandra”. Pernilla som karaktär försöker som mamma skapa sammanhållning. Dock blir 

även försöket att ha en trevlig stund misslyckad. Karaktärerna skapar mer kontraster i deras 

känslor mellan varandra. ”Det blev total fail, total!”, ”Har vi sett en mer misslyckad 

nyårskväll?” säger Bianca när hon pratar om kvällen i sync.
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Familjen gör ett sista försök till att rädda kvällen och besöker en skybar. Biancas 

förhoppningar är höga om att kvällen ska vända och bli trevlig men vänder tillbaka till sin 

besvikenhet lika snabbt. Familjen diskuterar årets framgångar och det skildrar att Pernilla 

favoriserar Benjamin ur Biancas perspektiv, vilket återigen skapar frustration hos henne. Det 

temat som blir framträdande är rivalitet. Pernilla säger att Bianca har högre prestationer framför 

sig än det hon åstadkommit. Pernillas uttalande kan vara en faktor till Biancas ständiga 

osäkerhet och höga krav på sina prestationer. Pernilla säger i sync: ”Man borde kanske hyllat 

varandras mentala utveckling, men har den varit så stor då?” om diskussionen. Kvällen blir 

dock trevlig till slut för familjen.  

 

Avsnittet fortsätter i samma riktning. Det viktiga är dock att Bianca påvisar förändring i sitt 

tänkande efter att ha repeterade gånger sagt att hon bara vill gräva ner sig i sina känslor. ”Om 

det är någonting jag kan ta utav min situation [...] jag glad över att jag har mina plattformar 

där jag kan prata om det jag gått igenom så äkta jag kan för att hjälpa någon annan” vilket 

visar att hon trots sina känslor är villig att se framåt och vända dem till något positivt, vilket 

visar en ödmjukhet inför hennes situation. 

De går på thaiboxning vilket också blir en framgång för Bianca där hon får bevisa för sig 

själv att hon klarar mer än vad hon tror. Bianca började inte att gråta som hon trodde utan blev 

istället glad och fick en känsla av lättnad efteråt, vilket är en vinst för henne som individ. 

Avtoningen i avsnittet är en middag där familjen förs samman och pratar om resans positiva 

och negativa delar. ”Kanske inte den bästa semestern men vi har ju i alla fall haft varandra” 

säger Pernilla till familjen. Vilket som tidigare avsnitt också visar hur de i slutet av avsnitten 

lyckas åstadkomma en sammanhållning.  

Avsnittet avslutas med eftertexter tillskillnad från de andra avsnitten, det öppnar inte upp för 

kommande säsong eller bygger upp något nytt drama. 
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3.0 Slutdiskussion 

Nedan kommer analysen av säsong 5 av Wahlgrens värld att sammanfattas genom dess 

temastruktur och tematik. Avsnitten kommer att diskuteras utifrån deras funktion som 

dramaturgiska akter för att tydliggöra säsongens tematiska struktur som helhet. Diskussionen 

kommer även belysa hur varje undertema i de olika avsnitten fungerar i förhållande till 

huvudtemat och temautveckling under säsongen. Slutdiskussionen avslutas med en slutsats 

som utgår ifrån den frågeställning som uppsatsen är grundad på. 

 

Temastruktur 

Utifrån de fyra olika avsnitt som analyserats är berättelsestrukturen relativt lika i avsnitten. 

Det som skiljer sig främst är att inga parallella storylinjer används i avsnitt 13 då familjen 

är samlad under hela avsnittet. De övriga avsnitten, som använder parallella storylinjer, har 

därför flertal upplösningar och klimax skapar en mer komplex berättelsestruktur utifrån 4-

aktsmodellen. Dock har avsnitt 13 samma struktur som 1, 3 och 6 då det också har 

problematisering inför reklampauser, för att sedan göra en avtoning. Det gör att avsnitt 13 

består av en storylinje som är lättare att följa analytiskt än de i avsnitt 1,3 och 6. 

Avsnitt 1 är som anslag för hela säsongen en öppning inför kommande tematiskt innehåll i 

serien och etablerar problematiken i form av underteman som konflikt, rivalitet, 

familjesplittring, oreda och osäkerhet. Avsnittet presenterar karaktärerna och deras relation 

till varandra. Det har ett högt tempo och innehåller många berättelselinjer inom kort tid. 

