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Förord 

Under projektets utförande har arbetet fördelats jämnt mellan de båda författarna Kaj Banfather och Kristofer Johansson som 

studerar medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktningen visuell kommunikation och design vid 

Karlstads universitet. 

 

Vi vill tacka Fryshuset och de ansvariga för projektet LIV1 för deras tillit och den chans vi fått att utföra detta 

examensarbete. 

Särskilt tack riktas även till... 

Linda Ryan Bengtsson, för både exceptionell vägledning och den positiva inställningen som motiverat oss till att ständigt 

förbättra arbetet. 

 Håkan Liljegren, inte enbart för den konstruktiv kritik i projektets praktiska del utan även för att ha varit en fenomenal och 

engagerad lärare genom flera av utbildningens kurser. 
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Sammanfattning 

Meningen med LIV1: Semiotisk karaktärsdesign för animation är en rapport skriven för ett examensprojekt utfört av 

Kaj Banfather och Kristofer Johansson som studerar Medie- och kommunikationsvetenskap: Visuell 

kommunikation och design vid Karlstads universitet. Projektets uppdragsgivare var organisationen Fryshuset, 

där en animation som beskriver ett av deras många sociala projekt LIV1, som går ut på att belysa det positiva 

med etnisk, kulturell och religiös mångfald, skulle skapas. För att gå i linje med Fryshusets värderingar och 

målet med LIV1 blev det därför av stor vikt att designa de karaktärer som skulle komma att finnas i 

animationen på ett etiskt sätt som inte förstärker stereotyper. 

Med teori om stereotyper och banal nationalism utforskades även idén om förekomsten av banala stereotyper. 

Stereotypa representationer som blivit så pass normaliserade att de ofta inte ses som direkt kontroversiella. 

För att identifiera de tecken och koder som kom att användas (eller undvikas) för att representera etniska och 

kulturella minoriteter utan att bygga på befintliga stereotyper, vare sig banala eller inte, utfördes en semiotisk 

analys av de två populära, svenska TV-serierna Bonusfamiljen och Torpederna. Analysen utfördes genom att 

undersöka tecken inom kategorierna det estetiska, beteende och kontextualitet. 

Resultatet visade att kontextualitet var avgörande för hur etniska minoriteter representeras i de båda serierna. 

När narrativet kretsar kring vad som ska föreställa svenska familjeliv och de relationer och konflikter som 

förekommer där, visade det sig att etniska minoriteter fick betydligt mindre betydelsefulla roller och därmed 

kortare skärmtid. När det istället handlade om kriminalitet ökade skärmtiden för etniska minoriteter då de fick 

viktigare roller, men detta kopplades starkt till att de representerades som kriminella. Beträffande det estetiska 

och beteende påträffades inga större avvikelser mer än att etniska minoriteter oftare observerades med 

våldsamma beteenden, men enbart i den serie som handlade om kriminalitet. Även detta kopplades till 

kontextualitet och hur etniska minoriteter oftare representerades som kriminella då det övergripande var de 

brottsliga karaktärerna som iakttogs utföra våldshandlingar. Slutresultatet diskuterades i koppling till de 

nämnda teorierna och även tidigare forskning om representationer av etniska minoriteter och karaktärsdesign. 

För att undvika att förstärka stereotyper designades karaktärer utifrån undersökningens resultat. De fyra, unga 

karaktärerna fick därför olika etniciteter och en jämnare fördelning av skärmtid. De placerades även i kreativa 

miljöer och representerades med intressen därefter för att motverka stereotypen av att etniska minoriteter 

oftare är kriminella. 

 

Nyckelord: Stereotyper, banal nationalism, banala stereotyper, etnisk minoritet, semiotisk analys, 

karaktärsdesign  
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Abstract 

The meaning of LIV1: Semiotic character design for animation is a report written for a graduation project by Kaj 

Banfather and Kristofer Johansson who studies Media and Communication Studies: Visual Communication 

and Design at Karlstad University. The project's commissioner was the organisation Fryshuset, where an 

animation describing one of their many social projects, LIV1, that aims to highlight the positive effects of 

ethnic, cultural and religious diversity, was to be created. To keep in line with Fryshuset's values and the 

objective of LIV1, it was therefore important to design the characters that would exist in the animation in an 

ethical way that did not amplify stereotypes. 

With theories concerning stereotypes and banal nationalism the report also explored the idea of the existence 

of banal stereotypes. Stereotypical representations that have become normalised to the extent that they are 

often not seen as directly controversial. To identify the signs and codes that came to be used (or avoided) to 

represent ethnic and cultural minorities without building on existing stereotypes, whether banal or not, a 

semiotic analysis of the two popular Swedish television series Bonusfamiljen and Torpederna was performed. The 

analysis was conducted by examining signs within the categories the aesthetics, behaviour and contextuality. 

The results showed that contextuality often was crucial for the representation of ethnic minorities in both series. 

When the narrative revolves around what is supposed to represent Swedish family life and the relationships 

and conflicts that occur within that, it turned out that ethnic minorities gained significantly less important 

roles and thus, shorter screen time. When crime was the main topic, screen time for ethnic minorities increased 

as they were assigned more important roles, but this was linked to being represented as criminals. Regarding 

the aesthetics and behaviour, no major discrepancies were found more than that ethnic minorities more often were 

observed with violent behaviours, but only in the series revolving crime. This was also linked to contextuality and 

how ethnic minorities more often were represented as criminals and how criminal characters mostly were the 

ones observed to carry out acts of violence. The final results were discussed through the perspectives of the 

mentioned theories and also previous research on representations of ethnic minorities and character design. 

In order to avoid enhancing stereotypes, characters were designed based on the results of the analysis. The 

four young characters therefore received different ethnicities and a more even distribution of screen time. 

They were also placed in creative environments and then represented with the interests to counteract the 

stereotype that ethnic minorities more often are criminals. 

 

Key words: Stereotypes, banal nationalism, banal stereotypes, ethnic minority, semiotic analysis, character 

design 
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1. Inledning och problemformulering 

I detta projekt är uppgiften att skapa en animerad kortfilm för Fryshusets projekt LIV1, där etiskt 

karaktärsskapande kommer ligga i fokus. För att följa Fryshusets värderingar och vision, och undvika att bidra 

till negativa stereotyper blir det viktigt att granska värdegrunden för både Fryshuset och målet med projektet 

LIV1. Kortfattat består dessa av att förändra attityden kring bland annat, vad de kallar, kulturell och etnisk 

mångfald och skapa nya möjligheter för unga människor (Fryshuset, 2018; se Bilaga 7: Projektbeskrivning - 

LIV1).  

Att begreppet stereotyp har en mycket negativ klang och oftast associeras med fördomar är något som de 

flesta troligen skulle enas om. Stuart Hall (2013) förklarar stereotyper som en bild av människor där de 

reducerats till några få enkla och överdrivna egenskaper. Stereotyper finns bland annat för människor 

beroende på vilket geografiskt område de tillhör och enligt Michael Billig (1995) kan synen på hur vi tillhör 

olika nationer skapa segregering människor emellan. Trots detta används stereotyper vid karaktärsskapande 

frekvent inom både underhållningsmedia, som exempelvis den populära filmserien Shrek och barnprogram 

som Dora the Explorer (Pimentel & Velázquez, 2009; Keys, 2017), och reklam (Oswald, 2011) för att skapa 

intressanta karaktärer eller nå specifika målgrupper. Huruvida detta är medveten tillämpning av befintliga 

stereotyper eller sker undermedvetet genom kulturarvet av traditioner, kunskaper och attityder är många 

gånger svårt att avgöra, men att det kan påverka människors syn på varandra finns det ett flertal teorier som 

kan bekräfta.  

En av dessa teorier är kultivationsteorin som kortfattat diskuterar hur en större mängd TV-tittande kan 

påverka vår uppfattning om verkligheten (Shanahan & Morgan, 1999). TV-tittande kan innebära allt från 

nyheter och dokumentärer till dokusåpor och frågesporter, men om det ska leda till en förändrad syn på vad 

som anses vara normalt, är den bild som representeras möjligtvis något mer lättsmält i fiktiva TV-serier. 

Eftersom stereotypa representationer av olika minoriteter kan förhindra integration och en av de mest aktuella 

frågorna i dagens politiska diskurs gäller just segregering, kan det vara av intresse att studera dessa 

representationer i populära, svenska TV-serier. Detta kan sedan bidra med insikter inför den egna 

karaktärsdesignen, där en negativ bild etniska minoriteter och kränkande stereotyper skall undvikas. Vid en 

snabb anblick av hur stereotyper använts genom tiderna anser vi att man lätt får uppfattningen av att de kan 

ha ändrats, eller möjligtvis blivit mer subtila, och i projektet som skall genomföras blir det viktigt att ta hänsyn 

till även detta. 

1.1. Bakgrund 

Fryshuset är en organisation som är välrenommerad, trots vissa kontroverser (SVT, 2015), inom Sverige (och 

även utanför de svenska gränserna) för deras arbete med unga. De fokuserar på arbete med ungdomar som 

befinner sig i utsatta områden runt om i Sverige, som till exempel Husby och Skärholmen i Stockholm samt 

andra städer som Kalmar, Malmö och Göteborg. Arbetet med de unga sker ofta i form av projekt som 

fokuserar på att förändra sociala förhållanden och inställningar. De väljer att kalla dessa för sociala projekt. 



 8 

LIV1 är ett av organisationens nya sociala projekt som är aktivt i nuläget, ett projekt som syftar till att förstärka 

ungdomars egna röster genom olika medier som till exempel musik, film eller text (LIV1, u.å.). Projektet 

fokuserar främst på att engagera unga i svenska samhällen till att visa sin bild av varför etnisk och kulturell 

mångfald är en fördel för det svenska samhället och inte en nackdel. Detta är anledning till att LIV1 främst 

riktar sig till områden där denna mångfald är mest uppenbar. De unga får uppleva detta dagligen och har 

därför erfarenheter som ofta kan förbises. Uppgiften som tilldelats oss författare är att skapa en animerad 

kortfilm om som beskriver projektet. Den ska även gå att sprida via deras olika mediekanaler som komplement 

till informationen som finns på deras hemsida. Utmaningen som ligger i fokus är karaktärsskapandet för denna 

animation, då dessa karaktärer kan ge uttryck för de sociala förhållanden som projektet vill förändra och 

stereotyper bör undvikas för att, som tidigare nämnt, gå i linje med LIV1s vision. 

