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Abstrakt 

Engelsk titel: Watching the home area 
Min hemstad Säffle har varit medialt exponerad i dokusåpor sedan början av 2000-

talet. På webbplatsen YouTube läggs privata klipp upp om staden och människorna 

som lever där. Vad får exponeringen för konsekvenser? Undersökningens syfte vill 

synliggöra på vilka sätt en mindre stad presenteras och konstrueras i rörliga 

bildmedier. Hur ser några av Säffles ungdomar på hur deras hemstad framställs och 

de dokusåpadeltagare som representerar staden? Jag reste till Säffle för att intervjua 

fyra elevinformanter som går i årskurs nio på en grundskola om hur de ser på 

mediernas framställning av staden. De analyserade också YouTube-klipp om staden 

Säffle i ett filmsamtal. Informanterna introducerades efter intervjun till att själva 

skapa en reflekterande dokumentation med filmkamera om sin hemstad. Deras 

filmmaterial presenteras i undersökningens gestaltningsdel. 

 Diskursanalys har använts som verktyg för att synliggöra vad som gör att 

mediebilden av Säffle presenteras inom konventionella och stereotypa ramar. 

Undersökningen visar att språket och dialekten är en viktig ingrediens för vem som 

äger rätt att vara den trovärdiga säfflebon, snarare än visuella attribut. Framför allt 

TV-medierna verkar vilja få oss att med exotisk blick betrakta landsortens lustiga 

karaktärer, som tycks skapa bättre TV med utpräglad dialekt. Medierna förstärker 

dokusåpornas deltagare med hjälp av musik, redigering och utsätter dem för planerade 

”lekar” i programmen. På så sätt skapar mediernas berättelser hyperreella karaktärer 

där gränsen mellan det verkliga och fiktiva upplöses, på samma sätt som en lögnaktig 

men underhållande skröna.  

 Undersökningen visar att Säffle framställs i medierna som en stad där invånarna 

gör bort sig och är pinsamma, trots programmens lättsamt humoristiska 

underhållningsanspråk. Många av de YouTube-klipp som används i undersökningens 

filmsamtal stämmer väl överens med hur Säffle är, enligt informanterna. Kanske är 

det så att gränsen mellan ”såpans” konstruktion och dokumentärens ”verklighet” är så 

hårfin att den knappt är märkbar, även för kritiska säfflebor.  

 

Nyckelord: Säffle, medier, mediekonstruktioner, landsort, pedagogik, diskurs, 

YouTube, photographic truth, dokusåpa, filmsamtal, dokumentär och fiktion.   
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1. Inledning 

Introduktion 
”Risken är ju att man framstår som ett fån, men jag tror det kommer att bli bra”. Så 

säger Stellan, en av deltagarna i Kanal 5-programmet Lite sällskap, till Aftonbladet.1 

Året är 2010 och dokusåpans format erbjuds av de flesta TV-kanalerna. En annan 

kanal som erbjuder insyn i våra liv är webbplatsen YouTube, som visar 

privatpersoners upplagda filmklipp såväl som professionellt producerat material. 

I den här undersökningen utgår jag ifrån min värmländska hemstad Säffle där 

några personer bor eller vistas som medverkat i dessa rörliga bildmedier och 

undersöker hur mediernas konstruktioner inverkar på några av stadens ungdomar. 

 

Bakgrund 

Efter min gymnasieutbildning valde jag att flytta från min hemstad Säffle, i sydvästra 

Värmland, för att studera bild och konstnärliga ämnen på andra orter. Jag bosatte mig 

så småningom i Stockholm, men återvände ofta under helgerna till mina kvarvarande 

föräldrar och vänner i Säffle. 

 Jag upplevde Säffle som ett stillsamt konventionellt industrisamhälle där tiden 

tycktes stå stilla. De som tänkte annorlunda fick argumentera hårt för sin sak. Jag 

hoppades på att Säffle skulle livas upp och genomgå någon form av förändring i 

2000-talets framtidsanda, men istället centraliserades många orter i Värmland till 

Karlstad och de relativt blommande småföretagen på landsbygden lades ned. 

Invånarna förflyttade sig till andra städer och det blev arbetsutvandring till framför 

allt Norge.  

 I slutet av nittiotalet fick två relativt nya fenomen i mediabranchen fäste – 

Internet och dokusåpan. 2001 fick svenska folket upp ögonen för den säffleboende 

Tommy som vann dokusåpaserien Baren i TV3. ”Plötsligt var bonddrängen från 

Värmlandsbro TV- kändis”.2 Med sin utmärkande värmländska dialekt och sitt 

sympatiska sätt gick Tommy rakt in i våra hjärtan och blev Baren-Tommy med 

                                                
1 Internet: http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article12305464.ab (ej säker 
URL), Aftonbladet, 2010-05-10 
2 Internet: http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article10245159.ab (ej säker 
URL), Aftonbladet, 2001-11-28 
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svenska folket. 

 2007 var det dags för nästa profil, Säfflebonden Karl Petter, att representera Säffle i 

TV4- programmet Bonde söker fru. Karl Petter deltog också i flera andra 

underhållningsprogram efter sin medverkan i nämnda program. 

 År 2010 hamnade återigen Säffle i fokus då flera stadsinvånare deltog i 

dokusåpan Lite sällskap i Kanal 5. Denna gång handlade det om att finna kärleken, 

eller bara lite sällskap, på en liten ort. Samma år som denna undersökning skrivs, 

2013, medverkar tiobarnsfamiljen Wallquist från Säffle i TV4´s dokumentärserie 

Familjen annorlunda som visar upp vardagslivet med tio barn och två vuxna. 

