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This study examines how the established sitcom series New Girl portrays women and men 

normatively or not. The study also examines whether the characters in the series are portrayed 

as stereotypes that previous research has found. The study consists of the first seven episodes 

of the first season, all of which had around one million viewers in Sweden. The purpose and 

aim of this study is to investigate whether the sitcom-series New Girls characters contributes 

to current gender norms or if the series is norm breaking. In this way, our study contributes to 

the relatively unexplored gender research as we get knowledge of hoe gender is represtended 

in the media.   

 

As a method, we apply a qualitative text analysis and the study has its theoretical foundation 

in semiotics. We use the semiotic concepts denotation and connotation as tools when 

analyzing the characters. The analysis consisted of a scheme to more easily identify the 

stereotype of the characters. The analysis scheme consisted of clothing/appearance, 

pronunciation/appeal, occupation and characteristics/feelings. 

 

The result of the study shows that New Girl both strengthens the current gender norms and 

breaks them. The stereotypes that was expressed in the series were “machoman”, “yuppie”, 

“career woman” and “bourgeois”. 
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1. Inledning 

 
Åsikter om vad som är normativa genusrelaterade beteenden går i arv från generation till 

generation. Eftersom normer är en form av oskrivna regler i samhället, berättar de för oss hur 

vi ska agera och vara för att bli accepterade av vår omgivning. Vi anpassar oss efter strukturer 

som är konstruerade utifrån vårt kön och att vara kvinna eller man är därefter tydligt 

förknippade med vissa förväntningar (Andersson, 2016). Överskrids dessa könsnormer 

tillräckligt mycket ses personen ifråga som “onormal”, eftersom denne avviker från den 

traiditionella normen. Ändå är det vanligt att människor är gränsöverskridande och kanske har 

kombinerade maskulina och feminina attribut, eller manliga och kvinnliga egenskaper. Om 

medier och framförallt tv har en chans att påverka samhällets tankesätt, är det viktigt att dessa 

gränsöverskridande människor också representeras. Enligt Mitu (2011) är det USA:s 

underhållningsindustri som har det starkaste inflytandet av alla medier på både publiken och 

socialisationen. 

 

Eftersom att karaktärerna ibland blir verklighetstrogna och tv är ett så pass uppslukande 

medium Mitu, (2011), är det viktigt att studera hur karaktärer ur tv-serier framställs. För att 

studera hur karaktärer framställs normativt och stereotypiskt valde vi att undersöka en 

amerikansk serie som har nått ut till en stor publik och som har återkommande karaktärer. 

Valet föll då på sitcom-serien New Girl som började sändas våren år 2012 i Sverige. Serien 

sändes på TV4 och hade runt en miljon tittare per avsnitt (Mediemätning i Skandinavien AB, 

u.å.). Serien handlar om de fyra karaktärerna Jess, Nick, Schmidt och Winston, som 

tillsammans bor i ett kollektiv. Vi får följa deras vardag som innehåller allt från problem på 

jobbet, kärlekstrubbel och hur det är att bo tillsammans. 

 

Vår uppsats ämnar undersöka om karaktärerna i tv-serien New Girl speglar samhällets 

rådande normer eller om serien bidrar till förändring av den normativa representationen. 

Genom att analysera karaktärerna ur ett genusperspektiv kan vi se om karaktärerna 

representeras med kvinnliga och manliga egenskaper eller feminina och maskulina attribut. 

Studien undersöker även hur karaktärerna porträtteras stereotypiskt och om de tillhör 

grundstereotyperna som tidigare forskning tagit fram. Studien utgår från teorier inom 

semiotiken med denotation och konnotation som verktyg. 
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2. Bakgrund 

I vår uppsats använder vi oss av begrepp inom tv, serien New Girl och dess karaktärer. 

Begreppen finns förklarade nedan och börjar med begreppen tv-serier, sitcom och prime time-

television. Sedan följer en förklaring av New Girl samt information om huvudkaraktärerna. 

Sist kommer även en beskrivning av de sju avsnitten som ligger till grund för analysen.  

 

2.1. Tv-serie som genre 

En tv-serie är en följd av avsnitt som återkommer vecka efter vecka. Antingen hänger 

avsnitten ihop som en följetong eller så ändras historien men karaktärerna kvarstår. För att 

kategorisera tv-serier placeras de i olika fack. Dessa fack kallas genrer och är mycket centralt 

för förståelsen av all slags mediekommunikation (Gripsrud, 2012). Serien New Girl som 

analyseras går under genren sitcom vilket förklaras nedan. 

2.1.1. Sitcom 

Brett Mills (2009) skriver i boken The Sitcom att en sitcom-serie kännetecknas genom att ha 

korta avsnitt på runt en halvtimme vardera med återkommande karaktärer i samma miljö, som 

tittarna får följa vecka efter vecka. I New Girl följer vi fyra återkommande karaktärer som 

presenteras senare i bakgrundskapitlet. 

 

På ett komiskt och dramatiskt sätt berättas en händelse som hinner förklaras, utövas och lösas 

inom det specifika avsnittet. En sitcom-inspelning framförs oftast inför en livepublik, vilket 

har blivit ett viktigt element eftersom skratten är ett bevis på om programmet faktiskt är roligt. 

Publikens skratt benämns som ”the laughing track”, där de scener publiken inte förstår 

skämten i eller tar illa vid sig av vissa skämt, oftast tas bort vid redigering (Mills, 2009).  

 

Sitcom kan förväxlas med svenska begreppet komedi men trots likheter finns också 

skillnader. En komediserie är till för att få dig att skratta och kretsar inte kring några specifika 

händelser utan enbart roliga ord eller skämt. I en sitcom kretsar komedin kring en dramatisk 

situation som uppstår i avsnittet, därav används begreppet sitcom i vår uppsats. 
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2.2. Prime time-television 

Prime time-television är ett engelskt uttryck för ett program som sänds på tv under bästa 

sändningstid. Programmen är oftast nyheter eller som i detta fall tv-serier. I vår forskning 

använder vi oss av uttrycket prime time-television för att det är ett så pass etablerat uttryck. 

 

2.3. New Girl 

New Girl är en sitcom-serie skapad av Elizabeth Meriwether. De sju avsnitten som utgör vårt 

material är regisserade av Jake Kasdan, Jason Winer, Jon Hamburg, Miguel Arteta och Peyton 

Reed. Manusförfattare är Donick Cary, Rachel Axler, Berkley Johnsson och Luvh Rakhe 

(IMDb, 2017). 

 

New Girl hade premiär 20 september år 2011 via tv-kanalen FOX i USA, men sändes inte i 

Sverige förrän 13 april år 2012 och sändes på kanalen TV4. New Girl blev en väldigt populär 

serie och fick snabbt höga tittarsiffror och låg på topplistan de sju första veckorna 

(Mediemätning i Skandinavien AB, u.å.). Serien har haft sex säsonger med cirka 23 avsnitt 

vardera och den sjunde säsongen planeras att sändas i början på år 2018 (IMDb, 2017). 

 

New Girl utspelar sig i Los Angeles och handlar om den kvinnliga karaktären Jess, som efter 

ett uppbrott med sin pojkvän behöver någonstans att bo. Efter många sökningar via forumet 

Craigslist hittar hon tillslut ett kollektiv med ett ledigt rum. Jess går på visning och träffar de 

andra från kollektivet, Nick, Schmidt och Coach, som alla är män. Coach byts ut efter första 

avsnittet mot karaktären Winston som även han flyttar in i kollektivet. Därför kommer vi att 

analysera Winston och inte Coach. Serien handlar huvudsakligen om karaktärernas vardag 

tillsammans, men vi får även följa deras kärleksliv och deras yrkesliv. Samtliga karaktärer är 

av amerikanskt ursprung i ungefär samma ålder, men skiljer sig åt vad gäller etnicitet, yrke, 

klass och kön. Nedan följer en kort beskrivning av de olika karaktärerna och de avsnitten som 

kommer att analyseras. 

2.3.1. Karaktärer 

Jessica “Jess” Day - Jessica är en ljushyad, amerikansk lärare mellan 25–30 år.  

