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Abstract:  
RFSU- Do you want to? -A multimodal analysis of the RFSU’s (the Swedish Association for 
Sexuality Education) school material to encourage mutual sexuality !
The purpose of this study is to identify the semiotic resources, by using a multimodal analysis, that 
the RFSU uses to communicate the creation of relationships between participants to express their 
aim. Furthermore, to examine the basic thoughts that the RFSU has about standards due to gender 
should be eliminated, and how these become evident in the films. The starting point for the essay is 
questions about how the RFSU creates a relationship with the audience through the semiotic 
resources, as well as the manner in which it is possible to derive the RFSU’s basic thoughts about 
breaking the standards and working towards stereotypical gender roles. !
The material I examine consists of two short films belonging to a collection of school supplies 
under the name titled ”Vill du?” (Eng. ”Do you want to?”) that the RFSU has created for the 
education of secondary school students. The method is based on a sociosemiotic perspective where 
the material is analyzed by a composition analysis, an ideational analysis and an interpersonal 
analysis. The dialogues are analyzed based on the systemic functional grammar and the discussion 
of the results and how they are linked to the theory that there is a heteronormativity in today's 
society, which the RFSU wants to break through. The conclusion is that RFSU uses semiotic 
resources such as young participants, communication tools, such as: Skype, computers and phones, 
and other typical youth-related things. The most prominent result of the analysis that is actively 
breaking the standards against the heterosexual norm is that one film, ”Gorillan”, which works 
against the stereotypical gender roles, where it is the male who is subjected to sexual harassment; 
and the second film works against the norm of heterosexuality as it is about two gay guys. !
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!
1. Inledning 

De flesta har både positiva och negativa erfarenheter av sex och enligt RFSU (Riksförbundet för 

sexuell upplysning) finns det undersökningar som visar att de allra flesta beskriver sitt senaste 

sextillfälle som ”positivt” och ”upphetsande”. Samtidigt har många erfarenhet av sexuella 

övergrepp och sex mot sin vilja. RFSUs eget syfte med materialet Vill du?, som är en samling 

filmer med tillhörande skolmaterial i form av frågeställningar, är att förebygga uppkomsten av 

sexuella trakasserier. De menar att de flesta idag har rätt attityder kring vad som är rätt och fel, men 

att det är för få som agerar utifrån dessa (RFSU, 2015). Sexuella övergrepp innebär att någon gör 

något sexuellt med en annan person mot dennes vilja. Det kan till exempel handla om att ta på 

någons kropp, tvingas eller övertalas att titta på någon annans kropp eller röra vid den, och något 

som är viktigt att veta är att alla former av sexuella övergrepp alltid är olagliga (Simonsson, 

2012:100-101). 

!
I bakgrundstexten till RFSUs skolmaterial, som handlar om sexuella övergrepp, skriver RFSU 

själva att syftet med filmerna, och övrigt skolmaterial under kategorin Vill du?, är att främja en 

ömsesidig sexualitet. Detta stämmer överens med RFSUs grundsyn som är att all sexualitet ska 

bygga på samtycke och ömsesidighet. De förespråkar att det inte finns några sexuella praktiker som 

är bättre eller sämre än andra så länge det finns ömsesidighet (RFSU, 2016). En viktig del i deras 

förebyggande arbete är att kritiskt granska normer kring maskulinitet. I den Nationella 

trygghetsundersökningen (NTU) visas att den mest utsatta gruppen för sexualbrott är kvinnor 

mellan 16 och 24 år där 9,0% uppgav att de blivit utsatta för sexualbrott under 2015 och under 

samma år var 97% av de som misstänkts för sexualbrott män (BRÅ, 2016). RFSU berättar att både 

svensk och internationell forskning visar på en tydlig koppling mellan mäns attityder kring 

jämställdhet och deras våldsutövande. Normer för kön är centralt när unga killar utövar våld och de 

som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet utövar mer våld. Därför arbetar 

RFSU aktivt för att bryta och arbeta mot dessa stereotypiska normer även i ett sådant här arbete där 

det är sexuella trakasserier som står i fokus (RFSU, 2015).  

!
!
!
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Det är deras sätt att jobba för att bryta stereotypiska normer och minska sexuella övergrepp som jag 

genom en multimodal analys ska undersöka. Jag ska titta närmare på vad det är i RFSUs filmer som 

är normbrytande och hur filmernas komposition är konstruerad utifrån syftet att undervisa och visa 

på reella sexuella situationer där det kan finnas oklarheter om vad den andra vill. Det har fångat mitt 

intresse då det handlar om social interaktion som delvis grundas i de samhällsnormer vi pådyvlas 

och den kultur som har skapats. Jag vill ta reda på mer specifikt vad i dessa filmer som utmärker sig 

och går ifrån normen, och om det går att se om RFSU arbetar för att främja en ömsesidig sexualitet i 

ett material som inte explicit handlar om det. 

!
De rollfördelningar utifrån kön vi har i samhället idag grundar sig i fördelningar som skett långt 

tillbaka i tiden. Historiskt sett har kvinnor haft en underordnad roll i samhället och det har skapats 

tydliga sociala konstruktioner över tid kring hur vi ska bete oss utifrån den könstillhörighet vi har 

(Bourdieu, 2001:63). Vi är inte heller fullt medvetna om den verklighet vi lever i då vi innefattas 

som objekt i den värld vi försöker uppfatta vilket också bidrar till att vi fortsätter spä på och 

upprätthålla dessa sociala strukturer omedvetet (Bourdieu, 2001:15). Eftersom de sociala 

konstruktionerna inte tillhör någon biologisk eller psykologisk natur (Bourdieu, 2001:69) tror jag att 

det går att skapa förändringar i strukturen genom att bland annat arbeta förebyggande och visa på 

exempel där normerna bryts.  

!
För att förstå skillnader i hur människor beter sig utifrån könstillhörighet, samt vilka normer som 

råder är det viktigt att förstå skillnaden på begreppen kön och genus. Först på 1970-talet uppstod ett 

behov av ett annat begrepp på kön. Man ville få bort den biologiska grunden då kunskapen om att 

kön var mycket mer komplext än att män och kvinnor bara gick in i roller och livsuppgifter baserat 

på deras kroppars biologi och begreppet genus kom till. Genus handlar om det kön som är socialt 

och kulturellt skapat frånkopplat det biologiska (Edlund m.fl. 2007:29). 

!
!
2. Syfte & frågeställningar  

Som ovan nämnt fortsätter vi att spä på och upprätthålla de sociala strukturer vi upplever eftersom 

vi inte kan uppfatta den värld vi innefattas av på ett objektivt sätt. En av dessa sociala strukturer är 

heteronormen och hur sexualkunskap lärs ut på ett sätt där heteronormativitet ses som det normala 

och självklara. Men vi är i en förändrings tid. RFSU har skapat ett skolmaterial där det finns 
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normbrytande inslag. De fungerar fortfarande för att väcka tankar och skapa reaktioner, eftersom 

det än idag inte ses som lika normalt att inte vara heterosexuell som att vara det. Tanken med min 

analys är att visa på hur filmerna speglar en del av hur dagens samhälle ser ut och i vilken riktning 

vi förhoppningsvis, med hjälp av RFSU, är påväg. Syftet är därför att, genom en multimodal analys, 

kartlägga vilka semiotiska resurser RFSU använder sig av i sina filmer för att förmedla 

kommunikationens betydelse i relationsskapandet mellan deltagarna. Men också att undersöka hur 

RFSUs grundtankar kring normbrytande realiseras i filmerna. Därför har jag valt att utgå ifrån 

följande frågeställningar: 

!
!
2.1 Frågeställningar 

* Hur synliggörs arbetet för att att främja ömsesidig sexualitet genom användningen av de 

semiotiska resurserna i filmerna? Är filmernas utformning koherent med den öppensinnade 

inställning RFSU har till sexualitet och samhällsnormer? 

* Vilka likheter och skillnader finns det i språkanvändningen i filmerna? Hur kommunicerar 

deltagarna med varandra genom sitt kroppsspråk? 

!
!
3. Tidigare forskning  

I det här avsnittet redogörs för tidigare forskning och viktig bakgrundskunskap inom samma ämnen 

som den här uppsatsen berörs av. Avsnittet inleds med tidigare forskning om normkritisk pedagogik 

som handlar om strategier för lärande för förändring och hur man ska gå till väga för att bryta 

normer. Därefter kommer tidigare forskning om sex och samtycke och hur det kan diskuteras utifrån 

lagstiftningen och vilka frågor som bör tas upp för att underlätta bedömningen för vad vi bör godta 

och inte gällande sexuella trakasserier med mera. Sist redogörs för en forskningsrapport som 

handlar om barns uppfattningar av könsnormer på film då det är en viktig aspekt i hur ungdomar 

och unga vuxna uppfattar könsnormer. Uppfattningen om normer skapas hos oss redan från 

barnsben och har påverkan på hur vi uppfattar dem i högre åldrar. 

!
!
!
!
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!
3.1. Forskning om normkritisk pedagogik 

RFSUs material ”Vill du?” är skapat för undervisning inom sex och samlevnad i skolor. Därför har 

jag i det här avsnittet tagit med en sammanfattning av en del av Janne Bromseths forskning som 

handlar om att utbilda på ett pedagogiskt sätt inom ämnet könsnormer och sexualitet. RFSU är en 

del i det här arbetet då organisationen arbetar för att väcka tankar kring normer och sexualitet utan 

att det nödvändigtvis behöver vara det initiala ämnet i skolmaterialet.  

!
Vilka konsekvenser en normkritisk pedagogik får i praktiken finns det inte så mycket dokumenterad 

kunskap kring i svenskt sammanhang. Detta är något som Janne Bromseth har skrivit om i sin bok 

Normkritisk pedagogik; makt, lärande och strategier för förändring (2010). Utgångspunkten för 

boken handlar om hur arbetet ska gå till för att utmana normer kring kön och sexualitet på ett 

neutralt sätt utan att ta andra maktrelationer för givna. En fråga hon ställer sig är om det verkligen 

går att förändra heteronormativitet utan att prata om till exempel homosexuella som grupp eller 

stereotypisera människor. Bromseth är ingen språkvetare, men språkvetenskapen finns med som en 

del i forskningen. Hennes forskning handlar om hur lärare och elever kan bli medvetna om de 

normer som finns då det är normer som synliggörs och problematiseras i hennes metoder. Syftet är 

att arbeta mot diskriminering och öppna upp för nya tolkningar och ifrågasätta normer.  

!
I boken, som är en antologi, skriver genusvetaren Renita Sörensdotter om hur lärare kan använda 

sig av den normkritiska pedagogiken på så vis att läraren själv har ett kritiskt förhållningssätt till sig 

själv och sina handlingar samt vilka normer hen själv förmedlar i sin position som lärare och 

problematiserar dessa. Enligt Sörensdotter är det av yttersta vikt att läraren själv förstår vad normer 

är, hur de fungerar och vad hen själv har för förhållningssätt till dem.  