 När webbplatsen YouTube lanserades 2005 kunde privatpersoner lägga upp sina 

filmer för allmän åskådan och så skapades ett kommunikativt forum där allt ifrån 

privata filmer till påkostade medieproduktioner fanns tillgängliga dygnet runt. 

 Hade min gamla hemort under 2000-talet blivit en plats där invånarna blivit 

modernt mediala människor och fått möjlighet att representera sin hembygd på bästa 

sändningstid? I så fall, hur presenterades Säffle i rörliga bildmedier? 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att synliggöra på vilka sätt en mindre stad, i detta fall 

Säffle, presenteras och konstrueras i rörliga bildmedier. Jag vill undersöka hur 

Säfflebor som medverkar i TV-program och på YouTube spelar roll för Säffles 

ungdomar och hur medierna behandlar stadens karaktär. 

 Vad får exponeringen för konsekvenser? Trots den verklighet eller trovärdighet 

som media ofta utger sig framställa vet vi att det är mer komplext än så då ”skapandet 

av en bild genom en kameralins alltid innebär en viss grad av subjektiva val genom 

urval, inramning och personifierande”.3 Syftet är också att genom undersökningen ge 

mig förståelse för problemen och ge mig själv förutsättningar att bli en bättre 

medielärare och söka förståelse för mediekonstruktioner. 

 

 
                                                
3 Rose, Gillian (2012). Visual methodologies: an introduction to researching with 
visual materials. 3. ed. London: Sage, s. 85 (egen övers.) 
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Frågeställning 

På vilka sätt konstruerar medierna ”Säffle” i rörliga bildmedier och hur ser några 

ungdomar boende i Säffle på mediebilden av sin hemort?  

 

Urval och avgränsning 

I undersökningen använder jag Säffle stad som källa. Gillian Rose skriver att ”i 

kännedomen om källorna kan du identifiera viktiga teman, som kan vara nyckelord 

eller återkommande visuella bilder”.4 Kännedomen ligger i min egen uppväxts bilder 

av och det förhållande jag har till staden idag. 

 Jag ville arbeta med ungdomar i min undersökning, då dessa ganska ofta har ett 

kritiskt förhållningssätt till sin omgivning. Med detta menar jag inte att deras 

resonemang alltid är välgrundade, men det finns en kritisk ton i deras resonemang 

som jag upplever bottnar i en nyfikenhet på sin tillvaro. Dessutom tillbringar många 

ungdomar mycket tid med rörliga bildmedier som TV och internet. Fyra elever 

(informanter) i årskurs nio valdes ut av skolans bildlärare efter att jag informerat om 

undersökningens syfte.  

 Jag har valt att använda mig av YouTube som källa för det rörliga bildmaterialet, 

då denna webbplats innehåller relevant material till mitt undersökningsområde. Som 

regel har jag använt mig av sökordet Säffle för att få syn på bildmaterialet. I de fall 

som jag känt till att information om Säffle finns på YouTube, utan att sökordet Säffle 

finns med, har jag sökt efter TV-programmens titel. Filmerna återger invånare och 

miljöer från Säffle och de är dessa filmer som ligger till grund för min undersökning i 

samarbete med mina informanter. 

Empiri 
Det material som jag i första hand vill undersöka finns tillgängligt på internet. Jag har 

valt ut tolv filmsekvenser från webbplatsen YouTube som handlar om Säffles 

invånare och samtal om staden som sådan. Filmerna innehåller både samtal om och 

samtal med Säfflebor och har olika avsändare, allt ifrån Säffle kommun, TV-

produktionsbolag och privatpersoners egna filmer. Sedan har jag sammanställt dessa 

                                                
4 Rose, Gillian (2012), s. 210 (egen övers.) 
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klipp och på så sätt skapat en ny film som belyser mediebilderna av staden Säffle.

 Jag reste till Säffle för att träffa mina fyra informanter som alla bor i kommunen 

och går på en grundskola där. Ungdomarnas syn på mediekonstruktionen av Säffle 

diskuterades vid en djupintervju på skolan som spelades in på en diktafon. Samtalet 

transkriberades och ligger till grund för bearbetnings- och analyskapitlet. 5   

 Informanterna introducerades efter filmsamtalet i intervjun till att själva 

producera en film om Säffle, som reflekterar över deras perspektiv på staden. Deras 

film presenteras i gestaltningsarbetet.  

Om elevinformanterna 

Informanterna är anonyma och har fingerade namn i undersökningen. De går alla fyra 

i årskurs nio på en grundskola, tre av dem bor inom stadskärnan och en av dem bor på 

landsbygden strax utanför staden. En av informanterna kom från Sydamerika till 

Sverige när hon var åtta år och de andra tre är födda och uppvuxna i Säffle. 

 

Metod 
De tre stegen 

Metoden för att hämta information av eleverna indelad i tre steg – intervju, filmsamtal 

och reflekterande dokumentation. Undersökningen med eleverna är en kvalitativ 

etnografiskt inspirerad metod, där samtal med ord och bilder står i centrum. Intressant 

i sammanhanget är att citatet ”etnologin etablerade fältarbetet som etnologisk metod 

på 1960- och70-talet där undersökningarna riktade sig mot småsamhällen där 

etnologer dokumenterade människors dagliga liv och sociala interaktion, för att kunna 

beskriva livsstil och kultur relaterat till ekonomiska och klassmässiga strukturer”, 6 

ser ut att passa in här. 