Nick Miller - Nick är en ljushyad, amerikansk man från Chicago. Han är mellan 25–30 år. 

Nick hoppade av juridikutbildningen och jobbar nu som bartender.  
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Schmidt - Schmidt är en ljushyad, amerikansk affärsman mellan 25-30 år. Schmidt är 

modemedveten och judisk. 

Winston Bishop - Winston är en mörkhyad, amerikansk man, som återkommer till 

lägenheten efter att ha spelat basket i Lettland. Winston är mellan 25–30 år och letar nu jobb 

efter att ha varit borta i två år.   

2.3.2. Avsnitt 

Avsnitt 1 - Pilot 

Jess vill vara sexig för sin pojkvän och åker till deras gemensamma lägenhet för att strippa. 

Där upptäcker hon att han är otrogen. Jess gör slut och blir tvungen att hitta ett nytt boende. 

Hon hittar en annons på Craigslist och åker på intervju till ett kollektiv där Nick, Schmidt och 

Coach bor. Killarna bestämmer att Jess ska få flytta in och hon blir överlycklig. Tillsammans 

försöker killarna hjälpa Jess att komma in i dejtingvärlden igen och tar med henne till en bar. 

Jess raggar upp en kille som hon ska gå på dejt med nästkommande dag medan killarna är på 

maskerad. När Jess dejt inte dyker upp, kommer killarna till hennes undsättning.  

 

Avsnitt 2 - Kryptonite 

Winston har återvänt till USA efter en misslyckad basketkarriär i Lettland. Eftersom Winston 

varit borta i två år har Schmidt tagit hans rum, vilket Winston försöker få tillbaka under hela 

avsnittet. Jess är fortfarande ledsen över uppbrottet med pojkvännen och för att få henne att 

sluta gråta, börjar killarna spela basket med henne.. Jess råkar skjuta basketbollenrakt in i tv:n 

och den går sönder. Tillsammans med killarna åker hon tillslut till sitt ex för att hämta sina 

kvarglömda saker och en ny tv.  

 

Avsnitt 3 - Wedding 

Schmidt, Nick och Winston har blivit bjudna på ett bröllop och Nicks rädsla för att stöta på 

sitt ex gör att Nick bjuder med Jess som sin dejt. Jess vill ta med sina löständer för att vara 

rolig, men killarna ber henne att inte vara sig själv och bete sig normalt. Jess tar med sig 

löständerna ändå. Winston får även sitt första jobb på bröllopet där han är platshänvisare. 

Schmidt står och pratar med en vacker kvinna när Jess börjar skrika efter honom och bete sig 

konstigt. Alla blir ovänner och skäller på Jess för de tycker hon förstört kvällen. Nick stänger 

då in sig i fotobåset och börjar gråta samtidigt som han dricker alkohol. Avsnittet avslutas 

med att Jess, Nick, Winston och Schmidt blir vänner igen och dansar tillsammans. 
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Avsnitt 4 - Naked 

Nick lyckas bjuda sin kvinnliga medarbetare på dejt, men han är osäker på sig själv och sin 

kropp. När Schmidt säger till Nick att hålla in magen blir han ledsen och går han in på sitt 

rum. För att öka sitt självförtroende börjar Nick dansa naken framför spegeln. Jess går in för 

att be Nick sänka musiken och råkar se hans penis samtidigt som hon börjar skratta. 

Stämningen mellan Nick och Jess blir stel och när Jess ska berätta för killarna att hon råkat se 

Nicks könsorgan kan hon inte uttala ordet penis. Nick tycker Jess är barnslig som inte kan 

uttala penis. Samtidigt är Schmidt ledsen eftersom alla i boendet har sett Nicks könsorgon 

men inte han. Jess vill försöka göra stämningen bättre och klär därför av sig naken och 

gömmer sig i Nicks rum där hon ska överraska honom. Men Nick kommer hem med sin 

kvinnliga medarbetare och när de ska ha sex får de båda syn på Jess naken. 

 

Avsnitt 5 -  CeCe crashes 

Jess åker till en klubb för att hämta hem hennes alkoholpåverkade kompis CeCe. Hon tror att 

killarna har stora planer för kvällen eftersom det är fredagskväll och bjuder därför med sin 

kompis CeCe hem. När de kommer hem sitter Nick och spelar tv-spel, Winston äter pizza och 

Schmidt kommer ut ur duschen med en kort, handgjord kimono. Winston och Schmidt börjar 

flörta med CeCe som är modell och försöker båda få henne att sova hos dem. Alla förutom 

Nick börjar dansa och tillslut följer CeCe med in till Schmidt för att sova där. CeCe försöker 

nästa dag övertyga Jess om att Nick gillar henne mer än som bara en rumskompis och säger 

att han alltid står med fötterna pekande mot Jess, vilket betyder att han tycker om henne. Jess 

blir nojig och när hon och Nick är i affären för att handla får Jess panik och springer hem. 

 

Avsnitt 6 - Thanksgiving 

Jess har uppvisning på skolan och bjuder hem skolans musiklärare Paul till kollektivets 

thanksgiving-middag. Jess köper hem en kalkon och ber Schmidt hjälpa henne i köket, vilket 

han gör. Efter flera timmar i ugnen är kalkonen fortfarande inte färdig och Jess får panik för 

att Paul snart ska komma. Jess slänger då in kalkonen i torktumlaren för att den ska tina. Nick 

är otrevlig mot Paul och Jess blir arg. Winston tycker om Paul och när de börjar visa varandra 

bilder på deras mor/farföräldrar blir de sentimentala. Kalkonen exploderar i torktumlaren och 

lägenheten blir rökfylld. Jess har en nyckel till grannen som sagt att lägenheten får användas i 

nödlägen. De går över till grannen men hittar henne död i sitt sovrum. 
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Avsnitt 7 - Bells 

Jess tar med sig sina studenter hem för att öva på deras bjällerklang-uppträdande. Winston blir 

intresserad och provar handklockorna, och spelar riktigt bra. Winston övar konstant, även på 

sitt nya jobb. När hans chef kommer in och ser honom får han sparken. Jess väljer att låta 

Winston följa med på deras tävling i helgen, men när han beter sig dåligt sparkar Jess honom 

från kvartetten också. Nick och Schmidt börjar bråka efter att toaletten gått sönder i 

lägenheten. Nick vill laga toaletten själv men Schmidt tycker att de i stället ska hyra in en 

rörmokare. Nick tycker Schmidt skryter om att han har pengar och börjar förstöra saker som 

han tidigare lagat. Kvartetten spelar dåligt utan Winston, så Jess ber honom att komma till 

uppvisningen ändå. I slutet av avsnittet springer Winston till uppvisningen för att vara med 

och Nick blir sams med Schmidt. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

3.1. Problemformulering 

Mediernas porträttering av kvinnor och män är en bidragande faktor till föreställningen om 

hur människor bör vara och se ut (Kleberg, 2016). Eftersom medier har en makt att spegla hur 

samhället ser ut, anser vi att problemet ligger i hur tv och tv-serier förmedlar normer och 

könsstereotyper. Om normer och könsstereotyper speglas på ett visst sätt, kanske samhället 

också agerar därefter. Då USA:s underhållningsindustri har störst påverkan över hela världen 

(Mitu, 2011), har den också en stor makt att förändra de rådande könsnormerna. Vi valde 

därför att gå vidare med vår studie genom att undersöka om den amerikanska sitcom-serien 

New Girl porträtterar karaktärerna normativt eller icke normativt, ur ett genusperspektiv. 

 

3.2. Syfte 

Syfte med vår studie är att se om sitcom-serien New Girl, speglar samhällets rådande normer 

eller om serien bidrar till förändring av den normativa representationen av kvinnor och män. 

Målet är att bidra med kunskap om hur de kvinnliga och manliga karaktärerna framställs 

enligt stereotyper, samt hur normativa maskulina och feminina attribut framställs i en 

etablerad serie.  

 

3.3. Frågeställningar 

• Vilka manliga och kvinnliga stereotyper kommer till uttryck i sitcom-serien New Girl? 

