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Abstract  

This study aims to analyze the presence and portrayal of myths in the TV-series 

Vikings. By using Roland Barthes theories of myths, we made a qualitative content 

analysis of the show's first season, where we investigated how both image and 

dialogue together creates a myth. The study does not respond in any way on 

whether the show's fictional world and events are historically accurate facts, but 

rather on what’s mediated in the show. 

 

By doing a comprehensive analysis of the material – sequences were strategically 

selected to represent the various myths detected. We then conducted a semiotic 

analysis of the sequences based on the terms denotation and connotation. The 

dialogues were analyzed in a similar way to strengthen the mythological 

construction. The results have been presented in three headings that represent the 

strongest mythological examples in the material – according to us. 

 

The conclusion shows that the TV show Vikings portrays myths taken from a 

modern western society, which can be explained by that the series is produced in 

western context. Myths are primarily an ideological expression, according to Roland 

Barthes, and they are formed by the dominant ideologies in a certain society or 

culture. Based on this theory, one can see how the characters in the series are given 

attributes intended to correlate with a slightly more modern picture of morality, 

world conception and knowledge. 

 

Keywords: Myths, semiotics, Barthes, denotation, connotation, popular culture 

 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att analysera förekomsten och gestaltningen av myter i tv-

serien Vikings. Med hjälp av Roland Barthes teorier om myter har vi gjort en 

kvalitativ innehållsanalys av seriens första säsong där vi undersökt hur bild och 

dialog tillsammans skapar myten. Studien svarar inte på något sätt för huruvida 
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seriens fiktiva värld och händelser är historiskt korrekt, utan koncentrerar sig på 

vad som förmedlas i gestaltningen. 

 

Genom en övergripande analys av materialet har utvalda sekvenser fått 

representera exempel på olika myter. Efter att först ha genomfört en semiotisk 

bildanalys av dessa sekvenser utifrån denotativa och konnotativa tolkningar har 

sedan en analys av dialogen hjälpt till att förankra den mytologiska tolkningen. 

Resultatet har presenterats under tre rubriker som representerar de starkaste 

mytiska exemplen i materialet – enligt oss. 

  

Slutsatsen visar att tv-serien Vikings gestaltar myter hämtade från en modern 

västerländsk världsbild, vilket kan förklaras med att serien är producerad i och för 

en västerländsk kontext. Enligt Roland Barthes är myter i grund och botten ett 

ideologiskt uttryck där en myt bildas av den dominerande ideologin i ett samhälle 

eller en kultur. Utifrån den teorin kan man se hur karaktärerna i serien tillskrivs 

egenskaper som överensstämmer med en mer modern bild kopplat till moral, 

rådande världsbild och kunskap. 

 

Nyckelord: Myter, semiotik, Barthes, denotation, konnotation, populärkultur 
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1. Inledning 

I vardagen används inte sällan ordet “myt” för att beskriva en falsk historia eller 

föreställning. Med internets intåg sprids urbana legender eller skrönor snabbare än 

någonsin tidigare och det är som tvivlare vi säger “det där är bara en myt”. Men 

inom semiotiken betyder myt något annat. När Roland Barthes pratar om myter 

menar han på vilket sätt en kultur förklarar eller uppfattar verkligheten (Fiske, 

1997). Enligt Barthes är en myt inte ett objekt som antingen är sant eller falskt, det 

är en form som fylls med innehåll (Barthes, 1970[1969]). Att studera myter är också 

ofrånkomligen att närma sig ideologin i vilken myten får sin mening. Att studera 

myter i ett populärkulturellt verk hjälper oss då att blottlägga normer och 

strukturer som annars passerar dolda för oss. Det som verkar vara en “naturlig” del 

av vår tillvaro kan då brytas ned och vi kan se de bakomliggande beståndsdelarna.  

  

Vi som författare har intresserat oss för TV-serien Vikings där publiken får följa 

vikingen Ragnar Lothbroks liv och äventyr. Handlingen utspelar sig i norden under 

700-talet och är inspirerad av berättelsen om vikingen Ragnar Lodbrok. Den här 

studien har dock, som sagt, inga ambitioner att undersöka seriens historiska 

korrekthet, förekomsten av myter i historiska kläder eller ens “myten om vikingen”. 

Ambitionen är att studera samtida myter i ett samtida populärkulturellt verk, 

oavsett när handlingen utspelar sig.  

  

Premiäravsnittet av Vikings sågs enligt Nielsen Ratings av över 6 miljoner tittare i 

USA (tvbythenumbers.com, 2013) och över en miljon i Kanada. Det är svårt att veta 

exakt hur många som sett första säsongen världen över, men vi kan med säkerhet 

anta att det är flertalet miljoner. Därför är det relevant att studera myter i ett 

samtida verk eftersom det avslöjar samtida normer och ideologier. Om man skapat 

samma serie 1957 när Roland Barthes publicerade sin bok Mythologies hade andra 

myter gestaltats då myter med tiden är i ständig förändring. 
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Arbetet med uppsatsen har i den uträckning det varit möjligt bedrivits gemensamt. 

De segment av uppsatsen där vi arbetat mer individuellt, på grund av effektivisering 

och tidssparande, har vi gemensamt diskuterat och redigerat i efterhand . Vi valde 

exempelvis att bedriva inläsning av litteratur separat, liksom författandet av vissa 

kapitel innan analysen. När den ena uppsatsförfattaren ansett sig klar med det 

enskilda arbetet så har vi, gällande textformuleringen, tillsammans gått igenom 

texten med ambitionen att uppsatsen skulle få en så följsam, retorisk och 

samstämmig klang som möjligt. Förutom detta så har allt från val av ämne, 

materialinsamling och slutdiskussion komponerats gemensamt.   

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en kvalitativ, semiotisk innehållsanalys, 

och ett inkluderat analysschema, exemplifiera mytbildning i TV-serien Vikings 

utifrån Roland Barthes och Lévi-Strauss teorier och definition av begreppet “myt”. 

 

2.1 Frågeställningar 

För att kunna svara på ovanstående syfte har frågeställningarna formulerats enligt 

följande: 

  

 Vilka exempel på återkommande myter framstår för oss tydligast i Vikings? 

 Hur blir dessa myter gestaltade i scener och dialog? 

 

3. Tidigare forskning 

Ända sedan Roland Barthes publicerade sina teorier om myter i boken Mythologies 

på 1950-talet har akademiker världen över intresserat sig för applicera dessa på 

populärkulturella verk. Det förefaller mest relevant för denna studie att framförallt 

fokusera på den mer aktuella forskningen inom samma område. Det vill säga 

forskning om hur myter gestaltas inom film och TV på 2000-talet och framåt. 

Genomgående för de studier som gjorts på senare tid är att Barthes teorier 
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fortfarande visar sig vara relevanta, även om myterna i sig har förändrats sedan 50-

talet. De nedanstående forskningsexemplen har även varit relevanta för uppsatsen 

då de bidragit till att hitta ett arbetssätt för just moderna myter, istället för 

vandringssägner, schabloner eller liknande. 

3.1 Den nakne kocken som myt 

Gilly Smith har studerat hur underliggande myter förmedlas i dagens 

livsstilsprogram på TV. I publikationen The Journal of Media Practice har Gilly Smith 

skrivit artikeln “Barthes on Jamie: Myth and the TV revolutionary” (Smith, 2014) där 

hon applicerar Roland Barthes teorier om myter på en nutida tv-produktion. Smith 

skriver om hur producenterna bakom Den nakne kocken på många sätt skapade den 

perfekta myten; riktiga människor som gjorde riktiga saker.  

Ett exempel på detta sker när programledaren Jamie Oliver går ut på den lokala 

marknaden för att handla råvaror. London framställs som en vänlig och idyllisk by 

där kötthandlare och grönsaksodlare trängs i varje gathörn (Smith, 2014). Jamie 

Oliver stannar till lite varstans, småpratar med handlaren, smakar på någon 

delikatess och åker sedan vidare på sin vespa. Scenerna skapar konnotationer hos 

avläsaren och hjälper till att förmedla myten om de klassiska engelska idealen, där 

Oliver blir “the boy nextdoor” som unga män blir inspirerade av (Smith, 2014). Den 

nakne kocken är ett inspirationsprogram som får matlagning att bli coolt och 

förespråkar en viss livsstil framför alla andra.  I artikeln nämner Smith även Roland 

Barthes syn på myter och hur dessa etableras för att få verkligheten att framstå som 

naturlig (Barthes, 1970[1969]). Hon citerar Barthes när hon skriver att den här 

typen av program är “initialt och slutligen politiska” vilket innebär att det finns en 

bakomliggande ideologi. Smith argumenterar för den stora potential hon ser i 

livsstilsprogram och hur den mytbildning som sker inom dessa faktiskt kan påverka 

människor till det bättre. Hon menar att den myt som etableras i Den nakne kocken 

är att om du äter samma mat som Jamie Oliver, alltså hälsosamt och balanserat, får 

även du det lyckliga liv som Jamie Oliver tycks ha. Vad hon inte nämner är att 

samma potential som en “positiv” myt har i den här typen av text, kan så klart 

användas för att uttrycka en “negativ” myt.  
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Vår studie har dock inga ambitioner att värdera myter, utan enbart att försöka 

resonera kring förekomsten av dem. Men, på samma sätt som tanken med denna 

uppsats, så identifierar Smith en mytologisk nivå i en annars ganska “lättsmält”, 

populärkulturell TV–produktion. Ur sina mytexempel utvinner hon dessutom 

information kring ideologiska mönster som inkapslas i denna myt. Smiths arbetssätt 

och diskussion kring myter, som något som går förbi det mest uppenbara i en text 

och som något som är öppet för vidare tolkning, det gick direkt att överföra på det 

denna uppsats försökt att närma sig. 

3.2 Myterna förändras med tiden 

På en lite mer övergripande nivå har Julie Reid på University of South Africa forskat 

kring myter inom populärkultur i allmänhet med exempel från Sydafrika i 

synnerhet. I hennes artikel Mythological representation in popular culture today som 

publicerades 2007 i Communication: South African Journal for Communication 

Theory and Research (Reid, 2007) utgår hon bland annat från Lévi-Strauss, Eco och 

Barthes teorier om myter. Reid menar att stereotyper som till exempel “den dumma 

blondinen” eller “den rasistiska, vita, sydafrikanen” är klassiska myter med 

ideologisk bakgrund. En stereotyp är alltid en myt men, skriver Reid, en myt är inte 

alltid en stereotyp eftersom myter är i ständig förändring. Till exempel har 

reklamen som är riktad till den lyckade hemmafrun ersatts av reklam riktad till den 

lyckade familjen (Reid, 2007) som ett resultat av en förändrad samhällsnorm. Ett 

annat exempel på hur myter ständigt förändras är synen på muslimer och 

Mellanöstern efter 11 september-attacken 2001. Hon skriver att muslimer har 

gestaltats ensidigt i nyhetsmedia sedan terrorattentaten och att filmer har förstärkt 

myten om muslimen som skurk (Reid, 2007).  

Även själva World Trade Center-tornen hade en stark effekt på hur vi uppfattade 

attentatet eftersom torn sedan länge har varit mytologiska föremål. Från Babels torn 

till det torn där prinsessan Rapunsel sitter fängslad och tornen i Sagan om Ringen har 

alla bidragit till tornets mytologiska symbolik. En symbol som enligt Roland Barthes 

(Fiske, 1997) uppstår genom konvention och användning inom en kultur. När World 
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Trade Center-tornen kollapsade inför ögonen på tv-publik runt om i världen hade 

detta en förstärkt påverkan på människor tack vare myten om tornet (Reid, 2007). 

Reid menar att tornets konnotationer har genomgått en förvandling i det moderna, 

västerländska, samhället. På den denotativa nivån är tornet fortfarande mer eller 

mindre det samma, men hon menar att det från början hade religiösa konnotationer 

vilket idag har övergått till att konnotera kapitalism (Reid, 2007). Den tolkningen är 

helt i linje med marxistiska teori om myten som Roland Barthes skapat och de 

förändringar en myt genomgår. Sammanfattningsvis konstateras att myterna finns 

överallt i vår värld och inom populärkulturen, precis som Barthes även påvisar i sin 

bok om mytologier (Barthes, 1970[1969]). Myter är till och med nödvändiga för att 

vi ska förstå och tolka världen, samt att de kan ha positiva effekter för kollektivet. 

Samtidigt menar Reid, till skillnad från Gilly Smith, att det är farlig med myter om de 

har en negativ innebörd och skapar stereotyper. I postkoloniala länder som till 

exempel Sydafrika är det vanligt att myter och ”mot-myter” konkurrerar med 

varandra. Det är därför viktigt, menar Reid, att analysera och eventuellt avskriva 

“dåliga” myter inom populärkultur, vilket kan hjälpa till att förhindra fördomar och 

klyftor mellan människor (Reid, 2007). Det här gör mytforskning inom 

populärkulturen relevant för samhället och det gemensamma kollektivet.  