!
3.2. Forskning om sex och samtycke 

RFSU skriver själva att syftet med deras skolmaterial är att främja ömsesidig sexualitet och att 

deras grundsyn är att all sexualitet ska bygga på samtycke och ömsesidighet. Därför har jag valt att 

ta med forskning som handlar om samtycke till sex som syftar till att väcka tankar och åsikter för att 

föra diskussionerna vidare om var gränsen ska dras.  

!
! !
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Petter Asp skriver i Sex & samtycke (2010) om ämnet samtycke till sex. Texten är en 

forskningsrapport och handlar om samtyckte och olika typer av tvång och samtyckte, samt olika 

typer av utnyttjanden och samtycke. Hans huvudpunkt i rapporten är att utifrån den svenska 

straffrätten diskutera den utpräglat normativa frågan om vad vi bör godta som ett straffrättsligt 

särskiljande samtycke. Den handlar också om vilka frågor som är relevanta i en bedömning för vad 

vi bör godta och inte, vilket han undersöker genom en analys av hur samtycke relaterar till tvång 

och utnyttjande med mera.  

!
Syftet med rapporten är att skapa en början till ett slags system gällande hur frågan om samtyckte 

inom sexualbrottslagstiftningen kan hanteras och diskuteras. Det finns alltid olika uppfattningar om 

var gränsen ska dras mellan olika situationer och det går därför inte att ge några tydliga och raka 

svar kring vad som är rätt och fel. Det Asp kommer fram till i sin analys är ett försök och förslag till 

vilka frågor som bör ställas, hur olika frågor och begrepp hänger ihop och vilka frågor som förtjänar  

betydligt mer uppmärksamhet än de hittills fått. Han menar att undersökningens värde inte är direkt 

kopplat till konkreta lagstiftningsreformer, men att den kan bidra till tänkandet och skapa vidare 

diskussioner kring ämnet (Asp, 2010).  

!
3.3. Forskning om hur könsnormer uppfattas på film 

I sitt examensarbete, Barns uppfattningar och reflektioner kring könsmönster på film, skriver Sofia 

Metso och Maria Persson (2007) om hur barn uppfattar könsnormer på film. Syftet är att genom 

gruppintervjuer ta reda på och skapa en djupare förståelse och en inblick i hur könsnormer i filmer 

uppfattas av barn. Undersökningen är utformad efter gruppintervjuer av en flickgrupp och två 

pojkgrupper med sammanlagt tolv barn i årskurs tre.  

!
För min uppsats är detta relevant för att ge en inblick i hur påverkade vi människor är redan från 

tidig ålder då vi präglas av könsnormer redan som barn. Det Metso och Persson kommer fram till är 

att barnen reflekterar mycket kring könsnormerna och vill leva upp till dem. Men de ifrågasätter 

dem inte över huvud taget. Flickorna kunde ifrågasätta det manliga idealet till viss del. Men det 

kvinnliga idealet var något de själva ville leva upp till, precis som de manliga idealet var något 

pojkarna ville leva upp till (Metso och Persson, 2007). 

!
!
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3.4. Forskning om språk och sexualitet 

Några internationellt viktiga forskare inom språk kopplat till kön och sexualitet är Deborah 

Cameron och Don Kulick. De skriver i sin bok Language and sexuality (som är en samling av 

viktiga artiklar för språk och sexualitet) om hur språk och sexualitet hör ihop. I sin analys kommer 

de fram till att heterosexualitet måste könas eftersom kön (gender) är en del av dess praktik. Att ha 

ett helt och hållet könsneutralt angreppsätt på sexualitet blir näst intill en omöjlighet då det inte går 

att tala om olika sexualiteter utan att blanda in kön. De menar att språket har en konstruktiv karaktär 

där vi människor fortsätter att återskapa dess betydelser. Genom att människor använder språkliga 

uttryck som initialt anses vara maskulina i en specifik kontext kan de också återskapa eller utmana 

det som uppfattas som maskulint i samma kontext. Vi kan alltså iscensätta normerande genus 

genom att använda oss av typiskt maskulina eller feminina uttryck. Genus och andra 

kategoriseringar växer fram och återskapas genom vår språkanvändning (Cameron m.fl. 2003). Att 

titta på hur språket används kopplat till kön och sexualitet är viktigt att ta upp eftersom språket är 

vårt verktyg för att återskapa eller förändra våra föreställningar, som i det här fallet handlar om 

sexualitet och könsnormer. 

!
!
4. Teoretisk ram 

I följande avsnitt redogörs för de teoretiska utgångspunkter jag har i min uppsats. Det inleds med en 

redogörelse för sociosemiotiken och den tillhörande systemisk funktionella analysen (SFG). 

Därefter kommer för en beskrivning av den utgångspunkt jag har gällande kön och 

heteronormativitet. Det vill säga att det är socialt skapat och har funnits i vårt samhälle sedan långt 

tillbaka i historien.  

!
4.1. Sociosemiotik 

Den analysmetod och de grundläggande teorier jag använder i den här uppsatsen härleds främst till 

Björkvalls avhandling Svensk Reklam och dess modelläsare (2003). Hans analysmodell, som min 

analys är inspirerad av, redogörs i metodavsnittet nedan. Den teoretiska utgångspunkten är 

sociosemiotiken som innebär att alla uttryck och de resurser som används verbalt och visuellt för att 

visa något är betydelseskapande i en viss kontext (Van Leeuwen, 2006:4). I Björkvalls bok, Den 

visuella texten, finns ett citat hämtat från lingvisten Michael Halliday som lyder:  

! !
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” Oavsett om kommunikationen sker verbalt eller genom bilder, måste språk och bild ha 

resurser för att kunna uttrycka de betydelser som de som kommunicerar eftersträvar. 

Finns det inte sådana resurser inom ett kommunikationssätt så skapas de, eller så 

uttrycks betydelsen med hjälp av andra kommunikationssätt”. s.12. 

!
Det handlar alltså om de verktyg som används i skapandet av en text som till exempel 

kameravinkel, layout, färger, avstånd och så vidare, och hur dessa är betydelsebärande för kontexten 

(Björkvall, 2009:12). Dessa betydelser kan kategoriseras utifrån tre olika metafunktioner: 

Ideationella, interpersonella och textuella. Den ideationella och den interpersonella metafunktionen 

är de två som undersöks i mitt material. Den textuella metafunktionen fyller ingen större funktion i 

filmerna, då de består till större delen av visuella och verbala element snarare än textuella. I 

analysen av den ideationella metafunktionen beskrivs vem som gör vad mot någon annan, eller var 

ett visst föremål är placerat i relation till andra föremål. Den interpersonella metafunktionen handlar 

om hur relationen mellan två deltagare skapas och de betydelsebärande språkhandlingarna 

undersöks (Björkvall, 2009:11).  

  

4.1.1 Systemisk funktionell grammatik 

Den teoretiska utgångspunkten för den interpersonella analysen av det verbalspråkliga innehållet i 

mitt material är systemisk funktionell grammatik, hädanefter kallad SFG. Det är en språkmodell, 

uppkommen av Michael Halliday, som utgår från sociosemiotiken där betydelse och funktion står i 

fokus. Den interpersonella analysen syftar till att, genom kategoriseringar av språkhandlingar, 

synliggöra relationen deltagarna emellan (Holmberg m.fl. 2013:11).  

!
SFG beskrivs i Funktionell textanalys (2013) som en holistisk språkmodell som innefattar det som 

annars kallas semantik, lexikon, grammatik, fonologi, pragmatik och informationsstruktur. Men 

dessa fenomen sorteras istället i en typ av kategoriseringar som kallas skikt, och metafunktioner. 

Skikten beskriver hur språket fungerar meningsskapande i olika kommunikativa sammanhang. 

Tvärs genom skikten går språkets metafunktioner, den ideationella, den interpersonella och den 

textuella metafunktionen. Metafunktionerna handlar om att beskriva övergripande och allmänna 

funktioner som gäller både det som sker i kontexten, de språkliga yttrandena samt deras 

lexikogrammatik och semantik. I varje text ingår dessa tre metafunktioner: något pågår 

(ideationellt), det finns en relation mellan deltagarna (interpersonellt) och någon form av 
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kommunikationssätt används (textuellt) (Holmberg m.fl. 2013:10). På samma sätt har varje enskilt 

yttrande tre dimensioner; en för varje metafunktion. Det realiserar vår erfarenhet av världen 

(ideationellt), det reglerar vår relation till mottagaren (interpersonellt) och organiserar den 

information vi ger (textuellt) (Holmberg m.fl. 2013:11).  

!
Den här typen av analysmodell fungerar bra för att visa att språket inte bara speglar verkligheten 

utan också är med och formar vår bild av världen (Holmberg m.fl. 2013:7), vilket jag tycker passar 

bra till min analys som till viss del handlar om detta. Jag instämmer också med citatet nedan om 

synen på språket inom SFG.  

!
”SFG är en språkmodell som utgår från att språket lever och verkar som texter och att 

det är därför grammatiken ser ut som den gör. Användningen i kontext ses inte som en 

variation eller avvikelse från det regelbundna, utan som en grund som gör att 

regelbundenheter formas.”  (Holmberg m.fl. 2013:9).  

!
4.2. Konstruktion av kön och heteronormativitet 

Som tidigare nämnt har de rollfördelningar i samhället utifrån kön vi har idag skapats långt tillbaka 

i tiden (Bourdieu, 2001:63). Teorin har som utgångspunkt att kön eller genus är något socialt skapat. 

I boken Ungdomar och sexualitet skriver Margareta Forsberg att den franska filosofen Simone de 

Beauvoir menar att en människa inte föds till man eller kvinna, utan att det är något man blir. 

Forskning idag är till stor del utformad efter kategorierna ”manligt” och ”kvinnligt” och att 

definieras som man eller kvinna innebär att definieras enligt de mallar som uppfattas vara 

utmärkande för respektive kön (Forsberg, 2006:36). Vi möts dagligen av stereotypa bilder av vad 

som är typiskt manligt och kvinnligt, där könen man och kvinna konstrueras som varandras 

motsatser och som för oss känns helt verkliga (Forsberg, 2006:37).  

!
Heteronormativitet innebär att de normer kring kön som råder i dagens samhälle utgår ifrån en 

heterosexuell sexualitet som ett slags normaltillstånd. Heteronormen utesluter andra sexuella 

identiteter och innebär att det finns en klar och tydlig uppfattning om två olika och motsatta 

könsidentiteter (Bredström, 2005:61).  Det är utifrån den här teorin kring konstruktioner av kön och 

heteronormativitet som den allmänt kända synen på ett slags ”normaltillstånd” gällande sexualiteter 

som jag kommer att utgå ifrån i diskussionen längre ner i uppsatsen. 
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5. Material och metod 

I det här avsnittet redogörs för det insamlade materialet, samt den analysmetod som används. Till att 

börja med kommer en beskrivning och motivering kring materialurval, samt en närmare beskrivning 

av det innehållsliga i materialet. Därefter beskrivs analysmetoden och den analysmodell jag har valt 

att använda på mitt material. Se bilagor i avsnitt nio, samt länkar till filmerna i referenslistan för 

materialet i sin helhet.  