• Hur skildras karaktärerna enligt rådande könsnormer och hur framträder dessa genom 

denotation och konnotation?  
o Stärker serien de normer som finns eller är serien normbrytande? 
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4. Tidigare forskning 

Avsnittet ger en överblick över tidigare studier som gjorts inom ämnen som behandlar 

kvinnliga och manliga karaktärer, stereotyper, genus, kön samt normer. Avsnittet presenterar 

även vårt bidrag till forskningsämnet. Med hjälp av tidigare studier inom samma ämnesramar 

stärks vår egna studie. 

 

4.1. Manliga och kvinnliga karaktärer i prime time-television 

Eftersom vi analyserar genus i media använder vi oss bland annat av Klebergs (2016) studie 

som visar genusperspektiv genom medieforskning, vilket hon förklarar såhär; “I 

medieforskning med genusperspektiv analyseras hur medier framställer kvinnor och män, 

vilka roller de framträder i och vilken vikt som tillmäts deras kunskaper och erfarenheter” 

(2016, s.7). Just genusrelaterad medieforskning har dock inte studerats i så stort omfång och 

har begränsat utrymme inom det akademiska fältet. När kvinnor och män porträtteras i media 

på ett visst sätt bidrar medierna till en föreställning om hur människor bör vara och se ut och 

blir därmed en del av verkligheten (Kleberg, 2016).  

 

Alexander Sink och Dana Mastro (2016) har i sin studie Depictions of Gender on Primetime 

Television forskat kring hur kön avbildas i prime time-tv. Forskningen gjordes på 89 

slumpmässigt utvalda program och 1 254 karaktärer som sändes på de nio största amerikanska 

tv-kanalerna. Forskningen undersökte bland annat representationen av män och kvinnor inom 

prime time-tv, aggression, sexualisering samt typiskt maskulina och feminina drag inom olika 

åldersgrupper. Resultaten visar att kvinnor är underrepresenterade gentemot männen i prime 

time-tv och att kvinnor är klädda mer utmanande än män. Kvinnor avbildas också som mer 

sexuellt tilltalande och yngre än sina manliga motspelare. Männen däremot porträtteras som 

dominanta, ger order och är troligare att filmas i en arbetsmiljö. Yrkena som var 

överrepresenterade i studien mellan män och kvinnor var att männen hade högt uppsatta 

positioner inom något företag medan kvinnorna var hemmafruar eller vårdgivare. Kvinnornas 

representation som hemmafruar bidrog till att de uppfattades stereotypiskt som mer 

familjeorienterade och varmare än män (Sink & Mastro, 2016).  

 

Kvinnor och mäns stereotypiska representationer i prime time-tv är någonting som också 

Lauzen, Dozier och Horan (2008) skriver om i sin studie Constructing gender stereotypes 
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through social roles in prime time-television. Studien gjordes på ett avsnitt av alla sitcom-, 

drama- och reality tv-program som sändes på de amerikanska kanalerna ABC, CBS, NBC, 

FOX, UPN och WB under bästa sändningstid 2005–2006. Totalt analyserades 128 program 

(Lauzen, Dozier och Horan, 2008).  

 

Studien gav fyra olika resultat. Första resultatet visade att kvinnliga karaktärer var mer troliga 

att anta interpersonella roller som kretsar kring familj, vänner och romantik än manliga 

karaktärer. Andra resultatet visade att manliga karaktärer var mer troliga att anta arbetsroller 

än kvinnliga karaktärer. Tredje resultatet visade att om manusförfattare och skapare var både 

kvinnor och män skulle både de kvinnliga och manliga karaktärerna anta interpersonella 

roller, jämfört med om manusförfattare och skapare enbart skulle vara män. Sista resultatet 

visade att om manusförfattare och skapare var både kvinnor och män skulle både de kvinnliga 

och manliga karaktärerna anta olika yrkesroller jämfört med om manusförfattare och skapare 

enbart skulle vara män (Lauzen, Dozier och Horan, 2008). 

 

Studien av Lauzen, Dozier och Horan (2008) bekräftar att kvinnliga karaktärer i prime time-

program fortfarande antar interpersonella roller som är inblandade i romantik, familj, 

och vänner. På grund av de kvinnliga karaktärerna styrks den kvinnliga stereotypen, i kontrast 

till de manliga karaktärerna som bekräftar stereotypen som arbetsamma och självsäkra. Sink 

och Mastro (2016) skriver dock att tv inte enbart är det som har hjälpt till att påverka 

representationen av kvinnor och män på detta sätt, utan könssocialisationen har även 

påverkats av samhället. 

 

4.2. Stereotyper och könsundergrupper 

Athenstaedt, Heinzle och Lerchbaumer (2007) skriver i sin studie Gender Subgroup Self-

Categorization and Gender Role Self-Concept om könade undergrupper. När vi delar upp 

könen gör vi det inte bara mellan kvinnor och män utan även i olika undergrupper könen 

emellan. Undergrupper kan vara karriärkvinnor, hemmafruar, machos eller hippies. 

Athenstaedt, Heinzle och Lerchbaumer studie grundar sig i Eckes studie gjord i Tyskland 

1994, om kön och dess undergrupper. Eckes fann fyra grupper bland kvinnor och sex stycken 

bland män (refererad i Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 2007).  
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Table 1 Typical features of female and male subgroup clusters 
found by Eckes (1994a, 1997) 

Subgroup clusters Features 

Female 
Chicks 
  
Housewives 
  
Career woman 
  
Women's libbers 

  
Conformist, fashion conscious, politically 
uninterested 
Non-demanding, selfless, longing for 
security, focused on family affairs 
Independent, educated, occupying, high 
social status, unconventional 
Critical of society, ideologically minded, 
political committed, rebellious-aggressive 

Male 
Hippies 
  
Professors 
  
Punks 
  
Yuppies 
  
Machos 
  
Bourgeois 

  
Critical of society, politically interested, 
sensible, showing feeling 
Intellectual, unrealistic, indifferent to 
appearance 
Uninterested, having aggressive tendencies, 
lacking ambitions 
Materialistic, single-minded, eager for 
recognition 
Superficial, very interested in appearance, 
egoistic 
Loving order, indifferent to appearance, 
conservative, unsophisticated, boring 
  

Tabell 1, från Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 2007 

 

Studien av Athenstaedt, Heinzle och Lerchbaumer (2007) är gjord i Österrike och använder 

sig av samma könsundergrupper som Eckes. Utefter Eckes olika undergrupper utformade 

Athenstaedt, Heinzle och Lerchbaumer beskrivningar för var och en av undergrupperna och 

de tog även fram stereotypiska platser för vart dessa undergrupper kan finnas i samhället. 

Forskarna intervjuade 198 kvinnor och 182 män, alla med olika typer av utbildningar och i 

åldrarna 22–55 år (Athenstaedt, Heinzle och Lerchbaumer, 2007).  

 

Resultatet av forskarnas studie, visade att människor är medvetna om könsundergrupperna 

och använder sig av dem för att kategorisera in sig själva bland de olika stereotyperna. 

”Housewives” och “chicks” beskrev sig själva som mer feminina än ”career woman”, precis 

som ”machos” och ”yuppies” beskrev sig själva som mer maskulina än ”professors” och 
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”hippies”. Forskarna såg även ett samband mellan de stereotypiska platserna och hur 

undergrupperna kategoriserade sig själva (Athenstaedt, Heinzle och Lerchbaumer, 2007). 

 

De traditionella stereotyperna placerar män som den ideala normen och allt kvinnor gör 

jämförs mot männen. Kvinnans sociala roll är mer omhändertagande och bryr sig om sin 

omgivning medan männen är mer bestämda och självsäkra på sig själva. På så sätt blir 

kvinnan alltid värderad i andra hand i hennes relationer gentemot andra och speciellt 

relationen till män. Eftersom de flesta program som sänds under prime time själva tar efter 

dessa stereotyper blir det dessa stereotyper som verkar trovärdiga, naturliga och normala. 

Lauzen, Dozier och Horan (2008) skriver i sin studie att de grundläggande sociala rollerna 

som tillskrivs kvinnliga och manliga karaktärer av manusförfattare bidrar till konstruktionen 

av dessa stereotyper som vi i vardagen delar in oss efter (Lauzen, Dozier och Horan, 2008). 