 Den första delen är en intervju, ett samtal kombinerat med en djupintervju, där 

jag och informanterna sitter kring ett bord och de får samtala och diskutera frågorna 

som jag ställer. Frågorna är mestadels konstruerade på så sätt att det inte finns slutna 

eller smala frågor utan frågeställningarna är öppna och diskuteras kring bordet där 

                                                
5 Intervjun ägde rum på grundskolan i Säffle den 14:e mars 2013 mellan klockan 8.20 
till 10.30. Vi som närvarade i rummet var jag och de fyra informanterna.  
6 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) (1999). Etnologiskt fältarbete. Lund: 
Studentlitteratur, s. 11 
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ordet är fritt.7 Intervjun spelades in på diktafon.   

 I den andra delen tittade vi på det filmmaterial som jag har sammanställt av 

rörliga bilder från Säffle. Metoden för denna undersökning har jag valt att kalla 

filmsamtal och har sitt ursprung i begreppet photo-elicitation, där bildmaterialet utgör 

grunden för diskussion och samtal.8 Jag har valt ut tolv filmsekvenser som relaterar 

till Säffle, det kan t.ex. vara både säfflebor eller utomstående som pratar om Säffle, 

men alla filmklippen visar eller handlar om någon sida av Säffle. De fyra 

informanterna tittar på hela filmen som jag sammanställt och efteråt tittar vi på 

utvalda klipp från filmen som de får analysera och samtala kring.  

I den tredje delen presenterar jag den uppgift som eleverna ska genomföra, att 

själva dokumentera och reflektera över staden Säffle med hjälp av sin filmkamera. 

Eleverna får några veckor på sig att samla in filmsekvenser, ljud, berättelser och 

reflektioner från staden. Elevernas betraktelser är högst subjektiva och de filmar var 

och en sitt eget material och synliggör sina egna reflektioner. Den tredje delen kallar 

jag reflekterande dokumentation. Elevernas filmade material samlas in av mig och så 

gör jag en sammanställning av deras material. 

 

Om gestaltningsarbetet 

Gestaltningsdelen i undersökningen går ut på att visa de två filmerna bredvid varandra 

på varsin skärm i utställningsrummet. Den ena filmen är den där jag sammanställt 

filmklipp från och om Säffle som produktionsbolag och privatpersoner har lagt upp på 

webbplatsen YouTube.  

Den andra filmen är min sammanställning av informanternas filmade material, 

deras reflekterande dokumentation, som de filmat i Säffles närområde.  

Filmerna är tänkta att spegla två synsätt på Säffle, där den ena (YouTube-filmerna) 

speglar produktioner av staden som tidigare har gjorts och den andra filmen, det vi 
                                                
7 Här har jag använt kapitel sex i Kullbergs bok Etnografi i klassrummet som 
behandlar samtal och djupintervju, samt slutna och öppna frågor.  
Kullberg, Birgitta (2004). Etnografi i klassrummet. 2., [rev.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur, s. 110 och 112 
8 ”Photo-elicitation bygger, enligt Douglas Harper, på den enkla idén om hur du sätter 
in ett fotografi i en forskningsintervju.” (egen övers.) Genom att använda sig av och 
analysera bilder i samtal kan samtalets form vidgas och bli mer djupgående med 
visuell information anser jag. I detta fall ersätter jag fotografiet med film. 
Rose, Gillian (2012), s. 304 (egen övers.) 
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kallar reflekterande dokumentation, synliggör ungdomarnas tankar om staden nu, 

gjorda inom undersökningens ram.  

 

Informanternas film 

Informanternas filmade material är korta fragmentariska klipp filmade i Säffles 

närmiljöer. Materialet är filmat med både telefonkameror och digital filmkamera. 

Klippen visar bland annat byggnader, gator och människor. Människorna gör något – 

de mekar med mopeder, joggar i skogen eller svarar på frågor som ställs av den som 

filmar. Intervjuerna i klippen med säffleborna är korta och ställer frågan: Vad tycker 

du om Säffle? Någon svarar bestämt medan någon annan inte svarar med annat än ett 

ansiktsuttryck. Ibland tycks kameran registrera oväntade bilder och spontana samtal 

och ibland tycks klippen vara planerade och regisserade. Filmklippen visar vad som 

finns framför kameran. Vad den som filmar ser framför sig. Informanterna har gjort 

en reflekterande dokumentation kring sin omgivning med kameran och på så sätt 

skapat en berättelse om sin stad, sina miljöer och sina vänner. I min sammanställning 

av deras filmade material har jag lagt till en svartruta mellan klippen som enligt mig 

för tankarna till ett ögonblink – ett ögonblick av Säffle.   

Jag har tagit del av informanternas arbetsprocess via kontinuerlig kontakt med 

deras bildlärare och via Skype-träff där informanterna berättat om arbetets gång. 

 

 

 
Informanterna under ett Skype-samtal 
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Teori och tolkningsram 
Som teori att filtrera materialet genom har använts diskursteori. ”Säffle” är diskursen. 

Med begrepp som regler, lagar och konventioner är staden en utmärkt arena att 

undersöka. Hur formas staden och invånarna genom kameralinsen? Gillian Rose 

skriver att ”diskurs är en särskild kunskap om världen som formar hur världen 

uppfattas och hur saker och ting görs i den”.9 Världen i det här fallet är Säffle och 

uppfattningen om världen konstrueras via medierna. 

 Filosofen och sociologen Michael Foucault menar att ”det är viktigt att notera att 

bilderna inte bara är faktorer i mellanmänskliga maktförhållanden, såsom förhållandet 

mellan dem som ser på och de som är betraktade, de är också beståndsdelar i en 

institutionell maktordning”.10 I denna undersökning ser jag medierna som 

maktordnande institutioner.  