!
5.1. Material 

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) är en ideell organisation för sexualupplysning och 

sexualpolitik (RFSU, 2009). I deras arbete för sexualupplysning har de utvecklat en skolsajt där det 

finns samlat skolmaterial för lärare att hämta. Jag har valt att titta närmare på ett material som ligger 

samlat under namnet Vill du?, som syftar till att undervisa om och motverka sexuella övergrepp. 

Materialet är gratis och offentligt och kan ses av alla, men är utformat för skolundervisning för 

högstadie- och gymnasieelever. Därför är det utformat främst för mottagare som kanske inte själva 

väljer att titta på materialet, men berör något som många kan tänkas ha behov av att få en djupare 

förståelse kring. Hela materialet som går under namnet Vill du? består av fem stycken kortfilmer 

med tillhörande lärarhandledningar och diskussionsfrågor till varje film. Dessa filmer måste 

utformas utifrån ett brett spektra av mottagare eftersom det riktar sig till ett stort antal människor i 

olika åldrar. Utöver det undervisande skolmaterialet finns även ett dokument med 

bakgrundsinformation där syftet beskrivs mer ingående från RFSUs perspektiv.  

!
De fem filmerna är ganska lika i det att de alla visar på situationer kopplade till sexualitet som 

väcker frågor kring hur man kan visa vad man vill och hur man kan veta vad någon annan vill. 

Filmerna visar detta genom att lyfta positiva eller negativa teman kring sexualitet. Alltså genom att 

visa hur man ska och hur man inte ska göra. I avgränsningen av detta material har två av de fem 

filmerna valts ut; ett som speglar ett negativt tema (Gorillan) och ett som speglar ett positivt tema 

(Basketkillarna). Detta anser jag vara ett lämpligt omfång på material för min analys, samt att ett 

större urval av filmer inte hade givit så mycket mer till analysen sett till hur mycket mer tid och 

resurser det hade förväntats ta.  

!
! !
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5.1.1. Film 1: Vill du? Gorillan 

För enkelhetens skull döper jag karaktärerna till de fiktiva namnen Lisa, Anna och Hampus (samma 

namn används i kommande transkriptioner i en senare del av uppsatsen). Filmen är cirka två 

minuter lång och inleds med en scen där Hampus sätter sig ner och ett Skype-samtal startar. Det 

visar sig vara två tjejer på andra sidan skärmen, och han kallar dem för modeller. Samtalet övergår 

till lite skolprat innan tjejerna snabbt byter ämne till att kommentera Hampus kropp. De ber honom 

att ta av sig tröjan och ”göra gorillan”. De övertalar honom att göra det, men när han har gjort som 

de vill slänger de ur sig kommentarer om att han kanske borde träna lite mer och så vidare. Hampus 

svarar då med en nedstämd röst att han måste göra klart sin läxa och sedan lägger han på samtalet.  

!
5.1.2. Film 2: Vill du? Basketkillarna 

Även i den här filmen döper jag karaktärerna till fiktiva namn, Tobias och Aron, som också används 

senare i analysen i en transkription av filmens dialog. Filmen inleds med helt svarta bilder och ett 

telefonsamtal där Aron berättar för Tobias att han är framme på bestämd plats, varpå Tobias ger 

vidare instruktioner på hur han ska ta sig vidare. Nästa scen är i ett hem, där Aron frågar Tobias om 

det är här han bor, varpå Tobias svarar ja. Filmen fortsätter med att Tobias ger Aron ett linne, de tar 

kort på Aron iklädd linnet och sedan sätter de sig i Tobias säng för att kolla på bilder på Tobias 

dator. Efter en stund kysser Tobias Aron, som först kysser tillbaka, men sedan ryggar undan lite. De 

avbryter kyssandet och nästa scen är senare på kvällen när de ligger på mage i sängen bredvid 

varandra och spelar tv-spel. De skrattar och har roligt med varandra och filmens sista scen är att de 

kysser varandra igen utan att någon av dem ryggar undan den här gången.  

!
Utifrån dessa två filmer har jag valt att ta ut stillbilder till min analys. De utvalda stillbilderna är 

tagna med ungefär lika stora mellanrum och urvalet är gjort så att så mycket som möjligt från 

filmerna tas med visuellt utan att behöva beskriva allt för mycket vad som händer mellan dem. 

Tanken är att analysera filmerna och de semiotiska betydelserna utifrån filmernas komposition, men 

att bilderna ska användas som ett verktyg till detta för att göra det mer tydligt och överskådligt. Den 

verbala texten, alltså det som sägs i filmerna, transkriberas för att sedan användas till en förenklad 

version av en typ av samtalsanalys med utgångspunkt för SFG (systemisk funktionell grammatik). 

Jag har också valt att ta med RFSUs egen bakgrundstext till det här skolmaterialet till den senare 

delen av analysen samt diskussionen för att ta med vad RFSU själva anser vara deras syfte med 

filmerna.  
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!
5.2. Metod 

Analysmetoden för det här materialet är utformad med inspiration från Anders Björkvalls 

avhandling, Svensk reklam och dess modelläsare. Hans analysmodell syftar till att fånga den 

modelläsare som presupponeras i hans material, som består av reklamannonser i form av text och 

bild (Björkvall, 2003:53). Den analysmodellen har jag valt att använda främst som en slags 

kartläggning av de semiotiska resurserna och hur de används. Ursprungligen är det en analysmetod 

som är gjord för att appliceras på stillbilder med texter till; som i Björkvalls fall var 

reklamannonser, men jag har valt att använda den här metoden på mitt rörliga material för att jag 

tycker att det ger en tydlig kartläggning på vilka semiotiska resurser som används i filmerna. Jag 

vill utmana mig själv och testa analysmodellens begränsningar. Analysmetoden fungerar väldigt bra 

på RFSUs filmer trots att den inte är anpassad för det för att filmerna är gjorda på ett sätt som är 

ganska likt stillbilder. Kamerorna var alltid stilla och de bytte inte vinklar speciellt ofta när filmerna 

spelades in. Den första filmen, ”Vill du? Gorillan?”, utspelar sig till exempel bara i en enda scen 

och filmas ur bara ett fåtal olika kameravinklar.  

!
Min analys är upplagd på ett sätt där materialet går igenom en kompositionsanalys samt en 

interpersonell och en ideationell analys (Björkvall, 2003:54). Analysmetoden utgår från SFG 

(systemisk funktionell grammatik) och sociosemiotik där analysen är uppdelad stegvis. Den här 

analysmetoden är utformad för att initialt titta på det visuella i mitt material men också om hur 

rörlig bild och dialog hänger ihop. Men analysen av det verbalspråkliga i filmerna kompletteras 

med en interpersonell SFG-analys av transkriptionerna som sedan ställs mot det visuella som 

händer för att se om det finns skillnader i språkhandlingarna. Det vill säga om det som sägs verbalt 

även uttrycks visuellt i kompletterande syfte, om det säger exakt samma sak eller raka motsatsen till 

det som sägs verbalt. På så vis kan vi ta reda på vilka likheter och skillnader det finns i 

språkanvändningen både i kroppsspråket och det som sägs verbalt mellan deltagarna.  

!
Analysen är uppdelad efter de två filmerna som analyseras. Varje filmanalys inleds med en 

kompositionsanalys som följs av en ideationell och en interpersonell analys som slutligen 

sammanfattas i korthet och filmerna jämförs med varandra för att se om de uppfyller syftet på 

samma sätt och/ eller om de skiljer sig åt. 

!
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5.2.1. Kompositionsanalys 

Det inledande avsnittet i varje filmanalys handlar om filmernas komposition och syftar till att 

genom en dekonstruktion av texten lägga grunden för den följande analysen och för att diskutera 

vad som presenteras som viktigast i filmens olika delar. Kompositionsanalysen är beskriven i Kress 

och van Leeuwens bok, Reading images, där Björkvall i sin tur inspirerats och formulerat sin 

analysmetod. Kress och van Leeuwen beskriver tre kategorier, visuell avgränsning (”framing”), 

visuell framskjutenhet (”salience”) och informationsvärde (”information value”) (Kress m.fl. 

2006:177).  Dessa kategorier tillämpas på de visuella elementen i filmerna där textelementen 

särskiljs från varandra och rangordnas utifrån visuella kriterier. Exempel på visuella kriterier kan 

vara avstånd till andra textelement, inramning, olika ljusstyrka och färger med mera (Björkvall, 

2003:57).  

!
Textelement är de ”byggstenar” som de multimodala texterna, i det här fallet filmerna, är uppbygga 

av. Det kan till exempel vara kontraster i färg, avbildade individer eller föremål med mera. 

Elementen kan vara mer eller mindre avgränsade från varandra, vilket har betydelse för hur bilden 

tolkas av modelläsaren. En tydlig avgränsning genom tjocka linjer eller starka kontraster i färg 

skapar symboliska skillnader mellan de olika elementen och kan kopplas till avstånd och 

individualitet. Är textelementen vagt frånskilda från varandra symboliserar de istället 

gruppsamhörighet och gemenskap (Björkvall, 2003:57). 

!
5.2.2. Ideationell analys 

Den ideationella betydelsen undersöks genom att textens processtyper tas ut. Analysen på mitt 

material i den här uppsatsen behandlar till stor del det visuella i filmerna och det centrala är att 

undersöka dynamiska skeenden eller statiska tillstånd och hur de representeras (Björkvall, 2003:61).  

!
Utgångspunkten för processtyperna är den samma som Björkvall använder sig av i sin avhandling, 

Svensk reklam och dess modelläsare. Han arbetar med tre huvudprocesser; Handlingar, händelser 

och tillstånd. Handlingar kategoriseras om materiella, mentala eller verbala medan händelser och 

tillstånd är materiella eller mentala (Björkvall, 2003:61). I tabellen nedan redogörs de olika 

processerna för processtyperna samt vilka deltagare som är knutna till dem i den visuella analysen.  

!
! !
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!
Tabell över processtyperna, dess processer och deltagare 

!
Kress och van Leeuwen (2006) hävdar att vissa, men inte alla, processtyper som kan realiseras 

verbalt också kan uttryckas visuellt. Tvärtom kan även vissa processtyper uttryckas visuellt, men 

inte lika lätt verbalt. De delar upp de visuella representationerna efter narrativa representationer 

(”Narrative representations”), som handlar om de handlingar och händelser som sker i filmerna 

(Kress m.fl. 2006:46); och konceptuella representationer ”conceptual representations” som handlar 

om olika typer av tillstånd (Kress m.fl. 2006:80).  

!
Handlingar och händelser realiseras visuellt genom förekomsten av vektorer (”vectors”) som är 

någon typ av linje, till exempel en pil eller en mänsklig blick som pekar i en viss riktning (Kress 

m.fl. 2006:46). Björkvall redogör för några relevanta distinktioner som kan göras. Jag citerar: 

!
”Vid inriktade materiella handlingar finns det en vektor som pekar från en deltagare 

(aktör) till en annan eller något annat (målobjekt). Dubbelriktade materiella handlingar 

innehåller en vektor som sammankopplar två deltagare (t.ex. en pil med en spets i varje 

riktning).” (Björkvall, 2003:65). 