 

År 1994 gjorde även Maria Edström och Maria Jacobson en liknande observation som Eckes 

(refererad i Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 2007) i sin studie Massmediernas enfaldiga 

typer. Edström och Jacobson gjorde observationen av hur medierna framställer kvinnor och 

män. Observationen gjordes under en dag, av olika typer av medier och fann inte någon större 

skillnad på hur många gånger kvinnor och män visades, men att de skiljde sig i sättet de 

presenterades på. Observationen gav oss olika grundstereotyper som vi kan se även i dagens 

samhälle och som hör ihop med Eckes undergrupper. Grundstereotyperna förändras och 

förnyas i takt med att åren går och vårt samhälle förändras, grunden är dock densamma 

(Edström & Jacobson, 1994). 

 

Kvinnliga grundstereotyper 

Skönhetsslaven är den unga vackra kvinnan som är smal och vacker. Hon gillar att ägna sin tid 

åt sitt utseende och har inte något jobb. Skönhetsslaven kan vi hitta på gymmet, i 

shoppingcentret eller till och med på operationsbordet för att göra skönhetsingrepp. 

Hushållsfunktionären är en kvinna som håller hemmet skinande rent. Ett rent hem innebär 

inte bara städning, kvinnan ska även baka, sy och göra mat. Till skillnad från den typiska 

hemmafrun har hushållsfunktionären även ett arbete. Kärleksgudinnan kommer i uttryck på 

två olika sätt, både som Horan och Madonnan. Horan är sexuell, frestar och använder sin 

kropp för att få det hon vill ha i livet, medans Madonnan ses som ren, blek och sval. Ofta 

delas kärleksgudinnan upp på detta sätt för att samhället har svårt att hantera kvinnors 

sexualitet (Edström & Jacobson, 1994).  
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Manliga grundstereotyper 

Projektören är den upptagna affärsmannen som knappt har tid med ett privatliv. Han går 

klädd i kostym och slips och ses som framgångsrik. Ofta hittar vi projektören placerad i 

offentliga sammanhang som rör arbete eller politik eftersom han ses som aktiv och 

kompetent. Machomannen är en man som är stark, modig och äventyrlig. Vi kan se 

machomännen körandes i snabba bilar, kriga eller rent ut sagt vara en hjälte. Dock kan 

machomannen även vara på gränsen till ond och sadistisk. Den manliga motsatsen till 

kärleksgudinnan är kärleksguden som även han kommer till uttryck på två sätt. Drömprinsen 

som vi ser som romantisk och som har likheter med skönhetsslaven. Den andra delen av 

kärleksguden är sexatleten som är en ung man som fokuserar mycket på sin nakna kropp. Till 

sist har vi tönten, en klantig man som inte är så bekväm kring barn och hushållsarbete 

(Edström & Jacobson, 1994). 

 

4.3. Kön och genus i media 

Zemach och Cohen (1986) analyserar föreställningar om kvinnor och män på tv och hur de 

sågs i verkligheten i sin studie Perception of gender equality on televsion and in social 

reality. Med sin studie ville Zemach och Cohen (1986) även se om skillnader fanns mellan 

hur de manliga och kvinnliga egenskaperna uppfattades. 

 

Studien utgjordes av enkäter som skickades ut till en grupp på 1 202 personer, som 

slumpmässigt valts ut. Respondenterna fick svara på frågor om deras uppfattningar av sociala 

och symboliska beteenden. Kvinnliga drag visades vara mildhet, känslighet och blyghet. 

Kvinnorna framställdes överlag som varmare personer trots att de framställts som 

sexsymboler. Kvinnan sågs som svag och beroende av mannen till skillnad från mannen som 

sågs som den ledande, dominerande och självständige. Mannen ska vara modig, vilja ta risker 

och leda men också vara aggressiv. Förutom dessa egenskaper ska mannen ta ansvar, sköta 

ekonomiska frågor samt ha koll på frågor som rör politik. Studien visade även att de personer 

som tillbringade mest tid framför tv:n var mer benägna att anta egenskaperna i sin sociala 

verklighet (Zemach & Cohen, 1986).  
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4.4. Karaktärers normativa respresentation i tv 

Matilda Andersson (2016) skriver i sin artikel i Värdegrundsarbete i akademin, att media och 

reklam är ett sätt att påverka hur vi bör vara, eftersom normer representerar vad som anses 

vara ”normalt” i vårt samhälle. Normer kan förknippas med hur människor representeras och 

även hur normer skapar de stereotypiska karaktärerna som syns på tv.  

 

Frederik Dhaenens (2012)  har i sin undersökning Reading gays on the small screen studerat 

hur homosexuella män och kvinnor representeras normativt i tv och massmedia. Dhaenens har 

med hjälp av fokusgrupper bestående av homosexuella och heterosexuella deltagare kommit 

fram till att feminina, ljushyade och medelklassiga män är den normativa porträtteringen av 

den typiska homosexuella mannen, och den karlaktiga, maskulina kvinnan är den normativa 

porträtteringen av homosexuella kvinnor. Deltagarna ansåg att homosexuella representationer 

i allmänhet är diversifierad, rund och nyanserad. De påpekade dock att en viss brist finns på 

homosexuella identiteter, främst representationen av lesbiska, bisexuella och transsexuella 

karaktärer (Dhaenens, 2012). 

 

Jack Glascock (2001) har i sin undersökning Gender Roles on Prime Time Network Television 

studerat hur karaktärer i prime time-tv representeras enligt könsnormer. Han skriver att 

könsrollerna håller på att utvecklas och har förändrats markant. Kvinnorna är fortfarande 

underrepresenterade i prime time-tv men mer synliga än förr. Vad gäller fysiskt utseende är 

kvinnliga karaktärer yngre, mer professionellt klädda och mer benägna att ha rött eller blont 

hår än manliga karaktärer. Under de senaste 30 åren har yngre män blivit den normativa 

representationen där de flesta karaktärerna är mellan 19–34 år (Glascock, 2001).  

 

Både män och kvinnor är mindre provokativt klädda än tidigare, men de kvinnliga 

karaktärerna är fortfarande mer frestande och tilltalande. Manliga karaktärer är troligare att 

vara de som bestämmer och ger order samt visar sin aggressivitet genom att vara fysiska. 

Kvinnliga karaktärer är mer troliga att vara kärleksfulla och empatiska samt uttrycka sin 

aggression verbalt. Glascock (2001) skriver att ljushyade karaktärer är överrepresenterade och 

asiater, latinamerikaner samt indiska karaktärer är underrepresenterade. Att ljushyade 

karaktärer är överrepresenterade visar också Jane Johnston (2010) i sin studie Girls on screen, 

där hon studerat hur kvinnor är porträtterade i tv och tv-serier under 90-talet och 00-talet. 
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Johnston (2010) skriver att kvinnor normativt representeras som singlar eller skilda samt som 

ljushyade och medelklassiga.  

 

4.5. Vårt bidrag 

En hel del forskning kring prime time-tv och porträttering av karaktärer i tv-serier har redan 

bedrivits. En del av forskningen har även gjorts ur ett feministisk synsätt, vilket bidrar till att 

vi vill göra liknande studie men sett ur båda könens perspektiv, alltså ett genusperspektiv. 

Eftersom genusrelaterad medieforskning utgör mindre än tio procent av svensk 

medieforskning (Kleberg, 2016), ser vi vikten i att fortsätta forska kring hur kön representeras 

i media. Genom att studera könsnormer bidrar studien till den relativt outforskade 

genusforskningen, eftersom vi får kunskap om hur kön representeras i media.  
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5. Teoretiskt ramverk 

Nedan följer en beskrivning av de teorier och begrepp som studien avser att utgå ifrån. 

Avsnittet förklarar semiotiken och vad ett genusperspektiv är, samt Yvonne Hirdmans teori 

om genuskontrakt. 