  

Även fast vår röda tråd inte handlat om att slå hål på myter så har Reids tankar 

stärkt oss i tron om att myter i populärkultur är viktiga att lyfta på och titta under 

ytan. Som i ovanstående och i nästkommande exempel så är även hon inne på den 

ideologiska undertonen i myter. Hon kallar dem ibland “negativa myter” där hon 

förklarar att myter visserligen är nödvändiga för förståelse men att det även finns 

myter som bygger på fördomar och klyftor i samhället. Något som motiverade oss 

att titta vidare på myterna i ett verk med sådan otrolig genomslagskraft som Vikings, 

utifrån en samhällsrelevans.  
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3.3 Den västerländska populärkulturen 

Professor Casey Ryan Kelly har i sin artikel Feminine Purity and Masculine Revenge-

Seeking In Taken (Kelly, 2012) belyst ytterligare ett perspektiv på myter och 

mytbildning. Kelly har gjort en kritisk diskursanalys på filmen Taken från 2008 och 

antagit ett feministiskt perspektiv på hur ideologier, eller myter, representeras i 

filmen. Enligt Kelly finns det en myt om “den vita mannen” som ska försvara “den 

vita oskuldsfullheten” inom västerländsk populärkultur (Kelly, 2012). Med det 

menas att den vite mannen har ett ansvar över den vita kvinnans oskuldsfullhet 

gentemot yttre hot från den “mörka” maskuliniteten eller det som benämns, ur ett 

postkolonialt perspektiv, som “de andra” (Kelly, 2012). Det här är ett arv från 

kolonialismen där den vite mannen har positionerat sig som överlägsen alla andra 

människor och på så sätt rättfärdigar förtryck av andra människor. I artikeln ger 

Kelly ett antal exempel på hur den västerländska populärkulturen har gestaltat 

detta under en lång tid i till exempel “vilda västern-filmer” liksom i filmer där den 

vite mannen är hjälten som skyddar den vita kvinnan från “besudling” (Kelly, 2012). 

I filmen Taken blir den före detta CIA-agenten Bryan Mills dotter kidnappad i Paris 

av ett fransk-albanskt trafficking-syndikat som tvingar unga flickor till prostitution. 

Istället för att låta polisen sköta utredningen åker Bryan själv till Paris för att hämta 

tillbaka sin dotter. Publiken får följa den tidigare CIA-agentens bärsärkagång genom 

Paris gator där han dödar nästan varje person som har haft någon inblandning i 

dotterns försvinnande (Kelly, 2012). Detta, menar Kelly, accepteras som rättfärdigat 

av publiken eftersom det är en vit man som kräver sin revansch mot “de andra”.  

  
Även om Casey Ryan Kelly har gjort en kritisk diskursanalys så är den relevant till 

denna uppsats eftersom Kelly har ett ideologiskt perspektiv vilket, enligt Barthes, är 

grunden för myters uppkomst. Trots att Kelly använder en annorlunda metod 

jämfört med denna uppsats, är hans arbete relevant då det handlar om ett 

populärkulturellt verk i den västerländska kulturen. Det samma gäller materialet i 

denna studie vilket följaktligen påverkar resultatet. Som uppsatsförfattare från 

Sverige ingår vi i den västerländska kulturen vilket påverkar hur vi tolkar texter 
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inom densamma. Begreppet “västerländsk kultur” är något otydligt, men i denna 

uppsats används det för att beskriva framförallt europeisk och amerikansk kultur. 

 

4. Teori 

4.1 Myter och myters funktion 

4.1.1 Roland Barthes 
 
Som huvudsaklig teoretisk grund till uppsatsen ligger den franske 

litteraturforskaren och semiotikern Roland Barthes teorier om myter. Som grund 

för själva begreppet beskriver han myter på en grundläggande nivå – som vilket 

yttrande som helst.  

  

Texten behöver dock särskilda förhållanden för att yttrandet ska ges betydelse eller 

en form. Formen måste begränsas historisk och ges specifika användningsområden 

och återinpassas in i användarens rådande samhällskulturella omgivning. 

Mytbildning sker alltså inte i meddelandets innehåll utan på det sätt som det 

uttrycks (Barthes, 1970[1969]). En process som beskrivs mer detaljerat i 

kommande kapitel. 

 

I vårt vardagliga tal används, som tidigare nämnts, oftast ordet myt för att beskriva 

en falsk föreställning, men Roland Barthes klarlägger att hans definition av 

begreppet myt snarare beskriver ett förklarande verktyg som en kultur använder 

för att beskriva hur den uppfattar och tolkar en aspekt av verkligheten (Fiske, 

1997). Enligt honom är “mytens uppgift att avveckla verkligheten” (Barthes, 

1970[1969]) och fungerar i första hand för att få historien av framstå som naturlig 

(Fiske, 1997). Med det menar Roland Barthes att myter ofta har ett ideologiskt 

motiv och att myterna har skapats av dominerande samhällsklasser för att 

upprätthålla en maktbalans. John Fiske ger ett bra exempel på modern mytbildning 

enligt Barthes teori. 



 

 11 

“Det finns en myt om att kvinnor “av naturen” är bättre lämpade att vårda och fostra 

än män, och därför är deras naturliga plats i hemmet, [...] medan han (mannen), 

givetvis lika “naturligt”, spelar rollen som försörjare (Fiske, 1997, s.122). 

 

Vad John Fiske genom Roland Barthes vill förklara med detta exempel är hur myten 

skapar den “naturliga” strukturen av “familjen” och hur den döljer sin historiska 

bakgrund. Egentligen är den här strukturen ett resultat av industrialiseringen på 

1800-talet där mannen i hushållet behövdes i fabrikerna och hustrun fick stanna 

hemma med barnen (Fiske, 1997). Myten använder sig alltså ovan av en dåtida 

kulturellt befäst ram av kvinnan och henne moderliga uppgifter – men tjänar under 

ett ideologiskt budskap i både representationen av “kärnfamiljen” och utav 

“klassiska” könsroller. 

  

Roland Barthes menar att myten inte är en naturlag, utan ett yttrande, och att allt 

som hör till talet kan vara en myt (Barthes, 1970[1969]) men det innebär inte att 

myter bara kan förekomma i det talade språket: 

 

“Detta yttrande är ett meddelande. Det kan alltså bestå av andra saker än muntliga 

meddelanden; det kan ha en skriven form eller vara ett slags framställningssätt: det 

skrivna talet, men också fotografiet, filmen, reportaget, sporten, teatern, reklamen kan 

alla tjäna som stöd för det mytiska yttrandet” (Barthes, 1970[1969] s.206) 

 

För att analysera myter har Barthes utvecklat lingvisten och strukturalisten 

Ferdinand de Saussures semiologiska teorier om förståelsen av tecken – i en 

vidareutvecklad systematisk modell (Fiske, 1997). En modell som även den kommer 

att presenteras i ett senare avsnitt. 

 

4.1.2 Claude Lévi-Strauss 
 
Även semiotikern Claude Lévi-Strauss intresserade sig för myter och föreligger 

således intressant för denna studie. Han belyser myter på ett närbesläktat sätt, då 



 

 12 

även Lévi-Strauss menar att myterna i en given kultur styrs av underliggande regler. 

Med detta menar han i korthet att myternas betydelsebärande byggstenar, 

semiotikens tecken, endast blir meningsfulla om de kombineras på ett specifikt vis. 

Många kulturella verk, exempelvis ett skivomslag, en reklamposter eller 

komponeringen av ett vanlig fotografi, komponeras ofta på ett visst sätt för att 

förmedla en viss mening inom den kultur den verkar inom (Lindgren, 2009). 

  

Till skillnad från Barthes så baserade Lévi-Strauss sina teorier utifrån 

begreppsmässiga kategorier som för honom utgjorde själva grunden i att förstå sig 

på något. Enligt honom så skapas betydelse i kategoriseringen av så kallade binära 

motsatspar som är ömsesidigt uteslutande. Exempelvis den onda ställt mot det 

goda, fattig mot rik eller ljust mot mörkt. Enligt Lévi-Strauss kan vi alltså inte veta 

vad som är bra eller dåligt om det inte ställs mot varandra i en process där vi kan 

identifiera likhet och åtskillnad (Lindgren, 2009). Enligt Lévi-Strauss kan språket 

och de sociala relationerna studeras på ett likartat sätt. Han såg det som att det som 

antropologens roll att kartlägga den grammatik som reglerar hur myter blir 

meningsfulla och på samma sätt är det alltså populärkultursanalytikerns uppgift att 

upptäcka hur exempelvis en TV-serie eller delar utav den komponeras för att 

förmedla kulturell mening. Konstruktionen mellan dessa binära motsatspar är enligt 

honom den fundamentala, allmängiltiga förståelseprocessen och även en del i hur vi 

tolkar och förstår mytologiska budskap inom rådande kultur (Fiske, 1997). 

 

4.2 Denotation och konnotation 

 
Roland Barthes menar att ingen upplevelse eller skildring är oskyldig eller okodad. 

Med det menas att bilder och texter – ja, hela världen, blir förståelig och förmedlad 

till oss via koder eller system av tecken (Lindgren, 2009). Han exemplifierar denna 

meningsprocess med hjälp av två centrala begrepp – denotation och konnotation. 
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Enligt Barthes har ett tecken två sidor. Först den denotativa sidan, som står för 

tecknets förnuftiga och uppenbara betydelse. I mer korrekta termer uttrycker han 

det som tecknets stabila och objektivt verifierbara betydelse (Lindgren, 2009). John 

Fiske (1997) exemplifierar den nivån på följande sätt. 

  

“Ett fotografi av en gata denoterar just den gatan: ordet “gata” denoterar en väg i en 

stad som kantas av byggnader. 

  

“...men jag kan fotografera en gata på olika sätt.” (Fiske, 1997, s.118). 

  

John Fiskes “...men” i sista delen av ovanstående citat leder oss in på nästa sida utav 

tecknet – den konnotativa. 

  

“Jag kan använda färgfilm, välja en dag med blekt solsken, använda ett mjukt filter och 

få gatan att framstå som en glad, varm och människovänlig plats för barnen som leker 

där. Eller så kan jag använda svartvit film, hård skärpa och starka kontraster och få 

samma gata att framstå som en kall, fientlig, ogästvänlig och destruktiv miljö för 

barnen som leker där” (Fiske, 1997, s.118). 

  

Konnotation beskriver det samspel som sker när tecknet möter användarens 

uppfattningar eller känslor och de värderingar som gäller i kulturen som 

användaren verkar inom. I det konnotativa skedet närmar vi oss det subjektiva 

inom tecknet vi ställs inför, liksom närmandet av en eventuell mytbildning (Fiske, 

1997). Viktigt att poängtera är att konnotationen är godtycklig, dock inte en 

personlig association, utan väldigt specifik från kultur till kultur. Det är inte 

definierat som personliga uppfattningar utan snarare kulturella överenskommelser, 

vilket i sin tur innebär att de är föränderliga och med tiden kan komma att uppfattas 

eller modifieras som något annat (Gripsrud, 2011). 

  

För att avtäcka eventuell mytbildning, som är högst relevant i denna uppsats, så 

vidareutvecklade Barthes dessa två begrepp, denotation och konnotation, genom att 
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förlänga meningsprocessen ytterligare ett steg. Det blir således viktigt att använda 

oss utav dessa begrepp då Barthes förklarar att konnotation och myter är de 

viktigaste sätt på vilka tecken arbetar i beteckning av denna nästa nivå. Det vill säga 

– där samverkan mellan tecken och användaren är som mest aktiv (Fiske, 1997).   

 

4.3 Mytbildning enligt Roland Barthes 

 
För att användandet av de semiotiska begreppen denotation och konnotation ska bli 

intressant för denna studie måste vi titta närmare på Roland Barthes schematiska 

bild och hans terminologi – som kan användas för att blottlägga myter i en text. Den 

utgår från Saussures lingvistiska första nivå som Barthes benämner som “den 

språkliga nivån”, här nedan. Den byggs sedan vidare i en andra metaspråklig nivå – 

den mytologiska nivån. Bägge nivåerna bygger dock på denotativa och konnotativa 

tolkningsprocesser om än med olikartad terminologi från vetenskapsman till 

vetenskapsman (Fiske, 1997). 

  

I den första, språkliga nivån skapas betydelser i uppenbar och bokstavlig mening, 

även kallad denotativ betydelse. På den nästföljande mytologiska andra nivån 

skapas en konnotativ betydelse, som illustrerar en mer ideologisk funktion. Den 

förvandlar sociala, historiska och kulturella maktförhållanden till något naturligt. 

Myters roll enligt Barthes är att utföra ett “trollerinummer” som tömmer 

verkligheten, den denotativa uppfattningen, på historia och istället fylla den med 

mytens natur – den mer konnotativa inläsningen. (Kjœrup, 2004). Modellen 

illustrerar hur den först följer samma linje som Saussures men att myten sedan 

skapas i ett andra steg.  

  

Enligt Barthes vidareutvecklade modell så är Saussures lingvistiska dimensions 

slutterm (3. tecken) samma sak som den mytiska dimensionens förstaterm (I. 

Betecknande) (Barthes, 1970[1969]). I ovanstående exempel skulle alltså den 

mytiska dimensionens första term vara kombinationen av ordet gata och den 

mentala föreställningen av en gata fylld av barn. Vi får då ett tecken med ett 
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denotativt ramverk som sedan fylls med en konnotativ innebörd varpå en 

mytbildning kan ske i ett slutsteg. Tolkningen fram till myten (III. Tecken) kan dock 

helt variera beroende på vilken kultur och vilken tid som tecknet tolkas inom. 