1.2. Problemformulering 

Med Fryshusets värderingar och målet för LIV1 att ta hänsyn till, ligger det stor vikt i hur vi väljer att utforma 

de karaktärer som skall komma att finnas i animationen. Det problem vi författare kommer att ställas inför 

ligger i samspelet mellan att skapa karaktärer som kan tänkas tilltala människor av flera olika bakgrunder, och 

samtidigt göra en bedömning av vilka representationer som är etiskt försvarbara och faller inom 

organisationens ramar. Hur skapar man egentligen karaktärer som påvisar olika ursprung utan att förminska 

dem till ett fåtal tydliga och överdrivna egenskaper, vare sig det gäller utseende, beteende eller kulturella drag? 

Vilka tecken kan man vid en semiotisk analys observera för representationer av etniska minoriteter i svenskt 

populärmedia, och hur kan man med hjälp av dessa arbeta normkritiskt med karaktärsdesign? 

Kanske finns det även de normer eller stereotyper som är så pass diffusa att de går relativt obemärkt förbi det 

svenska folket utan att skapa större reflektioner över att de porträtteras som annorlunda jämfört med svenska 

normer. Det viktiga med denna studie är därför att se hur vissa avbildningar av personer som avviker från 

normativt svenska utseenden (kanske främst de som känns helt naturliga) normaliseras genom nutidens 

populärmedia som visas i svensk TV, och skapa en förståelse för hur detta fenomen kan påverka synen på 

människor som uppfattas som annorlunda. För att hitta en lösning på problemet och utföra etisk 

karaktärsdesign behöver en analys av material som är tillgängligt för en svensk publik utföras, där populära 

TV-serier som utspelar sig i Sverige blir utgångspunkten. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur icke-stereotypiskt svenska karaktärer representeras i fiktiv, svensk 

television, och om dessa representationer förstärker eller motarbetar stereotyper, för att dra lärdom inför vår 

egen karaktärsdesign. Normalisering av stereotyper ses av Fryshusets värdegrund, där man menar att alla är 

jämlika, som problematiskt. Det blir därför viktigt för oss som designers att undersöka hur man kan undvika 

att förstärka de som redan existerar, eller rentav motverka dem, genom att nå en ökad medvetenhet kring hur 

representationer av karaktärer som inte faller under normativ svenskhet kan tolkas och agera meningsskapande 

i karaktärsdesign som gynnar olikheter. Vid skapandet av våra egna karaktärer inför det uppdrag vi tilldelats 

av Fryshusets sociala projekt LIV1, där vi ska utveckla en animation som beskriver detta projekt, måste hänsyn 

tas för dess mål, nämligen göra ungas röster hörda och visa att alla har ett värde, oavsett om man har olika 
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bakgrunder (LIV1, u.å.). Det blir därför även av stor vikt att med hjälp av en semiotisk analys identifiera de 

tecken som kan representera och främja de olikheter som Fryshuset syftar till på ett etiskt sätt. 

1.2.1. Etiska spörsmål 

Det finns en viss problematik med undersökningar och projekt som dessa. En del av detta ligger i just orden 

”etnicitet” och ”kultur”, och hur dessa används i Sverige idag. Tobias Hübinette och Catrin Lundström (2014) 

menar att vi, i svensk akademi, så väl som statliga institut, helt avskaffat ”ras” som ett koncept då det ansågs 

irrelevant. Författarna menar att detta även placerade rasism utanför svenska normer, vilket försvårat 

möjligheten att diskutera ras och rasism eftersom vita svenskar på detta viss förknippas med antirasistiska 

ideologier (Hübinette & Lundström, 2014). Detta diskuteras vidare av Natia Gokieli (2017), som refererar 

tillbaka till Hübinette och Lundström (2014), och menar att kultur och etnicitet på grund av detta blev ett nytt 

sätt att tala om dessa olikheter som ansågs mer accepterat, trots att det snarare skapar komplikationer med sin 

vaghet. 

Vår studie fokuserar på hur karaktärer som avviker från svenska normer representeras i svenska TV-serier och 

ställer frågan om förekomsten av stereotyper i dessa. För att nå förståelse kring vad som är avvikande måste 

det undersökas vad som framställs som det normativa i TV-serierna och om detta stämmer överens med ovan 

nämnda resonemang. Detta betyder att vi, projektets skapare, blir tvungna att bege oss in på exempelvis vithet, 

människor som har ett annat etniskt ursprung och vad det innebär att vara ”svensk”. Därför är det av stor vikt 

att tänka på det språkbruk vi använder oss av under uppsatsens gång, för att undvika att detta känsliga område 

tolkas som vinklat eller påverkar läsarens egna verklighetsuppfattning. När vi därför pratar om avvikande 

etnicitet eller icke-stereotypiskt svenska karaktärer behöver vi därför klargöra att detta innebär att de helt 

enkelt skiljer sig från vad som anses vara normativt svenskt, eftersom man kan vara född i ett annat land och 

vit, men även svensk och ha en annan hudfärg. Detta diskuteras vidare i avsnittet om stereotyper i rapportens 

litteraturöversikt. 

Det vi vill belysa är stereotypisering och dess problematik. Därför måste vi även diskutera stereotyper och hur 

dessa representeras i svenska TV-serier, vilket kan ge rum för misstolkningar som inte går i linje med 

uppdragsgivarens mål och värderingar. För att undvika detta kommer vi även att analysera karaktärerna utifrån 

samma premisser oavsett vilket ursprung de karaktärer som representeras inom TV-serierna har 

(Vetenskapsrådet, 2017). Det är även det viktigt att tydliggöra varför vi tar upp de saker som studien vill belysa, 

något som stärks med riktlinjer från UNESCO, beträffande undersökningar som gäller etniska grupper olik 

ens egna (UNESCO, u.å.). Det bör även klargöras att syftet inte är att påpeka bristerna hos producenterna 

eller distributörerna av dessa TV-serier eller anklaga dem för någon form av reducerande representation av 

personer med egenskaper som hamnar utanför svenska normer. Det handlar snarare om att lyfta fram om, 

eller hur, representationer av, som Hall (2013) uttrycker det, “de andra” blivit så pass etablerade att vissa typer 

går obemärkt förbi oss. 
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2. Litteraturöversikt 

Denna del kommer presentera teorier och tidigare forskning som kan bidra med perspektiv och hjälpmedel 

för att hitta en lösning för projektets problemformulering. Avsnittet kommer att behandla stereotyper, banal 

nationalism, banala stereotyper och tidigare studier av karaktärsdesign och representationer av etniska 

minoriteter. 

2.1. Stereotyper 

Hall (2013) diskuterar stereotyper och representationer av personer som har egenskaper som klassificeras som 

en annanhet. Han exemplifierar detta genom förslagsvis personer med en olik hudfärg i jämförelse med en själv 

och hur detta kan skapa omvända betydelser där en representation kan ha flera tolkningar beroende på vilken 

kontext den befinner sig i och vilken förkunskap en läsare har (Hall, 2013, s. 217–218). Han drar paralleller 

till hur människor redan har en bild vad som är brittiskhet och antyder att detta associeras med att vara vit.  

Detta kan relateras till det Gokieli (2017) diskuterat angående hur det finns en stereotypisk bild av svenskhet 

och att även detta är starkt kopplat till att vara vit. Hon menar att flera forskare dragit samma slutsats om att 

det finns en mediastereotyp av att invandrare är icke-vita personer och att dessa visuella koncept av karaktärsdrag 

inte går i linje med vad som anses vara svenskhet (Gokieli, 2017, s. 271). Fortsättningsvis lyfter Gokieli (2017) 

fram att det finns en syn av att svenskhet innebär att vara utbildad, liberal, progressiv, oproblematisk och vit, 

medan ”de andra”, alltså icke-svenska, ses som outbildade, våldsamma, tillbakagående, patriarkaliska och icke-

vita (s. 271). Eftersom vår studie ämnar undersöka hur stereotyper av icke-svenska representeras i fiktiva TV-

serier, blir det utifrån dessa resonemang mycket viktigt att undersöka hur just icke-stereotypiskt svenska 

representeras och om detta stämmer överens med den omnämnda mediestereotypen. Detta blir extra viktigt 

på grund av det Gokieli (2017) skriver om hur ett utländskt klingande namn eller att vara född utanför Sverige 

inte räcker för att ses som icke-svensk. Detta behöver enligt författaren tydliggöras genom utseendemässiga 

avvikelser, så som exempelvis hudfärg. 

Denna typ av jämförelser genom binära oppositioner anspelar på maktförhållanden mellan vissa motpoler 

som exempelvis vit och svart, män och kvinnor eller överklass och arbetarklass (Hall, 2013, s. 218–220, 224–

225). Stereotyper är en symbolisk innebörd av vad som anses vara “normalt” och “avvikande” i olika samhällen 

(Hall, 2013, s. 248). Hall (2013) beskriver stereotyper som en grovt reducerande bild av människor till ett fåtal 

simpla och lättförstådda egenskaper i utseenden och beteenden (s. 247), precis som de medierepresentationer 

av svenskhet och icke-svenskhet som Gokieli (2017) beskriver. I kontrast till den reducerade bilden menar 

vissa teoretiker att den även skapar mer komplexa förutfattade meningar om en persons egenskaper utifrån 

den ringa informationen man får vid första anblick. Ironiskt ger detta mer information om en person än vad 

man egentligen får, vare sig denna information stämmer eller ej (Dovidio, Esses, Glick, & Hewstone, 2010). 