!
När mentala handlingar realiseras visuellt fungerar blicken som vektor, men exakt vilken mental 

handling (t.ex. att räkna eller överväga något) kan vara svårt att avgöra. Hypotetiska tolkningar 

kring detta, där det är relevant, kommer att göras i min analys av filmerna. I vissa fall går det även 

att räkna ut vad den mentala processen var i föregående scen utifrån den kommande handlingen i 

nästa (Björkvall, 2003:65). Verbala handlingar är inte relevant för den här analysen på den visuella 

delen av filmerna då sådana handlingar främst visas genom pratbubblor, vilket inte finns med i mitt 

utvalda material.  

!

Processtyper Materiella- Deltagare Mentala- Deltagare Verbala- Deltagare

Handlingar Aktör, målobjekt, interaktör Aktör, fenomen Talare, mottagare, innehåll

Händelser - upplevare, fenomen -

Tillstånd Bärare, attribut, 
identifierad, identifierande, 
existerande

identifierad, identifierande -

!
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Det går även att urskilja representationer av tillstånd i filmerna. Det kan till exempel handla om en 

deltagare som är identifierad genom närvaron av en annan deltagare som då är identifierande 

(Björkvall, 2003:66). Tillstånd är nästan alltid materiella som nämnt ovan där det är en 

identifierande deltagare som identifierar den andre. Men det finns även symboliska tillstånd som till 

exempel om en person är avbildad bredvid en sol kan denne tänkas vara glad. Eller så kan de 

symboliska tillstånden vara mentala och realisera deltagarna som identifierande och identifierad. 

Björkvall menar att det finns omständigheter för de visuella processtyperna. Bakgrunden är ett 

exempel på omständigheter som talar om var något sker rumsligen, och verktyg eller så kallade 

vektorer kan redovisa med vad en handling utförs (Björkvall, 2003:67). 

!
5.2.3. Interpersonell analys 

Den interpersonella betydelsen i analysen på filmerna utgår från de semiotiska resurserna i form av 

mänskliga gester och handlingar, samt det verbalspråkliga och hur dessa funktioner korrelerar med 

varandra. De interpersonella kategorier som behandlas utgår från modus och modalitet, samt 

attityder i texter. Eftersom filmerna är utformade på ett sätt där syftet är att måla upp en bild av 

olika typer av situationer för att väcka tankar hos läsaren kommer jag främst att titta på den 

interpersonella betydelsen deltagarna emellan (Björkvall, 2003:68). Därigenom kan jag sedan dra 

slutsatser kring hur relationen skapas till läsaren genom detta.  

!
I den interpersonella analysen på den verbalspråkliga delen tittar jag närmare på de språkhandlingar 

dialogerna utgörs av; för att sedan ställa det mot det visuella som sker i filmerna. I dialogerna går 

det att urskilja tydliga språkhandlingar, och det är i kombination med dessa och det visuella 

skeendet som den hela kommunikationshandlingen utgörs. Eftersom det är en verbalt realiserad 

dialog finns det dock undantag för vissa krav på kongruens i meningarnas utformning. Punkter, 

uppmaningar, utropstecken och frågetecken finns inte med eftersom det inte är en skriven text, och 

därmed tas det inte med i analysen. Utgångspunkten för om en språkhandling är given i en 

kongruent eller inkongruent sats styrs av meningsbyggnaden, och om den inte är tillräcklig, de 

visuella handlingar som realiseras i samband med språkhandlingen. Om en deltagare till exempel 

ställer en fråga som är utformad i en inkongruent påståendesats. Men vi förstår att det är en fråga 

genom gesterna som används i kombination med frasen. De fyra språkhandlingarna är påståenden, 

frågor, uppmaningar och erbjudanden och precis som Björkvall anser jag att påståenden, frågor och 

uppmaningar kan realiseras visuellt genom kroppsrörelser och minspel. Det går till exempel att 
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representera en fråga genom ett ansiktsuttryck som ser frågande ut, det vill säga har höjda ögonbryn 

och/eller höjd haka och tittar på deltagaren som informationen krävs ifrån. Om den visuella rörelsen 

kombineras med något som representerar ett påstående, som till exempel att hålla upp handen med 

uträckt tumme och lillfinger mot örat och munnen, som betyder ”ringer dig”. Tillsammans skapar 

dessa handlingar kommunikationshandlingen ”Ska jag ringa dig?” (Björkvall, 2003:68-69). Utifrån 

hur de semiotiska resurserna används kan vi tala om modalitet. Modalitet handlar om trovärdighet 

och i det här fallet om naturalistisk likhet med verkligheten. Desto mer likt filmerna speglar 

verkliga händelser, desto högre är modaliteten och desto högre är trovärdigheten (Björkvall, 

2003:57). 

!
Analyserna för varje film avslutas sedan med en kort sammanfattning för att sedan gå djupare på 

resultat och slutsatser i en avslutande diskussion. Där tas även heteronormsaspekten upp, om 

RFSUs arbete att främja en ömsesidig sexualitet och bryta normer går att härleda i dessa filmer och 

i så fall på vilket sätt det realiseras. 

!
!
6. Analys- och resultatredovisning 

I följande avsnitt redogörs för analysen av de båda filmerna som det utvalda materialet består av. 

Analysen är uppdelad efter filmerna där den första delen av analysen är en analys av filmen Vill du? 

Gorillan, och den senare delen är en analys av Vill du? Basketkillarna och slutligen knyts 

filmanalyserna samman i en sammanfattande diskussionsdel. Varje filmanalys inleds med en 

kompositionsanalys följt av en ideationell- och en interpersonell analys, samt en avslutande 

sammanfattning. Syftet med kompositionsanalysen är som tidigare nämnt att kartlägga de 

semiotiska resurserna i filmerna för att ta reda på hur de används och hur det kan kopplas samman 

till RFSUs arbete att främja ömsesidig sexualitet. Den interpersonella och den ideationella analysen 

syftar tillsammans till att svara på frågan om hur deltagarna kommunicerar med varandra genom det 

talade språket och kroppsspråket.  

!
!
!
!
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6.1. Analys av Vill du? Gorillan 

6.1.1. Kompositionsanalys av vill du? Gorillan 

Nedan illustreras en bild från första scenen i filmen Vill du? Gorillan, där textelementen rangordnas 

i efterföljande stycke. Samma upplägg används för alla bilderna i filmen. För att se bilderna 

samlade se bilagor i avsnitt 9.    

Bild 1: 

(1) Avbildad pojke 

(2) Pojkens ansiktsuttryck  

(3) Skrift ”Hallå. Oj, vilka modeller vi hade här.” 

(4) Enfärgad vägg 

(5) Svart inramning på vardera sida om bilden 

!
Den avbildade pojken (1) avbildas från bakgrunden tydligt, dels för att han är placerad långt fram 

mitt i bilden, men också för att det finns en viss skillnad i ljusstyrka på honom jämfört med 

bakgrunden. Det första man ser är pojken, som också tar upp större delen av bilden eftersom det är 

rakt framifrån i ett porträttformat. Hans ansiktsuttryck (2) har stor betydelse för det han säger. Det 

visar tydligt att han är glad och i kombination med skriften (3) förstår man att han gillar det han ser. 

Bakom pojken kan vi se en enfärgad vägg (4) och vi förstår att det är ganska mörkt i rummet. Det är 

kväll. Det sista betydelsebärande textelementet är den svarta inramningen (5) på vardera sida om 

bilden. Den har stor betydelse för nästkommande scen i filmen då vi kopplar samman det med 

Skype-samtalsljudet i första scenen och vinkeln på nästa scen och förstår att de svarta kanterna 

betyder att vi ser pojken ur de andra deltagarnas perspektiv. Det vill säga genom en datorskärm. 

Detta är även något vi kan urskilja i pojkens ansikte som lyses upp av ett väldigt vitt ljus, som antas 

skulle kunna komma från en datorskärm.  

!
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Utifrån dessa element kan vi sedan urskilja den läsväg den tänka mottagaren förväntas ta. Den 

läsväg som skapas utgår från de olika textelementen och dess olika framskjutenhet. I det här fallet 

är pojken det första vi ser och blir därför det vi initialt tittar på i bilden. Sedan dras blicken till hans 

ansikte och vidare ner till den skrift som illustrerar det som sägs i scenen. Läsvägen i ett 

multimodalt textelement av den här typen behöver alltså inte vara från vänster till höger som i ett 

skriftligt material. Utan det som bestämmer läsvägen här är det som har störst betydelse för läsaren 

och det som ses först (Kress m.fl, 2006:179).  

!
Samma typ av analys utförs på kommande fem bilder utifrån samma film där de olika textelementen 

tas ut utifrån visuella kriterier med hänsyn till filmens berättarstruktur och komposition. Bilderna 

hänvisas efter bildnummer och finns även illustrerade och numrerade i bilagor till denna uppsats.  

Bild 2: 

(1) Två avbildade flickor 

(2) Skrift ”Ja, visa pattarna. Nej, jag skojar!” 

(3) Skrift ”Skype” 

(4) Svart bakgrund 
!
De avbildade flickorna (1) skiljer sig starkt från bakgrunden eftersom det är en stor skillnad på 

ljuset. De lyses upp av ett vitt ljus som gör att endast delar av deras kroppar och ansikten syns. Det 

nästkommande betydelsebärande elementet som syns är skriften (2) eftersom det har en hög 

framskjutenhet, alltså ligger långt fram i bilden och sticker ut mycket i kontrast eftersom det är en 

vit text mot en svart bakgrund. Det tredje elementet som syns i bilden är skriften ”Skype” (3) som 

är likadan som programmet Skypes egen logga. underförstått förväntas mottagaren förstå att 

samtalet sker över Skype och att bilden vi ser är ur pojkens perspektiv när han tittar på 

datorskärmen. Det minst framträdande, men ändå betydelsebärande elementet är att bakgrunden 

bakom tjejerna är svart, vilket indikerar på att det är väldigt mörkt i rummet även där de sitter.  
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Bild 3: 

(1) Avbildad pojke  

(2) Skrift ”- Gör gorillan bara, herregud. -Ta av dig t-shirten också.” 

(3) Mörk bakgrund 

!
Nästa scen avbildas på samma sätt som en sekvens mellan bild 1 och bild 2 i filmen. Se bilaga, bild 

3. Det mest betydelsebärande elementet i bilden är den avbildade pojken (1) ännu en gång. Den här 

gången är det en ännu närmare närbild på hans ansikte och man ser varje ansiktsrörelse han gör 

under samtalet. De pratar först lite om skolan, men sedan övergår samtalet till att tjejerna uppmanar 

honom att göra ”gorillan” som vi ser i bilden (2), vilket är ett väldigt betydelsebärande element i 

den här bilden och hamnar därför på andra plats i rangordningen. Bakgrunden (3) är fortfarande 

mörk vilket indikerar att det är samma plats och tidpunkt som föregående scen. Den här scenen 

växlar mellan det perspektiv vi ser i bild 2 och det vi ser i bild 3. Fokus ligger på att filma 

deltagarnas ansiktsuttryck och kroppsrörelser när de uttrycker något som är relevant för storyn. För 

en djupare förståelse för vad som sägs exakt i dialogerna, se bilagor med transkriptioner eller sista 

delen av analysen som består av en samtalsanalys. 