Sociologen Simon Lindgren förklarar diskursanalysens grundtanke med att ”all 

form av representation – all betecknande verksamhet – regleras av både språkliga och 

sociala strukturer. När något sägs eller uttrycks så sker detta alltid i ett sammanhang 

för vilket det finns regler”.11 Dessa regler ligger i stadens diskurs, den struktur som 

kallas Säffle bär på arv långt tillbaka i tiden och har formats av sociala och språkliga 

strukturer och i detta språkliga inräknas även det dialektala. Lindgren fortsätter att 

förklara diskursanalysen med ”… Den har som sitt syfte att visa på hur språkbrukets 

sociala, historiska, kulturella och politiska sammanhang påverkar de betydelser och 

innebörder som skapas”.12  

 

Teoretiska begrepp 

Inom diskursen finns tillhörande relevanta begrepp som the gaze och the 

photographic truth.  

The gaze- begreppet, en engelsk term, som betyder att intensivt betrakta med 

begär eller åtrå, sammankopplas mestadels till en psykologisk voyeuristisk 

bildtradition men jag anser att det intensiva betraktandet på en landsort lämpar sig väl 

                                                
9 Rose, Gillian (2012), s. 190 (egen övers.) 
10 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa (2001). Practices of looking: an introduction to 
visual culture. Oxford: Oxford University Press, s. 93 (egen övers.) 
11 Lindgren, Simon (2005). Populärkultur: - teorier, metoder och analyser. Malmö: 
Liber, s. 126 

12 Ibid, s. 126 
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till min undersökning. Den blick vi ser på landsorten med skulle kunna vara medialt 

styrd av t.ex. TV -produktioner som kan använda sig av stereotypt och exotiserat 

berättande. Om bilderna av Säffle närmar sig sanningar om hur något verkligen är kan 

vara svårt, som med alla sanningar, att bevisa. Det mesta bildmaterialet från Säffle 

som jag arbetat med i undersökningen är redigerat på något sätt (t.ex. pålagd musik, 

ljudeffekter och visuella effekter) och eftersom all form av mediering är en utmaning i 

fråga om sanning använder jag därför termen visuell trovärdighet istället för 

fotografisk sanning.  
A photograph is often perceived to be an unmediated copy of the real world, a trace of reality 

skimmed off the very surface of life. We refer to this concept as the myth of photographic truth. For 

instance, when a photograph is introduced as documentary evidence in a courtroom, it is often 

presented as if it were incontrovertible proof that an event took place in a particular way. As such, 

it is perceived to speak the truth. At the same time, the truth-value of photography has been the 

focus of many debates, in contexts such as courtrooms, about the different ’truths’ that images can 

tell.13 
Däremot jämförs mediernas bilder med informanternas syn på staden och 

dokusåpornas deltagare och därigenom kan visuella trovärdigheter av andra mera 

sammansatta slag konstrueras. Den rörliga bilden med sitt tillhörande ljuddokument 

kanske trots allt närmar sig någon form av mer trovärdighet än fotografiet i 

betraktarens öga då ”vi inte har samma förväntningar på sanningshalt när det gäller 

tidningsfotografier som vi har på TV´s nyhetsbilder eller filmer som vi ser i en 

biosalong”.14  

 Då intensivt betraktande blickar framför TV´n avläser någon form av 

trovärdighet i de olika medieproduktionerna skapas endera en främmande distans eller 

en känsla av närvaro till det betraktade. Det är så fördomar eller bekräftelser 

upprätthålls via medier och på detta sätt besitter medierna en kraftfull maktposition.   

Jag kommer också ta upp sociologen Jean Baudrillards begrepp om hyperrealitet, 

samt närma mig begreppet normkritiskt förhållningssätt som fokuserar på 

konventioner ur ett rådande maktperspektiv. ”Normkritik handlar om att sätta fokus 

på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som 

påverkar uppfattningar om vad som är ’normalt’ och därmed oreflekterat uppfattas 

som önskvärt”.15  

                                                
13 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa (2001), s. 17 
14 Ibid, s. 20 (egen övers.) 
15 Internet: http://jamstall.nu/wp-content/uploads/2013/02/Konstruktiv-normkritik.pdf, 
s. 11. (2013-05-08) 
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Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som jag använt mig av diskuterar bland annat dokusåpans 

gestaltning av självpresentationer och identitetsskapande. Kulturvetaren Sofia Seifarth 

skriver i antologin Det vanställda ordet, utifrån antropologen Erving Goffmans bok 

Jaget och maskerna – En studie i vardagslivets dramatik (1998/1974), om att 

dokusåpans programmakare bearbetar programmet och deltagarna så överdrivet att 

det knappt går att avläsa någon form av trovärdighet i deltagarnas presentationer. 

Trots detta spelar genren dokusåpa eller reality TV på en autenticitet som förväntas av 

betraktaren. Man skapar i efterproduktionen dokusåpans iscensatta dramaturgi. Ordet 

doku i dokusåpa är en förkortning av dokumentär, som antyder konstruktion av 

trovärdiga men iscensatta verkligheter. Seifarth skriver att ”det typiska för 

dokusåpagenren är alltså att det inspelade – dokumentära – materialet redigeras till en 

berättelse som liknar såpoperornas intriger”.16 Dokusåpan är helt enkelt en blandning 

av dokumentär och fiktion där gränserna luckras upp och blir en berättelse som 

programproducenten berättar fritt utifrån programmens konstruerade karaktärsroller. 