Berättelsestrukturen i grundas i att avsnittet använder sig av karaktärernas känslor för att 

driva dramatiken, vilket även de övriga avsnitten gör (se: avsnitt 3, 6, 13). Som introduktion 

presenteras karaktärerna som att Pernilla är o-ordningsam och Bianca har hög 

prestationsångest. Introduktionen påvisar även att de har en förmåga att hamna i konflikt och 

att rivalitet mellan syskonen är en faktor till konflikter inom familjen. Denna introduktion 

som etableras är även en introduktion till tematiken som följer resterande avsnitt. 
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Avsnitt 3 är centralt för komplikationen i säsongen och som andra akt. Det är baserat på 

familjesammanhållning och som komplikation består av att familjen är splittrad. Exempel på 

känslan av splittring är att Bianca säger att hon alltid känt ett utanförskap inom familjen, eller 

att hon önskar att hennes föräldrar var tillsammans. Det påvisar en fördjupning av de teman 

som presenterats i anslaget och avsnitt 1. För att förtydliga så kan den prestationsångest som 

presenteras hos Bianca skildras i att hon känt ett utanförskap inom familjen och därmed vill 

prestera för att bli bekräftad och uppmärksammad av familjemedlemmarna. Utifrån den 

strukturen kan även egot identifieras som en drivkraft i hennes agerande, egot vill bli 

bekräftat som individ i gruppen. 

Avsnitt 6 som utveckling i säsongen fokuserar på Biancas inre demoner och att hon som 

individ tvingas åsidosätta dem för att kunna hjälpa någon annan. Avsnittet har dynamik och 

kontraster i sitt berättande mellan Biancas utveckling och Pernilla som är i ro med sig själv. 

Att deras relation är skör avslöjar avsnittet i sitt anslag. Relationen är skör eftersom de 

tidigare konflikterna från de andra avsnitten blir mer djupgående i berättelsestrukturen. Som 

nämnt tidigare så visar avsnitt 6 på en cirkulär tematik där tidigare teman upprepas och 

likvärdiga utmaningar eller hinder ställs inför karaktärerna. 

Avsnitt 13 som slutsats består av att familjens konflikter och splittring är betoningen i 

anslaget och igenom avsnittet. Den centrala problematiken från tidigare avsnitt är att Bianca 

och Pernilla inte kan se till varandras olikheter och även uttryckt att de inte är bra för 

varandra. Dock avrundas avsnittet med att de hittar tillbaka till varandra och uppskattar 

varandra och deras gemenskap. Målet eller slutsatsen kan då tydas som att de lyckas uppnå 

den familjesammanhållningen som problematiserades i första avsnittet och även 

genomgående i säsongen. 

 

Tema 

Konflikter är något som tematiken bygger på i synnerhet. Det kan till viss del ses som en 

konsekvens av underteman, som exempelvis rivalitet och familjesammanhållning. En annan 

central del är att tematiken i säsongen är repriserad så tillvida att teman är återkommande. 

Likaså karaktärernas inre resa samt deras förhållningssätt kring problematiken som 

tematiseringen tillför. Vad den cirkulära tematiseringen representerar är att personlig 

utveckling inte är linjär eller definitiv. Det är istället en ständig resa för karaktärerna som 

tacklas med samma hinder under olika förutsättningar. Till exempel är Biancas hinder 

vanligtvis hennes inre osäkerhet som artar sig i prestation.  
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När hon då klarar sitt hinder går hon genom en utveckling men sedan återkommer hon till 

samma osäkerhet inför nästkommande prestation. Utifrån den tematik som analyseras är 

huvudtemat ego kontra gemenskap det som binder undertematiken samman. Temat 

fokuserar på hur individen måste anpassa sig till den sociala gemenskapen och då åsidosätta 

sitt ego (Moretti 2000, 55). Ett problem som gestaltas i huvudtemat är att den ideala 

självbilden blir utmanad för karaktärerna, exempelvis att Bianca uppfattas som snål utifrån 

någon annans syn på henne som person (se: avsnitt 3). Vidare exempel på huvudtemat ego 

och gemenskap funktion är Biancas replik: ”familjens stora dag, nu gör vi oss alla redo för 

att prata om Benjamin hela dagen” i första avsnittet. Temat bottnar i att familjen som 

gemenskap måste fokusera på en individ inom gruppen vilket leder till att övriga medlemmar 

åsidosätts för att uppnå sammanhållningen. Konflikterna som underteman har också en 

betydande roll i ego kontra gemenskap. Konflikterna representerar hur den ideala självbilden 

eller ego blir utmanat. 