 

!
!
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Bild 4:  

(1) Avbildad pojke 

(2) Skrift ”Gör jag?” 

(3) Dator 

(4) Säng 

(5) Vägg 

!
Det är först i den här scenen vi ser var pojken befinner sig. Det första vi ser är pojkens position (1) 

till höger i bilden. Vilket också styr modelläsarens önskade läsväg som alltså är från höger till 

vänster. Det andra betydelsebärande elementet är skriften ”Gör jag?” (2) som är ett svar på 

föregående påstående från en av tjejerna i dialogen. Hon säger ”Vi vill se, du ser fett musklig ut”. Vi 

ser datorn (3) som pojken sitter vid och sängen (4) som han sitter i, vilket har betydelse för läsarens 

förståelse för var situationen som realiseras utspelar sig. Det sista textelementet i bilden är väggen 

(5) och ljuset som visar på att det fortfarande utspelar sig vid samma tidpunkt. Alltså på kvällen. 

Filmen fortsätter ur samma perspektiv, och vi får se killen ta av sig sin t-shirt som han har på sig. 

Sedan övergår perspektivet till det vi ser i bild 5 (se bilaga).  

 

Bild 5: 

(1) Avbildad pojke 

(2) Skrift ”-Gör gorillan, låt som en gorilla. -Högt och tydligt.” 

(3) Svart ram runt bilden 

(4) Mörk bakgrund 

!
!
!
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Det första vi ser i den här scenen är ännu en gång den avbildade pojken (1) som nu är placerad rakt 

framifrån ur samma perspektiv som i första scenen i filmen. Skriften (2) syns tydligt och indikerar 

att tjejerna fortsätter att övertala pojken att göra gorillan. Vi ser också att det är en svart ram (3) runt 

bilden precis som i första scenen vilket visar att pojken syns utifrån flickornas perspektiv genom 

skärmen. Den mörka bakgrunden (4) signalerar att det är ungefär samma tidpunkt som föregående 

scener. I nästkommande scen får vi se när pojken gör gorillan ut det perspektiv som avbildats i bild 

4. Flickorna uppmanar pojken att fortsätta medan de skrattar åt honom vilket leder oss till den sista 

scenen som avbildas i bild 6.  

 

Bild 6:  

(1) Avbildad pojke  

(2) Hand 

!
I den sista scenen ser vi den avbildade pojken (1) i närbild där han håller sin hand (2) för sin panna 

och skuggar ansiktet. Det är ett betydelsebärande textelement som visar de paralingvistiska gesterna 

som är en reaktion på det som precis har hänt. Han blev utskrattad av tjejerna, och valde att avsluta 

samtalet med bortförklaringen att han måste fortsätta med sin läxa. Istället ser vi att han 

förmodligen avslutade samtalet för att han mår dåligt över det som precis hände.   

!
6.1.2. Ideationell analys av Vill du? Gorillan: 

Filmen utspelar sig i en enda scen som är filmad i lite olika kameravinklar. Därför kommer den 

analyseras utifrån den ideationella betydelsen i sin helhet. Filmen genomgår stadier av alla de tre 

olika processtyperna som finns i tabellen i metodavsnittet ovan. Den mest betydande processtypen 

initialt i filmen är de verbala handlingar konversationen utgörs av. Pojken och de två flickorna är 

alla deltagare i form av talare och mottagare eftersom de allihopa utövar den verbalspråkliga 

handlingen i olika moment. En liten bit in i filmen är det som ovan nämnt en sekvens där pojken 
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blir övertalad att ”göra gorillan”, vilket i sin tur utgör en händelse. Pojken gör gorillan och de två 

flickorna som tittar på blir då upplevare av det så kallade fenomenet gorillan. Det sista, och kanske 

mest betydande, i filmen som visas är pojkens ansiktsuttryck som genom vektorn, blicken, indikerar 

ett mentalt tillstånd. Det går inte att säga exakt vad det mentala tillståndet innefattar, men av 

ansiktsuttrycket och den föregående situationen att döma mår inte pojken bra av det som precis 

hände. Han tar sig också i ansiktet vilket är en materiell handling som indikerar en mental handling, 

det vill säga att han funderar över någonting. Antagligen kring det som precis hände. 

!
6.1.3. Interpersonell analys av Vill du? Gorillan: 

I följande analys av Vill du? Gorillan kommer jag att analysera hela dialogen och ställa det som 

sägs mot det visuella som sker i filmen. Upplägget är att utgå från transkriptionerna och därigenom 

förklara de visuella handlingar som sker i kombination med de verbala språkhandlingarna för att 

förstå uttryckets helhetsbetydelse. De språkhandlingar som ingår i den interpersonella analysen är 

som tidigare nämnt frågor, erbjudanden, påståenden och uppmaningar. Därtill kommer jag att lägga 

till det bakomliggande syftet med handlingen där det framgår tydligt. Det kan till exempel handla 

om en sats som tillhör språkhandlingen påstående men som är menat att tas emot som en 

komplimang. 

!
Transkription av Vill du? Gorillan 

01 L: hallå (Påstående- hälsning)!

02 H: hallå oj oj oj vilka modeller vi hade här då (Påstående, 

Komplimang)  !

03 A: *skratt* stelt (Påstående)!

04 L: aa men hu:r går de med franskan då (Fråga)!

05 H: ee jag har skrivit lite orsakerna till franska revolutionen 

då ee (Påstående- svar)!

06 L&A: *skratt*!

07 L: hallå har du tränat eller *skratt* (Fråga- komplimang)!

08 H: naej men jag har väl deffat lite (Påstående- svar)!

09 L: kan du inte ta av den (Fråga)!

10 H: tröjan (Fråga)!

11 L: ja: visa pattarna ne jag skoja (Uppmaning- övertalning)!
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12 H: ah men (Påstående)!

13 L: gör gorillan (Uppmaning- övertalning)!

14 H: GORILLAN (Fråga)!

15 L: ja varför inte (Fråga)!

16 H: va då tänder du på de eller (Fråga)!

17 L: men gör gorillan bara herregud (Uppmaning- övertalning)!

18 A: å ta av dig t-shirten också (Uppmaning- övertalning)!

19 L: ah me kom igen va inte en sån pussy (Uppmaning- övertalning)!

20 A: vi vill ju se lite du ser ju fett musklig ut (Påstående- 

komplimang)!

21 H: gör jag kolla va krallig jag är alltså (Påstående)!

22 A. kom igen nu gorillan låt som en gorilla (Uppmaning- övertalning)!

23 L: å högt å tydligt (Uppmaning- övertalning)!

24 H: oh oh oh oh oh !

25 L: *skratt*!

26 H: bra så (Fråga)!

27 A: kom igen kom igen (Uppmaning- övertalning)!

28 H: oh oh oh oh röoowr oh oh !

29 L: du kanske borde träna lite mer *skratt* men du kanske har 

nåt annat som e stort *skratt* (Fråga)!

30 A: den där va bra (Påstående- komplimang)!

31 H: äej men hörrni jag måste dra nu (Påstående)!

32 L. men vi skojade ju bara förlåt (Påstående- ursäkt)!

33 A: herre gud (Påstående)!

34 H: nämen jag måste göra klart franskan (Påstående- svar)!

35 A: ne:j men det var inte meningen ju *skratt* (Påstående- ursäkt)!

!
!
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Varje språkhandling i dialogen är utskriven i transkriptionen ovan. Den inleds med att en av tjejerna 

(Lisa) säger ”hallå”, och killen (Hampus) svarar ”hallå oj oj oj vilka modeller vi hade här då”. Det 

är ett påstående som syftar till att vara en komplimang. Tjejerna skrattar som svar och kommenterar 

den stela stämningen de känner. Sedan frågar de hur det går med franskan, vilket antagligen är en 

gemensam läxa de fått i skolan, och Hampus svarar att han har skrivit lite på den. Därefter skrattar 

tjejerna igen och Lisa frågar Hampus om han har tränat. Hampus svarar att han har deffat lite varpå 

Lisa ställer en fråga, som kräver en handling. Hon frågar om Hampus inte kan ta av sig sin tröja. 

Hampus ställer en motfråga och Lisa svarar följt av ännu en uppmaning till handling. Därefter 

fortsätter dialogen med övervägande mest uppmaningar från tjejerna med motfrågor från Hampus 

som svar på dessa. Uppmaningarna blir fler och Hampus gör till slut som tjejerna vill och fortsätter 

då att ställa frågor i syfte att få bekräftelse och uppskattning för sina handlingar. Med utgångspunkt 

för Björkvalls beskrivningar av språkhandlingarna tyder detta på att det finns mycket 

kontaktskapande i dialogen nedan eftersom det övervägande består av uppmaningar och frågor.  

!
Situationen utspelar sig i en ganska statisk form. Deltagarna sitter ner och för dialogen över Skype, 

vilket inte ger speciellt mycket utrymme för kroppsrörelser och handlingar. Men något som har stor 

betydelse för hur språkhandlingarna uppfattas är hur de kan förstärkas och tilldelas en så kallad 

expressiv kraft (Björkvall, 2003:70). Uppmaningarna från tjejerna blir till utrop. De tillhör 

fortfarande språkhandlingen uppmaning, men de förstärks genom att tjejerna höjer sina röster.  

!
Trots att dialogen innehåller kontaktskapande språkhandlingar är det något som gör att situationen 

inte känns trevlig eller som att deltagarna får någon närmare kontakt med varandra. Om vi tittar 

närmare på språkhandlingarnas syfte och hur det bemöts kan vi se ett tydligt mönster i vad som 

händer. Tjejerna kommer med uppmaningar som killen inte känner sig bekväm med. Han svarar på 

uppmaningarna i form av frågor för att förhala situationen lite. Han tittar på tjejerna och håller en 

god min medan samtalet är på en skämtsam nivå. Men efter några motfrågor blir tjejerna otåliga och 

en av dem säger ”Men gör gorillan bara, herregud” varpå den andra fortsätter med fler uppmaningar 

om att ta av sig tröjan. De höjer rösten mot honom och behåller turen så att han inte ska få utrymme 

att svara, vilket införlivar känslan av att vara ännu mer tvingad till att utföra handlingen.  Han 

suckar lite, tar sig för pannan och det går att tydligt se att han inte är bekväm med situationen. Då 

säger en av tjejerna uppmuntrande att han ser muskulös ut för att uppmuntra honom till handling. 

Han gör till slut som de säger, och ställer frågan om det är ”bra så” samtidigt som han höjer på 
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ögonbrynen i ett frågande ansiktsuttryck. Istället för att bekräfta honom skrattar tjejerna och det går 

att tydligt se att han blir ledsen och av situationen att döma antagligen känner sig utlämnad. 

Modaliteten och trovärdigheten för filmen är väldigt hög eftersom den är filmad med kameror där 

riktiga människor agerar. Det finns fragmentariska visuella och verbala element som gör att vi 

förstår att det är en påhittad scen framställd utifrån ett manus. Men situationen som illustreras är 

något som skulle kunna ske i verkligheten och något många antas kunna känna igen sig i. 