 Medieforskaren Anja Hirdman skriver om reality-TV, emotionernas betydelse 

och om programdeltagarnas intimitet att ”det är de mest intima processerna i våra liv 

som skapar medieberättelser. Uppvisandet av en yttre ’sanning’ har bytts mot 

uppvisandet av en inre ’sanning”.17  

 Kristina Lundberg har skrivit om medierade bilder av den svenska bonden ur ett 

stereotypiskt perspektiv där hon i sitt examensarbete Se & hör! En bonde! visar 

resultat av den mediala mytbildningen av bonden som innehåller både konservativa 

och populistiska drag.18 

 

 

 
                                                
16 Seifarth, Sofia, Den iscensatta maskeraden : om framställningar och vanställanden 
i dokusåpor i Kylhammar, Martin & Battail, Jean-François (red.) (2006). Det 
vanställda ordet: om den svåra konsten att värna sin integritet. Stockholm: Carlsson, 
s. 124 
17 Hirdman, Anja, Televiserad verklighet och emotionernas betydelse i Edin, Anna & 
Vesterlund, Per (red.) (2008). Svensk television: en mediehistoria. Stockholm: Statens 
ljud- och bildarkiv, s. 270 
18 Lundberg, Kristina (2008), Se & hör! En bonde!: bilder av bönder i svenska media, 
Konstfack, Institutionen för bildpedagogik 
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2. Bearbetning och analys 

I min bearbetning och analys använder jag mig av intervjumaterialet med 

informanterna och vår syn på det sammanställda filmmaterialet från YouTube. 

Blicken på staden 

Att möta en blick, oavsett om den tittar ut från en bild eller är något man möter i vardagen, kan leda 

till att en situation blir obekväm. En anledning är att det kan innebära att man måste se sig själv 

genom någon annans ögon. Antingen vänder man bort blicken och förnekar det man ser eller så 

identifierar man sig med det man ser.19 

 

Vad är det för granskande blickar informanterna riktar mot staden? I både intervjun 

och i filmsamtalet avläser jag både ungdomarnas skamkänsla för de som medverkat i 

dokusåporna och för staden som de är medvetna att de själva är en del av. 

Informanten Hampus säger ”typiskt värmländska” om Familjen annorlunda-familjen 

och kan inte svara på vad som är typiskt värmländskt, men jag avläser ändå att han vet 

vad han menar med det. 

 Informanterna beskriver i intervjun staden som Värmlands håla, som ett getto 

och som en spökstad och de vet alla om att Säffle är Sveriges yngsta stad. Att de 

beskriver staden med negativt laddade ord som håla och getto kan enligt analysen 

både härröra från den bild de själva har av staden, men den kan likväl upprätthållas av 

mediernas konstruktion.  

Det som också framkommer i intervjun är att det informanterna tycker bäst om 

med Säffle är sommaren, då staden livas upp och att det är ”rent och mycket 

blommor” som Malin uttrycker det. Säffle blir enligt informanterna en mer levande 

plats under sommarhalvåret. Det är just i denna sommartid som produktionsbolagen 

kommer till Säffle och filmar sitt material till Bonde söker fru, Lite sällskap och 

Familjen annorlunda. Kanske är det så att man är mer avslappnad och befriad från 

vardagens måsten och bjuder lite mer på sig själv under denna tid, tänker jag. 

                                                
19 Sparrman, Anna (2006), Barns visuella kulturer – Skolplanscher och Idolbilder. 
Studentlitteratur, s. 19 
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En håla, spökstad eller ett getto? (från informanternas film) 

 

Trovärdig dramaturgi 

Informanterna anser att exempelvis dokusåpan Lite Sällskap uppvisar en trovärdig 

bild av deltagarna. Några informanter känner till en av deltagarna och intygar att 

denne framställts på ett adekvat sätt. De skäms å andra sidan över att dessa människor 

får representera deras hemstad och att det är pinsamt att säga till någon utomstående 

att man kommer från Säffle. Informanternas analys av YouTube-klippen visar att 

deltagarna sätter en fördummande och negativ stämpel på staden, men tycker 

samtidigt att programledarna Filip och Fredrik är roliga och lägger ingen skuld på 

programmet i sig. Trots den konstruktion som dokusåpan uppvisar i form av 

planerade lekar, inklippta reportage, pålagt ljud och subjektivt klippurval är alltså 

deltagarna enligt informanterna autentiska, eller visuellt trovärdiga, i sin medverkan. 

Kanske är det så att gränsen mellan ”såpans” dramatiserade konstruktion och 

dokumentärens ”verklighet” är så hårfin att den knappt är märkbar. Är det Filip och 

Fredriks lustigheter som skyler över tveksamheter och pinsamma ögonblick?  

 

Säffles representanter 

”- Jag tycker det stämmer överens väldigt bra!” säger informanten Sara om de filmer 

som hon fick se från Säffle under intervjun. Om man tittar på de dokumentärer, serier 

eller fiktiva filmer som behandlar livet på landsorten beskriver flertalet, enligt mig, en 

ganska snäv bild av hur människor lever sina liv, interagerar och socialiserar med 
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varandra. Det förefaller enligt min analys av YouTube-filmerna att människorna på 

landsorten lever ett enkelt och okomplicerat liv i mediernas berättelser. 

Vid flertalet tillfällen, i Lite sällskap och i privatpersonernas YouTube-klipp, 

åker (raggar)bilar i kortege upp och ner längs stadens huvudgata. Filmerna visar också 

ett Säffle där folktomma miljöer fladdrar förbi. Spökstaden som en av informanterna 

nämnde i intervjun. De rörliga bilderna visar fordon, garage, gator, alkohol, glada 

människor, Vänerns vattendrag, sommaren och människor som pratar med 

säffledialekt - allt detta representerar Säffle i mediernas berättelser.  