 

5.1. Semiotik 

Semiotiken kan förklaras på två sätt beroende på vilken teoretiker du utgår ifrån. Både 

filosofen Charles S. Peirce och Ferdinand de Saussures teorier grundar sig i det grekiska ordet 

semeion som betyder tecken, vilket Peirce kallar för semiotik och Saussure semiologi 

(Gripsrud, 2012). 

 

Enligt Peirce är ett tecken “allt som på ett eller annat sätt står för något annat för någon” 

(Gripsrud, 2012, s. 154) och han delade in tecken i tre beståndsdelar: tecken, objekt och 

interpretant. Tecknet är själva förmedlingen eller det som bär sjäva tecknet, interpretant är 

tolkningen och dess steg och objekt står för innehållet tecknet vill förmedla. Allt är tecken i 

den mån att det betyder något för oss, till skillnad från Saussure som utgår från det verbala 

språket. Pierce delade även in tecken i tre olika typer av kategorier, beroende på vilken 

logiska koppling som finns mellan tecken och det som tecknet står för (Gripsrud, 2012). Ikon 

är det logiska sambandet som baseras på igenkänning kring tecknet, index är det logiska 

sambandet kring fysik närhet kring tecknet och symboler baseras på det logiska sambandet av 

kulturella överrenskommelser. 

 

Ferdinand de Saussure var en schweizisk lingvist som anses vara grundare till semiologin. 

Saussure utgår ifrån språket som grund för sin teori och delar upp tecknet i två delar, först det 

som förmedlar och sedan det som förmedlas. Första delen är själva ordet eller bilden och den 

andra delen är konceptet eller idén kring ordet eller bilden. Till exempel ett moln, ordet är 

“moln”, och tillsammans med vad du ser framför dig när du läser ordet, bildar det tecknet. 

Relationen mellan ordet och konceptet är det som skapar en mening med tecknet och därför 

finns inget givet som säger att ett moln är ett moln och därför är tecken enligt Saussure 

godtyckligt (Bignell, 2002). 
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Varje tecken måste sättas in i ett sammanhang för att förstå betydelsen. Ett bra exempel som 

går att använda på både Peirce och Saussure teorier om när ett tecken får betydelse, är ett 

trafikljus. Ser vi enbart den röda ringen betyder den inget speciellt för oss men tillsammans 

med den gula och gröna förstår vi att det är ett trafikljus (Bignell, 2002).  

5.1.1. Denotation och konnotation 

Inom semiotiken finns två centrala begrepp som delar in ett tecken i två betydelsenivåer: 

denotation och konnotation. När ett tecken ska analyseras noggrant görs det på en denotativ 

nivå för att sedan se till de konnotativa aspekterna hos ett tecken. Denotation är den direkta 

betydelsen av vad vi ser i tecknet, ett exempel kan vara en bild på en kvinna och man som står 

i ett kök tillsammans. Konnotation är hur vi tolkar det vi ser, att kvinnan i köket lagar mat åt 

mannen, eller att mannen arbetat hela dagen och kommer hem till sin fru som lagar maten. 

Konnotationer kan vara olika från kultur till kultur, och hur vi tolkar en bild i Sverige kan 

vara helt annorlunda i ett annat land som har andra värderingar (Gripsrud, 2012). 

Konnotationer blir därför godtyckliga och specifika för en kultur (Fiske, 2003). Begreppen 

skiljer alltså på så sätt att konnotationen kan påverkas av den som tolkar tecknet.  

 

5.2. Genus 

De normer som finns i dag angående kvinnor och män grundar sig ofta i föreställningar vi har 

kring kön och genus, samt normer som samhället anpassar sig efter. För att kunna synliggöra 

kvinnor och män samt kvinnlighet och manlighet som sociala interaktioner, lanserade den 

amerikanske psykoanalytikern Robert Stoller ett nytt begrepp, vilket var genus (Esseveld & 

Mulinari, 2015). Begreppet skulle skilja på de biologiska könen och ett socialt genus. Genus 

är sociala och kulturella skillnader mellan kvinnor och män. Exempel kan vara kläder, val av 

utbildning eller yrke. Kön såg till de fysiologiska och genetiska aspekterna, som könsorgan 

och förmågan att föda barn (Esseveld & Mulinari, 2015). I Sverige introducerades begreppet 

genus av historikern Yvonne Hirdman i slutet av 80-talet (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2016). 

 

Begreppet genus kommer dock inte helt utan problematik. På samma sätt som att kön tolkades 

som kvinna och man fördes tolkningarna över även på genus. Kvinnliga och manliga genus 

kopplades samman med de biologiska och genetiska könen. Trots att forskningen har visat att 

kvinnor och män är mer lika än olika, finns skillnader kvinnor emellan och män emellan, 
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exempelvis klass och etnicitet (Esseveld & Mulinari, 2015). För att lättare skilja på genus och 

kön används femininitet och maskulinitet när man pratar om genus, och begreppen manligt 

och kvinnligt kopplas till de biologiska könen.   

 

Just vad ett genusperspektiv är diskuteras och förändras hela tiden. I och med att samhället 

och genusvetenskapen förändras, förändras även språket och olika begrepp vi använder oss 

av. Genom att analysera ur ett genusperspektiv har man ett kritiskt och ifrågasättande 

förhållningssätt och detta gäller även för forskarrollen. Genusperspektiv går att applicera på 

allt vi möter i vår vardag som tv-serier, bilder, forskning, en förskolas verksamhet och så 

vidare. Genom att ställa frågor om vad som berättas och hur det berättas kan vi få en ökad 

förståelse för hur genus och kön hela tiden förändras i vårt samhälle (Nationella sekretariatet 

för genusforskning, 2016).  

 

Applicering av ett genusperspektiv avslöjar ofta normer och föreställningar som finns i 

samhället. Föreställningar kan handla om ras, hudfärg, etnisk bakgrund, sexualitet, 

funktionshinder och yrken. När genusperspektivet appliceras kan föreställningarna och 

normerna ifrågasättas och förändras (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016).  

5.2.1. Genuskontraktet 

Som tidigare nämnt var Yvonne Hirdman (1988) den som lanserade begreppet genus i Sverige 

på slutet av 80-talet. Hirdman lanserade även något hon kallar för ”genuskontraktet”, som 

handlar om ett osynligt kontrakt mellan kvinnor och män. 

Hirdmans teori om kontrakten har sin grund i två olika principer: dikotomin och hierarkien. 

Dikotomin handlar om ”isärhållandets tabu” och betyder att kvinnligt och manligt ej bör 

blandas, utan gör sig bäst som varandras motsatser. Motsatser kan till exempel handla om 

vilka sysslor, egenskaper och platser som räknas till kvinnligt och manligt. Hierarkien menar 

att manligt alltid värderas högre än vad som är kvinnligt. Mannen är vad som anses normal, 

normen, och kvinnan har då en lägre status än mannen (Hirdman, 1988).  

Genuskontrakten hjälper oss att beskriva relationen mellan kvinnor och män. Vi anpassar oss 

utefter den modell som är gjord för vårt kön, till exempel vilka klädesplagg vi ska ha på oss, 

vilken frisyr vi ska ha och hur vi ska använda vårt språk. Kontrakten går i arv till nästa 

generation, kvinnan för vidare till sin dotter precis som mannen för vidare till sin son. 

Hirdman menar att kontrakten skapar en balans i vårt samhälle (Hirdman, 1988). 
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Maria Nikolajeva (2004) har i sin bok ”Barnbokens byggklossar” skapat ett schema med olika 

motsatsattribut mellan kvinnor och män. Schemat går att förankra med Hirdmans princip om 

dikotomi, att kvinnligt och manligt ej bör blandas, utan ses som varandras motsatser 

(Hirdman, 1988).  