 

(Barthes, 1970[1969], s.211) 

 

4.4 Symbol 

Både Saussure och Barthes tar även upp ett tredje sätt, utöver det betecknande och 

det betecknade, där beteckning och mening på den mytiska nivån skapas. Det 

handlar om begreppet symbol som genom regelbunden användning och 

överenskommelse ger ett objekt en ytterligare betydelse (Fiske, 1997). Som ett 

exempel på detta använder Fiske bilen Rolls-Royce som en symbol för välstånd. 

Fiske problematiserar dock Roland Barthes definition av symboler då han menar att 

de inte är lika systematiskt utvecklade som teorierna kring myter och konnotation. I 

och med att uppsatsen vilar på Barthes teori om mytbildning, enligt schemat ovan, 

så har vi valt att använda dennes begreppsdefinition av symboler trots Fiskes kritik. 

5. Metod 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys – med hjälp utav ett analysschema. 

Den kvalitativa innehållsanalysen strävar efter att skapa förståelse för texters 

innehåll, tolka dess underliggande mening samt systematiskt beskriva textinnehåll 
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(Bergström & Boréus, 2000). I och med att den här uppsatsens frågeställningar 

direkt berör tolkning, mening och förståelse av myter så utföll metodvalet i denna 

medievetenskapliga och kvalitativa riktning. Tanken med metoden är att den ska ge 

oss ett verktyg för att kunna iaktta och tolka hur främst bild men även dialog 

samverkar i meningsskapandet i Vikings.  

  

Eftersom vi studerar en TV–serie där både bild och ljud samverkar så har vi tagit 

båda delar i beaktning. Anledningen till detta beror på att texter, främst inom 

reklam och tv-produktion, är multimodala vilket betyder att kommunikation och 

förståelse skapas av en rad olika komponenter där exempelvis både bild och dialog 

ibland kan samverka men inte per automatik nödvändigtvis (Ekström & Larsson, 

2012).  

  

Vid den här typen av analysmodell är det också viktigt att vara medveten om att 

texter aldrig bara är en avbild av något. De har producerats avsiktligt och dess 

innehåll kommer att tolkas utifrån mottagarens perspektiv (Ekström & Larsson, 

2012). Det är också viktigt att poängtera att vi som uppsatsförfattare, i och med 

detta metodval, kommer att präglas av vår samtid och omgivning vid analysen av 

materialet. Detta eftersom även vi färgas av vår sociala och historiska bakgrund i 

våra tolkningar (Bergström & Boréus, 2000). Dock så får myter sin betydelse och 

mening genom just läsarens kulturella och social bakgrund. Det är på så vis omöjligt 

att hundraprocentigt objektivt analysera myter – vilket inte heller är avsikten med 

uppsatsen. 

 

5.2 Semiotik 

 
Vi har valt en semiotisk metodinriktning. En lära vars mest centrala del handlar om 

(1) studiet av tecknet. Utöver tecknet läggs också vikt vid de (2) koder och system 

som tecknet kan tolkas inom för att förstås, samt inom (3) vilket kultur som dessa 

koder och tecken arbetar inom (Fiske, 1997). Det har varit viktigt att hitta en 
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metodinriktning som tillåter och ger verktyg till att plocka isär materialet bortom 

dess mest uppenbara betydelse. 

  

En del av semiotiken handlar om att alla typer av meddelanden ryms utav tecken. 

Meddelandet i tecknet stimulerar oss att på egen hand skapa en betydelse där vi har 

koder och teckensystem att förhålla oss till. Ju fler gemensamma koder och 

teckensystem vi delar emellan oss, desto större är våra chanser att våra 

gemensamma tolkningar kommer att närma sig varandra. Något som lingvisten 

Ferdinand de Saussure kungjort i sin forskning. Samme Saussure menade även att vi 

som läsare påverkas av våra kulturella erfarenheter, som nämnts flertalet gånger. 

Läsaren hjälper alltså till att skapa textens betydelse genom att faktiskt låta 

erfarenhet, attityd och känslor påverka denne (Fiske, 1997).  

  

Roland Barthes byggde vidare på Saussures lära. Han adderade ytterligare verktyg 

och ytterligare en nivå av betydelse på Saussures. Han hävdar i sin bok Mythologies 

att myten lyder under en allmän vetenskap som sträcker sig till lingvistiken och 

semiologin. Myten och mytologi ses som en av många inom det semiotiska systemet 

och studiet av tecknet. Att kräva en betydelse, som i detta fall, är enligt Barthes 

detsamma som att ta hjälp av semiologin (Barthes, 1970 [1969]). 

  

Det har varit relevant för studien att använda semiotik i och med den även befäster 

och presenterar två av uppsatsen mest bärande verktyg – denotation och 

konnotation – inom den. Sœren Kjœrup (2004) skriver om dessa två begrepp i sin 

bok Semiotik. Där beskriver han hur man på den konnoterande nivån kan återfinna 

just en mytisk eller ideologisk betydelse. 

  

Viktigt att framhålla är att betydelseskapande, i och med det ovan beskrivna, är en 

aktiv process hos läsaren. Negocieringen, eller förhandlingen, antyder både ett 

givande och tagande mellan människan och meddelandet i texten i fråga. Betydelsen 

är resultatet av ett dynamiskt samspel. Så kommer det även föreligga när vi som 
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uppsatsförfattare tolkar och därmed påverkas av vilka vi är och med det vilka 

kulturella och språkliga “överenskommelser” vi själva lever inom. 

  

5.3 Analysschema 
 
För att kunna titta på materialet, förbi dess mest uppenbara betydelse, fördes först 

materialsekvenserna in i ett analysschema. Varje sekvens kördes genom schemats 

tre kategorirubriker där vi tittade på den narrativa kontexten, bildtolkning och 

textförankring. Slutligen beskrev vi det mytologiska mönster som utkristalliserade 

sig. Då främst baserat på informationen vi utläste från kategorierna bildtolkning och 

förankring. Informationen som gick att utläsa från schemat utmynnande i ett 

resultat vi sedan kunde analysera. 

  

Att identifiera betydelse, som i detta fall, är enligt semiotikerna en aktiv process som 

förhandlas. Det är en växelverkan där ett givande och ett tagande mellan människa 

och meddelande förekommer (Fiske, 1997). Därför behövde sekvensernas 

totalinformation avgränsas och kategoriseras i detta schema – för att mer 

överskådligt kunna tolka materialet. 

  

Schemat användes även för att vi som uppsatsförfattare i ett förstaskede skulle 

kunna genomarbeta sekvenserna var för sig samt för att få ett ramverk för den 

efterföljande analysprocessen utav schemaresultatet. Vi ansåg att det utan ett 

schema som ramverk fanns en övervägande risk för att vi skulle få en allt för 

olikartad och individuell prägel på resultatet, och senare även analysens form.  

  

Vår tanke var alltså att schemat både skulle ge oss ett avgränsande analysverktyg 

samt skapa förutsättningar för en homogen arbetsprocess av materialet – innan vi 

slutligen analyserade resultatet av schemat tillsammans. 

5.4 Lofland & Lofland 
 



 

 19 

Schemats utformning inspirerades av från Lofland och Lofland, (Bryman, 2011) som 

har formulerat en grundläggande frågeställningsbas för detta, främst för forskning 

inom kvalitativ dataanalys. Vi har dock endast använt Lofland och Lofland som 

inspiration för att skapa formen för denna uppsats analysschema. Vi använde sedan 

informationen som schemat hjälpte oss frambringa – som ett sätt att organisera och 

förstå vårt material utefter den kvalitativa innehållsanalys vi valt.  

  

Enligt Lofland och Lofland (Bryman, 2011) bör utformningen av ett analysschema 

på ett eller annat sätt besvara vissa frågeställningar, på samma sätt som vi använder 

semiotiken som ett sätt att ställa frågor till vår text. Nedanstående 

grundfrågeställningar stod således som inspiration för hur våra kategorier 

utformades. 

  

 Vad är det som händer här? 

 Vad gör människor? 

 Vad säger människor att de gör? 

 Vilken generell kategori är just denna information ett exempel på?  

 Vad representerar denna information? 

 Vilken slags svar på en fråga implicerar denna information?  

 Vilket tema är denna information ett exempel på 

 Vilken fråga om ett tema ger denna information upphov till?  

(Bryman, 2011) 

 

De tre inledande exempelfrågeställningar översatte vi till tre egna schemakategorier 

som vi valde att kalla kontext, bildtolkning, förankring. De sistnämnda fem försökte 

vi att besvara med hjälp av en schemakategori vi valde att kalla – mytologisk nivå. 

Hur vi valt att definiera och förklara våra kategorier kan ni läsa här nedan. 

  

Kontext – beskriver handlingens skede, för att förstå det narrativa. 
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Bildtolkning – beskriver sekvensernas semiotiska innehåll, kopplat till våra teorier. 

Främst utifrån ett denotativ och konnotativt perspektiv. Alltså vad vi ser och hur vi 

tolkar sekvensbilden. 

Förankring – i enighet med Roland Barthes tankar om det verbala språkets 

samverkan med bilden (Gripsrud, 2011) så var tanken att vi genom förankring 

skulle kunna se hur bild tillsammans med dialog eventuellt understryker 

huvudsaken. I tidningar kan bilder exempelvis kompletteras med bildtexter av den 

anledningen att bilder oftast har fler tolkningsmöjligheter än en. En bildtext kan då 

förankra, alltså bringa klarhet, i bildens faktiska meddelande. 

Mytologisk nivå – Redogör den faktiska mytbildning vi påträffat främst baserat på 

bildtolkningen och förankringen. 

5.5 Tillvägagångssätt 
 
För att besvara frågeställningarna och bedriva själva analysen använde vi oss som 

ovan nämnt av ett analysschema. Arbetet inleddes först med att observera hela den 

första säsongen av TV–serien Vikings. Vi gallrade sedan ut sekvensexempel som vi 

ansåg ha ett starkt innehåll. Alltså sekvenser vi båda reagerade på – som sedan 

fördes in i analysschemat. I och med att Barthes menar att alla bilder är 

polysemiska, alltså öppna för en följd av flytande av betydelser, så upplever vi ingen 

vetenskaplig motsättning i att plocka ut sekvenser vi själva ansåg ha ett starkt 

innehåll. De kan nämligen tolkas på en rad olika sätt och den som betraktar bilden 

är i grunden fri att välja ut eller “se” vissa betydelser (Lindgren, 2009). 

  

 I analysschemat tittade vi som ovan nämnt först på – sekvensernas narrativa 

kontext. 

 Dess bildtolkning – alltså mer eller mindre den denotativa och konnotativa 

tolkningen av innehållet. 

 Dess förankring – förhållandet mellan bild och dialog.  

 Och slutligen försökte vi utlösa den mytiska nivån – genom att använda oss 

av våra teoretiska verktyg.  
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Utifrån ett semiotiskt angreppssätt tolkade vi informationen som framgick i 

schemat. Med hjälp av den informationen kunde vi tillsammans med våra teorier 

analysera schemaresultatet och identifiera mytologisk betydelse och de eventuella 

ideologiska undertoner – som enligt Barthes är direkt sammankopplade med 

mytologi (Fiske, 1997).  

6. Material 

Uppsatsens grundmaterial baserades på den första säsongen av tv-serien Vikings. 

Den består av nio avsnitt där varje episod har en längd på cirka 45 minuter. Serien 

är producerad ur ett irländskt-kanadensiskt samarbete och hade premiär på TV-

kanalen History den 3 mars 2013 i Kanada och USA. Serien har efter det sänds på en 

mängd olika TV-kanaler i Europa och världen över. Ur grundmaterialet på nio 

avsnitt gjordes ett urval. Detta gjordes för att få ett avgränsat underlag att arbeta 

med. 

  

Anledningen varför den första säsongen valts framför de efterföljande beror på att 

vi själva ansett att narrativet i den första säsongen har ett tydligare syfte att etablera 

karaktärer, miljö och handling. Vi ansåg att handlingen då borde befinner sig i ett 

naturligt förklarande startskede där fokus ligger på att klarlägga och introducera 

tittaren för karaktärernas och handlingens premisser. Den borde därför kräva 

minimala “förkunskaper” eller överenskomna grundförutsättningar. 

 

6.1 Urval 

För att få ett mer hanterbart arbetsmaterial så valde vi att avgränsa vårt 

grundmaterial. Detta gjordes genom att först betrakta grundmaterialets nio 45–

minutersavsnitt för att sedan gallra ut ett antal stillbildssekvenser. I de sekvenser 

där det i betraktelsen förelåg en underton av mytologisk betydelse togs ett 

stillbildsfoto. På så sätt kan man säga att urvalets form baserades på hur mycket vi 

rent visuellt intresserades av det som gestaltades. Stillbildssekvenserna vi redovisar 

i avsnittet resultat/analys har sedan förfinats genom att föras in i analysschemat, för 
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att få ett resultat. Ett resultat som vi sedan kunde använda för att analysera och 

studera förekomsten av eventuella mytologiska spår. 