Då stereotyper finns för många olika sociala grupperingar och projektet LIV1 lägger fokus på ungdomar från 

olika bakgrunder, så som nationalitet, och hur man kan bidra till att minska de klyftor som uppstår mellan 

människor blir stereotyper utifrån nationell tillhörighet ett naturligt nästa steg att undersöka. 
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2.2. Banal nationalism 

Michael Billigs (1995) bok Banal Nationalism tar upp ett intressant perspektiv för hur nationalism bidrar till att 

skapa klyftor mellan människor och i synnerhet mellan länder. Nationalism är något Billig (1995) förklarar 

som skapande av stereotyper då man ser sitt land som vi medan andra länder ser man som dem där de reduceras 

till ett fåtal egenskaper som får stå för hela befolkningen. Detta gäller emellertid inte enbart länder utan flera 

situationer där man identifierar sig med vissa grupper genom jämförelser med dem man inte är. Dessa 

jämförelser kan exempelvis gälla människor med olika dialekter och brytningar som kan indikera att man har 

ett ursprung som är olik ens egna (Billig, 1995, s. 31–32). Relevansen till denna studie blir tydlig då 

representationerna av nationaliteter, etnicitet och kulturella skillnader kan skildras på ett sätt som gör att 

identifiering sker genom ett jämförande mellan dem vi känner igen oss i och de som ses som annorlunda. 

Billig (1995) resonerar kring hur nationalism blivit naturaliserat genom en form av kollektiv glömska av hur 

nationer blivit till. Nationalism har övergått till att ses som en irrationell eller farligt emotionell ideologi, vilket 

i sin tur har lett till att vi glömt denna naturaliserade formen av begreppet han kallar banal nationalism (s. 37–

39). Det diskuteras hur vi glömmer “vår” nationalism och hur det ses som helt naturligt att tillhöra en nation 

trots det våld som skapat dem och hur länder blivit konstruerade socialt och egentligen inte existerar utanför 

mänskligheten. 

2.3. Banala stereotyper 

Banala stereotyper är ett begrepp som vi, författarna av denna rapport, själva sammanställt utifrån Halls (2013) 

stereotyper och Billigs (1995) banal nationalism. För att argumentera för innebörden av detta begrepp bör 

skillnaden mellan de mer specifika banala stereotyperna och Halls (2013) definition av stereotyper ifrågasättas 

och konkretiseras. Enligt vår mening är banala stereotyper de normaliserade stereotyperna som ej upplevs 

som grovt rasistiska eller överdrivna och som på grund av dess banalitet får utrymme för representation i olika 

medieproduktioner. 

Billigs (1995) driver, som nämnt, tesen om hur idén om nationer inte är något som tvingas på oss eller att vi 

attraheras av den, utan växer fram genom kulturellt inlärda beteenden och små ord för identifiering av sig själv 

och andra. I bokens avslutande reflektioner menar han att dessa små ord, som ”vi”, ”dem”, och ”här”, 

förefaller sig helt naturliga och ofta förbises i vardagen utan närmare eftertanke (Billigs, 1995, s. 174). Vi talar 

ofta om ”oss” som svenskar eller ”dem” beträffande personer från andra länder och som Hall (2013), Gokieli 

(2017), Hübinette och Lundström (2014) påpekar finns det en förutfattad mening av vilka egenskaper som 

associeras med olika nationaliteter. Detta kan även appliceras på alla nationer, geografiska områden eller andra 

sociala grupperingar av människor. Vad innebär det att vara svensk? Hur ser en punkare ut? Ord som dessa, 

”svensk”, ”punkare”, ”afrikan” eller ”buddist”, skapar associationer och de flesta människor skulle troligen 

enas om att man får en mental bild av hur en av dessa personer ser ut redan när man hör dem. Kan du, som 

läser denna text, föreställa dig hur en person från exempelvis Frankrike eller Mexiko ser ut? Vad talar de för 

språk? 
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Att dra paralleller mellan Halls (2013) beskrivning av stereotyper och Billigs (1995) resonemang kring banal 

nationalism kan därför skapa tankar kring en hybrid mellan de två begreppen. En form av dold nationalism 

som grundar sig i hur det faller sig naturligt att se världen uppdelad i olika nationer och hur människor från 

dessa nationer kan reduceras till en simplifierad bild som får representera dem. Således kan detta resultera i 

vad vi ser som en mer banal form av stereotyper. 

Ur Billigs (1995) perspektiv där banal nationalism innebär just att världens uppdelning i olika nationer upplevs 

som naturlig, går det på detta vis hand i hand med stereotypa föreställningar av hur människor ser ut, beter 

sig eller har för kulturella arv beroende på vilken nation de tillhör. Vad de har för hudfärg, vad de äter för mat, 

hur de klär sig, vilka politiska åsikter de har eller vilken religion de tillhör. Dessa är några få av de slutsatser 

som kan dras när man endast har en vetskap om en person. Vilket land de kommer ifrån eller vilken annan 

grupp av människor de tillhör. Ordet banal i Billigs (1995) mening, syftar till normaliseringen av nationalism 

och gör även så för banala stereotyper där det syftar till normaliserade sådana. För att undvika att förstärka 

dessa stereotyper vid processen för karaktärsdesign behövs en utgångspunkt som kan skapa en uppfattning 

om vilka element som behöver undersökas för att identifiera de tecken och koder som kan anses icke-

stereotypiskt svenska. 

2.4. Karaktärsdesign och mediernas bild av etniska minoriteter 

En studie av Safa Tharib (2013) genomfördes med hjälp av experiment och enkätundersökning för att ta reda 

på vilka element inom beteende, kontextualitet och det estetiska som utgör en attraktion till en fiktiv karaktär. Syftet 

med Tharibs (2013) studie var att ta reda på vad det är som påverkar människors uppfattningar kring fiktiva 

karaktärer i givna kontexter och när de uppfattas på ett positivt eller negativt sätt. De element som studien 

baseras på är, som nämnt, beteende, kontextualitet och det estetiska. Därefter skapades olika karaktärer som bland 

annat sattes i samma miljöer (kontextualitet) där karaktärerna gavs olika estetiska egenskaper som kön, 

nationalitet och även icke mänskliga egenskaper. Olika beteenden, som glad, arg eller ledsen, utforskades även 

för att se vilken respons man fick från de personer som deltog i studien. Den data som samlats in skulle sedan 

skapa en ökad förståelse för vilka attribut som ansågs vara attraherande för människor på både positiva och 

negativa sätt då både positiva och negativa egenskaper kan skapa attraktion (Tharib, 2013). Resultatet från 

Tharibs (2013) studie pekade mot att kontextualitet har ett stort inflytande på hur en karaktär kan tolkas. Beteende, 

kontextualitet och det estetiska är vanliga aspekter som används inom olika studier som fokuserar på 

karaktärsdesign (Tharib, 2013; Igartua & Ramos, 2015). Därför bör vi ha samtliga av dessa element i åtanke 

vid metodval för vår undersökning som skall komma att ligga som grund för designprocessen av karaktärer 

för projektets animation. 

En undersökning av Igartua, Barrios, Ortega & Frutos, (2014) genomförde en kvantitativ innehållsanalys 

genom att studera hur personer tillhörande etniska minoriteter representeras under bästa sändningstid i spansk 

TV. De undersökte bland annat ifall karaktärerna var våldsamma eller inte och granskade även 

personlighetsdrag. De använde sig av variabler som exempelvis vänlig, extrovert, intelligent och aggressiv och 

den totala mängd karaktärer som undersökningen samlade ihop var 1772 stycken. Deras resultat visar att 
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personer med etnisk olikhet, i dessa serier, underrepresenteras (167 av de 1772 karaktärer). Det visades även 

att karaktärer med en icke-spansk etnisk bakgrund var konstruerade på ett stereotypiskt sätt, där de bland 

annat observerade att etniska minoriteter (fiktiva karaktärer) framställdes som våldsamma och att de hade en 

låg utbildningsnivå (Igartua et al., 2014, s. 21–22).  

Det är inte endast TV som representerar etniska minoriteter på ett stereotypiskt sätt. Detta är även vanligt 

förekommande inom film. De flesta har nog hört talas om de kända, animerade filmerna om Shrek, som många 

troligen hade associerat med familjevänliga komedier. I en undersökning av Octavio Pimentel & Paul 

Velázquez (2009), som fokuserade på Shrek 2, observerades hur stereotyper förstärktes genom 

representationer av etniska minoriteter. Exempelvis var röstskådespelaren för åsnan, som associeras till 

dumhet och slitjobb, en svart man med vad de kallade en afroamerikansk dialekt och katten, med en tydlig 

spansk brytning, har ett rykte av att vara en livsfarlig lönnmördare. Huvudkaraktären Shrek, som är ett 

träsktroll och representeras som vulgär, har även en skotsk dialekt och detta hänger väl samman med hur Billig 

(1995) menar att dialekter och brytningar blir tecken för ursprung och hur detta skiljer oss åt. 

Dessa teorier och observationer angående hur etniska minoriteter representeras i TV-serier utanför Sverige 

för med sig tankar och hypoteser inför vår egen undersökning. Dels tror vi att etniska minoriteter kommer 

visa sig få mindre skärmtid i svenska TV-serier likt resultaten från studien av Iguarta et al. (2014), och dels blir 

det av extra vikt att se till kontextens roll i hur de representeras (Tharib, 2013). De kommer även bidra till 

vilken metod och det urval som kommer att väljas till forskningen inför designprocessen för animationen som 

skall skapas till LIV1s projekt.  
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3. Metodval och motivering 

I denna sektion av rapporten presenteras det metodval, urval och tillvägagångssätt som undersökningen inför 

projektet använt sig av. Forskningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet diskuteras även i denna del 

och slutligen de avgränsningar som applicerats. 

3.1. Metod 

Utifrån de teorier och forskningar som beskrivits i rapportens litteraturöversikt har ett val av metod och 

tillvägagångssätt grundats. De tidigare studierna använde metoder som enkäter och experiment (Tharib, 2013) 

för att undersöka människors åsikter och attityder gentemot fiktiva karaktärer, och kvantitativ innehållsanalys 

(Iguarta, et al., 2014) för att se till skärmtid och stereotyper för etniska minoriteter. Tidigare i rapportens 

litteraturöversikt nämndes även en studie av Pimentel och Velázquez (2009), som fördjupade sig i filmen 

Shrek, där författaren utförde en kritisk diskursanalys för att undersöka representationer av olika etniciteter. 