Män/Pojkar Kvinnor/Flickor 

starka vackra 

våldsamma emotionella, milda 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 

analyserande syntetiserande 

tänker kvantitativt tänker kvalitativt 

rationella intuitiva 

Tabell 2, från Nikolajeva, 2004 

5.2.2. Norm 

Tillsammans med genus och kön kommer även begreppet norm. Normer är vad de flesta 

människor gör eller hur de är. Normalt brukar detta också benämnas som “normalitet” som i 

grund och botten handlar om vad som anses vara rätt eller bäst. Ofta är det bara normen som 

syns och tas för givet av samhället. Normer är en form av oskrivna regler vi har i samhället 

och är en outtalad överenskommelse människor emellan. Precis som vi har lärt oss om olika 

normer i samhället, bygger vi även upp normer utefter de olika könen (Björk & Hedenus, 

2015). Matilda Andersson skriver i sin artikel Värdegrundsarbete i akademin “att vara kvinna 

eller man är tydligt förknippat med vissa förväntningar” (2016, s.171). Exempelvis att 

mannens manlighet utgår från hans kropp och anatomi och därmed skapas en struktur för hur 

mannen ska vara för att accepteras som man. På samma sätt som strukturen finns för män och 

maskulinitet, finns också tydliga strukturer för hur en kvinna döms efter sin femininitet. 

Kvinnor värderas högre om de är fina och ömtåliga, i jämförelse med arbetarklassens kvinnor 

som beskrivits som robusta och villiga till att arbeta, utan rädsla för att få skit under naglarna. 

Enligt Andersson uppfattas du som överskridande om ditt kön inte stämmer överens med ditt 
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agerande och som normöverskridande om din kropp inte passar in i strukturen som du 

förväntas förhålla dig till (Andersson, 2016). 

 

Inger Lövkrona och Annika Reijmer (2016) skriver i sin artikel att gränser och hierarkier i 

samhället skapas och upprätthålls genom att människor kategoriseras utifrån utseende, 

beteende och åsikter. Genom kategoriseringen anses människor som “normala” eller 

“onormala” och på så sätt skapas normer. Lövkrona och Rejmer förklarar att “Den som passar 

in i normen bekräftar den, medan den som avviker riskerar att stereotypiseras, bestraffas eller 

osynliggöras” (Lövkrona & Rejmer, 2016, s.134). 

 

Matilda Andersson (2016) förklarar att media och reklam är ett sätt att påverka hur vi bör 

vara. Exempelvis porträtteras en kärnfamilj som mamma, pappa och barn. Kärnfamiljen 

avspeglar förväntningar på hur en ”normal” eller “vanlig” familj bör se ut. Exemplet visar att 

samhället förutsätter kvinnor och män som de traditionella könskategorierna och allt 

däremellan definieras som överskridande. Heterosexualitet används på så sätt som 

utgångspunkt och referenspunkt för hur vi ska vara och vilka begär vi ska ha (Andersson, 

2016). En person som är homosexuell tvingas till att “komma ut”, medans en heterosexuell 

aldrig behöver “komma ut” och bli ifrågasatt för sin läggning eftersom den heterosexuella ses 

som normen (Björk & Hedenus, 2015).  

5.2.3. Stereotyper 

Begreppet stereotyp har sedan länge haft en klar betydelse inom psykologin men många olika 

förklaringar finns till varför och hur stereotyper kommer till uttryck i vårt samhälle. Enligt 

Hinton (2003) utgörs en stereotyp av tre viktiga komponenter: 

1.     En grupp människor känns igen på en viss egenskap. Egenskaperna kan till exempel 

vara nationalitet, kön, ålder eller yrke. 

2.     Efter att en viss typ av grupp har identifierats tillskrivs denna gruppen ytterligare en 

egenskap, till exempel att rödhåriga är temperamentsfulla. Ofta är den ytterligare 

egenskapen ett personlighetsdrag men kan också vara fysisk. Utmärkande för en 

stereotyp är att den ytterligare egenskapen tillskrivs alla människor som tillhör 

gruppen. 

3.     När vi sedan konstaterat en persons egenskap som tillskriver personen i en viss grupp, 

tillskrivs personen även den egenskap som är stereotypisk för gruppen.  
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Problem som kan uppstå om vi tillskriver en person en viss egenskap och stereotyp är att vi 

inte ser till hur själva individen faktiskt är. Att människan gör så här kan enligt Hinton (2003) 

vara av bekvämlighet för att vi inte orkar ta reda på fakta eller statistik och då påverkas vi av 

vad vår omgivning tycker. Walter Lippman förklarade stereotyp i sin bok Public Opinion, 

som “förenklade bilder i våra huvuden” (Lippman, 1922, s.3), av människor och händelser i 

omvärlden. 

 

5.3. Sammanfattning 

Utifrån de teorier vi har presenterat kommer vår studie att utgå ifrån Saussures sätt att se 

semiotiken. Vi kommer att använda oss av Saussures begrepp denotation och konnotation i 

vår analys. Under hela analysen kommer vi att applicera ett genusperspektiv för att kritiskt 

ifrågasätta vårt material. Vi använder oss av begreppen manligt och kvinnligt för att beskriva 

egenskaper som kan kopplas ihop med de biologiska könen samt maskulint och feminint för 

attribut som kan kopplas till sociala och kulturella sammanhang.  
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6. Material och metod 

Nedan presenteras studiens material. Sedan diskuteras studiens metod som utgörs av en 

kvalitativ textanalys med en semiotisk och genusrelaterad utgångspunkt. Sist presenteras vår 

tillvägagångsprocess med ett analysschema och eventuell kritik som kan riktas mot den valda 

metoden samt studiens tillförlitlighet. 

 

6.1. Material 

Vid urvalet av empiri bör du leta efter var materialet som ska undersökas kan finnas (Ahrne, 

2015). Vi ville ha ett material där flertalet karaktärer hade en återkommande roll i 

programmet vecka efter vecka, som gör det enklare att analysera eftersom vi fick följa deras 

liv i återkommande miljöer. Materialet skulle också vara en etablerad och lättsam serie som 

haft höga tittarsiffror och valet föll på sitcom-serien New Girl. Serien är gjord i USA och 

började sändas i Sverige på TV4 den 12 april år 2012. Mitu (2011) skriver i sin studie att det 

är USA:s underhållningsindustri, som exporterar mönster, modeller och tankesätt, som har 

störst påverkan över hela världen. Därav valdes en serie producerad i USA. 

 

De första avsnitten som sändes låg på TV4:s topplista över mest sedda program veckorna 15–

21 (Mediamätning i Skandinavien AB, 2012). Mätningen gjordes på tv-tittare i åldrarna 3–99 

år, vilket betyder att New Girl också nådde en bred målgrupp och gjorde serien ännu mer 

relevant för vår studie. Sammanlagt var det de sju första avsnitten som låg på topplistan innan 

den åkte ner, vilket också blev de sju avsnitten som vi strategiskt valde som material att 

analysera (Mediamätning i Skandinavien AB, 2012).  

 

Eftersom serien inte längre sänds kontinuerligt på TV4 valde vi att hämta materialet från 

streamingtjänsten Netflix där alla avsnitt finns att se. För att kunna se avsnitten på Netflix 

måste en prenumeration på tjänsten innehas.  

 

6.2. Metodval 

För att bearbeta och analysera vårt insamlade material använde vi oss av en textanalys med en 

induktiv ansats. En induktiv ansats betyder att vi inte har några förutbestämda kriterier utan 

drar slutsatser av vårt empiriska material (Thurén, 2007). De avsnitt av New Girl som vi valt 
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att analysera utgör vårt empiriska materialet. Eftersom avsikten inte är att kvantifiera och 

räkna, valde vi att göra studien kvalitativ. Vi ville på ett vetenskapligt och systematiskt sätt 

studera hur analysenheten gestaltar normer och stereotyper ur ett genusperspektiv.  

 

Textanalysen grundar sig i semiotiken med denotation och konnotation som redskap eftersom 

vi söker efter tecken som på ett eller annat sätt kan betyda något för någon. I tolkningen av ett 

teckens betydelse finns två huvudsakliga steg: denotation och konnotation (Gripsrud, 2011).  