Den informationsfilm som finns med i YouTube-klippen visar bilder på 

människor, evenemang och platser från Säffle. Informanten Sara pekar direkt ut 

avsändaren under filmsamtalet: Kommunen. Jag vill veta om Säffle, likt andra 

landsorter, har någon form av anda - en Säffle-anda - där staden profilerar sig utåt och 

finner i inledningen till Säffle kommuns årsredovisning från år 2008 ett citat: ”Den 

positiva utvecklingen av samarbetsformerna mellan näringslivet och kommunen, den 

välkända Säffle-andan, uppmuntrar till kreativitet och vilja att pröva nya idéer”.20  

Oavsett hur Säffle konstrueras och presenteras i medierna så sätts Säffle på 

kartan och människor i övriga landet får upp ögonen för staden. Medierna ger 

marknadsföring åt kommunen. Medierna är indirekt medproducenter i det kreativa 

näringslivet som kommunen skriver om i årsredovisningen. Stadens varumärke 

formas genom medierna. Det blir tydligt för mig i filmanalysen av YouTube-klippen 

vilka slags bilder som skapar och formar Säffle stad. 

När jag frågar informanterna om mediernas effekt på staden säger de att de tror 

att ingen vill flytta hit efter att de har sett dokusåpaprogrammen. Trots 

kommunfilmens nyckelord trygghet, närhet och skapande verkar en ironisk mantel 

lagt sig över staden.  

Informanterna upplever att man gör narr av Säffle och att det inte gagnar någon. 

Informanten Sara önskar att TV-medierna kunde fokusera på det positiva med staden 

som t.ex. Säffleoperans produktioner. Samtidigt säger hon att det troligtvis inte skulle 

bli bra TV av det. Jag uppfattar det påståendet som att stadens publicitet, i tidningar 

och TV, oavsett bra eller dålig kanske har blivit nödvändig för att placera Säffle på 

Sverigekartan. 

                                                
20 Internet: 
http://www.saffle.se/Documents/Kommunledning/Ekonomi/%C3%85rsredovisning/A
rsredovisning_2008.pdf (ej säker URL). (2013-05-06) 



 16 

Exotiskt språk 

I analysen beskriver framför allt dokusåporna Säffles invånare som relativt 

okomplicerade, smålustiga, ibland nästan exotiska människor och deras personliga 

egenheter lyfts fram för att vi tittare ska lockas till förundran och eventuellt få oss ett 

gott skratt av dessa egenheter. Humorn är ett återkommande drag i dokusåporna som 

utspelar sig i Säffle. Den värmländska dialekten är framhävd i medier bland annat av 

komiker som skapat värmlandskaraktärer i humoristiska sammanhang. 

En rikstäckande TV-produktion når många målgrupper. Bonde söker fru som 

exempel är en tittarsuccé och självklart lägger man märke till Säffle genom deltagaren 

Karl Petter, med sin utpräglade dialekt. Informanterna beskriver säffledialekten som 

grov, att den klipper av och är mer värmländsk än karlstaddialekten. 

Det är bland annat dialekten som utgör den röda tråd som jag ser i min analys av det 

sammanställda materialet från YouTube. Det verkar vara ett kriterium för att en 

Säfflebo ska få vara med i en dokusåpa, att denne pratar säffledialekt som är en 

variant av värmlandsdialekter. Bilden av säfflebon verkar ligga i språket och dialekten 

snarare än i stereotypa attribut som raggarbilar och andra femtiotalsnostalgier. 

Säfflediskursen blir enligt analysen uppbyggd på språket och dialekten som formar 

stadens representativa karaktär för vad som är Säffle och inte är. Detta blir tydligt i 

YouTube-klippet med reklamfilmen från bensinbolaget St1, där informanterna 

analyserar skådespelarens dialekt. De tycker att den person som visas överdriver 

dialekten och låter fejkad. Skådespelaren är med andra ord inte en säfflebo. 

 

 
Troligtvis inte en säfflebo att döma av dialekten. (St1-reklamen från reklambyrån Stenström red cell) 
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Bildande bilder 

I min roll som blivande lärare behöver jag få syn på olika konstruktioner av Säffle för 

att kunna förklara hur det kommer sig att bilderna av min hemstad är så lika varandra 

i sin form och sitt innehåll. Till exempel är fordonkulturen flitigt representerad på 

YouTube när man söker på Säffle. Resultatet av detta visar att det finns ett starkt 

intresse för fordon och fordonskulturer i staden och då produceras sannolikt fler 

privatfilmer för att påvisa kulturens intresse. Det konventionella berättandet i både 

YouTube-klippen och i informanternas film känns igen från den amerikanska 

filmkulturen. Kamera som filmar ur förarens synvinkel, bilder på fordon som kör fort, 

pålagd amerikansk musik, amerikanska bilar och femtiotalets raggarkultur i fokus. 

Det liknar scener där bilarna har huvudrollen, människor i biroller och staden som 

kuliss.   

 Jag frågar informanterna om fordonskulturen i Säffle och den är enligt dem, som 

under min uppväxttid, fortfarande väldigt stark. En av informanterna har sökt till ett 

praktiskt gymnasieprogram med MC-inriktning. A-traktorer med spärrade växlar och 

sin röda reflextriangel är en vanlig syn på säfflegatorna då deras begränsade hastighet 

gör att de bara får vistas inom stadskärnan. Bilarna kör i cirklar runt i staden. Det vilar 

en optisk metafor över denna företeelse: det är skärpa i centrum men oskarpt i 

periferin - på vägarna som leder bort mot det okända. Det bekväma, bekanta och 

bevarande synliggörs på något sätt med fordonen som så ofta dyker upp i det rörliga 

bildmaterialet från staden, både i dokusåporna och i privatpersonernas klipp. 