För detta projekt är det istället av stor vikt att identifiera de visuella element som kan bidra till att skapa 

karaktärer där åskådaren kan tolka dem som etniska minoriteter men som inte uppfattas som förminskande 

stereotyper (Hall, 2013). Av denna anledning valdes därför en kvalitativ metod för denna undersökning, 

närmare bestämt en semiotisk analys, då vi anser att det bäst lämpar sig för att analysera multimodala medier 

där man behöver få en djupare förståelse för hur, i detta fall, personer av icke-stereotypiskt svenskt utseende 

representeras visuellt i de analysobjekt som väljs. Styrkan av den semiotiska analysen som metod ligger i 

möjligheten att identifiera de olika visuella tecken och koder som förekommer och genom de denotationer 

och konnotationer som uppenbarar sig skapa den fördjupade bild av hur de olika karaktärerna representeras. 

På så vis kan dolda betydelser lyftas fram och i denna studie ge en bild av hur karaktärernas egenskaper 

porträtteras för åskådarna (Østbye, 2004, s. 66). 

3.1.1. Semiotisk analys 

Semiotik fokuserar på att studera hur tecken kommunicerar med människor. Ett tecken kan exempelvis vara 

en bild, ett ord, en form eller en färg och är något som kan kommuniceras och tolkas av andra människor 

(Oswald, 2011, s. 11). Laura Oswald (2011) diskuterar att tecken som studeras går igenom den semiotiska 

triangeln. Den första beståndsdelen är objektet, något från verkligheten, som skall representeras. Den andra 

beståndsdelen är interpretant, det vill säga den mottagande person som tolkar och skapar mening kring 

objektet som observeras. Den sista är tecknet, som omfattar både uttryck och innehåll och som i relation till 

varandra bildar vad Hall (2013) kallar koder. 

Hall (2013) argumenterar för begreppet koder och hur dessa är konstruerade av just tecken. Koder, i sin tur, 

skapar kulturellt inlärda tolkningar av de människor som tyder dem. Han lyfter fram Roland Barthes synsätt 

som talar för att koder, i denna betydelse, översätts genom två olika nivåer, denotation och konnotation. Den 

första nivån, denotation, avser det simpla och beskrivande av det du ser. Exempel på detta kan vara bilden av 

en ros, och hur de flesta människor förmodligen hade kunnat hålla med om att bilden visar just denna blomma. 

Konnotation är den djupare och mer komplicerad förståelse av tecken och är kulturellt betingade tolkningar, 
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som exempelvis att samma ros kan symbolisera romantik eller kärlek (Hall, 2013, s. 23–24). I detta projektets 

fall bör emellertid tecken för icke-stereotypiskt svenska utseenden undersökas. Exempel på detta kan som 

tidigare nämnts vara hur Hall (2013) beskriver att en hudfärg som vit kan skapa konnotationer om brittiskhet 

och hur en mörkare hy på samma sätt associeras med en utländsk bakgrund bland länder i norra Europa. 

Då även en jämförelse med de som ses som normativt svenska är tilltänkt behöver man även ta hänsyn till hur 

dessa personer framställs för att komma åt den data som blir relevant för forskningsfrågan (Østbye, 2004, s. 

40). I undersökningens tidiga skede testades en grundlig semiotisk analys av varje detalj, scen för scen, i en del 

av ett avsnitt från den svenska TV-serien Bonusfamiljen (Herngren, Åhgren, Harrie & Herngren, 2017). Det 

märktes då att detta sätt att analysera blev allt för resurskrävande och genererade en stor mängd irrelevant data 

för karaktärsdesign då de exakta händelseförloppen inte tillför något till den helhet vi sökt. De tidigare 

kategorier som valts ut fick därför omarbetas och behandlas på ett mer sammanfattande sätt utifrån den 

tidigare forskningen, utförd av Tharib (2013), för att bättre lämpa sig till detta projekts syfte. 

3.2. Urval 

Denna studie kommer analysera populära, svenska TV-serier, där valen grundar sig i populariteten utifrån dess 

tittarbas, med hjälp av statistik från Mediamätning i Skandinavien (MMS.se, 2018). Att serierna är aktuella i 

studiens skrivande stund är också en avgörande faktor för urvalet. Statistiken visar på vad det är för TV-serier 

stora delar av den svenska befolkningen faktiskt intresserar sig för och om kultivationsteorin, som tidigare 

nämnts, kan påverka vår världsbild och hur vi ser på saker och ting är populariteten en indikator för den 

utsträckning i vilken påverkan sker. Det huvudsakliga är att se hur dessa serier representerar karaktärer med 

icke-stereotypiskt svenska utseenden och på grund av den utsträckning de når en bred publik kan det därför 

bli av stor vikt för hur många uppfattar dem (Shanahan & Morgan, 1999, s. 21). Ett av de krav vi själva ställer 

är att de serier som blir objekt för analys faller under en fiktiv genre, där karaktärer är påhittade personligheter, 

för att undvika etiska dilemman där man analyserar verkliga personer som eventuellt skulle kunna känna sig 

förödmjukade eller utpekade av denna studie. 

Den första serien som blir objekt för analys är den populära svenska dramakomedin Bonusfamiljen som hade 

premiär på SVT 30 januari 2017. Seriens första avsnitt hade enligt en veckorapport från MMS (2017a) över 

1,3 miljoner tittare och det sista i säsongen hade enbart minskat till drygt 1,1 miljoner (MMS.se, 2017b). Den 

andra serien som valts ut för analys är åter igen en svensk dramakomedi. I detta fall är det Torpederna (Herngren 

& Gavatin, 2014), vars första säsong sändes i november 2014 på TV4 och hade 896 000 tittare (MMS.se, 

2014a). Det sista avsnittet som sändes 2014 hade 672 00 tittare (MMS.se, 2014b), vilket tyder på att serien var 

fortsatt populär trots att antalet tittare procentuellt sjönk mer än tidigare nämnd TV-serie. De avsnitt som 

kommer att analyseras är samtliga ur båda seriernas första säsonger. Bonusfamiljen har i skrivande stund avslutat 

säsong två med en tredje att komma och Torpederna avslutade sin andra säsong tidigare i år, 2018. Att endast 

seriernas första säsong valts har sin förklaring i studiens kvalitativa karaktär då fler säsonger hade resulterat i 

mindre fokus på detaljer och gett mer kvantitativa resultat. 
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3.2.1. Bonusfamiljen 

Denna serie handlar om två familjer där föräldrarna separerat och hur mamman i ena familjen blivit sambo 

med pappan från den andra. Narrativet kretsar kring de konflikter och problem som uppstår mellan föräldrar 

och barn då föräldrar skiljs och bildar nya familjer och föreställer två relativt olika, men ändå vad som känns 

som typiska svenska familjeförhållanden. 

3.2.2. Torpederna 

Torpederna handlar om Sonny, en tidigare dömd kriminell man i 45-årsåldern, som betjänat sitt straff och nu 

vill starta ett nytt liv, ifrån kriminalitet, med Camilla som varit hans kontaktperson från socialstyrelsen medan 

han suttit i fängelse. Serien utspelar sig Stockholm och dess förorter och Sonnys förflutna gör det svårt för 

honom att lämna det gamla livet bakom sig. 

3.3. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I eftersträvan att nå hög validitet har beståndsdelar kategoriserats utifrån tidigare forskning och teorier (Tharib, 

2013; Igartua et al., 2014; Featherstone, 2010) som kan hjälpa att identifiera tecken och karaktärsdrag som kan 

komma att bli grunden för vår design, samt att lämpliga teorier (och metod) används för att kunna besvara de 

frågor som ställs i projektets problemformulering (Østbye, 2004, s. 40).  Därför blir även valet av serier viktigt 

för studiens validitet, och dessa val grundar sig inte i dess likhet gällande genre utan snarare att de kompletterar 

varandra. I Bonusfamiljen får publiken följa vad som antyds vara typiskt svenska familjer i stockholmstrakten 

och konflikterna som uppstår mellan individerna där, medan Torpederna utspelar sig i Stockholmsförorter och 

handlar om kriminella och ex-kriminella vars förflutna kommer i konflikt med familjelivet. Denna skillnad 

förefaller sig intressant för jämförelser och de stereotyper som kan förekomma i båda TV-seriernas olika 

miljöer. Kontrasten mellan representationen av så olika familjeförhållanden kan leda till en djupare förståelse 

och jämförelse mellan semiotiska tecken som används för de olika karaktärerna. Genom att förstå hur de 

används och vilka som har relationer till rådande stereotyper och fördomar kan den semiotiska analysen ge 

insikter för den egna karaktärsdesignen. 

Generaliserbarhet är ofta något problematiskt med kvalitativa studier och i synnerhet när man enbart 

analyserar TV-serier från två svenska kanaler som SVT och TV4. Som Ekström och Larsson (2010) skriver, 

förhåller man sig därför till teoretiska generaliseringar utifrån en djupare studie av ett fåtal objekt (s. 17–18). 

Studiens generaliserbarhet kommer därför främst inte ligga i hur personer av icke-stereotypiskt svenska 

utseenden representeras i svensk television överlag utan snarare i populariteten för dessa utvalda analysobjekt 

och i den grad de når ut till det svenska folket. För att eftersträva en hög reliabilitet utformades kategorierna 

till att innehålla de tecken som ansågs relevanta för att beskriva karaktärernas egenskaper och livsstil. Enligt 

Ekström, Larsson (2010, s. 14–15) och Østbye (2004, s. 14–15) nås reliabilitet genom att utforma analysen så 

att den ger tillräckligt goda skäl för de tolkningar som görs. Då kvalitativa studier ofta skapar rum för flera 

olika tolkningar kommer det kodschema som utvecklats utifrån tidigare studier och teorier vara till stor hjälp 

i strävan efter en så objektiv analys som möjligt och öka studiens reliabilitet. Detta presenteras och diskuteras 

i rapportens avsnitt om tillvägagångssätt. 
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3.4. Tillvägagångssätt 

För att analysera karaktärerna i TV-serierna ämnar denna studie semiotiskt undersöka tecken och 

beståndsdelar i det estetiska, beteende, kontextualitet samt en sektion för övrigt som innehåller intressanta tecken 

som kan indikera avvikelser eller andra personlighetsdrag som faller utanför de specifika områdena för 

undersökning. Mike Featherstone (2010) förklarar hur saker som klädval, sätt att uttrycka sig på verbalt, arbete, 

hemmiljö och gods individer konsumerar uttrycker livsstilar och identitet. Motiveringen till denna studies 

kategorier ligger därför delvis i dessa tecken. Klädval placeras inom kategorin det estetiska, sätt att uttrycka sig 

på verbalt (och även kroppsspråk) faller inom kategorin beteende och hemmiljö, arbete/sysselsättning och 

liknande hamnar i kategorin kontextualitet. Vad som konsumeras kan falla under flera av kategorierna. Vilken 

bil man kör kan till exempel placeras bland kategorin övrigt, medan till exempel möbler faller under kontextualitet 

och matvaror eller hobbyartiklar kan indikera olika beteenden. 