6.2.1. Kvalitativ textanalys 

Enligt Merete Watt Boolsen (2007) kan textanalysen användas för att studera ett stort urval av 

texter och metoden är speciellt passande för att studera massmedier. Till skillnad från 

kvantitativa analyser där du får konkreta svar genom statistik och mätningar av data, så 

innebär den kvalitativa metoden att materialet i stället undersöks och studeras noggrant 

(Ahrne & Svensson, 2015). Kvalitativa metoder används för att ta fram så kallad “mjuka 

data” (Ahrne & Svensson, 2015), vilket Boolsen (2007) beskriver som iakttagelser, 

synintryck, stämningar och samtal. Materialet plockas isär och undersöks gång på gång för att 

se både helheten och delar av innehållet, bara då kan vi förstå helheten ur dess kontext.  

 

Att analysera kvalitativa data betyder att du noggrant studerar händelser, känslor eller 

yttranden som är svåra att uppfatta direkt. När kvalitativa data ska analyseras finns sällan 

färdiga analysmodeller, utan det är vanligt att själv utveckla egna analysverktyg och strategier 

(Ahrne och Svensson,2015).  

6.2.2. Analysprocess 

Ahrne och Svensson (2015) skriver att kvalitativt material är rikt och kan lätt bli flera sidor 

långt. Materialet ska plockas isär och läsas om och om igen. För att strukturera upp vårt arbete 

har vi delat upp vår analysprocess i olika steg utvecklad av egna strategier.  

 

Steg 1 - Grunden 

I steg ett lägger vi grunden för vårt arbete och ser alla avsnitt för att få en förförståelse för hur 

karaktärerna är och beter sig. Sedan bestäms vilka karaktärer som ska analyseras, där de som 

inte har återkommande roller i varje avsnitt sorteras bort.  
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Steg 2 - Denotationer 

Vi analyserar sedan karaktärerna genom ett analysschema, där vi letar efter denotationer. 

Materialet arbetas igenom ett flertal gånger för att försäkras om att viktig information inte 

missas. Eftersom materialet från steg två är tungt och är till för att kunna utföra resterande 

steg, finns materialet som bilaga och inte i analysen.  

 

Analysschema Exempel på denotationer 

Klädsel/Utseende 

  

Vilka kläder och accessoarer har karaktärerna? Hur 

är håret, skäggväxten eller andra yttre utmärkelser? 

Uttal/Tilltal 

  

Hur uttalar sig karaktärerna både personligt eller 

till andra? (Uttal och tilltal som utmärker sig). 

Yrke 

  

Vilket yrken har karaktärerna? 

Egenskaper/Känslor 

  

Vilka egenskaper utmärker sig hos karaktärerna? 

Vilka känslor speglar karaktärerna? 

Tabell 3, Claesson & Pilut, 2017 
 

Steg 3 - Sammanställning av denotationer 

I steg tre samlar vi ihop all information från steg två och sammanställer de denotationer som 

upprepas och utmärker sig mest. Sammanställningen utgår från analysschemat och skrivs ner 

under respektive karaktär i analyskapitlet. Karaktärernas uttal och tilltal refereras enligt 

följande: först vilken säsong och sedan från vilket avsnitt, till exempel S01E03. 

 

Steg 4 - Bilder 

I steg fyra sparar vi ner fyra bilder som symboliserar respektive karaktärs övergripande 

klädsel och utseende. Vi sparar ner en bild som representerar deras yrke samt fyra bilder som 

symboliserar respektive karaktärs övergripande egenskaper eller känslor. Dessa bilder läggs i 

analysen. 

 

Steg 5 - Sammanfattning 

I steg fem gör vi en sammanställning där vi konnoterar karaktärernas denotationer efter 

analysschemat nedanför. Karaktärernas konnotationer leder till feminina och maskulina 
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attribut samt kvinnliga och manliga egenskaper. Vi ser över om karaktärerna stärker eller 

bryter de traditionella normer som råder kring ett visst kön. För att hitta normer, attribut och  

egenskaper använder vi oss främst av Nikolajevas (2004) schema över motsatsattribut och 

annan tidigare forskning. Sammanställningen skrivs ner under respektive karaktär i 

analyskapitlet.  

 

Analysschema Exempel på konnotationer 

Klädsel/Utseende 

  

Bryr sig karaktärerna om sitt utseende? Är utseendet och 

kläderna tilltalande eller mer av bekvämlighet? 

Uttal/Tilltal 

  

Hur tilltalar karaktärerna varandra? Tilltalar de varandra 

olika utefter vilket kön de har och vad betyder de uttal 

och tilltal de gör?  

Yrke 

  

Vad har yrkena för status? 

Egenskaper 

  

Vad betyder känslorna och egenskaperna? Är kvinnan 

mer familjär, känslig och omhändertagande än männen 

och är männen de som är högljudda och egoistiska? 

Tabell 4, Claesson & Pilut, 2017 

 

Steg 6 - Stereotyper 

I steg sex kommer vi fram till vilken stereotyp karaktärerna tillhör. Stereotyperna 

framkommer genom konnotationerna i steg 5. Vi använder oss av Eckes undergrupper 

(refererad i Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 2007), Nikolajevas (2004) schema över 

motsatsattribut, Edström och Jacobsons (1994) grundstereotyper samt Hirdmans (1988) 

princip om dikotomi och hierarkin. Sammanställningen av stereotypen skrivs ner under 

respektive karaktär i analyskapitlet.  

6.2.3. Metodkritik 

Eftersom vår studie har en induktiv ansats kan resultatet visa sig vara felaktigt, på grund av att 

vi utgår ifrån våra egna iakttagelser och förutsättningar. När vi studerar samhället för att få 

kunskap, betyder det att vi studerar människor, vilket kan göra det svårt att distansera sig från 
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ämnet då vi själva är en del av samhället. Även om vi samhällsforskare försöker vara neutrala 

har vi från början vissa förväntningar, föreställningar eller värderingar. Vår studie kan därför 

inte vara hundraprocentigt säker (Ahrne & Svensson, 2015). En kvalitativ analys och dess 

mjuka data gör det svårare att bedöma tillförlitligheten än i en kvantitativ studie där data är 

statistiskt mätbar (Bryman, 2008).  

 

6.3. Studiens tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2008) går en kvalitativ studies tillförlitlighet att diskutera i fyra olika kriterier: 

• Trovärdighet. Forskningen har utförts enligt de regler som finns. 

• Överförbarhet. Med detaljerade beskrivningar av materialet och studien ska det för 

läsaren vara möjligt att föra vidare materialet till en likande studie. 

• Pålitlighet. Steget uppfylls om alla faser i forskningsprocessen har en fullständig och 

ingående redogörelse.  

• En möjlighet att styrka och konfirmera. Säkerhetsställer att forskaren eller forskarna 

inte medvetet låtit sina personliga åsikter och värderingar påverka studien.  

 

Vår studie innefattas av de fyra kriterierierna och vår studie är därför tillförlitlig. Vi har i 

metodavsnittet redovisat för eventuella brister med en kvalitativ analys samt förklarat 

analysprocessen, så möjligheten för andra forskare att använda sig av vår modell finns. Varje 

avsnitt är tydligt redovisat om varför och hur avsnitten passar in på vår studie.  

 

Validiteten i studien grundar sig i vårt empiriska material, teorier, tidigare forskning och 

detaljerade beskrivelser av analysprocessen vilket ökar tillförlitligheten. Att välja sju avsnitt 

som vårt material kan uppfattas som teoretisk mättnad, men värdefull information förekom i 

de senare avsnitten och ville inte att informationen skulle uteslutas. Materialet genomgås även 

av två personer vilket ger analysen en nyansering till skillnad från om studien enbart 

genomförts av en person.  

 

Vi är socialicerade i det västerländska tänkandet kring formandet av normer och stereotyper, 

vilket gör att vi tolkar materialet utifrån vårt perspektiv. Vi är väl medvetna om att samhället 

ändrats från det att vårt material började sändas år 2012 fram tills nu, år 2018. Materialet 

tolkas utefter den tid vi lever i nu, år 2018, vilket innebär att exempelvis stilen på kläderna 

som karaktärerna har kan uppfattas som omoderna. 
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7. Analys 

Nedan följer vår analys som utgörs av analysprocessen som presenterades i föregående 

kapitel. Karaktärerna kommer att presenteras i tur och ordning som de är nämnda i 

bakgrundskapitlet. 