  

Det slutgiltiga urvalet skalades således ned till ett antal utvalda sekvenser där både 

bild och dialog tillsammans öppnade för en bredare tolkning. Flera av de 

stillbildssekvenser som först framgick som intressanta valdes med tiden bort. För 

att motivera valet av de slutgiltiga stillbildssekvensernas vetenskapliga legitimitet 

så försvarar vi urvalet genom att citera oss själva från avsnittet 5.4 

Tillvägagångssätt – där Roland Barthes menar att...  

  

“[...] alla bilder är polysemiska, alltså öppna för en följd av flytande av betydelser, så vi 

upplever ingen vetenskaplig motsättning i att plocka ut sekvenser vi själva ansåg ha 

ett starkt innehåll. De kan nämligen tolkas på en rad olika sätt och den som betraktar 

bilden är i grunden fri att välja ut eller “se” vissa betydelser[...]”. 

  

Enligt Barthes innehåller dessutom bilder och fotografier ett helt nätverk av 

känslomässiga väsen som slår an hos människan och får oss att subjektivt uppleva 

någonting speciellt i vårt betraktande (Barthes, 2006). 

 

7. Resultat & analys  

Vi har valt att presentera en kombinerad resultat- och analysdel för att nå ett så 

lättöverskådligt avsnitt som möjligt. I och med metodvalet så ansåg vi att både 

resultat och analys gick att utvinnas från vårt schema och att de därför också bör 

presenteras gemensamt. Vår analysdel blir per definition en del av resultatet. 

7.1 Mytexempel 1: ”Den enkla människan”  

Kontext: ”Den enkla människan” 

Ragnar Lothbrok och hans män har återvänt från sin första resa till “landet i väst” 

det vill säga de brittiska öarna. Med sig tillbaka från sin resa har de tagit guld och 

rikedomar från det kloster de plundrade. De förde även med sig munkar från 
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klostret för att använda dem som slavar. Väl hemma tog jarl Haraldsson, som är 

byns ledare, beslag på majoriteten av skatterna mot de resandes vilja. Nu har 

Ragnar Lothbrok återvänt till jarl Haraldsson för att be om att få åka tillbaka till väst 

eftersom han nu har bevis för att landet existerar. I vår stillbildssekvens förhandlar 

Ragnar med jarlen.   

 

Säsong 1 - Avsnitt 3 - Tid: 31:15 

Bildtolkning: ”Den enkla människan” 

Bildens centrala punkt är det bord som likt en barriär delar upp individerna på 

varsin sida. Den ena stående på sin sida, den andre sittandes på sin. Bordets 

fyrkantiga form, med två tydliga sidor, ger en känsla av att individerna tillhör olika 

grupperingar; att de är motståndare med olika agenda. Hade bordet varit runt hade 

det snarare konnoterat ett brödraskap där alla individerna tillhörde samma grupp 

och att de var på samma statusnivå. 

Närmast i bild på höger sida sitter jarl Haraldsson och hans fru Siggy vars kläder 

tycks vara mer exklusiva än Ragnars som står på vänster sida. I taket mellan dem 

hänger en våg med guldmynt och ett antal guldmynt ligger även på bordet framför. 
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Tillsammans konnoterar dessa attribut rikedom och välfärd. Att väga och räkna 

pengar kan tolkas som noggrannhet, men på en mytisk nivå kan vi tolka 

pengaräknandet som en girighet – att vilja ha mer. Vågen som används för att väga 

guldmynten konnoterar även balans och vi kan se att den inte är helt balanserad. 

Den väger nämligen tyngre åt Ragnas sida av bordet vilket inbjuder tittaren att tolka 

situationen som fördelaktig för Ragnar – väger kanske hans ståndpunkt tyngre?  

  

Vågen är en symbol för rättvisa då den till exempel i avbildningen av rättvisans 

gudinna Justitia inom den romerska mytologin ofta håller i en våg. Positionering av 

vågskålarna som väger tyngre åt Ragnars håll gör att vi kan tolka den enkle bondens 

argument som tyngre än jarlens rikedom och auktoritet.  

 

Förankring: ”Den enkla människan” 

Jarl Haraldsson frågar vad Ragnar vill med mötet, det är alltså Ragnar som har 

kommit till jarl Haraldsson och inte tvärtom. Det visar också att det är jarl 

Haraldsson som har makten då Ragnar frågar om jarlens hjälp och medgivande. 

 

Ragnar – I want to sail west again. I have spoken at great length with my Christian 

slave. He’s not a stupid person, however stupid his god is. He’s traveled a great deal, 

and he has told me that there are many countries to the west. He has also told me 

about his England, about his kings and his customs. 

 

Trots att Ragnar uttalar sig nedlåtande om kristendomen är han ändå nyfiken på det 

nya landet och dess seder vi kan ana en vilja att bli upplyst och en strävan efter ny 

kunskap. En annan intressant aspekt är de medel som det förhandlas med. Ragnar 

kommer med information och erfarenhet om ett helt nytt land medan jarl 

Haraldsson har de ekonomiska tillgångarna och den auktoritära positionen. Det hela 

kan tolkas som en förhandling mellan den modesta kunskapen och den flådiga 

rikedomen. Den girighet som vi konnoterar hos jarl Haraldsson i bilden förankras 

också i konversationen då Ragnar använder rikedomarna som ett argument för att 

få åka: 
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Ragnar – This town is clearly worth a visit. Give us back our boat. Let us go there and 

find out. What do you have to lose? Any plunder we take will be yours to do with as you 

please. 

Eftersom Ragnar erbjuder jarl Haraldsson de rikedomar de eventuellt skulle komma 

över kan vi anta att hans motiv som något immateriellt – han söker något mer än att 

bara plundra byar och städer. En rimlig tolkning är alltså att Ragnars strävan efter 

att få segla västerut är enkom av nyfikenhet och en önskan om att utforska en ny 

värld. Jarl Haraldsson är till en början osäker till huruvida han ska acceptera detta 

förslag men ger till sist med sig på vissa villkor: 

 

Jarl Haraldsson – Very well. I sanction this raid on one condition. A warrior I trust 

goes with you. Knut. You will go with him for my sake. 

Knut – Trust me Lord. I will take very close care of your interests. 

 

Dialogen visar att jarl Haraldsson är misstänksam mot Ragnar eftersom han 

insisterar på att “en av hans krigare ska följa med” (förf. öv.). En möjlig förklaring är 

att jarl Haraldsson är rädd att förlora de rikedomar Ragnar eventuellt kommer över. 

En annan tolkning är att jarl Haraldsson fruktar att kunskapen om det nya landet 

kommer ge Ragnar ett övertag och i ett försök att upprätthålla den rådande 

maktbalansen skickar därför jarl Haraldsson en honom trogen krigare.  

Den senare är så klart en smalare tolkning som kanske kan förklaras att vi som 

publik sedan tidigare är medvetna om jarl Haraldssons karaktär och vår erfarenhet 

av liknande texter påverkar vår tolkning. Här ställs trots allt kunskapens enkelhet 

mot den ekonomiska maktfaktorn som jarlens rikedom och auktoritet utgör. 

 

7.2 Mytexempel 2: “Den enkla människan” 

Kontext: ”Den enkla människan” 

Efter att Ragnar fått tillåtelse av jarl Haraldsson att genomföra ytterligare en 

plundringsräd har han och hans män återvänt till Northumbria, England. Den här 
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gången har de tagit sig längre in i landet för att plundra den stad som munken 

Athelstan berättade om för Ragnar. Brodern till Northumbrias kung försöker 

tillsammans med en här soldater stopp dem, men blir besegrade och brodern blir 

tillfångatagen. Nu har kungen samlat rikets adelsmän och rådgivare för att diskutera 

hur de ska bekämpa sin nya och, till synes, övermänskliga fiende. 

 

 

Säsong 1 - Avsnitt 7 - Tid: 14:33 

 

Bildtolkning: ”Den enkla människan” 

De flesta karaktärer står uppdelade på varsin sida om eldstaden och bildar en slags 

allé fram till kungens tron längst in i salen. Den karaktär som blicken fastnar på först 

är biskopen som står till höger i bild. Hans traditionella dräkt, huvudbonad och stav 

skiner i vad som tycks vara guld och exklusiva material. Denna utstyrsel 

symboliserar en katolsk präst och eftersom han inte står tillsammans med de övriga 

i salen är det en rimlig tolkning att han har en säregen ställning i sammanhanget. 

Den vitklädda man som står snett bakom kungen, längst väggen, är på samma 

avstånd från kungen som biskopen, men eftersom han står bakom kungen uppfattas 
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han som en tjänare eller nära rådgivare. De knäppta händerna bakom ryggen 

konnoterar lugn och en avvaktande hållning. Vi förstår att mannen som sitter ned, 

längst till höger i bild, är kung eftersom han sitter på en tronliknande stol och bär en 

traditionell krona på huvudet. Dessa symboler tillsammans med hans sätt att sitta 

och hans stora kroppsform passar in i mytiska porträtteringen av en maktlysten 

medeltida kung. 

 

Genom att tolka männens position i salen i relation till kungen som ett 

rangordningssystem, där biskopen står högst, så är mannen längst till vänster lägst 

rankad. Han är åtminstone inte någon av kungens närmaste män. I relation till de 

flesta andra i salen är han enkelt klädd och hans blick är något osäker. Men han är 

inte oviktig eftersom allas blickar är riktade mot honom när han talar; han har 

mandat att yttra sin åsikt i salen trots sin relativa enkelhet. 

 

Förankring: ”Den enkla människan” 

I inledningen av dialogen förstår vi att detta är en nödsituation och att kungen 

behöver hjälp med att bekämpa detta nya, okända, hot. När kungen sedan ställer 

frågan om varför dessa “vildar” har kommit för att “plåga dem” (förf. öv.) tar 

biskopen först ordet. 

 

Bishop Unwan – Sire, some learned and wise men say that these Northmen have been 

sent here by God. To punish our people for their many sins and transgressions. That we 

have departed from the path of righteousness that our lord set out, so now he is 

holding us to terrible account. 

 

Han berättar hur “några visa och lärda män menar att denna nya fara är ett straff 

från gud” (förf. öv.). Det här stärker den tidigare tolkningen av denna man som en 

katolsk präst som hävdar att gud straffar syndare. Biskopens yttrande målar upp 

situationen likt en apokalyps mot vilket det inte finns någon räddning, han ger 

åtminstone inget förslag på hur situationen ska hanteras. Prästens underkastar sig 

med respekt för religionen och att det inte finns något annat att göra än att 
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acceptera sitt öde. Här spelar det ingen roll vad människorna gör eftersom det är ett 

straff från gud. 

Nästa man som pratar är förvisso mörkt klädd men han bär smycken och hans 

kläder är exklusiva jämfört med många andra i salen. Hans mörka kläder och 

silversmycken indikerar en hög status och kan tolkas som en alternativ motsats till 

prästen. Han uppfattas som en betydande person i församlingen, då hans position i 

salen är relativt nära kungen. 

 

Adelsman 1 – Forgive me, sire, but what if God has not sent these Northmen here to 

plague us? 

Lord Aelle – Then who has, pray? 

Adelsman 1 – Could it not, sire, rather be the work of the devil? 

Lord Aelle – Go on then, My Lord, what is your advice? 

Adelsman 1 – My Advice, sire, is that, as we facing the forces of Satan, we must resist 

them at all costs. Even at the cost of all our lives if necessary. For evil cannot be 

accommodated  nor yet ever bargained with. 

 

Till skillnad från biskopen kommer denna man med en lösning på problemet; de 

måste bekämpa detta onda “även om de får betala med sina liv” (förf. öv.). Efter att 

biskopen har förklarat sin syn på saken uppstår en diskussion bland åhörarna som 

är svår att tolka som varken positiv eller negativ. När näste man har talat verkar 

åhörarna mer överens om att detta är sanningen och det går lättare att urskilja ett 

medhåll från åhörarnas sorl. Det verkar finnas en större benägenhet bland åhörarna 

att slåss mot detta onda, även om det skulle vara mot djävulen själv. Biskopens ord 

är där med inte lag, utan behandlas med samma värde som de övriga i salen.  

Till sist kliver ytterligare en man fram, längst ned i salen, för att ge sin syn på saken. 

Han har en större osäkerhet i rösten än tidigare talare och han ber försiktigt om 

ordet. I den semiotiska tolkningen såg vi att han är enkelt klädd jämfört med 

tidigare talare men han har fortfarande tillträde till samtalet: 
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Adelsman 2 – Sire, if I might speak? I put it to you that it might be that these pagans 

have come here by their own account, and that they are neither of God nor the devil. 

They are just savage men, more interested in robbery and plunder than in matters of 

the spirit. 

 

Den tredje mannens resonemang är lågmält och han beskriver den nya fienden som 

mänsklig snarare än någon form gudomlig makt. Han säger vad vi som publik vet är 

sant men hans uttalande möts av massiv kritik efter att han föreslår att förhandla 

med dessa “hedningar”. Vi som publik vet att detta är sanningen; de är människor 

och inte en gudomlig makt. Det är tre åsikter som framförs i tur och ordning. Man 

börjar med värsta tänkbara scenario för att sedan trappas ned till något som inte 

alls är omöjligt att klara av. Siffran tre har starkt mytologiskt värde som vi 

återfinner i allt från bibelns tre vise men till de tre bockarna bruse.  