Som tidigare nämnts angående forskningen utförd av Tharib (2013), analyserades animerade karaktärer utifrån 

elementen beteende, kontextualitet och det estetiska. Här finner denna studie nästa del av motiveringen för 

kategorierna. Beteende återfinns bland de kategorier som valts, men även utseende (det estetiska) och boende, 

arbete/sysselsättning samt övrigt (kontextualitet). Beståndsdelarna är vad som kommer utgöra de 

kategorier/teman som kommer att hjälpa att sönderdela karaktärernas helheter och analysera dem i 

förhållande till sin kontext för att få en djupare förståelse för bakomliggande budskap (Ekström & Larsson, 

2010, s. 162). Kategorierna och de tecken som faller inom dess ramar blir därför avgörande för projektets 

designprocess.  

Vilken typ av roll de olika karaktärerna i TV-serien har, som exempelvis huvudkaraktärer, det vill säga karaktärer 

som TV-serien kretsar kring, undersöks även för att avgöra hur mycket karaktärerna tillför handlingen och 

den skärmtid de får. De andra kategorierna är sekundära karaktärer och statister. Den först nämnda avser 

karaktärer som bidrar till narrativet av TV-serien men inte får något större fokus, medan statister agerar mer 

som utfyllnad och inte har någon inverkan på seriens handling. Dessa kategorier finns för att se i vilken 

utsträckning icke-stereotypiskt svenska karaktärer får utrymme i dessa TV-serier och om detta kan antyda på 

några maktförhållanden, eftersom tidigare forskning har indikerat att etniska minoriteter får mindre skärmtid 

och mindre viktiga roller (Igartua et al., 2014). 

Kategorin det estetiska omfattar tecken på en denotativ nivå som utgör de rent beskrivande, kroppsliga och 

exteriöra elementen av karaktärerna, som exempelvis kön, ålder, hårfärg, hudfärg eller klädstil. Här blir det 

extra viktigt att ta hänsyn till de mediestereotyper som nämns i både Halls (2013) och Gokielis (2017) verk, 

där icke-svensk associeras med icke-vit även om man som svensk kan vara icke-vit och vara utlandsfödd trots 

att man rent utseendemässigt inte skiljer sig från svenska normer. Beteende kommer att tolkas utifrån tecken 

som påvisar personlighetsdrag och former av uttryck. Ett exempel på detta är hur ansiktsuttryck, verbala 

uttryck som ordval och tonläge samt kroppsspråk, i enlighet med Hall (2013), blir tecken och koder som kan 

indikera hur karaktärerna kommunicerar sitt känslomässiga tillstånd. På så vis kan detta ge utrymme för 

tolkning av förslagsvis inställning till saker, reaktioner eller sätt att hantera konflikter. 
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Kategorin kontextualitet koncentrerar på karaktärernas hemmiljö och yrkesmässiga val för att skapa en 

uppfattning om utbildningsnivå, vilken samhällsklass de tillhör och få en bild av den inre kontext de befinner 

sig i. Även denna kategori är, som nämnt, baserad på de som använts i Tharibs (2013) studie av fiktiva 

karaktärer, men även Hall (2013) resonerar kring vikten av kontext och hur detta kan vara avgörande vid 

framförandet av ett budskap. Den sista kategorin övrigt är ämnad åt andra aspekter som kan vara intressanta 

att lyfta fram, exempelvis vad de kör för bil, vilka fritidssysselsättningar de har eller om någon av karaktärerna 

har egenskaper som sticker ut och inte faller under de tidigare nämnda kategorierna. 

Utifrån dessa kategorier kommer den insamlade data användas som grund för skissprocessen i 

karaktärsdesignen. Tecken som faller under de valda kategorierna kommer tillämpas vid skapandeprocessen i 

syfte att framställa karaktärer med positiva egenskaper som, i enlighet med målen för LIV1, lyfter bilden av 

fördelarna med kulturell och etnisk mångfald och inte grundar sig i negativa och/eller reducerande stereotyper. 

För att undvika irrelevant data kommer fokus läggas på när en ny karaktär introduceras eller när nya tecken 

för beteende, det estetiska eller kontextualitet kan öka förståelsen för en karaktärs helhet. Exempel på detta kan 

vara att man för första gången får se vart en specifik karaktär bor, hur det ser ut inne i hemmet, vart hen 

jobbar eller ett nytt sätt att agera uppenbarar sig. 

3.4.1. Avgränsning 

För att undvika insamling av irrelevant data har den största delen statister och personer som befinner sig i 

bakgrunden inte blivit objekt för analys. Många gånger problematiserar avstånd och vinklar möjligheten att 

avgöra vissa aspekter av det estetiska och kontextualitet eller beteende saknar ibland data helt. För att bli objekt för 

analys krävs därför ett aktivt deltagande i det händelseförlopp som visas i bild. Vissa karaktärer har därför 

repliker men anses endast som utfyllnad, medan andra inte säger något och ändå bidrar till vad som händer i 

seriens narrativ. Exempel på dessa karaktärer är de personer som pressas på pengar av Nima och Sonny i 

avsnitt tre (Gavatin & Herngren, 2014c) av Torpederna, men som inte har några repliker. Eller den större grupp 

mäklare, utan verbalt yttrande, som befinner sig på byrån i avsnitt ett (Gavatin & Herngren, 2014a) när Sonny 

tackar dem för sin jobbinsats. 

Tilläggas bör även att denna studie fokuserar på representationer av icke-stereotypiskt svenska karaktärer och 

de normer och stereotyper som kretsar kring dessa. Därför kommer observationer om exempelvis 

kroppsbyggnad, subkulturer, funktionsvariationer eller andra variationer, trots att de möjligtvis är 

underrepresenterade, enbart tas hänsyn till om någon av dessa visar sig stereotypiskt för någon etnicitet. Detta 

gäller även vid projektets designprocess, då variationer mellan kroppsbyggnader eller liknande kan medföra 

att kritik riktas mot varför till exempel en viss etnicitet fått en särskild kroppsbyggnad. 

Det finns även avgränsningar beträffande projektets praktiska del. Denna rapport kommer exempelvis inte 

behandla animationens narrativ då detta mer eller mindre är en direkt avspegling av den beskrivning om hur 

projektet går till som finns att läsa på hemsidan för LIV1 (LIV1, 2018).  
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4. Lösningen och dess grunder 

I detta avsnitt presenteras resultatet som undersökningen visat kombinerat med de designval som baserats på 

det för att skapa karaktärer som är etiskt försvarbara. Här beskrivs de mönster som observerats utifrån de tre 

kategorierna (det estetiska, beteende och kontextualitet) samt frekvenser för påvisade maktförhållanden. Resultat, 

designval och lösningar kommer att dokumenteras sammanställt för varje kategori och avslutningsvis 

diskuteras även några av de övriga designlösningarna. 

 

4.1. Skärmtid för etniska minoriteter 

I Stanfills (2015) studie av webbdesign och Martins (2017) studie av barnprogram argumenterar båda 

författarna om hur mängden utrymme eller vad som får viktigare placering skapar maktförhållanden och avgör 

vad som ses som viktigt. I Martins (2017) forskning drogs slutsatsen att manliga karaktärer förekom oftare än 

kvinnliga och en liknande slutsats om representationer av etniska minoriteter kan dras gällande denna 

undersökning. I Bonusfamiljen var de karaktärer som analyserades övergripande ljushyade personer med ett 

utseende som tolkades som normativt svenskt, likt Halls (2013) resonemang kring brittiskhet som associeras 

med att vara vit. Hudfärger av mörkare toner utgjorde utifrån samma resonemang semiotiska tecken, i 

kategorin det estetiska, som indikerar utländsk bakgrund. Av de karaktärer som kategoriserades som huvudroller 

var samtliga vita svenskar och av de som klassades som sekundära karaktärer var det endast Sebastian som 

ansågs ha icke-stereotypiskt svenska drag. Av de 19% med mörkare hy, brytningar eller andra tecken för 

etniska minoriteter fick således endast en av dem en något viktigare roll, även om denna inte tillför något till 

seriens huvudsakliga narrativ. Stanfills (2015) resonemang kring viktig placering blir på detta vis intressant för 

rollerna som tilldelas karaktärer av etniska minoriteter och vidare stärks även dessa upptäckter av den tidigare 

forskningen utförd av Igartua et al. (2014) beträffande skärmtid. Denna fördelning av skärmtid och de roller 

som karaktärer av icke-stereotypiskt svenska egenskaper fått i Bonusfamiljen pekar mot att normen för svenska 

familjer i denna serie starkt kopplas med att vara vit. 

 

Bild 1: Bonusfamiljen 
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Figur 2: Fördelning mellan karaktärer (Torpederna) Figur 1: Fördelning mellan karaktärer (Bonusfamiljen) 

Figur 4: Kriminella 

 

Figur 3: Viktiga roller 

 

 

Av de karaktärer som analyserats i Torpedernas första säsong har en knappt märkbart högre frekvens av dem 

(21%) skiljaktigheter från svenska normer, vilket är en ökning med endast 2% jämfört med Bonusfamiljen. Man 

bör ta hänsyn till att båda serierna representerar svenska områden i anslutning till Stockholm och statistiskt 

sett skulle dessa fördelningar kunna vara representativa för befolkningen där. 

Den mest uppenbara skillnaden ligger emellertid i seriernas narrativ kopplat till skärmtid för icke-stereotypiskt 

svenska karaktärer. I Torpederna får, trots den ringa skillnaden i fördelningen, personer av etniska minoriteter 

väsentligt mer skärmtid på grund av att de fått viktigare roller. Av seriens fem huvudroller är till exempel två 

klassade som avvikande från svensk normativitet. 