 

 
En bekant syn i Säffle (från informanternas film) 
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Analys av informanternas film 

I informanternas filmade material synliggörs bilder och (bild)språk som liknar det 

som finns på YouTube om Säffle. Informanterna är troligtvis inte skolade i att berätta 

med filmspråkets konventionella metoder med bildutsnitt, bildvinklar och 

rörelsemönster med kameran, men de använder ändå filmspråkets metoder i sina 

visuella reflektioner. En femton-årig grundskoleelevs betraktelser genom kameran 

skiljer sig från ett medieproduktionsbolags på så sätt att eleven inte har de 

professionella kunskaper att arbeta med film och de yrkeskunskaper som ett 

medieproduktionsbolag har. Informanterna har ”lånat” de visuella uttryck och 

berättarkonventioner av det som de är vana att se i film och på TV. I deras material 

befäster de mycket av det visuella material som redan existerar av staden Säffle. De 

filmar intervjuer så som man ser på nyhetssändningar, de filmar översiktsbilder med 

långsamma panoreringar och de väljer att prata om roliga saker för att underhålla 

betraktaren.  

 

 
En skylt som visar aktiviteter i Säffle (från informanternas film) 

 

Det som kanske urskiljer sig mest är de fragmentariska klippen på skyltar av olika 

slag som visar vilken byggnad skylten tillhör. En industribyggnad, ett medborgarhus, 

ett kulturhus, en musikskola eller en skylt som visar vägen mot centrum och 

Göteborg. Trots att det är rörliga bilder stannar kameran framför skylten och betraktar 

lite svajigt vad det är vi tittar på. Dessa skyltar rymmer tankar om aktivitet. I de här 

byggnaderna pågår något. Den aktiviteten var nästintill bortglömd i intervjun då 

informanterna talade om Säffle som en spökstad där inget händer.  
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Det här visar att en del av filmklippen fokuserar på vad som finns tillgängligt i staden 

förutom det innehåll som TV-produktionerna tidigare visat och redan där ger klippen 

oss en föraning att Säffle erbjuder andra aktiviteter än de som redan representerats i 

andra medieproduktioner om Säffle.     

 

3. Tolkning och resultat
I tolknings- och resultatdelen av undersökningen backar jag tillbaka till syftet och 

frågeställningen för att kunna tolka resultatet utifrån det rörliga bildmaterialet, 

intervjun och filmsamtalet med informanterna. Hur har Säffle konstruerats i de 

bildmedier som tagits upp i undersökningen och hur förhåller sig informanterna 

egentligen till medierekonstruktionen av sin hemstad? 

 

Bevara betraktelsen 

Det resultat som framkommit i intervjun och filmsamtalet är att informanterna tycker 

att deltagarna i dokusåporna från Säffle framställs på ett pinsamt men trovärdigt sätt. 

TV-medierna visar en entydig bild av ett udda samhälle där dialekten är i fokus. 

Medierna bekräftar genom sin närvaro i staden upprepningar av de mönster och 

konventioner som tidigare synliggjorts i t.ex. TV. Medierna kommunicerar hur, vem 

och på vilka sätt säfflebon är och framställs. Informanterna känner tydligt igen bilden 

av Säffle i YouTube-klippen och kanske även delar av sig själva i det filmmaterial de 

får se. 

 Genom att upprepa mönster, strukturer och koder formar medierna bilder som 

synliggör det exotiska, stereotypa och konventionella Säffle. De rörliga bildmedierna, 

i synnerhet dokusåpaformatet, försöker också frigöra de privata ögonblicken till 

offentliga handlingar. Vad som är trovärdigt eller inte har inte längre betydelse, det 

handlar snarare om att göra bra TV, som en av informanterna uttrycker sig. 

Sociologen Jean Baudrillard menar att detta är en hyperrealitet som ”innebär att 

gränsen mellan det simulerade och det verkliga upplöses”.21 Näst intill likt en skröna. 

 ”Sanningarna” som TV-formatet vill uppvisa bekräftas så länge som 

konventionen bibehålls. Till slut börjar vi tro på det vi ser när upprepande bilder, 

verkliga som overkliga, ihärdigt matar näthinnan. Säffle verkar ha svårt att kunna 

                                                
21 Lindgren, Simon (2005). Populärkultur: - teorier, metoder och analyser. Malmö: 
Liber, s. 170 
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producera andra typer av bilder än de redan bekräftade. En lösning skulle kunna vara 

tillämpning av normkritiskt tänkande i medierna. Att bryta normativa mönster kan 

vara så enkelt som att producera en film som visar andra företeelser än de som redan 

representerar staden Säffle. 

 

Medierna har makten 

Mediernas sätt att presentera landsorten på tenderar ofta att bli konventionella 

bildvisningar. Det verkar bekvämast så att landsorten bibehåller sitt varumärke med 

attribut som upprätthålls år ut och år in. Filmens kraft, med bild, ljud och berättelser 

är idag ett knapptryck bort och tillgängligheten finns dygnet runt på internet. Vissa 

säfflebor har blivit tillfälliga kändisar som enligt mina informanter mest gör bort sig i 

TV-rutan och inte är representativa för stadens bästa. Informanterna har i dessa 

sammanhang inget att säga till om, vad som visas och vad som bör visas i TV-

medierna. Det styr medierna över själva. Det är de stora TV-producenterna, som t.ex. 