Den siste mannens uttalande representerar förnuft och logiskt tänkande. Som 

publik kan vi acceptera detta resonemang eftersom vi, som sagt, vet att detta är 

sanningen. Även här representeras det sunda förnuftet, eller kunskap, av en i 

sammanhanget enkel karaktär med lägre status/makt än övriga. Här kan vi se 

paralleller med Antonio Gramsci som menade att “det sunda förnuftet” är ett 

argument i den ideologiska kampen. Att karaktärer av det här slaget blir hånade 

eller får en repressalie för sina uttalanden är ett återkommande mönster i serien. 

 

7.3 Mytexempel 3: ”Den enkla människan” 

Kontext: ”Den enkla människan” 

Efter att ha besegrat jarl Haraldsson har den nyblivna jarl Ragnar Lothbrok allierat 

sig med kung Horik av Danmark. För att visa sin uppskattning i det nya samarbetet 

har Ragnar åtagit sig uppgiften att representera kung Horik i hans konflikt med jarl 

Borg av Götaland. Väl där stöter Ragnar på en kvinna vid namn Aslaug som han 

inleder en affär med. Detta är något som sonen Björn ogillar och ber därför sin far 

att aldrig göra om det och vara trogen hans mor; Ragnars fru Lagertha. 
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Säsong 1 - Avsnitt 9 - Tid: 28:38 

 

Bildtolkning: ”Den enkla människan” 

Det centrala i bilden är de tjocka trädstammar, till vad vi kan anta är höga träd, som 

ramar in de båda personerna som befinner sig mellan dem. Vi förstår att personen 

som sitter ned på trädstammen är vuxen bland annat genom hans skägg som 

konnoterar fullvuxen man. På samma sätt kan vi anta att karaktären som står upp 

framför honom är ett barn eftersom de är lika långa, trots att mannen sitter ned. På 

den här bilden kan vi dock inte med säkerhet säga att det är ett barn då vi inte kan 

se ansiktet på personen. Som tittare vet vi dock att så är fallet eftersom vi sett 

scenerna innan som ledde hit. 

Björn, som är barnet, står upp lutar sig mot en av trädstammarna med sänkt huvud 

vilket skapar konnotationer till utmattning, sorg eller uppgivenhet. Ragnar, som är 

mannen, sitter ned och lutar även han sitt huvud, dock utan samma uppgivenhet, 

snarare av bekvämlighet. Hans blick, med ett lätt leende, är snarare mättad och 

överlägsen. På en denotativ nivå kan vi inte avgöra någon skillnad på den inbördes 

maktrelationen. Men på en konnoterande nivå säger den sittande Ragnars 
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kroppsspråk att han har en högre auktoritet och status än personen framför honom; 

de är inte jämlikar i situationen. Personen framför honom, Björn, får då följaktligen 

en lägre status. Men det är inte bara kroppsspråket som avslöjar denna relation. På 

en mytisk nivå är relationen mellan far och son ojämn där fadern lära sin son om 

livet och världen. Den tolkningen kräver självklart att vi vet deras relation, vilket 

bilden inte avslöjar. Däremot kan vi med bara bildens hjälp förstå att det är en 

vuxen och ett barn. 

 

Förankring: ”Den enkla människan” 

I inledningen av dialogen görs det tydligt att Björn är arg på sin far Ragnar, men att 

Ragnar inte tar särskilt illa vid sig. 

 

Björn – I hate you! it’s disgusting. 

Ragnar – I could not help myself 

Björn – Shall I tell that to Lagertha, your wife? 

Ragnar – If you want to. 

 

Texten förankrar vad vi såg i bildanalysen, nämligen att den sittande mannen, 

Ragnar, har den högre statusen i deras inbördes relation och han verkar inte ta 

Björn på allvar när denne hotar med att berätta för Ragnars fru Lagertha, på vilket 

Ragnar svarar “gör det om du vill” (förf. öv.). Ragnars roll som far till Björn skapar 

detta förutbestämda maktövertag och trots att Björn tidigare i serien har genomgått 

en slags ceremoni, som kan liknas vid en konfirmation, är Björn inte vuxen i hans 

faders ögon.  

 

Björn – You cannot love her that much after all, no matter what you say, no matter 

what people think. 

Ragnar – I don’t care what people think. Of course I love your mother. 

Björn – Swear to me that it will not happen again. 

Ragnar – I swear to you, it won’t happen again. I love you. Now, go play. 
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Hela situationen där Björn nu är arg på sin far är något motsägelsefull om man ser 

till serien i övrigt, då tvåsamhet mellan man och kvinna inte värderas särskilt högt 

och där en man med många älskarinnor är kutym. Publiken får dock ingen 

förklaring till varför Björn blir upprörd över hans fars beteende i denna situation. 

Som publik kan vi tolka Björns agerande som ett sätt för honom att visa sitt 

missnöje med faderns bristande moral. Vad som är intressant i den tolkningen är att 

detta inte skulle vara bristande moral i den fiktiva kontexten utan snarare 

omoraliskt utifrån dagens tvåsamhetsnorm. Här skulle man alltså återigen kunna 

tolka personen med lägre status i situationen som den som säger sanningen eller 

de/den “rätta” värderingarna/kunskapen sett ur publikens perspektiv. Björn 

tvingar sin far till ett löfte om att aldrig göra om det igen, vilket kan tolkas som en 

representation av “sunt förnuft” eftersom vi är ämnade att även sympatisera med 

Lagertha. Dock skulle löftet lika gott kunna vara ett enkelt sätt för fadern att undvika 

situationen med sin son. Vi kan inte veta om han är uppriktig med sitt löfte. 

  

 

7.4 Mytologisk nivå: ”Den enkla människan” 

Gemensamt för dessa tre exempel är att de alla gestaltar en maktrelation där 

balansen är ojämn och att den ena parten har ett “auktoritärt” övertag. Den 

“underlägsne” representerar ändå det “rätta” sett utifrån publikens perspektiv. Det 

här kan tolkas som ett exempel på en mytbildning där jakten på kunskap, förnuft 

och moral gestaltas som något enkelt, ödmjukt och stillsamt. I motsats till dessa 

egenskaper gestaltas girighet, makt och ignorans som något negativt och tillskrivs 

karaktärer som vi i situationen inte är avsedda att sympatisera med. Med Lévi-

Strauss teorier kan vi se binära motsatspar där rik mot fattig/mäktig-

maktlös/vuxen-barn gestaltas på ett sätt där fattig/maktlös/barn framstår som “det 

rätta”. Som publik inbjuds vi till att sympatisera med den svagares kamp mot 

makten vilket är en klassisk ideologiskt narrativ. 
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Det går även att dra paralleller mellan de tre exemplen och katolicismens 

mytologiska sju dödssynder där jarl Haraldsson representera girighet, kungen av 

Northumbria är vrede/högmod och Ragnar står för lättja. Ur ett sådant perspektiv 

skulle den motsatta sidan vara den korrekta eftersom den motsätter sig “syndarna”. 

Utan att på något sätt hävda att serien skulle ha en underliggande katolsk moral, är 

det ändå en relevant tolkning av karaktärernas attribut. I nästan alla stora religioner 

finns berättelser om hur den lilla, enkla, människan besegrar en större förtryckare 

eller uppnår en fullständighet genom att leva enkelt. Historien om David och Goliat 

är ett exempel på hur myter representerar dessa underliggande budskap. Att 

eftersträva kunskap eller spirituella upplevelser snarare än att jaga materiella och 

världsliga ting är även det budskapet i många mytologiska berättelser.   

 

Att tillskriva dessa karaktärer en låg status, men de ”rätta” värderingarna, kan 

tolkas som ett ideologiskt budskap att lycka kommer inifrån och inte från materiella 

ting. En sådan tolkning förespråkar kunskap och moral som de viktigaste attributen. 

I det sista exemplet är det ett barn som framför en åsikt. På en mytologisk nivå, 

enligt Barthes, är barnet något oskuldsfullt, rent, och oförstört. Ett barns åsikt är i en 

sådan tolkning en “ren” åsikt. Samtidigt som ett barn även skulle kunna 

representera okunskap och naivitet som är enkel att korrumpera. I den tolkningen 

blir barnets åsikt något av ytterst lite värde. 

 

7.5 Mytexempel 1: ”Mot den rådande normen” 

Kontext: ”Mot den rådande normen” 

I den rättegång som ägde rum under “tinget” bestämdes att en man som dömts för 

stöld ska springa ett gatlopp som straff för sitt brott. Nu har Ragnar och hans bror 

Rollo tagit med sig Björn för att tillsammans med övriga befolkningen verkställa 

straffet. Det gjordes klart under rättegången att alla som inte kastar något på den 

dömde blir ålagda böter. Bilden är tagen då Ragnar och Rollo övertalar björn att 

kasta något trots sin ovilja. 
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Säsong 1 - Avsnitt 1 - Tid: 20:08 

 

Bildtolkning: ”Mot den rådande normen” 

Den gröna biten kål, som Ragnar ger till Björn, står ut i den annars brungråa 

färgskala som bilden återger. Färgskillnaden och dess centrala position i bilden gör 

att kålbiten är det första som noteras i bilden. Björn tittar med sänkt blick ned på 

den och pojkens ansiktsuttryck kan tolkas som sorgsen eller skamsen; likt ett barn 

som gjort, eller kan göra, en förälder besviken. I egenskap av barn förstår vi som 

publik Björns ovilja att kasta denna bit kål på den dömde mannen eftersom det står i 

konflikt med Björns uppfattning av “rätt och fel”. Det här förstår vi dock inte av 

bilden enbart, utan ifrån den kontext bilden är tagen i. 

Han tar motvilligt emot föremålet som ges till honom vilket han tycks tvingad till. 

Som publik kan vi förstå att detta inte görs av fri vilja utan att detta måste göras för 

att få vara en del av samhället, eftersom vi i tidigare sekvens fått veta att den som 

inte kastar något åläggs böter. Ragnar, till höger om pojken, tittar på den samme 

med allvarlig och sträng blick. Hans allvarliga ansiktsuttryck förstärker tolkningen 

att detta är en ritual som måste genomgås. Björns farbror Rollo som står till vänster 

om pojken håller om honom på axeln och tittar uppmuntrande och stolt. Hans arm 
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runt axeln konnoterar brödraskap och uppmuntran. Han vill att barnet ska anpassa 

sig efter rådande regler och undvika repressalier av samhället. 

 

Förankring: ”Mot den rådande normen” 

Den folksamling som samlats för att verkställa domen är uppenbart roade av att få 

förnedra den stjälande mannen som hjälplöst springer genom torget. De skrattar 

och ropar glåpord åt mannen vilket verkar tillfredsställa dem när de förnedrar 

mannen. Texten förankrar den semiotiska tolkningen av bilden då Ragnar vänder 

sig till sin son Björn med kålbiten och säger: 

 

Ragnar – You have to! 

 

På en mytisk nivå förmedlas här ett meddelande om hur en individ måste anpassa 

sig efter samhällets normer och seder; i det här fallet genom tvång. Återigen kan 

man se barnet ur ett mytologiskt perspektiv som en representation av det rena, 

oförstörda och naturligt moraliska. Björn är oförstående till varför han ska kasta 

något på mannen som inte har gjort honom något ont. En möjlig tolkning är att 

Björn inte uppfattar att straffet står i paritet med brottet och att den dömde inte ska 

behöva förnedras på det här sättet. Ur ett narrativt perspektiv är det fullt rimligt att 

Björns reaktion bara är ett sätt för producenterna att förklara för publiken hur den 

fiktiva världen fungerar. Då skulle Björn representera publiken och Ragnar 

representerar då skaparnas fiktiva värld eftersom den här scenen har ingenting med 

handlingen i serien att göra. 

Björn och den dömde mannen är de enda som tycks stå utanför kollektivet; den ena 

av ovilja att ingå i handlingen och den andre för att ha brutit mot kollektivets regler. 

Båda har kollektivet emot sig och deras beteenden bör korrigeras för att de ska 

passa in. Det skulle kunna tolkas som myten om att kollektivet som hämmar 

individen och, enligt Barthes teorier, kan ses som ett ideologiskt uttryck mot 

kollektivism där det egna omdömet inte beaktas. Detta blir framför allt tydligt om 

man ser sonen Björns tvekan som en representation av publikens sympatier. 
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7.6 Mytexempel 2”: Mot den rådande normen” 

Kontext: ”Mot den rådande normen” 

Ragnar har tagit med sin son Björn till Tinget där jarl Haraldsson bestämmer vart 

männen ska åka och plundra under årets resa. Precis som förväntat beordrar jarl 

Haraldsson männen att åka öster ut, till vad som idag är de baltiska länderna, men 

Ragnar har andra ambitioner och ställer sig därför upp för att tala. Han ber jarl 

Haraldsson om tillåtelse att få segla till väst; till det “nya landet”. Hans förslag möts 

av hånfulla kommentarer och skratt eftersom “ingen man har lyckats segla över det 

öppna havet”. 