 

 

Man bör här ifrågasätta om detta är för att serien handlar om kriminalitet då de karaktärer som klassificerats 

som kriminella plötsligt är överrepresenterade med 58% av personer från etniska bakgrunder som skiljer sig 

från svenska normer. Trots detta är seriens huvudkaraktär Sonny en vit man och den enda av de kriminella 

karaktärerna som tydligt uttrycker att han vill lämna det brottsliga livet bakom sig. Den lättsamhet 

81%

19%

Fördelning mellan karaktärer 
(Bonusfamiljen)

Stereotypiskt svenska Icke-stereotypiskt svensk

79%

21%

Fördelning mellan karaktärer 
(Torpederna)

Stereotypiskt svenska Icke-stereotypisk svensk

76%

24%

Fördelning mellan viktiga roller 
(total)

Stereotypiskt svenska Icke-stereotypiskt svenska

42%

58%

Kriminella karaktärer 
(Torpederna)

Stereotypiskt svenska Icke-stereotypiskt svenska



 21 

underhållningstelevision som Bonusfamiljen och Torpederna ger sken av ger intrycket av att göra detta något mer 

lättsmält och på så vis skapar den banala natur som kan påverka normativiteten av denna fördelning.  

Med denna majoritet av karaktärer inom brottsliga kontexter som upplevs vara etniska minoriteter blir normen 

för Torpederna att kriminella ofta är icke-svenska. Beträffande Bonusfamiljen upplevs karaktärer tillhörande 

etniska minoriteter inte som stereotyper med kriminell bakgrund. Istället ges intrycket av att de ses som mindre 

viktiga på grund av fördelningen bland rollerna, där icke-stereotypiskt svenska personer inte får utrymme i 

seriens huvudsakliga narrativ. Således blir normen för den svenska familjen att vara vit. En annan intressant 

observation, utifrån båda serierna, är hur vita svenskar på detta vis tilldelas mer komplexa roller. Dels för att 

majoriteten av huvudkaratärer och sekundära karaktärer i Bonusfamiljen är ljushyade personer, men även i 

Torpederna sett till karaktärernas utformning. Flera av rollerna som kriminella, mer utvecklade karaktärer i serien 

har tilldelats personer som skiljer sig från svenska normer, men även här kan man jämföra dem med 

huvudkaraktären Sonny. Som en av de kriminella karaktärerna med ett normativt svenskt utseende, vilket 

utgör minoriteten bland dessa, är hans roll även mer komplex. De kriminella karaktärerna av etniska 

minoriteter representeras som enkelriktat kriminella medan Sonny även uttrycker ånger, en vilja att bryta från 

det kriminella, familjerelationerna som hamnar i tvist på grund av det och överlag fler egenskaper. Med 

kultivationsteorin som underlag (Shanahan & Morgan, 1999) blir dessa representationer ifrågasättbara då det 

skapar förutsättningar för normaliserade föreställningar av etniska minoriteter, som i sin tur kan leda till 

fördomar om dessa grupper trots det banala intryck serierna ger. Detta fenomen, där den ringa skärmtiden för 

etniska minoriteter i ena serien och hur de i den andra får roller som kriminella utan att det skapar stora 

kontroverser, leder till de tidigare nämnda banala stereotyperna. Icke-stereotypiskt svenska karaktärer i dessa 

TV-serier har reducerats till att antingen representeras som oviktiga eller kriminella (Hall, 2013) och detta ses 

som tillräckligt banalt för att få utrymme under bästa sändningstid i svensk television (Billig, 1995). 

4.1.1. Etnicitet, skärmtid och designval 

Utifrån detta empiriska material säkerställdes att icke-stereotypiskt svenska karaktärer får mindre skärmtid när 

narrativet kretsar kring svenska familjeförhållanden som i Bonusfamiljen likt studien av Iguarta et al. (2014). 

Torpedernas handling, som istället kretsar kring kriminalitet, medför mer skärmtid för personer vars etnicitet 

inte upplevs som normativt svenskt, men i detta fall blir dessa representationer tvivelaktiga då de kan 

normalisera uppfattningar om att kriminella oftare är icke-vita (mer om detta i avsnittet om kontextualitet). 

Slutsatsen som drogs var att karaktärerna som skapades för animationen åt LIV1 därför skulle ha olika etniska 

bakgrunder och få lika mycket utrymme för att gå i linje med projektets värderingar och riktlinjer och undvika 

en obalans som kan indikera ett ojämnt maktförhållande. Detta påverkade även beslut om karaktärernas kön 

och därför drogs slutsatsen att en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga karaktärer skulle skapas. Efter 

att ha fastställt detta kunde skissprocessen påbörjas. 

Inledningsvis började processen genom att ta inspiration från seriernas ungdomar och unga vuxna då projektet 

LIV1 riktar sig till just ungdomar. Fyra karaktärer bedömdes vara ett lämpligt antal då animationen främst är 

tänkt att publiceras på instagram, där videoklipp har en övre gräns på en minut (Instagram, 2018) och fler 
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karaktärer hade medfört komplikationer för att hålla sig inom tidsgränsen. Detta begränsade även antalet olika 

etniciteter som fick representeras och det inledande skissarbetet bestod därför till stor del av att utforska olika 

variationer av uttryck och utseenden. 

 

4.2. Det estetiska 

Upptäckter som gjordes beträffande klädval bland både Bonusfamiljlens och Torpedernas karaktärer visade att 

detta var något som var mer avgörande för olika samhällsklasser eller vilken nivå av status på yrket de innehar 

än etnisk bakgrund. Detta gäller även för de kriminella i Torpederna, där personer av högre status var mer 

välklädda med exempelvis kostym, kavaj eller liknande. Högre status inom de kriminella cirklarna eller högre 

uppsatta yrken associeras ofta med god ekonomi och dessa klädval blir på så vis symboliska tecken som 

konnoterar makt och pengar. Detta stärks av Featherstones (2007) teorier kring hur produkter människor 

konsumerar, som kläder, vilken bil de kör och liknande, kommunicerar livsstilar. Även Halls (2013) 

resonemang om representation menar att kulturella gods som musik, språk, bilder och även objekt, som de 

kläder människor bär, kan symbolisera vad de personerna står för eller hur de lever. En intressant anmärkning, 

och det enda tydligt visuella tecknet som skiljde olika grupper åt, visade sig vara att i stort sett alla karaktärer i 

Torpederna som hade kriminell bakgrund bar halskedjor av olika slag. Endast tre av de personer som klassades 

som kriminella, i två korta scener, saknade synliga halskedjor. Dessa tre karaktärer hade emellertid kläder som 

till större del dolde halsen. Tjockare halskedjor och liknande i guld- och silverfärg som accessoar utgör därför, 

 Bild 2: Skiss 



 23 

i Torpedernas kontext, tecken som symboliserar kriminalitet då det endast bärs av de karaktärer som klassats 

som yrkeskriminella. Slutsatsen från de estetiska tecken som observerats i analysen av de två serierna är att 

kroppsligt utseende och klädsel saknar kopplingar. 

 

4.2.1. Det estetiska: Utseende, kläder och designval 

Beträffande det estetiska, som klädval, rent kroppsligt utseende, frisyrer och accessoarer, togs inspiration 

främst från karaktärer som ansågs som ungdomar och unga vuxna. Eftersom kläder visade sig vara tecken av 

större relevans för social status blev det lämpligt att försöka gestalta karaktärer med neutrala klädval som 

indikerar jämställda maktförhållanden både i den inre och yttre kontexten. Överlag har de unga karaktärerna i 

serien en mer konsekvent vardaglig klädstil än de vuxna. Undantaget är William (se Bilaga 6: William) i 

Bonusfamiljen, med en klädstil som konnoterar en ordentlig, intelligent och försiktig ung pojke. Denna klädstil 

påvisar olikheter i maktförhållande åt båda håll jämfört med de övriga ungdomarna. Dels framställs han som 

mer intelligent, men åt andra hållet ses William som ”en tönt” eller ”nörd” av exempelvis Eddie. Vanligt 

förekommande kläder bland de unga karaktärerna var bland annat luvtröjor, bomberjackor, jeans, mjukisbyxor 

och vanliga t-shirts. 

Det finns flera studier som konstaterar att färg är en komponent som kan användas för att locka människors 

blick då färg bär på egenskaper som kan framhäva känslor bland människor (Cyr, Head & Larios, 2009; Elliot 

& Maier, 2014). Exempelvis kan färger som blått och grönt förknippas med känslor som öppenhet och lugn 

(Cyr, et al., 2009; Elliot & Maier, 2014). I den grafiska profilen för LIV1 finns färger som återanvänts för att 

gå i linje med denna profil och dessa färger har utnyttjats vid karaktärsdesignen. För att lägga fokus på 

 Bild 3: Goran/Göran och Kloss (Torpederna) 
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karaktärerna har vissa klädesplagg valts att färgläggas och resten av miljöerna visualiserats i gråskala, vilket gör 

att de sticker ut mer och visar vad som är viktigt i produktionen (Cyr, et al., 2009). 

Den första karaktären som färdigställdes var en ung kvinna med afrikanskt utseende som inspirerades mycket 

av servitrisen (se Bilaga 5: Servitris) i första avsnittet av Bonusfamiljen. Då personer med afrikanskt utseende, 

som associeras med en mörk hy (Hall, 2013), fick väldigt lite skärmtid i båda serierna blev en karaktär med 

detta utseende lämplig att representera. Denna karaktär fick därför enligt detta resonemang en mörkare ton 

av hudfärg. Servitrisens frisyr och modell av t-shirt återanvändes i designen för denna karaktär samt jeans och 

skor som vanligtvis synts användas av Bianca (se Bilaga 1: Bianca).  

Nästa karaktär att färdigställas var en ung manlig karaktär som skall föreställa ha det stereotypiskt svenska 

utseende som är vanligast förekommande i serierna. Denna unga man blev därför vit. Skälet till detta är att 

projektet inte skall exkludera någon och det blir därför viktigt att även inkludera det utseende som hör till 

normen för svenskt utseende. På grund av att just detta utseende är normativt låg det stor vikt i att, som 

tidigare nämnt angående skärmtid, göra att denna karaktär inte faller under normer i den inre kontexten av 

animationen genom att ta mer plats än de övriga. Kläder för denna karaktär inspirerades från flera av de unga 

manliga karaktärerna då flertalet ofta sågs i luvtröja och jeans. Den snaggade frisyren och smyckena i öronen 

valdes utifrån Matteo (se Bilaga 2: Matteo) i Bonusfamiljen och skor blev vita sneakers som används av både 

Matteo och exempelvis Nima (se Bilaga 4: Nima) från Torpederna. 