!
6.1.4. Sammanfattning av Vill du? Gorillan 

Utifrån kompositionsanalysen går det att se att filmen utspelar sig i en och samma situation inom en 

kort tidsperiod under kvällen med samma deltagare genom hela filmen. De olika visuella elementen 

talar om att det är ett Skype-samtal som utspelar sig mellan en kille och två tjejer. De semiotiska 

resurserna används på ett sätt där till exempel kameravinkeln tydligt tar med det i bild som är 

relevant för historien. I vissa delar är det längre ifrån, men i andra delar där till exempel killens 

ansiktsuttryck är relevant visas bara detta i närbild. Ingen av deltagarna tittar in i kameran vilket 

indikerar att det inte sker något relationsskapande eller krävande direkt till läsaren. Den ideationella 

analysen visar att alla de tre processtyperna (handlingar, händelser och tillstånd), finns i filmen. I 

korthet är handlingarna främst övertalning. Händelsen är när killen gör gorillan och det mentala 

tillståndet är det vi ser killen uppleva i slutet av filmen. Den interpersonella analysen visar att den 

sociala interaktion som sker deltagarna emellan inte är likvärdig och att tjejerna uppmanar killen att 

göra något han inte vill utan att lyssna på de signaler han sänder ut som tydligt visar det. 

!
6.2. Analys av Vill du? Basketkillarna 

6.2.1. Kompositionsanalys av vill du? Basketkillarna 

Kompositionsanalysen innehåller alla bilder från filmen men de går även att se samlat i bilagor i 

avsnitt 9.  
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!
Bild 1: 

(1) Skrift ”- Jag är framme nu. -Nice, Ta buss 3 från Pressbyrån.” 

(2) Svart bakgrund 

!
Den inledande scenen i den här filmen bidrar inte med så många visuella textelement. Det är svart 

bakgrund och undertexter i form av vit text (1). Texten är det första man ser eftersom det har en 

tydlig kontrast mot det svarta och har en större betydelse för historien än själva bakgrunden (2). Vi 

förstår utifrån sekvensen innan den här stillbilden att det är ett telefonsamtal mellan två killar. Den 

ena killen ringer upp och berättar att han är framme på avtalad plats, varpå han får vidare 

instruktioner om var han ska ta sig.  

 

Bild 2:  

(1) Avbildad pojke till vänster 

(2) Avbildad pojke till höger 

(3) Skrift ”Är den till mig?” 

(4) Klädesplagg 

(5) Ljus bakgrund 

!
Pojkarna i filmen har fiktiva namn som jag även kommer att använda senare i transkriptionerna och 

därtill samtalsanalysen. Pojken till vänster kallar jag Tobias, och han till höger kallar jag Aron. 

Scenen innan stillbilden utspelar sig i samma rum där vi får se Aron se sig omkring samtidigt som 

han tar av sig väskan som hänger på hans axel och ställer ner på golvet. Perspektivet byts från att 

filma ryggen på honom till att filma Tobias ansikte. Aron frågar ”så det är här du bor?” varpå Tobias 

svarar ”-Ja.”. Nästa scen är en närbild på ett linne som Tobias håller i händerna och ger till Aron. 

Den avbildade pojken till vänster (1), alltså Tobias är närmare kameran och har mer ljus på sig, 
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vilket gör att det är honom vi tittar på först innan blicken går över till pojken till vänster, Aron, som 

står lite längre ifrån och är mer skuggad. Detta gör att läsvägen för den tänkta mottagaren blir från 

vänster till höger. Sedan dras blicken till den betydelsebärande skriften (3) i nedre kanten av bilden. 

Aron frågar ”Är den till mig?”, och vi ser klädesplagget (4), alltså linnet, han håller i händerna. 

Utifrån det och den tidigare sekvensen i filmen förstår vi att Tobias har givit Aron ett linne. Det sista 

textelementet vi ser i bilden är den ljusa bakgrunden (5) och vi förstår utifrån det vita ljuset att 

scenen utspelar sig under en tid på dygnet då det är ljust ute.  

Bild 3: 

(1) Skrift ”- Vad tycker du? -Skitsnygg” 

(2) Avbildad pojke 

(3) Hand 

(4) Ljus bakgrund 

!
Innan den här stillbilden tar Aron av sig sin t-shirt och byter om till linnet han fick. Först filmas det 

i ungefär samma perspektiv som föregående bild, följt av en närbild av Aron medan han fortfarande 

tar av sig t-shirten och sedan en närbild på Tobias när han tittar åt Arons håll. Ännu en närbild på 

Arons mage filmas när han drar ner linnet över magen och täcker magrutorna. Ännu en närbild på 

Tobias filmas där han leende tittar på Aron. Nästa bild är något utzoomad, Aron räcker över sin 

telefon till Tobias och Tobias fotar Aron med det nya linnet på sig. Ännu en närbild på Arons mage 

filmas där Aron håller upp linnet så att magen syns igen, samtidigt som ett klickljud hörs från 

mobilkameran. Aron tittar på bilden och frågar Tobias om vad han tycker och det är här bild 3 tar 

vid. Det mest betydelsebärande i den här bilden är skriften (1) eftersom det är ny information i 

filmen. Vi förstår utifrån tidigare scener att Aron frågar Tobias om vad han tycker om bilden. Den 

avbildade pojken (2), som är Tobias är det andra textelementet blicken söks till eftersom vi 

förväntas kunna utläsa ett svar i hans ansiktsuttryck. Till vänster i bilden kan vi skymta Arons hand 

(3), som håller i mobiltelefonen och sist lägger vi märke till bakgrunden som visar att scenen 

utspelar sig på samma tid och plats som i föregående bild.  !
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Bild 4: 

(1) Avbildad pojke till höger 

(2) Skrift ”Har du några bilder på dig som jag inte har sett?” 

(3) Avbildad pojke till vänster  

(4) Säng 

(5) Ljus bakgrund !
Aron ställer en retorisk fråga om det är i sängen Tobias brukar sitta, och sätter sig sedan ner i 

sängen och tar upp Tobias dator i sitt knä. Det första blicken dras till är den avbildade pojken till 

höger (1), alltså Aron som sätter sig i sängen. Därefter har skriften (2) en stor betydelse där Aron 

frågar om Tobias har några bilder som han inte har sett. Den sticker ut från bilden med sin vita färg 

mot en svart bakgrund vilket gör den extra tilldragande för läsaren. Våra blickar dras till personen 

som får frågan, det vill säga den avbildade pojken till vänster (3), Tobias. Det fjärde textelementet 

som har viss betydelse är sängen (4), där vi förstår att Tobias brukar sitta med sin dator och sist ser 

vi på bakgrunden (5) att den indikerar att det fortfarande är samma tid och plats som i tidigare 

bilder.  

Bild 5: 

(1) Avbildad pojke till vänster 

(2) Avbildad pojke till höger 

(3) Skrift ”Du kanske inte är så sugen?” 

(4) Ljus bakgrund !
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!
De kommande sekvenserna är växlande närbilder på deras ansikten och ansiktsuttryck när de sitter 

tysta i sängen och det enda som hörs är Aron som klickar på datorn då och då. Sedan kysser Tobias 

Aron i nacken, Aron vänder sig mot Tobias och Tobias kysser Aron på munnen. Aron kysser lite 

tafatt tillbaka, men ryggar samtidigt undan lite. Tobias slutar och det vi ser i bild fem tar vid. Det 

elementet som har störst betydelse för den här bilden är den avbildade pojken till vänster (1), alltså 

Tobias. Eftersom det är hans ansiktsuttryck som talar om för oss varför han avbröt kyssandet och 

vad som kommer att hända nu. Nästa element är den avbildade pojken till höger (2), Aron, eftersom 

det är på honom Tobias blick vilar. Skriften (3) i nedre kanten av bilden indikerar att Tobias 

misstänker att Aron inte vill, och frågar därför om han kanske inte är så sugen. Sist visar 

bakgrunden (4) ännu en gång att det fortfarande är samma plats och tidpunkt som föregående bilder.  

!
Bild 6: 

(1) Avbildad pojke till höger 

(2) Avbildad pojke till vänster 

!
De lättar upp stämningen genom att fnissa lite åt att situationen tolkades fel mellan dem. Och nästa 

scen utspelar sig när de båda ligger i sängen på mage i rummet. Det är mörkare nu och de spelar tv-

spel. Den sjätte och sista bilden visar egentligen inte så mycket mer än en närbild på pojkarnas 

ansikten när de kysser varandra. Det blicken dras till först är Arons ansikte (1) till höger i bilden 

trots att han är längre från kameran eftersom det är hans ansikte som är vänt mot tittarna. Det syns 

inte så mycket av Tobias ansikte (2) i bilden, men vi kan urskilja att hans läppar möter Arons. Ljuset 

i bilden visar att den här scenen utspelar sig senare på kvällen eftersom det är mörkare nu. 

!
!
!
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6.2.2. Ideationell analys av Vill du? Basketkillarna: 

Till skillnad från Vill du? Gorillan utspelar sig den här filmen i tre olika scener. Den första scenen 

som filmen inleds med består egentligen bara av verbala handlingar. Det visuella i filmen är endast 

en svart bild och vi ser ingenting av vad som händer. Detta för att skärma av och låta det 

innehållsliga i samtalet ha den betydande rollen. Nästa scen utspelar sig hemma hos den ena killen 

inne på hans rum. Den scenen inleds med en verbal handling i form av det multimodala 

frågeställandet. Den ena killen frågar den andra killen om det är där han bor. Han formulerar frågan 

som en påståendesats, men det blir en fråga eftersom han ser frågande ut och tittar på den andra 

killen i väntan på ett svar. Lite senare i samma scen håller killen som bor där upp ett linne och 

sträcker fram det till den andra killen. Det är en materiell process där armen fungerar som en vektor, 

men kan också ses som relationell då det är en gåva som ges bort i syfte att stärka relationen mellan 

dem. Aron, som får linnet tar på sig det, räcker över sin telefon till Tobias som fotar honom. Det är 

en materiell handling från båda aktörerna, men det blir ett slags mentalt tillstånd då Tobias blir en 

upplevare av ett fenomen, där fenomenet är att Aron visar upp sig och sina magrutor. Det pågår hela 

tiden verbala handlingar om vartannat när de talar till varandra. Det är verbala handlingar där 

deltagarna ses både som talare och mottagare beroende på vem som pratar. Syftet med de verbala 

handlingarna är relationsskapande deltagarna emellan, det ställs frågor och det märks att det finns 

en nyfikenhet i att de vill lära känna varandra. Aron sätter sig i sängen och frågar om Tobias har 

bilder i sin dator som han inte har fått se. Det är både en materiell och en verbal handling där 

rörelsemönstret och blicken är vektorerna. Tobias sätter sig ner bredvid och efter en stund kysser 

han Aron. Det är en materiell handling där Tobias är aktör och Aron blir ett slags målobjekt för 

handlingen. Aron ryggar undan och de tittar på varandra. Dessa gester utgör de så kallade 

vektorerna i den här handlingen och indikerar på att Aron blir obekväm och inte vill kyssas. Det 

märker Tobias och han tar till den verbala handlingen att påpeka det uppenbara, att Aron kanske inte 

är så sugen, för att lätta upp stämningen. Den tredje och sista scenen i filmen inleds med att de båda 

spelar tv-spel. En materiell  och verbal handling uppstår mot både tv-spelet och mot varandra då de 

kommenterar varandras spelande. Plötsligt byts den handlingen ut och genom vektorn blicken, då 

Aron tittar på Tobias, förstår Tobias att det är okej att kyssas nu och de båda kysser varandra. 