 

 

Säsong 1 - Avsnitt 1 - Tid: 24:08 

 

Bildtolkning: ”Mot den rådande normen” 

Vid första anblick uppfattas bilden som tagen i ett informellt och festligt 

sammanhang. Ragnar håller en bägare med vad som, tack vare kontexten, kan antas 

vara mjöd vilket även mannen bakom hans axel gör. Tillsammans med de leende 

ansikten vi ser på vänster sida konnoterar det fest, eller annat avslappnat 

sammanhang. En höjd bägare kan på en mytisk nivå ses som den segerrikes gest, ett 

välkomnande eller en inbjudan till andra att delta. Bilden visar både män och 
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kvinnor i olika åldrar kan leda tankarna till ett samhälle/kollektiv som är något så 

jämställt. På en mytologisk nivå skulle bilden kunna ses som myten om det 

demokratiska samhället där “alla” har tillträde. En slags representation av den 

idealiska demokratin där människor är direkt inblandade i den politiska processen. 

De enda som inte skrattar i bilden är Ragnar i mitten och hans son Björn som sitter i 

höger hörn. Ragnars ansiktsuttryck är svårt att läsa av men han tycks inte vara road, 

uttrycket är snarare fyllt av sarkasm eller irritation. Dialogen som följer avslöjar att 

han är övertygad om att han har rätt och de övriga i kollektivet har fel. Sonen Björns 

blick, som är riktad mot Ragnars rygg, är allvarlig och han är inte heller road. Hans 

ansiktsuttryck skulle kunna tolkas som oförstående i sammanhanget och att han 

ännu inte tillhör kollektivet vilket innebär att han inte heller förstår kollektivets 

jargong. Björns ansiktsuttryck konnoterar ett barns tillit till en förälders omdöme 

även om denne, ur samhällets perspektiv, hävdar något naivt och orealistiskt. Man 

kan tolka hans reaktion som en representation av barnets villkorslösa lojalitet till en 

förälder. 

 

Förankring: ”Mot den rådande normen” 

Inledningen av dialogen avslöjar att det inte handlar om en demokratisk 

beslutsprocess: 

 

jarl Haraldsson – Let us feast! 

Ragnar – My Lord, we all want to feast. But we also want to know where we will be 

raiding this summer. 

jarl Haraldsson – Can’t it wait, Ragnar? 

Rollo – No, tell us! we want to know. We have a right to know. 

 

Här förstår vi som publik att beslutet ligger hos jarl Haraldsson och de övriga i salen 

har inte stort inflytande på beslutet. Ragnars bror Rollo säger att “de har rätta att 

veta” (förf. öv.) indikerar dock att de har visst inflytande i det offentliga rummet; 

man har rätta att veta vad ens öde blir. Hans uttryck konnoterar lag och ordning, 
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vilket vidare kan tolkas som en persons eller en grupps rättigheter inför lagen. Jarl 

Haraldsson ger efter för påtryckningarna och berättar om planerna: 

 

jarl Haraldsson – Very well. We will raid east again. To the east lands and into 

Russia. 

Efter jarl Haraldsson ord uppstår ett sorl vilket tolkas som ett missnöje bland 

människorna i salen och Ragnar ställer sig upp och tar ordet: 

Ragnar - Every year, we go to the same places! But there is an alternative... 

Anonym röst i lokalen - Where? 

Ragnar – ... if you choose. 

 

Ragnar är först bestämd på rösten när han fastställer att de alltid plundrar samma 

ställen. När han sedan berättar om “ett alternativ” får han en mer gåtfull ton på 

rösten. Hans sätt att uttrycka sig på konnoterar en okänd kunskap. En kunskap som 

ingen annan i salen besitter. En nyfiken röst i salen frågar vad detta alternativ är och 

det finns en förväntansfull stämning i salen när jarl Haraldsson besvarar detta 

påstående: 

 

jarl Haraldsson – Oh yes, yes. Choice. Yes. I’ve heard of these rumours, these stories. 

That if we travel west, that we will somehow reach a land that is rich and plentiful. But 

I tell you that I will not risk my ships or my reputation on such a deluded fantasy. 

They’re my ships. I pay for them. And they go where I tell them to go. Now that’s the 

end of the matter. Lets feast! 

 

Hans röstläge konnoterar något hånfullt när han berättar för församlingen vad 

Ragnar föreslår. Församlingen skrattar åt denna “naiva” tanke att man skulle “segla 

väster ut och på något sätt nå ett förmöget land” (förf. öv). På en mytologisk nivå 

gestaltas här en individ som uttrycker en tro på något som är tvärtemot den 

rådande uppfattningen; likt påståendet att jorden skulle vara rund eller att jorden 

kretsar runt solen snarare än vice versa. Som publik verkar vi föredras att 

sympatisera med Ragnar dels eftersom han framställs som protagonist, men också 
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eftersom “vi vet” att han har rätt i sin ambition att segla väst; det finns land där. 

Scenen kan ses som en representation av myten om individen som vågar motsätta 

sig kollektivets rådande världsbild och tankar. 

7.7 Mytexempel 3: ”Mot den rådande normen” 

Kontext: ”Mot den rådande normen” 

För att säkerställa familjens relationer och status har jarl Haraldsson låtit gifta bort 

sin dotter Thyri till den svenske jarl Bjarni som nu är på besök för att fullborda 

giftermålet. Detta har skett utan att informera varken dottern eller hennes mor 

Siggys vilket också leder till stor förvåning hos de båda när detta nu förklaras. Jarl 

Haraldsson är bestämd på sin sak när han nu bjuder in jarl Bjarni att sätta sig till 

bords med dem för att lära känna sin blivande fru bättre. 

  

 

Säsong 1 - Avsnitt 5 - Tid: 19:22 
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Bildtolkning: ”Mot den rådande normen” 

Det uppdukade bordet och karaktärernas placering vid bordet konnoterar en mer 

formell fest eller högtid. Jarl Haraldssons placering i mitten, med en tronliknande 

stol, indikerar att han troligtvis är den person vid bordet med har högst status och 

hans ansiktsuttryck, med slutna ögon, konnoterar avslappning, vilket i 

sammanhanget kan tolkas som fullständig auktoritet. Hans ansikte skulle förstås 

även kunna tolkas som eftertänksamt; att han måste stå fast vid sin sak även om han 

själv tvivlar. Siggy, som sitter närmast i bild till höger, har ett chockerat uttryck om 

man ser till hennes lätt öppnade mun tillsammans med den “tomma” blicken. Även 

hennes kroppsspråk skulle kunna tolkas som eftertänksamt men med en rädsla 

snarare än den beslutsamhet som jarl Haraldsson tycks uttrycka. 

Längst till vänster i bild sitter jarl Bjarni och håller sin blivande fru Thyri i handen. 

Hans långa, flätade skägg, buskiga ögonbryn, rakade skalle och blodsprängda kinder 

är uppenbart inte avsedda att vara attraktivt, inte ens i den fiktiva kontexten. Som 

publik är vi förväntade att förstå att Siggy och Thyris förskräckta reaktioner är 

baserade på mannens utseende och ålder eftersom de inte vet någonting om honom 

ännu. I bilden framgår inte Thyris reaktion, utan vad vi ser är att hon artig ger sin 

blivande man handen vilket är en symbolisk gest för giftermål. En symbol som så 

klart är en metafor (han får ju inte hennes hand). 

 

Förankring: ”Mot den rådande normen” 

I början av dialogen etableras att varken Siggy eller Thyri är medvetna om att de 

väntar besök: 

 

Jarl Haraldsson – We must bid welcome to out guest. 

Siggy – Guest? You didn’t tell me to expect a guest! 

 

Dialogen förankrar den förvåning vi kunde tolka av Siggys och Thyris kroppsspråk. 

Samtidigt betyder detta att det inte handlar om någon fest, i alla fall inte en fest som 

Siggy eller Thyri känner till. Med hjälp av texten förstår vi som publik att de är en fin 
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familj eftersom de har den här typen av måltid en vanlig dag. Det är i efterföljande 

konversation som avslöjar jarl Haraldsson egentliga motiv med måltiden: 

 

jarl Haraldsson – This is earl Bjarni, he’s a Swede. This is my wife Siggy and… my 

daughter Thyri. 

Siggy – You are welcome, my lord. 

jarl Bjarni – Thank you. It was a very hard crossing, I must say. You are right. She is 

very pretty, my lord Haraldsson. 

 

Jarl Haraldssons tvekan när han introducerar sin dotter för jarl Bjarni kan tolkas 

som en tvekan huruvida han har tagit rätt beslut eller inte. Hans paus kan konnotera 

att inte ens han själv är säker på beslutet men att det ändå är det mest fördelaktiga 

beslutet. En annan tolkning är att han vet att det inte kommer vara ett populärt 

beslut hos Siggy och Thyri, vilket får honom att tveka. 

När Siggy välkomnar jarl Bjarni släpper denna inte blicken från dottern, men svarar 

ändå när han blivit tilltalad. Det är uppenbart att vi som publik ska uppfatta mannen 

som motbjudande när han med andfådd röst och smala ögon väser att “hon är 

väldigt söt” (förf. öv.). Hans röst och blick konnoterar sexuell upphetsning och åtrå. 

Som publik förstår vi att Thyri inte är förtjust i sin blivande make åldersskillnaden 

mellan jarl Bjarni och dottern Thyri kan uppfattas som något udda, närmast 

omoraliskt i en modern västerländsk kultur. 

 

jarl Haraldsson – Come, feast with us. Sit over here so that you may get to know each 

other a little bit better. 

Siggy – Forgive me, but why would they get to know each other better? 

jarl Haraldsson – Because they are being married. 

Siggy – But he’s… 

jarl Haraldsson – It’s arranged! 

 

När jarl Haraldsson säger “de ska gifta sig” är han bestämd och nästan arg på rösten 

vilket skulle kunna stärka tolkningen av att han är osäker på sitt beslut, men att han 
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inte ska vika sig. Siggy Och Thyri är uppenbart chockade och försöker protestera 

vilket visar sig vara lönlöst. På en mytologisk nivå gestaltas här bortgifte som något 

extremt negativt och något som tillhör en rå kultur. I en kultur där bortgifte är 

kutym är det rimligt att detta uppfattas annorlunda, men serien är producerad i och 

för en västerländsk kultur vilket gör att den prefererade tolkningen är att se detta 

som något negativt. Dottern Thyri och hennes mor blir här två individer som faller 

offer för en rå och obarmhärtig kultur där de inte har någon chans att påverka 

beslutet. Serien är på så sätt inkonsekvent då den gestaltar framför allt kvinnans roll 

i samhället som delvis självständig och jämställd mannen, men också som 

underkastad och hjälplös. Det är även intressant att tolka jarl Haraldssons tvekan 

inför valet att gifta bort sin dotter till denne “motbjudande” man då han är den som 

fastställer beslutet och inte alls är under tvång att gifta bort henne till någon (här 

finns förvisso en fiktiv kultur som “tvingar” honom att gifta bort henne). Man 

gestaltar alltså en myt om bortgifte som en känslokall handling där endast status 

och de ekonomiska fördelarna betänks och att jarl Haraldsson vare sig han vill eller 

inte måste gifta bort sin dotter. Det är uppenbart att publiken är ämnad att 

sympatisera med Thyri och Siggy som är offer för en negativ kollektiv kultur. 

  

7.8 Mytologisk nivå: ”Mot den rådande normen” 
 
Ett återkommande tema i serien Vikings är individens roll i det fiktiva samhälle de 

lever i. Samhällets kultur och världsbild gestaltas som hämmande eller negativt för 

vissa enskilda individer som är normkritiska. I första exemplet kan man se hur 

barnet tvekar inför befallningen att förnedra en annan människa trots att denna har 

begått ett brott mot lagen. Barnet kan på en mytologisk nivå ses som det rena, 

oförstörda och hjälplösa, med en naturlig känsla för rätt och fel, vilket får oss som 

publik att sympatisera med honom när han mot sin vilja tvingas. I nästa exempel 

gestaltas ett konservativt samhälle där världsbilden inte bör ifrågasättas och 

Ragnar, som är individen som trotsar detta, blir hånad då han önskar att få segla 

västerut. Här gestaltas en individ som har en strävan efter att vidga samhällets 
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kunskap och världsbild, men som blir hämmad av makten vilken försöker försvara 

sin position. Slutligen, i det tredje exemplet, gestaltas en rå kultur där en försvarslös 

individ tvingas gifta sig med en äldre, och motbjudande, man mot sin vilja. 

Gemensamt för dessa är en ideologisk grund där det existerar en överhet att inställa 

sig inför eller verka under. I och med Lévi-Strauss tankar om binära motsatspar ger 

det myten där någon går “mot den rådande normen” oss tolkningsverktyg att förstå 

vad som är gott respektive ont i den maktbalansen. 

Vikingarnas samhälle gestaltas som en konservativ, rå och hård kultur där individen 

har liten eller ingen påverkan att förändra sin och andras situation. Det är myten om 

ett förlegat, omodernt samhälle som representeras och de individer vi som publik är 

ämnade att sympatisera med är de som vågar ifrågasätta eller, åtminstone, är 

kritiska till samhällets kultur. Det är rimligt att tolka detta som en modern 

västerländsk ideologi där individen ska vara fri att göra som den vill och göra det 

“rätta”. Karaktärerna i dessa exempel kan ses representera moderna tankar om 

frihet, moral och vilja att utforska, men de är offer för ett gammaldags samhälle. 