Valet av etnicitet för den andra kvinnliga karaktären grundade sig i den extremt limiterade skärmtiden personer 

av östasiatiskt utseende fick i serierna. Det är flera olika icke-stereotypiskt svenska etniciteter som inte fått 

någon skärmtid alls, men valet kom som resultat av att det endast i en kort scen i Bonusfamiljen, där kameran 

sveper förbi föräldrar i ett klassrum, syns en kvinna med detta utseende. Frisyr inspirerades av främst av 

 

Bild 4: Karaktärerna för LIV1 
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Bianca, men det långa håret syns bland flera av seriens kvinnliga karaktärer. Beträffande klädval togs 

inspiration från Eddie (se Bilaga 3: Eddie) i Bonusfamiljen som ofta syns i lite större t-shirt och slappare jeans. 

Med Featherstones (2007) teorier om livsstilar och kläder, drogs slutsatsen om att Eddie ska föreställa en 

”coolare” pojke som klär sig utefter detta och åker skateboard. Detta användes i ett försök att även bryta 

normer relaterat till genus då detta också är en fråga som Fryshuset arbetar med. 

Ironiskt nog var den första karaktären som formades i skissprocessen den sista att färdigställas. Denna unga 

man inspirerades främst av Nima och Sebastian (se Bilaga 4: Nima). Då skillnader i hudfärg sågs som ytterst 

minimala användes istället ansiktsdrag som inspiration för denna karaktär. Nima kan ses med tröjans luva över 

huvudet vid ett flertal tillfällen. Detta utnyttjades därför och frisyr blev något som inte syns. I övrigt är 

klädstilen en kombination av de som används av Nima, Sebastian och Matteo. Luvtröja under bomberjacka 

eller liknande används av samtliga av de nämnda karaktärerna och mjukisbyxor ses användas av bland annat 

Matteo. Denna klädstil upplevs som vardaglig och något som flera av de unga, manliga karaktärerna klär sig i. 

4.3. Beteende 

Beteenden visade sig ha en viss signifikans. Vissa av de karaktärer som skiljde sig från svenska normer hade 

exempelvis någon form av brytning i tal vilket, enligt Billig (1995), pekar mot ett ursprung från en nationalitet 

med ett annat modersmål. Trots detta var de tydligaste skillnaderna i tal olika nivåer av artikulering och 

ordförråd. Likt hur kläder upplevdes ha en koppling med samhällsklass (Featherstone, 2007; Hall, 2013), drogs 

kopplingar mellan språkbruk och upplevd utbildningsnivå. Till exempel visade sig Katja, hennes kollegor och 

Patrik i Bonusfamiljen, som hade yrken där en högre utbildning krävs, ha ett mer nyanserat ordförråd. Detta 

fenomen visade sig även relevant för de unga karaktärerna, då William som representeras som ordentlig och 

skötsam i skolan nyttjade ett mer korrekt språkbruk än Eddie, som ger sken av att ogilla skolan. I Torpederna 

uppenbarade det sig även att karaktärer klassade som kriminella använde fler slangord, som ”jiddra”, ”poppa” 

eller ”gola” (tjafsa, döda eller skvallra). För att relatera till Halls (2013) diskussion kring hur kunskap är en 

form av makt, antyder detta en viss form av maktförhållanden, karaktärerna emellan. Trots detta fanns ingen 

uttalad skillnad i språkbruk bland de kriminella karaktärerna i Torpederna även om en tydlig maktstruktur och 

hierarki upplevdes. 

En intressant observation som relaterar till detta är hur karaktärer av etniska minoriteter ofta representerades 

som mindre intelligenta, vilket går i linje med tidigare studier (Hübinette & Lundström, 2014; Gokieli, 2017). 

Det bör tilläggas att inte alla med ett icke-stereotypiskt svenskt utseende upplevdes ha ett sämre intellekt. De 

karaktärer som upplevdes som mindre intelligenta tillhörde heller inte alltid etniska minoriteter. Tecken som 

indikerat detta har exempelvis varit hur Nima i ett avsnitt (Carlsson, Herngren & Ström, 2014d) av Torpederna 

frågar vart alla getingar kommer ifrån. Sonny förklarar då att det inte är getingar, utan bin, och frågar lite 

nedlåtande om han ens gått i skolan. Fler tecken som indikerar detta är till exempel i Bonusfamiljen, då den enda 

mörkhyade personen, i en scen där alla andra är vita, är den endas förmåga som blir ifrågasatt av sin chef 

(Harrie, Herngren, & Åhgren, 2017a). 



 26 

Vidare observerades det hur ett fysiskt våldsamt och känslokallt beteende oftare förekom bland personer med 

icke-stereotypiskt svenskt utseende, likt upptäckterna i studien av Iguarta et al. (2014) och resonemangen av 

Gokieli (2017), Hübinette och Lundström (2014). I detta fall behöver man emellertid ta hänsyn till att alla 

vuxna personer som upplevdes som fysiskt våldsamma eller känslokalla representerades i Torpederna, där 

kriminalitet hörde till narrativet. Den majoritet av icke-svenska karaktärer som tolkades som kriminella i serien 

visar trots detta att det blir den banala stereotyp som representeras. 

4.3.1. Beteende: Personligheternas designval 

Eftersom undersökningen visade tendenser till att etniska minoriteter oftare representeras som våldsamma 

och känslokalla i kontexter som involverar kriminalitet, sågs ett behov av att motverka denna bild av hårda 

personligheter. Kontextens påverkan diskuteras vidare i nästa avsnitt; Kontextualitet. Tecken för dessa råbarkade 

personligheter gjorde sig uttryckta genom visuellt synliga ansiktsuttryck och handlingar, samt verbala uttryck 

så som hårda toner och rena uttalanden om våldshandlingar. Karaktärer som Sonny och Nima hade å andra 

sidan positivt laddade personlighetsdrag trots den kriminella bakgrunden. Detta visade sig genom kärleksfulla 

och vänskapliga uttryck gentemot varandra och sina nära. Dessa drag bidrar mycket till hur de upplevs fungera 

i sina roller som protagonister i jämförelse med seriens antagonister (Goran/Göran, Dragan och Kloss) som 

saknar denna mjukare sida. 

 

Bild 5: Beteende och ansiktsuttryck 

För att arbeta mot detta fenomen, med karaktärer som ej ger uttryck i tal, ansågs ansiktsuttryck som ett viktigt 

tecken för mer positiva och gladare personligheter. Leenden och ibland kisande ögon blev därför element av 

stor vikt för denna del av designen i strävan efter att skapa ett vänligare uttryck för animationens karaktärer. 

Med syftet att undvika den banala stereotyp av att icke-stereotypiskt svenska personer oftare representerats 

som något mindre intelligenta gjordes även valet att ge dem intressen som pekar mot en mer kreativ 

personlighet. Detta lämpade sig väl för LIV1s syfte att ge ungdomar möjligheten att genom olika 

medieproduktioner berätta om sina upplevelser av etnisk och kulturell mångfald. De ungdomar som skapats 

för projektet ses med intressen som att skriva musik och poesi eller filma och fotografera, vilket i enlighet med 

Featherstone (2007) och Hall (2013) kan skapa uppfattningar om vilka typer av personer de är. 
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Då mycket av det estetiska, som klädstil, och beteenden ansågs vara mindre avgörande för uppfattningen av 

karaktärerna i serierna, vare sig de påvisade ett stereotypiskt svenskt utseende eller inte, tar det oss vidare till 

kontextualitet och hur detta sågs som mest avgörande för tolkningen av karaktärernas personligheter. 

4.4. Kontextualitet 

I enlighet med en studie utförd av Iguarta och Ramos (2015), där studenter fått designa egna karaktärer utifrån 

vissa förvalda element som etnicitet, roller och miljöer, visade det sig att kontextualitet var mer avgörande för 

uppfattningen av karaktärer än det estetiska och beteenden. I Bonusfamiljen, där narrativet kretsar kring relationer 

och familjeförhållanden i bonusfamiljer, uppfattades personer ofta olika jämfört med Torpederna trots att 

många estetiska och beteenderelaterade drag var snarlika bland karaktärerna. Denna observation visade sig 

tydligast i form av karaktärerna Sebastian och Nima, då dessa karaktärer från de båda serierna praktiskt taget 

såg identiska ut i klädstil och beteende och dessutom spelades av samma skådespelare, nämligen Leo Razzak 

(IMDB, 2018). Det beteende som skiljde karaktärerna åt berodde starkt på den kontext som serierna utspelade 

sig i. 

 

Bild 6: Sebastian (vänster) och Nima (Höger) - Kontext 

I förorten och dess kriminalitet, som var kontexten i Torpederna, fick karaktären Nima ett våldsamt beteende 

och verbala uttryck som innehöll fler slangord, men detta uppfattades som de enda tydliga avvikelserna. 

Bonusfamiljens kontext, som inte omfattade brottslighet, medförde istället att den näst intill identiska karaktären 

Sebastian inte blev representerad som våldsam. I studien som Iguarta och Ramos (2015) utförde, valde 

studenterna oftare att designa karaktärerna som tillhörde etniska minoriteter i roller som kriminella när 

kontexten var en polisstation än när scenen skulle utspela sig i ett sjukhus. Detta stämmer väl överens med de 

båda seriernas jargong och visar tydligt hur denna bild av att kriminella karaktärer oftare blir representerade 

med en utländsk etnicitet och på så vis uppenbarar sig som en stereotyp som kändes naturlig för studenterna. 