Ett mönster som finns i tematiken är också hur teman byggs upp med kontraster eller 

motpoler, framförallt i de underteman som berör konflikt. Som tidigare nämnts är 

familjesplittring och familjesammanhållning ett exempel på hur kontraster har en funktion 

inom tematiseringen. Kontrast kan även appliceras på karaktärernas personliga identitet 

(Phelan 1989, 13). För att förtydliga har Pernilla som nämnt tidigare (se: avsnitt1) en oordnad 

egenskap men samtidigt en roll i familjen som gemenskap som mamma, vilket innebär att 

det är hon som gör åtgärder för att bibehålla familjesammanhållningen. Vilket har samma 

princip i att vara en kontrast som huvudtemat: ego kontra gemenskap. Hennes oordnad blir 

en konsekvens flertal gånger till att lyckas med den sammanhållning hon vill uppnå och det 

leder istället till osämja mellan familjemedlemmarna. Som nämnt tidigare är det karaktärerna 

som skapar de tematiska dimensionerna, då det är utifrån deras känslor och agerande som 

narrativet drivs. Karaktärernas handlingar blir konsekvenser av hur handlingen artar sig och 

därmed får de en tematisk funktion i enlighet med Phelans teori. De tematiska dimensionerna 

karaktärerna innehar är   utger ett mänskligt beteende likt Smiths tanke om hur karaktärerna 

skapar engagemang. Det problem och konflikter karaktärerna har är någonting som tittare 

kan relatera till och därmed skapa ett engagemang.
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3.1 Slutsats 

Genom analysen av berättelsestrukturen i säsongen som helhet kan sambandet mellan 

tematiken identifieras och liksom vilken funktion tematiseringen har. Tematiken förmedlar 

vikten av social identitet, hur andra uppfattar en som person, känna sig behövd och att tillhöra 

en gemenskap, i enhet med Eriksons teori om själv-identitet (1980). Eftersom tematiseringen 

handlar om de fundamentala faktorerna inom mänskligt beteende som grupprelation och 

social identitet ger det möjlighet för tittarna att relatera till karaktärerna i Wahlgrens Värld. 

Karaktärernas personliga identitet och förhållningssätt till deras brister visar att de har 

mänskliga egenskaper som tittarna kan relatera till. Det går att applicera hur deras 

funktionalitet som individer och familj fungerar generellt utifrån ett socialpsykologiskt 

perspektiv. Det finns ingen större tröskel mellan deras agerande och vad som väl kan utspela 

sig i den sociala miljö vi som tittare befinner oss i dagens samhälle. Karaktärerna blir därmed 

en form av validering för tittarna, genom att de får se hur de kan hantera problem som 

exempelvis osäkerhet eller agera utifrån sina känslor. Med validering menar jag att det ger 

en form av bekräftelse se andras problem som påminner om de egna. Tittaren får se något de 

kan relatera eller känna igen sig i, vilket visar att det vi känner eller hur vi agerar är mänskligt.  

Det som dock kan diskuteras är att även karaktärerna påvisar svårigheter att se sig själva 

genom andra. Svårigheterna antyder på att likheter eller liknande brister är problematiskt 

inom samma grupp. Det som bör has i åtanke är aspekten att känna samhörighet, vilket är av 

största vikt för människan som social existens. Med det sagt är inte Wahlgrens värld enbart 

en representativ för en underhållande genre som reality-tv, utan kan även ses som en serie 

som representerar mänskligt beteende samt problematiken kring att fungera i en gemenskap 

och samtidigt behålla sin personliga identitet. Det innebär i förlängningen att när 

karaktärernas tematiska dimensioner realiseras genom deras mänskliga agerande så indikerar 

det för tittaren att även de har tematiska betydelse i livet. Det mänskliga sättet karaktärerna 

skildras på kanske därför gör det till ett samtalsämne som sträcker sig utanför tittandet och 

därmed gör det till ett ämne värdigt diskussion. 
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