Kyssarna är både handlingar och ett mentalt tillstånd då det är en känslostyrd handling som vi alla 

känner till.  

!
!
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6.2.3. Interpersonell analys av Vill du? Basketkillarna 

Till skillnad från den interpersonella analysen av Vill du? Gorillan kommer jag här endast ta ut de 

mest betydelsebärande segmenten ur dialogen och transkriptionen. De återstående delarna i 

dialogen fyller ingen viktig funktion för analysen då det är det visuella som har mest betydelse i den 

här filmen. Den utvalda delen speglar samtalet i filmen väl. I transkriptionen nedan står det 

utskrivet inom parentes vilken språkhandling det är efter varje språkhandling. För transkriptionen i 

sin helhet se bilagor i avsnitt 10. Till skillnad från den tidigare filmen innehåller den här fler 

visuella moment som är betydande för dialogens tolkning då den utspelar sig i flera scener och 

interaktionen sker direkt mellan deltagarna. Det vi först kan se i dialogen är att den inte innehåller 

några uppmaningar alls. Det övergripande för dialogen är främst frågor och påståenden. Frågorna 

blir kontaktskapande eftersom handlingarna som förväntas utifrån språkhandlingen uppfylls. Det 

vill säga att de frågor som ställs blir besvarade genom ett verbalt uttryckt svar, eller en visuell 

handling. Påståenden är som sagt mest neutrala och det är frågor som står för kontaktskapandet 

deltagarna emellan. Samtalet sker hela tiden i ett neutralt samtalsläge där ingen höjer rösten 

jämtemot den andra. Det är ett jämställt samtal där deltagarna försiktigt känner in vad den andra 

vill.  

!
Transkription av Vill du? Basketkillarna 

06 A: så de e här du bor (Påstående)!

07 T: hehe jajamen (Påstående)!

08 A: är de till mig (Fråga)!

09 T: *fniss*!

10 A: vad tycker du (Fråga)!

11 T: skitsnygg (Påstående)!

12 A: så de e här du brukar sitta har du några bilder på dig som 

inte jag har sett (Fråga)!

13 T: du kanske inte är så sugen fniss (Fråga) Ny scen —>!

14 T: få in den få in den få in den inlägg (Påstående)!

15 A: nej fan eh ee *fniss* (Påstående)!

16 T: jävla nybörjartur (Påstående)!

17 A: aa okej då (Påstående)!

!
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Dialogen inleds med en fråga i en påståendesats. Den är utformad som ett påstående, men eftersom 

Aron ser frågande ut när han ställer frågan till Tobias förstår vi att det är en fråga riktad till honom 

som han förväntar sig ett svar på. Tobias svarar, och sträcker sedan fram ett linne mot Aron utan att 

säga något. Det är en typisk handling där vi förstår att det är ett erbjudande som realiseras. Tobias 

erbjuder Aron linnet. Men för att förtydliga frågar Aron om den är till honom varpå Tobias nickar 

till svar. Nickningar är också en tydlig språkhandling där vi i den västerländska kulturen förstår att 

det betyder ja. Aron tar på sig tröjan och räcker fram sin telefon mot Tobias. Tobias förstår att det är 

ett erbjudande eller en mindre tvingande uppmaning till honom att ta emot den för att sedan fota när 

Aron poserar. De tittar på bilden tillsammans och Aron frågar vad Tobias tycker. Vi förstår då att det 

är åsikten om bilden Aron är ute efter eftersom det är den deras blickar är riktade mot. Tobias svarar 

”skitsnygg”.  

!
Aron frågar sedan om det är i sängen Tobias brukar sitta. Att det är sängen det handlar om förstår vi 

genom att han sätter sig ner i den samtidigt som han ställer frågan. Därefter tar han upp datorn som 

ligger i sängen och frågar Tobias om han har några bilder som inte han har fått sett. Tobias svar är 

inte med i filmen, men i nästa scen får vi se hur Tobias sträcker handen över Aron, knaprar lite på 

musplattan och, som vi förstår av situationen, antagligen tar fram bilder på sig för att visa Aron. 

Eftersom Tobias utför handlingen och båda deltagarnas ansiktsuttryck genom filmen hittills har 

varit glada och positiva förstår vi att det antagligen inte är något han gör mot sin vilja. Därefter tar 

Tobias initiativ till att kyssa Aron. Han sträcker sig fram lite försiktigt och börjar kyssa honom, 

Aron kysser tillbaka, men ryggar samtidigt undan lite. Tobias förstår att Aron ryggar undan för att 

han inte vill, varpå han säger ”Du kanske inte är så sugen” för att kontrollera att han har förstått 

signalerna rätt och för att lätta upp stämningen.  

!
I sista scenen i filmen ligger de på sängen på mage bredvid varandra och spelar tv-spel. De tittar 

mot något som kastar ett typiskt skärmljus på dem, samtidigt som det spelas upp ljud som kan 

kännas igen som TV-spelsljud. Därför går det att tydligt utläsa att det är just TV-spelet de pratar om. 

Efter sista frasen i dialogen som ses i transkriptionen nedan tittar de på varandra och sedan kysser 

de varandra. Den här gången är det Aron som tar initiativet, men mycket mer försiktigt och väntar 

in Tobias gensvar istället för att kasta sig fram och därmed försäkrar sig om att han också vill. 

Modaliteten i den här filmen är hög precis som i den andra filmen eftersom den här också är 

utformad så att det är riktiga personer som filmas. Även om det är en påhittad social situation är den 

precis lika trovärdig som i gorillan och skulle mycket väl kunna ske i verkligheten.  
!
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6.2.4. Sammanfattning av Vill du? Basketkillarna 

Kompositionsanalysen av filmen visar att den utspelar sig i tre olika scener. Det handlar om två 

killar som är de enda deltagarna och som är med i hela filmen. Till skillnad från den första filmen 

utspelar sig den här under flera timmars tid då ljuset går från dagsljus till mörkt. I den här filmen 

läggs mer vikt vid det visuella som händer mellan deltagarna. De läser av varandra mer och 

interagerar med varandra med en viss försiktighet. Den ideationella analysen visar att filmen inleds 

med handlingar i form av verbala och materiella processer. En händelse finns också med där Tobias 

blir upplevare av en händelse, det vill säga får titta på Aron när han poserar framför kameran. Några 

fler handlingar sker och i slutet av filmen är det ett tillstånd där de kysser varandra, vilket är en 

känslostyrd handling. Den interpersonella analysen visar att interaktionen deltagarna emellan är 

ganska likvärdig och på bådas villkor. Det är inga uppmaningar och inga påstridiga frågor där 

mottagaren inte vill svara. De visuella handlingarna i form av minspel och gester läses in av 

deltagarna och kompletterar den verbala kommunikationen. 

!
6.3. Avslutande diskussion av analysen 

Min första frågeställning handlar om att ta reda på hur RFSU arbetar för att främja ömsesidig 

sexualitet och på vilket sätt det synliggörs i mitt materialurval. Den andra frågeställningen handlar 

om vilka likheter och skillnader det finns i språkanvändningen i filmerna och hur deltagarna 

kommunicerar genom sitt kroppsspråk. Genom att svara på dessa frågeställningar får vi också reda 

på hur RFSU arbetar normbrytande som en del i deras arbete att jobba för en ömsesidig sexualitet. I 

det här avsnittet fördjupas det jag kommit fram till i min analys utifrån mina frågeställningar. 

!
För att skapa en stark relation mellan RFSU och mottagarna, som gör att de kan relatera till 

deltagarna och ta in informationen så bra som möjligt, har organisationen använt sig av till synes 

väl genomtänkta semiotiska resurser. De båda filmerna handlar om situationer som många 

ungdomar kan känna igen sig i. I analysen av Vill du? Gorillan ser vi semiotiska resurser och 

textelement (Björkvall, 2003:57) som till exempel att deltagarna pratar med varandra i ett 

videosamtal över Skype på varsin dator, som är ett vanligt kommunikationsmedel mellan ungdomar. 

Filmen utspelar sig under kvällstid där deltagarna, som troligen är klasskompisar, skypear med 

varandra en stund på kvällen. Vi ser genom de semiotiska resurserna att pojken är glad i början av 

samtalet, men sedan att tjejerna är påstridiga och får honom att göra något han inte vill. Vi förstår 

att pojken blir besvärad av situationen eftersom han sätter handen i pannan och suckar efter att han !
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har lagt på. Jag drar slutsatsen att det är med mening att man inte ska veta exakt vad pojken känner 

och tänker kring det som precis hände för att det är en del i RFSUs syfte att det ska diskuteras under 

de lärarledda lektionerna i skolan. Kanske för att några av eleverna, det vill säga mottagarna, själva 

kanske varit med om liknande situationer och kan förstå hur pojken mår. Det är också ett sätt för 

dem att öva sig på att själva sätta sig in i hans utsatta position och försöka förstå hur han kanske 

borde känna utifrån den sociala situation som realiserats i filmen. På det här sättet öppnas ämnet för 

diskussion både eleverna sinsemellan men också mellan elever och lärare. Den här metoden gör att 

elever och lärare blir medvetna om vilka normer som finns och hur de synliggörs eftersom filmerna 

öppnar upp för tolkningar och ett ifrågasättande av normer. Något som tydligt framgår i Bromseths 

(2010) forskning att det är ett bra sätt att utbilda på ett pedagogiskt och normkritiskt sätt. Det går 

visserligen inte att helt förhålla sig neutralt i diskussioner kring könsnormer och sexualitet då vi 

måste använda oss av könsbenämningar då de är en del i olika sexualitetens praktik.  

!
I analysen av Vill du? Basketkillarna ser vi även där att RFSU använder sig av semiotiska resurser 

som skapar igenkänning och samhörighet med mottagarna. Det är två unga personer som filmen 

handlar om, de kommunicerar över telefon och den ena kommer hem till den andra för första 

gången. Rummet de befinner sig i är ett helt vanligt typiskt pojkrum med en säng, en bärbar dator 

och en TV. Det visar sig, utifrån dialogen, vara en situation där de har pratat med varandra en del, 

men de har förmodligen inte träffats i verkligheten tidigare. I alla fall inte hemma hos någon av 

dem.  

!
En annan viktig aspekt i relationsskapandet mellan sändare och mottagare är modaliteten för 

filmerna. Den anses vara hög utifrån att de situationer som konstrueras i filmerna och har en hög 

igenkänningsfaktor hos de tänkta mottagarna. Det är situationer som många ungdomar själva varit 

med om, eller kanske känner någon som varit med om. Men ytterligare en aspekt i trovärdigheten är 

hur verklighetstroget dessa situationer framställs. Och i de här filmerna är det en hög grad av 

modalitet eftersom filmerna är konstruerade på så vis att det är riktiga människor som filmas i 

situationer som mycket väl skulle kunna uppstå i verkliga livet (Björkvall, 2003:57).  