En banal stereotyp.  
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Bild 7: Kriminella - Kontext 

Den fördelning av skärmtid som observerades för icke-stereotypiskt svenska karaktärer i de två serierna visade 

sig, som tidigare nämnt, också ha starka kopplingar till kontextualitet. I ett narrativ som kretsar kring svenska 

familjeförhållanden fick de personer som skiljde sig från svenska normer mindre betydande roller och på så 

vis befann de sig i betydligt färre scener än när kontexten är kriminalitet. I Bonusfamiljen är samtliga 

huvudkaraktärer vita svenskar och endast två av de sekundära karaktärerna upplevdes som etniska minoriteter 

utifrån de normer som beskrivits i tidigare teorier (Gokieli, 2017; Hall, 2013; Hübinette & Lundström, 2014). 

Torpedernas kriminella kontext banar istället väg för både en något högre frekvens av karaktärer med vad som 

klassats som ett icke-stereotypiskt svenskt utseende och mer skärmtid för dessa i och med de viktigare rollerna 

de tilldelats. I dessa seriers fall är det möjligt att spekulera kring huruvida kontexten är en avgörande faktor 

för den banala form dessa stereotyper får. Att svenska familjer representeras som vita personer och kriminella 

oftare har mörkare hy uppfattades inte som något konstigt förrän man gått in på djupet av dessa serier. Hade 

det uppfattats som mer kontroversiellt om mörkhyade karaktärer representerats som kriminella i Bonusfamiljen? 

Eller om de icke kriminella familjerna i Torpederna haft andra utseenden än vita personer och brottslingarna 

istället haft övergripande stereotypiskt svenska utseenden? Detta skapar även spekulationer kring huruvida 

kontextualitet är lika avgörande för mer extrema former av stereotyper.  

En annan intressant reflektion är hur miljöerna i Bonusfamiljen oftare ger ett mjukare intryck med exempelvis 

grönska och hus byggda i trä medan de områden som syns i Torpederna oftare känns hårda, med 

betongbyggnationer i många miljöer. Med detta att ta hänsyn till blir dessa observationer viktiga lärdomar 

inför skapandet av de kontexter karaktärerna i animationen för LIV1 befinner sig i. 
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4.4.1. Kontextualitet: Designval för miljöer och hur de påverkar representation 

Då resultatet i studien av Iguarta och Ramos (2015) stämmer väl överens med de trender som observerats i 

analysen av de två svenska TV-serierna gällande kontextens roll i representationen av karaktärer, och hur 

etniska minoriteter oftare får roller som kriminella när kontexten lämnar utrymme för detta, blev dessa 

designval viktiga för att gå i linje med LIV1s syfte. Likt hur intressen för karaktärerna presenterades i avsnittet 

om beteende visualiserades detta ytterligare genom de miljöer de placerades i.  

Genom att placera karaktärerna för animationen i miljöer som tillåter dem att ses som kreativa, stärks deras 

personlighetsdrag som ungdomar med något att tillföra samhället, och de områden som Fryshuset riktar sig 

till, genom kreativa produktioner. Detta baserades även på forskningen av Tharib (2013) där resultatet antydde 

på att kontextualitet har en påverkan på hur beteenden uppfattas. En fotostudio skapades för att stärka det 

intresse för fotografi som en av karaktärerna gavs och stadsmiljön med den unga killen som filmar en 

skateboardåkande tjej visar både att han är en kreativ skapare och att man inte måste skapa produktioner i en 

professionell studio. De övriga två placerades tillsammans i en relativt avskalad miljö, men grundtanken är att 

de sitter tillsammans vid ett bord med papper, penna och gitarr för att skapa konnotationer för skrivande av 

musik. 

 

Bild 8: Karaktärer i en kreativ miljö 

Slutligen skapades miljön för animationens första scen. Denna baserades på att kontexten i Torpederna 

upplevdes som hård på grund av kriminaliteten och de betongmiljöer mycket av serien utspelar sig i. Designen 

för miljön i denna scen är därför tänkt att föreställa en park med grönska och natur i anslutning till staden 

som syns i bakgrunden. De mjuka formerna av träden och kullarna står på så vis i kontrast till den hårda miljö 

som icke-stereotypiskt svenska karaktärer fått mest skärmtid i, i de två serierna. 
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4.5. Övriga designval 

Det empiriska materialet som samlats in genom den utförda undersökningen har varit till stor hjälp vid 

projektets designprocess. Undersökningen behandlade emellertid inte faktorer som exempelvis läsbarhet eller 

behandling av befintligt varumärke. I denna del presenteras därför några av de övriga designvalen för 

animationen. 

Eftersom LIV1 redan utvecklat en grafisk profil, var detta något vi behövde förhålla oss till för att förmedla 

det sociala projektets identitet och skapa en igenkänningsfaktor (Bergström, 2016). Denna profil inkluderade 

element som logotyp, typsnitt och färger som använts för animationen. 

Valet att skapa miljöer och karaktärer med en känsla av 2D är grundat i den omnämnda studien av Tharib 

(2013) som visade att figurer i 2D lättare accepterades för sina beteenden än dem i 3D. Detta simpla stilistiska 

uttryck är även tänkt att skapa konnotationer för enkelheten i projekten som ungdomarna kan utföra med 

hjälp av LIV1 och att man inte behöver vara exceptionellt duktig på något för att framföra ett budskap. 

Typsnittet VCR OSD i LIV1s grafiska profil utgjorde den största utmaningen av de element vi fick att jobba 

med. Med typsnittets avsaknad av baslinje för gemener påverkades läsbarheten kraftigt. Även det som befann 

sig i bakgrunden för texterna försämrade läsbarheten. Dessa problem korrigerades genom att enbart använda 

versaler i skriften, då detta fungerar bra så länge texterna är korta (Bergström, 2016), och lägga en svart kontur 

på vita bokstäver då detta gör att de går att läsa mot alla bakgrunder. Texten fick även likt alla andra objekt i 

animationen en lätt skugga som skapar illusionen av ett djup i animationen som ser ut som ett pappersurklipp. 
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5. Avslutande reflektioner och fortsatt process/problemlösning 

Under projektets gång har vi fått viss insikt i hur etniska minoriteter representeras i svenska, fiktiva TV-serier. 

Resultaten från undersökningen har visat tendenser som stämmer överens med Fryshusets uppfattning om att 

det finns förutfattade meningar om etnisk och kulturell mångfald. Huruvida detta skildras i medvetna eller 

undermedvetna val i representationer av etniska minoriteter i svenska TV-serier är svårt att avgöra från det 

empiriska material som samlats i vår undersökning. En undersökning av detta ämne kräver en mer komplex 

undersökning om personers uppfattning och åsikter, så som intervjuer eller experiment. Fryshuset nämner 

även religiös mångfald som ett av de ämnen de jobbar med, vilket saknar tillräckligt underlag för att dra 

slutsatser. Tecken som symboliserar religion återfanns i karaktären Nimas och Matteos hem, men blev svårt 

att koppla till deras etniska ursprung jämfört med övriga karaktärer. Möjligtvis ger det indikationer om att 

personer utanför normativ svenskhet oftare är religiösa än vita svenskar då dessa tecken inte återfanns i 

hemmiljöer för dessa karaktärer. Detta öppnar möjligheter för vidareforskning, då vår undersökning 

fokuserade på stereotyper för etnicitet. 

Förekomsten av banala stereotyper visade sig starkt förankrat till kontextualitet. Då skillnader i det estetiska 

mellan etniska minoriteter och vita svenskar förhöll sig mest till rent kroppsliga utseenden, som hudfärger, 

hårfärger och ansiktsdrag, och ej gjorde sig uppenbart i tecken som klädstilar, annat än hur kriminella ofta bar 

halskedjor, upplevdes detta stärka resonemang kring banala stereotyper. Våldsamma beteenden återfanns enbart 

i kriminalitetens hårda kontext där de kriminella karaktärerna tydligt var överrepresenterade av icke-

stereotypiskt svenska. Att detta inte upplevdes som särskilt kontroversiellt och dessutom blivit godkänt att 

visas i svensk TV, tyder på att de stereotypa representationer som återfanns känts tillräckligt naturliga för att 

kallas banala. Är det medvetet att de svenska familjerna i Bonusfamiljen enbart består av vita personer och 

etniska minoriteter därför inte får några större roller i denna kontext, eller känns detta bara som så självklart 

att det ”bara blir så”? Självfallet går det att ställa sig kritisk mot det utrymme dessa karaktärer får. De kallas 

för etniska minoriteter för att det just är vad de är. En minoritet. Trots detta förefaller det sig något 

problematiskt utifrån Billigs (1995) resonemang kring förhindrad integration då de får en påtagligt mer 

begränsad skärmtid när narrativet inte kretsar kring kriminalitetens våldsamma miljö. Således kan man även 

utifrån kultivationsteorin (Shanahan & Morgan, 1999) se möjligheter till att de banala stereotyperna som 

representeras kan skapa eller kanske bygga vidare på befintliga fördomar i samhället. 

Kritik kan också riktas mot denna studies begränsade urval. En studie av ett mer omfattande material, av flera 

olika regissörer och kanaler, blir därför ett intressant förslag till vidareforskning. Det bör emellertid tas hänsyn 

till att detta är en kvalitativ studie som gått in på djupet av de första säsongerna av dessa serier. Nackdelen 

med den semiotiska analysen är dess svårigheter att förhålla sig helt objektiv. Tolkningar skiljer sig, om än 

minimalt mellan vissa människor, trots allt från person till person. Den semiotiska analysens styrka ligger just 

i den kvalitativa aspekten och denna var till stor hjälp för att identifiera de tecken som kom att återanvändas 

vid produktionen av projektets karaktärer. 



 32 

De lärdomar vi fått och den slutsats som dragits av studien är att det fortfarande finns mycket som kan 

förbättras vid representationen av personer som skiljer sig från det normativt svenska för att undvika att bygga 

vidare på stereotyper. Förutfattade meningar om personer beroende på etnicitet har trots allt historiskt sett 

visat sig vara problematiskt. Med det empiriska materialet och de designlösningar som presenterats i avsnittet 

om lösningen och dess grund utformades en animation med karaktärer som vi anser fungera väl med 

Fryshusets värderingar och målet för deras sociala projekt. Vi är som nämnt medvetna om att animationen 

inte gav utrymme för att representera alla världens olika etniciteter och grundtanken med projektet är trots 

detta inte att exkludera någon. Fryshusets sociala projekt handlar om det motsatta. Att inkludera. Detta är 

meningen med LIV1. 
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