Kanal 5 och TV 4, som enligt tolkningen av undersökningen har makten över hur 

Säffles konventioner behålls. Ungdomarna har vant sig vid att ett stereotypt 

berättargrepp tagits om deras stad och slutat att bry sig om vad som sägs om Säffle. 

Informanterna tror att befolkningstillväxten kommer att avta ännu mer så länge som 

medierna gör narr av staden. 

 I YouTube-klippet, där programledarna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson 

sitter i SVT´s program Gomorron Sverige och pratar om deras produktion Lite 

sällskap, handlar en fråga om det finns någon risk att de (dokusåpadeltagarna från 

Säffle) ska uppfattas som konstiga? Filip svarar då att ”vi försöker ta dem på extremt 

stort allvar”. Det försöket misslyckades enligt tolkningen från undersökningen med 

mina informanter.  

 

4. Slutdiskussion 
Som blivande mediepedagog har jag ansvar att visa bilders konventioner, 

konstruktioner och jämföra skillnader istället för att påtala rätt eller fel. Jag använder 

gärna de rörliga bilderna av Säffle som exempel i min undervisning. Det utgör ett bra 

underlag för diskussioner och förståelser för hur något presenteras inom diskursens 

ramar. Internet är ett bra verktyg att använda för att kunna sammanställa och jämföra 

konstruktioner inom till exempel film. Att som lärare använda filmsamtal som metod i 
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analyssyfte visar sig som ett gott exempel för att utöka svaren och innehållet i en 

undersökning. Jag har blivit medveten om att mediernas konstruktioner av Säffle är 

problematisk, då medierna upprätthåller en stereotyp bild som är svår att förändra. Jag 

har genom undersökningen vidgat mina kunskaper och fått större insyn i 

mediefabrikernas konstruktioner. Det ger mig goda förutsättningar som lärare i 

medieämnen.  

När en deltagare i en dokusåpa är medveten om risken att framställas som ett fån 

säger det en del om medvetenheten inför dokusåpans format. Deltagaren har en tydlig 

bild av vad formatet innebär och vilka blickar som stirrar och dömer. Innehållet 

verkar vara detsamma sedan dokusåpans start. Människor tävlar om pengar, kärlek 

och kändisskap. Människor har ett behov av att synas och bli sedda – att bli intensivt 

betraktad. Men det handlar inte bara om enskilda individer som synliggörs i medierna. 

Det handlar här om en hel stad som exponeras och presenteras på ett visst sätt. Ett sätt 

som verkar svårt att byta ut mot något annat.  

För att lyfta fram nya sidor av Säffle skulle man kunna offentliggöra en mer 

komplex bild av staden, där andra typer av visuella trovärdigheter än de rådande och 

konventionella får uttryckas och på så sätt ge utrymme för ett mer mångfaldigt 

berättande. Vilka typer av berättelser om staden som ska ta plats behöver nog 

säffleborna fundera över och presentera själva, istället för medierna som utifrån 

bekräftar normerna om vad Säffle är eller inte är.   

Att dokusåporna som utspelar sig i Säffle ofta använder en glad och humoristisk 

ton kanske inte kan tyckas så skadligt. Det är ju bara underhållning i TV. Men 

mediernas effekter av konstruktionen av en mindre stad kan få konsekvenser i 

framtiden. När mina informanter menar att Säffle är staden dit ingen vill flytta och 

pekar på dokusåpan Lite sällskap som en av anledningarna förstår jag att det är ett 

problem. Produktionsbolaget har valt sina karaktärer, som blir representanter för en 

hel stad. Informanterna menar att de gör bort sig och sätter negativ stämpel på staden. 

Är det en sådan stad människor vill flytta till eller leva i? 

Undersökningen visar att i Säfflediskursen är språket ett betydelsebärande 

tecken. TV-medierna ”rollsätter” sina dokusåpaproduktioner med säfflerepresentanter 

som talar bred värmländska, för att påvisa den genuint trovärdige säfflebon. Dialekten 

är representerad i populistiskt humoristiska mediesammanhang och därigenom kan 

TV-tittaren möjligen få svårt att särskilja gränser mellan humor och allvar eller när 

det är ”på riktigt” i dokusåporna. Säfflebon med sin dialekt fortsätter att konstrueras i 
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efterarbetet av dokusåpan, med musik, ljud, klipparbete och grafiska effekter. På så 

sätt presenteras säfflebon som en konstruerad karaktär, en hyperreell person, trots att 

informanterna styrker några deltagares autenticitet. Mediernas upprätthållande av 

stereotypa konventioner för att skapa visuella trovärdigheter gör, enligt 

informanterna, endast skada på staden och dess invånare i form av förlöjligande.    

 

Säffle play 

De rörliga bildmedierna som marknadsförs visuellt verkar spela en viktig roll, inte 

minst för landsorten. De synliggör hur något ser ut och verkar vara. På vilka sätt som 

medierna väljer att presentera landsorten i framtiden återstår att se. Dagens ungdomar 

skolas in i tekniska förutsättningar där internet ersätter TV´n och programtablån 

upplöses i olika play-kanaler där man väljer vad och när man ska titta på något. Min 

förhoppning är att Säffle skapar en egen ”play-kanal” oberoende från 

utifrånperspektivet och mediala voyeurer från storstäderna som filmar med 

stereotypfiltret på.  

 Så till alla er med A-traktorer i Säffle stad: 

Dra ur spärren, punktera cirkeln, krossa backspeglarna, töm minneskortet, sätt på 

vidvinkelobjektivet och rulla kameran. Det är dags att betrakta hemtrakten. 
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