!
Precis som i den första filmen väcker även den här filmen upp tankar för diskussioner kring 

sexualitet och könsnormer men också om vad som är rätt och fel i hur samspelet sker mellan två 

eller flera individer. Som Asp (2010) skriver i sin rapport Sex & samtycke så är gränsen för vad som 
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är rätt och fel svår att dra. Hans syfte med rapporten är att skapa en slags början till ett system inom 

sexualbrottslagstiftningen för hur frågan om samtycke kan hanteras och diskuteras. Inte ens i 

lagstiftningen finns det tydliga gränser för vad som är rätt och fel, och alla människor har olika 

uppfattningar kring vad som är rätt och fel. Därför är det väldigt viktigt att ha den här typen av 

undervisning i skolan och sådana här filmer som väcker diskussioner kring detta. På så vis kan 

eleverna lära sig på vilket sätt ämnet kan diskuteras och hur det går att förstå ur en social situation 

vad den andra personen är bekväm med och inte.  

!
Syftet med den ideationella analysen av filmerna var att ge en djupare förståelse i det innehållsliga 

om vad som händer i filmerna. Filmernas processtyper tas ut och skillnaderna på de sociala 

situationerna blir mer konkreta genom den här analysen. Den verbalspråkliga processen har störst 

betydelse i första filmen, Vill du? Gorillan, medan det läggs större vikt vid det visuella som sker i 

den andra filmen, Vill du? Basketkillarna. Eftersom den sistnämnda filmen är ett exempel på hur en 

positiv situation ser ut förstår vi att det är viktigt att läsa av de man interagerar med genom att utläsa 

deras kroppsspråk och mimik. Genom att ta fram ett filmmaterial med både goda och dåliga 

exempel framstår syftet ännu tydligare och en större målgrupp innefattas.  

!
Frågan om filmernas utformning är koherent med den öppensinnade inställning RFSU har till 

sexualitet och samhällsnormer besvaras också utifrån dessa analyser. I den interpersonella analysen 

av Vill du? Gorillan ser vi att det finns normbrytande aspekter som tas upp okommenterat i filmen. 

Som tidigare nämnt innebär heteronormativitet att de normer som råder kring kön och de könsroller 

som finns utgår från en heteronorm. Det vill säga en norm om att normaltillståndet är att vara 

heterosexuell, och ha typiskt ”manliga” eller ”kvinnliga” beteenden (Bredström, 2005:61). 

Situationen som utspelar sig i den första filmen är som tidigare nämnt något som många ungdomar 

säkert kan känna igen sig i. Men som RFSU själva skriver i sin bakgrundtext till filmerna är den 

mest utsatta gruppen för sexualbrott kvinnor i åldrarna 16-24 år, och 97% av de som misstänks för 

sexualbrott är män (BRÅ, 2016). Vi kan alltså dra slutsatsen att en sån här situation är mer vanligt 

förekommande med omvända könsroller. Det vill säga att det är killar som övertalar och uppmanar  

tjejer att ta av sig eller utföra andra sexuellt betingade handlingar som de egentligen inte vill. Jag 

tror att de ”omvända rollerna” också skapar en bättre förståelse hos killar. De kan lättare relatera till 

personen av samma kön och hur han känner när han utsätts för sexuella trakasserier, vilket gör att 

de därmed kan förstå och sätta sig in i hur mottagaren skulle uppleva det om de själva försöker göra 
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något som klassas som sexuella trakasserier mot exempelvis en tjej. Precis som Metso och Person 

(2007) skriver i sin uppsats, Barns uppfattningar och reflektioner kring könsmönster på film, 

relaterar vi ofta mer till de personer vi kan känna igen oss i. Barnen i deras studie ville uppnå de 

skönhetsideal som fanns utifrån respektive kön, samtidigt som de kunde ifrågasätta idealet för det 

motsatta könet till viss del. På samma sätt kan valet av att det är killen som är utsatt i den här filmen 

göra att killar relaterar till känslan av att bli utsatt och på så vis kanske förebygga att killar väljer att 

utsätta andra för sexuella övergrepp.  

!
I motsvarande interpersonell analys av Vill du? Basketkillarna ser vi tydligt att heteronormen bryts 

eftersom huvudpersonerna har en annan sexuell läggning. De är gissningsvis bi- eller homosexuella 

av situationen att döma. Det gör att det blir en större spridning i förståelsen för att sexuella 

trakasserier även kan ske i samkönade relationer samt att de mottagare som själva är homosexuella 

kanske kan identifiera sig med deltagarna i filmen.  

!
Det finns alltså tydliga kopplingar till hur normerna bryts i filmerna på ett sätt som RFSU 

eftersträvar. Det sker öppensinnat och okommenterat i filmerna. Som att det är en självklarhet att en 

social situation som realiseras inte nödvändigtvis måste avspeglas utifrån de normer som är 

vanligast för att en stor grupp människor ska kunna känna igen sig, vilket är bra för att på ett 

pedagogiskt sätt utbilda ungdomar inom ämnet (Bromseth, 2010). Känslor, kärlek och 

relationsskapande är lika för alla oavsett kön, ålder, sexualitet och etnicitet. Filmerna öppnar upp för 

diskussioner om sexualitet och den sociala situationen som uppstår, men valet att bryta normerna 

öppnar också upp för diskussioner om kön och sexualitet, och gör att personer som av en icke 

heterosexuell läggning får ta plats i de efterföljande diskussionerna under de lärarledda lektionerna. 

Enligt Cameron och Kulick (2003) måste exempelvis heterosexualitet könas eftersom kön (gender) 

är en del av dess praktik. Därför blir det också svårt att prata om och utbilda andra i ämnet 

sexualitet och könsnormer utan att direkt prata om det. Språket fungerar konstruktivt för att skapa 

och återskapa betydelser och våra uppfattningar om verkligheten. RFSU kringgår själva att rakt ut 

nämna filmkaraktärernas kön eller sexualitet, men väcker ändå tankar som kan leda till en 

diskussion kring det. I filmen om basketkillarna till exempel så är det två killar som är intresserade  

!
!
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av varandra, men de nämner inget om vilken sexuell läggning de har förutom att de uppenbarligen 

är intresserade av killar. Det kan väcka en diskussion kring vilka andra sexuella läggningar som 

finns, om det finns skillnader i vem man blir kär i, vilken typ av relation man har och hur människor 

behandlas olika på grund av sin sexualitet.  

!
!
7. Avslutande reflektion 

Det jag har kommit fram till i uppsatsen är att RFSU arbetar för att främja en ömsesidig sexualitet 

genom att visa på situationer som kan uppstå och visa hur man bör eller inte bör gå tillväga. De 

semiotiska resurserna som används för att skapa relationer är att de använder sig av saker som 

mottagarna kan känna igen sig i. Attityderna kring vad som är rätt och fel är bra hos de allra flesta, 

men alla agerar inte rätt efter sina åsikter, och detta visar RFSU goda exempel på hur man ska gå till 

väga för att göra. Några tydliga skillnader i hur deltagarna interagerar med varandra i de olika 

filmerna är att i filmen Vill du? Basketkillarna använder de sig mer av kroppsspråket och de läser av 

varandra mer. I filmen Vill du? Gorillan är de mer verbala och tjejerna är mer rakt på sak utan att 

läsa av pojkens reaktioner. Utöver att uppfylla det syftet har RFSU också arbetat med att bryta 

normer och öppna upp för diskussioner kring bland annat könsroller och stereotyper. Detta sker på 

ett smidigt och okommenterat sätt, då det väcker tankar och reflektioner ändå eftersom vi är så 

ovana vid att relationella situationer framhålls utifrån ett normkritiskt perspektiv. 

!
Anledningen till att den här studien endast är baserad på analyser av delar av det skolmaterial RFSU 

tagit fram beror på den korta tidsaspekten samt bristande resurser. Vidare forskning på den här 

analysen skulle vara att utföra undersökningar genom deltagande observationer och/ eller intervjuer  

där mottagarnas roll är betydande. Det skulle ge en intressant bild om syftet som RFSU vill uppnå 

faktiskt uppnås, och vad de relationsskapande semiotiska resurserna har för respons på mottagarna. 

Det skulle också ge en bättre bild av om skolmaterialet uppfyller ett behov av att lära sig om vad 

man bör och inte bör göra i vissa sociala situationer eller inte. 

!
!
!
!
!
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!
10. Bilagor transkriptioner: 

!
!
10.1. Transkription 1: Vill du? Gorillan 

För enkelhetens skull namnger vi filmens deltagare till Lisa, Anna och Hampus (namnen är fiktiva). !
01 L: hallå!
02 H: hallå oj oj oj vilka modeller vi hade här då!
03 A: *skratt* stelt!
04 L: aa men hu:r går de med franskan då!
05 H: ee jag har skrivit lite orsakerna till franska revolutionen 
då ee!
06 L&A: *skratt*!
07 L: hallå har du tränat eller *skratt*!
08 H: naej men jag har väl deffat lite!
09 L: kan du inte ta av den!
10 H: tröjan!
11 L: ja: visa pattarna ne jag skoja *skratt*!
12 H: ah men !
13 L: gör gorillan!
14 H: GORILLAN!
15 L: ja varför inte!
16 H: va då tänder du på de eller!
17 L: men gör gorillan bara herregud!
18 A: å ta av dig t-shirten också !
19 L: ah me kom igen va inte en sån pussy!
20 A: vi vill ju se lite du ser ju fett musklig ut!
21 H: gör jag kolla va krallig jag är alltså!
22 A. kom igen nu gorillan låt som en gorilla!
23 L: å högt å tydligt!
24 H: oh oh oh oh oh!
25 L: *skratt*!
26 H: bra så!
27 A: kom igen kom igen!
28 H: oh oh oh oh röoowr oh oh!
29 L: du kanske borde träna lite mer *skratt* men du kanske har 
nåt annat som e stort *skratt* !
30 A: den där va bra!
31 H: äej men hörrni jag måste dra nu !
32 L. men vi skojade ju bara förlåt!
33 A: herre gud!
34 H: nämen jag måste göra klart franskan!
35 A: ne:j men det var inte meningen ju *skratt*!!!
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!
10.2. Transkription 2: Vill du? Basketkillarna 

Även i denna transkription döps karaktärerna till fiktiva namn; Tobias och Aron !
01 A: tja!
02 T: aa tja!
03 A: ja e framme nu!
04 T: aa nice eh ta buss tre från pressbyrån!
05 A: grymt vi ses!
06 A: så de e här du bor!
07 T: hehe jajamen!
08 A: är de till mig!
09 T: *fniss*!
10 A: vad tycker du!
11 T: skitsnygg!
12 A: så de e här du brukar sitta har du några bilder på dig som 
inte jag !
      har sett!
13 T: du kanske inte är så sugen fniss!
14 T: få in den få in den få in den inlägg!
15 A: nej fan eh ee *fniss*!
16 T: jävla nybörjartur!
17 A: aa okej då!!
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