Enligt Roland Barthes är myter ett ideologiskt sätt att få historien att framstå som 

naturlig (Barthes, 1970[1969]) vilket i det här fallet skulle vara myten om samhället 

som hämmande för individen. Den eller de som vågar motsätta sig en sådan kultur 

bidrar med ett bättre samhälle och bredare kunskaper. Ur ett ideologiskt perspektiv 

kan detta tolkas som att det moderna västerländska samhället som överlägsen 

andra “omoderna” kulturer och är att eftersträva för ett modernt, upplyst och 

individualistiskt samhälle. 

7.9 Mytexempel 1: ”Guds avspegling”  

Kontext: ”Guds avspegling” 

Ragnar och hans son Björn ror en båt som de lägger till vid land bestående av tät, 

lummig skog och frodig grönska. De ska besöka Floki, Ragnars vän som lever i 

skogen istället för i byn med de andra. De börjar gå mot den plats där Floki håller 

till. Ragnar försöker att förklara för sin son vad Floki är för något. Denna väldigt 

andliga karaktär, håller på att bygga den båt som Ragnar planerar att använda för 

att segla till landet i väst.  Utan att riktigt komma till någon konsensus i samtalet 
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mellan far och son så stöter de ihop med honom. Sonen och Floki börjar prata om 

hur Floki kan se in i människors kärna, precis som han kan se insidan hos varje träd. 

 

Säsong 1 - Avsnitt 1 - Tid: 31:30 

 

Bildtolkning: ”Guds avspegling” 

På en denotativ nivå säger oss sekvensen inte så mycket mer än att en pojke och en 

man står mitt emot varandra. Pojken har sitt huvud lutat nedåt med blicken fixerad 

på mannen mitt emot. Mannen tittar också på pojken samtidigt som han till synes 

för ett samtal med honom. Deras utseende skiljer sig då mannen ser tämligen mer 

vildvuxen och smutsig ut sett till pojkens uppenbarelse som är betydligt renare. 

Pojken klamrar sig fast vid någonting som han, med sina händer, trycker mot sitt 

bröst. 

 

I den konnotativa avläsningen finns mer analysera där exempelvis pojkens 

kroppshållning, ansiktsuttryck och främst hans blick konnoterar en fokuserad 

iakttagelse, på gränsen till skräckfylld respektingivelse. Detta befästs även i hur 
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pojken håller i den ansiktsmask han trycker mot sitt bröst. Tilldragelsen och 

anspänningen i kroppsspråket porträtteras ofta på liknande sätt för att beskriva det 

sätt som människan ibland positionerar sig då när denne ställs inför en högre makt 

eller auktoritet. Det är tydligt att Björn blir talad till. Flokis positionering är 

annorlunda och även fast han ser upp på Björn underifrån så är det tydligt att Floki 

är den dominerande i maktrelationen mellan de båda. Hans blick är också 

annorlunda mot Björns. Han tittar på ett sätt som tydligt visar att han för samtalet, 

det är han som talar till pojken och Björn lyssnar utan att ge uttryck för att replikera 

eller ifrågasätta. Sättet Floki tittar på Björn, i kombination med pojkens 

positionering och uttryck, skulle konnotera en undervisande tillrättavisning – på ett 

sätt som man skulle kunna koppla till hur religion utbildar och tydligt förklarar rätt 

och fel för människan. Även sättet hur Floki är porträtterad som ett mystiskt 

naturväsen, vildvuxen och svårtydd, förstärker bilden av honom som en symbol för 

något gudomligt. Han blir, likt en präst, en symbol och företrädare för den 

obestridliga, mystiska gudomligheten vilket vi även anser befästs i dialogen han för 

med Björn. På ett sätt blir Flokis dominanta position extra tydlig och undervisande 

då den blir som en talande binär motsats till Björns undergivna uttryck. 

 

Förankring: ”Guds avspegling” 

Mytbildning förstärks i dialogen som förs mellan Björn och Floki när han drar en 

parallell mellan hur han kan se in i Björns person och karaktärsdrag på samma sätt 

som han kan se insidan av de träd han fäller när han bygger båtar. 

 

Björn – How can you tell that by just looking at my face? 

Floki – Let me see. You have your father’s eyes - unfortunately. 

Ragnar –  Why unfortunately? 

Floki – It means he will be like you. And therefore he will want to do better than you. 

And you will hate him for it. 

Floki – Inside this tree are two almost perfect planks. They will bend, then curve, like a 

woman’s body, from the thigh to the back. When I split the tree I will find them. 

Björn – You can see that? 
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Floki – Do you think I’m joking? I joke about many things, son of Ragnar, but never 

about ship-building. Our boats are our souls. 

 

På samma sätt som många Gudar beskrivs som allseende så tillskrivs Floki samma 

egenskap genom sitt sätt att kunna hitta perfekta brädor. Detta genom att se in i 

trädens kärna för att därefter kunna välja de brädor som ska utgöra bygget för hans 

båtar. Flokis fallenhet att se den själsliga kärnan i ting skulle kunna tolkas som en 

koppling till den kristna skapelseprocessen inom vilken Gud har skapat människan. 

Detta förstärker den symboliska bilden av Floki som en representativ bild av 

någonting gudomligt. 

 

När Björn senare försöker ifrågasätta Flokis förmåga att kunna se in i trädens inre 

så använder sig Floki av en direkt gudalik referens. Han tillskriver sig själv och sitt 

båtskapande en övernaturlig klang då han kallar slutprodukten av de båtar han 

skapar för ”våra själar” (förf. öv.). Med detta menar Floki att han skapar liv. Hans 

sätt att beskriva hur han ser sakers inre och hur han skapar liv blir ytterligare en 

koppling till den tidigare nämnda skapelseberättelsen. Med den tolkningen skulle 

hans val av att fälla specifikt utvalda träd kunna representera hur gud/gudar är 

både ger och tar liv. I och med att Floki indirekt påstår att han skapar det han 

definierar som “en själ” – vilket står för kärnan av livet i många religiösa avbilder – 

så blir sekvensen en mytisk gestaltning på människans sökande efter sin egen 

mening. I detta fall i en “gudomlig” auktoritet. 

 

Björn – Now where are we going, father? 

Ragnar – To visit a friend. 

Björn – A friend? What’s his name? 

Ragnar – His name is Floki. 

Björn – Like Loki, the god? 

Ragnar – Yes, like Loki. Only... different. 
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I detta exempel positioneras Floki ytterligare som en karaktär som särskiljer sig 

från övriga. I dialogen som förs mellan Ragnar och Björn så introduceras Floki 

återigen som ett mystiskt, snudd på heligt, ting som fadern och sonen uppsöker i 

skogen likt hur troende söker sig till heliga platser i form av exempelvis kyrkor, 

moskéer eller synagogor. Man skulle kunna se det som att Flokis placering, avsides 

från samhället, skulle kunna förankra uppfattningen av honom som ett exempel för 

vikingatidens motsvarighet till munkar som i sin tur symboliserar korrelationen 

med Gud. Ragnar och Björns samtal och resa för att besöka honom skulle därför 

kunna symbolisera vallfärdandet eller pilgrimsresan, även det en vanligt 

förekommande del inom olika religioner genom historien. 

 

 

7.10 Mytexempel 2: ”Guds avspegling” 

Kontext: ”Guds Avspegling” 

I slutscenen av det tredje avsnittet har Ragnar och hans män färdats under en lång 

båtfärd, nått landet i väst och nu gått i land på den plats som vi idag skulle kalla för 

Storbritannien. När Vikingarna landsätter och marscherar upp längs strandremsan 

så hamnar man i en sammandrabbning med brittiska soldater som försvarar 

strandkanten från ovälkomna gäster. I striden som utbryter går Ragnar och hans 

män segrande men inte utan att minsta ett antal män liksom de brittiska soldaterna. 

Scenen mynnar ut i en närbild på strandkanten där vågorna krusar upp längs de 

blodiga sanddynorna. 
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Säsong 1 - Avsnitt 3 - Tid: 43:43 

Bildtolkning: ”Guds avspegling” 

I sekvensen som får representera scenen så ser vi en närbild på någon som ligger 

ned med huvudet mot marken iklädd en rustning av något slag. Personens vapen 

ligger bredvid honom och någonting rött börjar täcka marken och spädas ut eller 

försvinna.  

Vi förstår nästan omedelbart, på konnotativ nivå, att personen är någon form av 

soldat, avliden och belägen på en strandkant där hans blod sakta håller på att sköljas 

ut i havet. Dennes svärd som ligger bredvid honom konnoterar, tillsammans med att 

dennes ansikte som ligger vänt mot marken, kapitulation, nederlag eller död. Om vi 

utgår från att personen i sekvensen är avliden brittisk soldat (då främst på grund av 

att rustningen är i metall och att vikingarna i detta narrativ sällan porträtteras med 

svärd) så blir den konnotativa innebörden intressant utifrån tanken om Guds 

ständiga verkan och spegelbild i narrativet. Om vi utgår från att denna myt, på 

samma sätt som Gud, finns för att klarlägga och motivera orsak och verkan så skulle 

blodet i denna sekvens bildligt kunna symbolisera det mänskliga livet. Vi ser vattnet 

föra ut soldatens blod tillbaka ut i havet och återförenas med naturen, på samma 

sätt som många religioner ofta gestaltar döden. På en betecknande nivå ser vi Guds 
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sätt att återta livet som denne givit människan. Vidare så kompletterar även den 

symboliska bilden av blodet och soldatens döda kropp som en tydlig avbild av Guds 

kretslopp. Blodet och den döda soldaten betecknar det mänskliga livet vars utgång 

styrs eller bestämt av de gudar vi väljer att anamma. Som en del av Guds 

ovannämnda kretslopp och människans ordspråk om att människan spår och gud 

rår. Vi såg också att sättet som svärdet är lätt nedborrat i sanden förstärker bilden 

av mänskliga livet som någonting, av Gud bestämt, som med tiden kommer för att 

sedan blekna och gå på dennes villkor. Även vattnet och sanden skulle kunna utgöra 

en tydlig symbolik för livets kretslopp i och med att vatten inom kristen tradition är 

en symbol för dopet, liksom jord är en del av den kristna trons riter i livets 

slutskede. Vi har alltså både födelsen, livet, döden och kretsloppet närvarande, alla 

inkapslade i symboliska tecken som enligt oss först synliggörs vid denna närmare 

bildanalys. 

 

I scenens absoluta slutskede ser man specifikt hur en våg rullar in och bokstavligt 

omfamnar blodmassorna som samlats runt den avlidne och drar delar av 

blodansamlingen tillbaka ut i havets enorma volym av vatten. Då vågen sakta rullar 

tillbaka så ser man att vågen endast lyckats hämta delar av blodet runt den döda 

kroppen. När vågen drar sig tillbaka i havet så lämnar det som en röd matta av blod 

efter sig. En röd matta är vanligt förekommande nutida, kulturell symbol för inträde 

eller passage. I det här fallet konnoterar vi denna ”röda matta” som inträdet i 

dödsriket och därmed framträder även den gudomliga närvaro, enligt oss, i detta 

sekvensexempel, på samma sätt som den fornnordiska Oden fysiskt framträder, i 

början av seriens första avsnitt, för att hämta de stupade vikingarnas kroppar. 

   

Förankring: ”Guds avspegling” 

I den valda sekvensen utspelar sig ingen dialog då den endast består av striden 

mellan vikingarna och de brittiska soldaterna. Men, i och med att mening också kan 

tolkas separat ur en bild så förelåg detta exempel fortfarande lämpligt tack vare den 

semiotiska relevansen och tyngden. 
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7.11 Mytologisk nivå: ”Guds avspegling” 
 
Genomgående finns en gudomlig närvaro i sekvenserna som anknyter till myten om 

”Guds avspegling” i vad vi tror är ett försök att förklara livets stora frågor som rör 

människans existens och syfte. Vi tror att just denna mytens huvudsakliga syfte i 

Vikings är att förklara existentiella filosofiska frågor där liv och död inryms. Den 

skulle också kunna vara upprättad som ett sätt att befästa människans existens som 

meningsfull genom att invagga denne i bilden av att vi uppgår i en större, gudomlig 

kontext. Detta instämmer också med hur Roland Barthes beskriver hur vi ”stjäl” 

förekomster, i det här fallet gudomligheten, för att motivera vårt syfte som levande  

varelser (Barthes, 1970[1969]). 

 

I dagens moderna samhälle har vi även gått från att leva i ett trossamhälle till att 

leva i ett upplysningssamhälle som präglas av att förklara vår verklighet med hjälp 

av vetenskap. Det här skulle dock kunna tolkas som en så kallad “mot-myt” mot den 

vetenskapliga ideologin. Där vi människor inte kan förklara livets alla delar och att 

vissa aspekter av livet därför borde komma från en “högre makt”. I kapitlet om 

ideologier skrev vi tidigare om Fiskes exempel på hur vetenskapen har porträtterats 

i populärkulturen (1997).  

  

I sekvensen då Björn träffar Floki så ifrågasätter pojken exempelvis Flokis förmåga 

att se trädens själar liksom hans kapacitet att se in i människors inre. Den unge 

pojken får här, precis som många gånger tidigare, representera publikens 

ifrågasättande. Det kan tolkas som kampen mellan det “sunda förnuftet” och den 

religiösa “mot-myten” som gestaltas. Scenen med den döde soldaten kan på samma 

sätt ses som en manifestation för det vi inte kan kontrollera. Vissa saker är utanför 

vetenskapens kapacitet. Här blir myten tydlig ur Lévi-Strauss perspektiv där döden 

står i tydlig motsats till livet. 

  

Det gudomliga och vetenskapliga står även i en tydlig binär motsats till varandra. 

Där religionens uppgift som ideologi är att ge oss svar på det utan naturlig 
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förklaring, i motsats till vetenskapen vars direkta uppgift är att just ifrågasätta det 

som står utan naturlig förklaring. 

  

 

8. Diskussion 

Vi öppnade uppsatsen med att beskriva hur myter, enligt Roland Barthes, är en 

manifestation för en viss ideologi. De är det sätt som en kultur använder sig av för 

att beskriva och förklara sin omvärld. TV-serien Vikings är en kanadensisk/irländsk 

produktion vilket oundvikligen lämnar spår i slutprodukten och ger publiken en typ 

av verklighetsuppfattning – även om den är fiktiv.  

  

Det blir självklart svårt, om inte omöjligt, för oss och andra inom samma kultur att 

inte påverkas utav formen som beskrivet ovan – en blir rimligtvis subjektiv i 

bekvämligheten av att “känna igen sig” och känna till grundförutsättningarna för 

något. Något som givetvis också påverkat de tolkningar vi gjort. Hade vi varit 

främmande för den västerländska populärkulturen hade vi med största sannolikhet 

inte uppnått samma resultat. Med detta sagt är inte resultatet av studien irrelevant 

eftersom det trots allt ger oss en inblick i den kultur, “vår kultur”, där detta verk 

skapades. På ett sätt blir vår tolkning en form av tidsmarkör för den tid och kultur 

Vikings är skapad inom. 

  

Det här är givetvis inte en studie där samtliga myter som förekommer har 

analyserats och det har heller aldrig varit ambitionen, men i vår kombinerade 

resultat- och analysdel lyfter vi fram tre myter som var återkommande och 

intressanta – sett utifrån både grundmaterialets nio avsnitt och vårt urval. De myter 

vi identifierade med hjälp av vår metod och vårt analysschema var: 

 

1. “Myten om den enkla människan” 

2. “Myten om att gå mot den rådande normen” 

3. “Myten om Guds avspegling” 
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Gemensamt för de myter vi har presenterat är att de framhäver en modern, liberal 

och upplyst ideologi som passar in i en västerländsk kontext, med undantag för det 

sista exemplet. Det tolkade vi snarare som en mot-myt vilken utmanar vetenskap 

och rationalitet som ideologi. 

 

Vi fann även i myten om att gå mot den rådande normen (2.) att man förespråkade 

ett mer nutida samhälle där individen snarare än kollektivet stod i fokus, vilket 

delvis präglar den del av världen där vi som uppsatsskrivare verkar inom. Ett 

återkommande tema var att de som motsatte sig de rådande normerna och makten 

också var de som fick våra sympatier som publik. Deras tankar och moral stämde 

bäst överens med vårt nutida samhälle. Samtidigt är det en ren dramaturgisk 

nödvändighet att karaktärerna i ett nutida verk (oavsett var den utspelar sig) har 

vissa egenskaper som vi som publik kan förstå och sympatisera med.  

En annan intressant aspekt var att man i porträtteringen av det karga 

vikingasamhället, som tidigare nämnt, framställde månggifte, polygami och offentlig 

förnedring som någonting negativt. I den myt om samhällets negativa påverkan på 

individen så tyckte vi oss kunna se ett underliggande ideologisk budskap som vi 

kunde koppla till vår samtid. Det råa samhället, liksom den kritiska attityden till det, 

påminner i mångt och mycket om hur Mellanöstern ibland porträtteras som 

underutvecklade, krigsfanatiska och ojämnställda samhällen inom populärkultur 

och media i västvärlden. Enligt oss så skapade myten (2.) en underliggande attityd 

om att det jämställda och västerländska samhället skulle vara att föredra framför 

andra samhällen och kulturer. Med en sådan tolkning kan man dra paralleller till 

USA:s krigsföring mot exempelvis Irak porträtterades, där USA gärna målade upp 

sig själva som befriare vilket visade sig i mediebevakningen. Det går att koppla 

samman med det Julie Reid (2007) skriver i sin artikel där hon menar att 

Mellanöstern och muslimer väldigt ensidigt gestaltats som skurkar inom 

populärkultur efter 11 september-attacken i New York. Man skulle kunna säga att 

rapporteringen av Irakkriget hade ett mytiskt budskap om att ”The American 

Dream” var att föredra framför det irakiska sättet att leva.  



 

 53 

En annan tydlig myt vi fann i materialet var myten om den enkla människan (1.) där 

personer med lägre status, i samtliga exempel, alltid hade de ”rätta” och resonliga 

åsikterna och värderingarna. Det går att likna med en modern ”David och Goliat”– 

historia där vi förväntas att sympatisera med ”underdogen”. Myten kan tolkas som 

att lycka inte kommer från makt och tillgångar utan snarare från ens inre. Här kan 

man koppla den marxism som Roland Barthes i mångt och mycket vilar sig på vad 

gäller olika ideologibegrepp. Det vill säga där de överordnade, med makt och 

tillgångar, förtrycker de underordnade. Samtidigt som kunskap och moral gestaltas 

som något eftersträvansvärt. Det är så klart ett vanligt förekommande fenomen att i 

populärkulturen är protagonisten underlägsen antagonisten på ett eller annat sätt. 

Som publik är vi vana vid dessa premisser och vilket gör att vi snabbt väljer att 

sympatisera med den underlägsne. Varför vi gör det, på en rent psykologisk nivå, 

kan inte den här studien svara på, men det påverkar definitivt vår tolkning av 

materialet.  

  

För att nå vårt analysresultat använde vi oss av en kvalitativ innehållsanalys som vi 

valde att förlägga på en semiotisk grund. Anledningen att vi gjorde detta var för att 

största delen av vårt arbete vilar på Roland Barthes semiotiska teorier om myter 

samt konnotation och denotation. Då myter enligt den här meningen handlar om 

makt och underliggande ideologi så stod vi länge i valet huruvida vi skulle göra en 

kritisk diskursanalys. Vi kom dock fram till att vi kunde paketera en bättre lösning 

genom att använda Barthes samlade arsenal av begrepp som föll under den 

ämneskategori vi positionerat oss inom. I och med att Barthes har en så pass tydlig 

marxistisk utgångspunkt insåg vi dock i analysdelen att tonen, till viss del, präglades 

av samma politiska ideologi som Barthes utgår från. Den kritik som skulle kunna 

framföras till vår studie är just att analys och resultat präglats av en förutbestämd 

tanke – där ett dominerande ideologiskt budskap existerar. 

  

Vi måste även poängtera att vi inte vet hur skapandet av serien sett ut. Det är ett 

populärkulturellt verk som skapats för att få så stor publik som möjligt för att i 

slutändan livnära en vinstdrivande apparatur. Med detta vill vi inte ta ifrån 
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skaparna deras konstnärliga ambition, utan vi syftar snarare på det faktum att de 

myter vi analyserat, med största sannolikhet, inte avsiktligt gestaltats. Seriens syfte 

är trots allt att underhålla och det kräver en dramaturgi och karaktärer som 

publiken uppskattar. Av just denna anledning är det intressant att se hur man 

gestaltat en viss sak si istället för så. Det är i processen att gestalta en viss sak X 

istället för Y som vi kan se den ideologi som ligger bakom, och där mytbildningen 

sker.  

  

Man skulle med fördel kunna nyansera myterna med ”mot-myter” och andra 

tolkningar vilket också, enligt oss själva, är ett bra exempel på vidare forskning. En 

annan kritiskt punkt, som vi även tar upp i metodavsnittet, är att denna kvalitativa 

studie givetvis färgats av vår egna kulturella prägel, både i urvalet av material men 

även i de slutsatserna vi dragit i analysdelen. Vi upplever och tolkar våra 

urvalssekvenser utifrån de referensramar som vår kultur gett oss. Något som vi, inte 

ens som forskare, kan ställas oss utanför. 

  

  

8.1 Validitet 
  

Avslutningsvis är det av vikt att försöka förklara, eller erkänna, att vår process 

och de byggstenar som skapat våra resonemang – i grunden är ofrånkomligt 

subjektiva inför hur vi redan är formade av vår omgivning. Vi förhåller oss ödmjuka 

inför att det enligt både Roland Barthes och Claude Lévi-Strauss är mer eller mindre 

är omöjligt att göra en hundraprocentigt objektiv analys på grund av detta.  

  

Myter består av en avsevärd mängd tecken för oss att tolka – med förbehållningen 

att vi alltid har en kulturell ram som redan verkar existera. Ramen sätter således 

förutsättningarna för vad vi ser och hur vi tolkar det redan innan vi ingått något 

förhandlingsläge med oss själva. Så även i detta fall. Själva mytens innehåll 



 

 55 

genomgår egentligen ingen skapelseprocess utan innehållet framstår redan givet för 

oss – dess uppgift är ju faktiskt att förklara och få oss att förstå vår omgivning... 

  

Betydelsebärande tecken, symbolen och myter, som en del av det enorma 

teckensystemet inom semiotiken, är mer eller mindre bara möjliga som 

överenskomna – i termer av igenkännande. Det bygger alltså på en underförstådd 

överenskommelse eller en kod inom en respektive kultur. Koder och 

överenskommelser som såklart varierar från kultur till kultur. Konstruktionen av 

betydelsebärande tecken, symboler och våra personliga konnotationer är som redan 

nämnt alla i grunden godtyckliga. Det blir därför svårt för oss att kliva ut ur den 

grund som gett oss det ramverk inom vilken “våra” myter uppenbarar sig inom.  

  

Lévi-Strauss vidhåller även att det är strukturerna, där de betydelsebärande 

tecknen verkar inom, som reagerar människan och inte tvärtom. Han menar att det 

inte är jag som talar ett språk utan det är språket som talar genom mig. Det är 

således inte du som väljer dina berättelser utan berättelserna som väljer dig. Något 

som rimligtvis borde innebära att vi redan innan “mytförhandlingen” och resultatet 

av avläsa redan präglas av en undermedveten “kod” om hur vi bör tolka de vi ser. 

Med det sagt ligger studiens validitet, som sagt, snarare i dess funktion som 

tidsmarkör för dagens samhälle och kultur, framför att identifiera en så objektiv 

mytbild som möjligt. 

  

  

8.2 Förslag till vidare forskning 
 
Flera gånger då vi analyserade grundmaterialet blev det uppenbart att den kvinnliga 

könsrollen i serien gestaltades på ett väldigt inkonsekvent sätt. Exempelvis 

porträtteras Ragnars fru Lagertha bitvis som en väldigt stark och självständig 

kvinna, liksom andra kvinnor i serien. Detta är dock inte genomgående och i lika 

stora delar av narrativet så gestaltas kvinnorna som helt underkastade inom det 

patriarkala samhället som råder. Utifrån detta skulle det vara intressant att gå 
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vidare med forskning där man skulle kunna titta på kvinnor gestaltas och koppla 

detta till genus, samtidigt som man har ett feministiskt perspektiv på 

forskningsanslaget. Man hade kunnat titta på sköldmön Lagartha, en kvinnlig 

krigare, och jämföra henne med exempelvis jarl Haraldsson fru Siggy som enligt oss 

har en helt annan roll. 

 

En annan tanke för att bredda forskningen vidare skulle kunna vara att titta på den 

mer övergripande myten om den faktiska Vikingen i Vikings. Alltså, att mer 

djuplodat titta specifikt på karaktärerna i serien och eventuellt koppla detta till 

nationalism. I framför allt Nordens högerextrema kretsar ses ofta vikingatiden och 

fornnordisk mytologi som en utopi – där myten om vikingen, som en fruktad och 

krigslysten nordbo, är starkt förankrad. Mot den bakgrunden skulle det vara 

intressant att studera hur myten om vikingen gestaltas i detta nutida drama som 

faktiskt inte har producerats i Norden. Som vi nämnde tidigare kan man koppla 

myter och makt vilket då gör det lämpligt att utföra en kritisk diskursanalys på 

materialet för att studera hur vikingen gestaltas, då myten om den hornbärande 

vikingen är starkt etablerad men i detta fall har producerats av ett 

kanadensisk/irländsk produktionsbolag som fått tolka vikingen utifrån sina 

uppfattningar. 

 

Som vi även nämnde i diskussionen så skulle vi kunna nyansera de myter som vi fått 

fram i analysresultatet med mot-myter. Detta då det i vårt resultat givetvis går att 

analysera våra slutsatser djupare. Detta skulle man kunna göra genom att uttömma 

myten om kollektivet utifrån fler ingångsvinklar för att eftersöka just mot-myter 

mot den individualism som vi hittat, som då kan påvisa andra saker; exempelvis 

gemenskap i form av ett ”vi-mot-dem”. Detta skulle kunna göras genom en kritisk 

diskursanalys för att underbygga argument kring dessa utvalda delar. Detta skulle 

säkerligen både nyansera eller rent av att förändra resultatet avsevärt. 
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