 

7.1. Jessica ”Jess” Day 

7.1.1. Denotationer 

Klädval/Utseende 

Jess klär sig i färgglada kläder med olika mönster. Hon har nästan alltid kjol, klänning eller 

mörkblåa jeans på sig samt glasögon. Hon har ett flertal pyjamasar som är mönstrade med 

hjärtan, prickar eller papegojor. I två avsnitt använder Jess en t-shirt som hon har gjort själv. 

Jess har ett flertal olika väskor, jackor och hattar i varierande färger. Jess har nästan alltid 

färgglada ballerinaskor på sig, förutom i avsnitten där hon ska på dejt och på ett bröllop, då 

hon har på sig högklackade skor. Håret är mörkt, långt och burrigt med en tjock lugg. Ibland 

lockar Jess håret, sätter upp det i flätor, har håret halvuppsatt eller bakåtdraget med diadem. 

Jess sminkar sig sparsamt med mascara och rouge men ibland använder hon inte smink alls. 

Nedan syns exempel på Jess klädsel och utseende.  

 
 

 

 

 

 

Bild 1 är tagen från en sekvens ur avsnitt 7. Dessa 

kläder har Jess på sig hemma och när hon ska på 

handklocksuppvisningen. Bild 2 är tagen från en 

sekvens ur avsnitt 4 när alla är hemma och tittar på 

skräckfilm. Bild 3 är tagen från en sekvens ur 

avsnitt 1 när Jess testar kläder inför sin dejt. Bild 4 

är tagen från en sekvens ur avsnitt 2 när Jess är 

hemma iklädd sin egengjorda t-shirt. 
 

 



29 
 

Uttal/Tilltal 

I avsnitt 1 står Jess i baren och säger att “Pink wine makes me slutty”(S01E1), när hon senare 

blir bjuden på ett glas av en kille ber hon om “A glass of pink wine” (S01E1). Jess kan varken 

säga orden penis eller vagina utan kallar Nicks penis för “peepee” (S01E5), “peepee and his 

bubbles” (S01E5), “peancil” (S01E5), “the bing bong” (S01E5) och “chickedies” (S01E5). 

Jess kallar sin vagina för “my gumba pot” (S01E5). Jess påpekar Nicks klädsel vid två olika 

tillfällen, ena gången säger hon “You look so fancy in your big boy tie” (S01E3)och andra 

gången säger hon “Why do you have to wear old man clothes all the time?” (S01E3).  

 

I avsnitt 6 står Jess i köket och säger först “Don’t worry guys I will do everything” (S01E6) 

och “Hey guys don't even get up, just drink your beer, this is gonna be a great meal” (S01E6). 

Senare frågar hon ”Does any of you guys know anything about cooking?” (S01E6). Nick 

tycker inte om Jess dejt, hon blir arg på honom och säger “Oh I get it, he is not cool enough 

for you, nobody can be cool enough for cool Nick Miller, I’m so cool, I make my cool face” 

(S01E6).  

 

Yrke 

Jess är lärare vilket hon nämner redan i första avsnittet. I avsnitt 6 och 7 syns hon med sina 

elever.  

 
 

 

 

 

 

 

Bilden är tagen från en sekvens ur avsnitt 7 

när Jess lär sina elever spela handklockor. 
 

Egenskaper/Känslor 

Jess gråter i de första avsnitten. Hon sjunger för sig själv och om sig själv samt om vad som 

händer i hennes omgivning. Jess vill inte träffa sitt ex och vågar inte åka dit själv. I 

bröllopsavsnittet är Jess högljudd, dansar fult och har på sig löständer. Hon lagar inte mat. 

Jess bjuder hem Paul på thanksgiving när hans mormor dött. Jess undviker Nick när CeCe 
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säger att han tycker om henne. Jess skrattar när hon råkar se Nicks penis. Nedan syns bilder 

på Jess egenskaper och känslor. 

 
 

 

 

 

 

Bild 1 är tagen från en sekvens ur avsnitt 3 när Jess 

dansar med löständer. Bild 2 är tagen från en 

sekvens ur avsnitt 6 när Jess försöker tillaga 

kalkonen till thanksgiving. Bild 3 är tagen från en 

sekvens ur avsnitt 1 när Jess är ledsen när hennes 

dejt inte kommer men börjar skratta när killarna 

kommer dit och hämtar henne. Bild 4 är tagen från 

en sekvens ur avsnitt 1 när Jess är i baren och gör 

konstiga gester. 

 

7.1.2. Sammanfattning 

Jess har ett flertal halvlånga klänningar och mönstrade kjolar, vilket konnoterar en feminin, 

icke utmanande klädsel. Eftersom hon skapar sina egna kläder tolkar vi henne som händig och 

kreativ. Jess byter ofta kläder, väskor och skor vilket tyder på att hon har en stor garderob 

med mycket kläder. Att Jess har en stor garderob konnoterar att hon har pengar att köpa 

kläder för. Eftersom Jess syns på sitt arbete som lärare vet vi att hon tjänar pengar och vi 

tolkar hennes yrke som att hon är utbildad. Att Jess är utbildad kopplas med Eckes 

undergrupp “career woman” (refererad i Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 2007). Att 

Jess arbetar och tjänar sina egna pengar, visar att hon klarar sig själv och förlitar sig inte på att 

någon annan ska ta hand om henne. Nikolajeva (2004) beskriver självständighet som ett 

maskulint attribut. Jess glasögon är utmärkande för hennes karaktär och konnoterar att hon ser 

dåligt. Jess sminkar sig sparsamt och gör oftast inte i ordning sitt hår, vilket konnoterar att 

hon inte lägger tid på att göra i ordning sig. Både Edström, Jacobsson (1994) och Eckes 

(refererad i Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 2007) tabeller visar att den stereotypiska 

kvinnan är modemedveten och ägnar sig åt sitt utseende vilket Jess inte gör. Schmidt säger 

vid ett tillfälle till Jess att raka benen vilket betyder han som man, anser att normen är att 

kvinnor ska ha rakade ben. Normen att kvinnor ska raka benen gör att Jess inte tolkas som den 
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typiska feminina kvinnan.  

 

Vi tolkar Jess som känslig eftersom hon syns gråta, skratta och vara arg. I avsnitt 1 syns Jess 

ligga i soffan, gråta och äta glass, vilket vi konnoterar att hon är för ledsen för att orka ta sig 

upp ur soffan. Enligt Nikolajeva (2004) är kvinnliga attribut att vara emotionell och sårbar, 

vilket båda stämmer överens på Jess. I ett flertal avsnitt får vi se Jess ta hand om andra, 

exempelvis i avsnitt 7 när hon tar hem sina elever till lägenheten samt i avsnitt 3 när Jess 

ställer upp som Nicks låtsasflickvän. Genom att Jess bryr sig om andra tolkar vi henne som 

omtänksam vilket är ett kvinnligt attribut (Nikolajeva, 2004). Jess omtänksamhet syns även 

när killarna bråkar och vill att de ska prata om problemet vilket konnoterar att hon inte vill att 

någon ska vara osams. Ytterligare exempel på omtänksamhet är när hon uttalar sig om hur 

mycket hon älskar killarna i kollektivet trots att hon inte känt dem särskilt länge samt när hon 

fixar frukost till Winston hans första morgon tillbaka i lägenheten. I och med att Jess aktivt 

deltar i diskussioner i hemmet och vill att situationer ska lösas männen emellan, ifrågasätts 

normen om att kvinnor är passiva. Att Jess ofta syns i bild och har många uttalanden, 

konnoterar vi som att hennes karaktär är aktiv. Enligt Nikolajeva (2004) är män mer aktiva än 

kvinnor, vilket betyder att Jess har ett maskulint attribut. 

 

Eftersom Jess har löständer, dansar fult, pratar med konstiga röster och ofta sjunger 

konnoterar vi att hon är självsäker, modig och inte bryr sig om vad andra tycker. Enligt 

Zemach & Cohen (1986) är självsäkerhet och att vara modig manliga egenskaper. Däremot 

finns det ett exempel som motsäger Jess självsäkerhet, vilket är att Jess inte kan uttala ordet 

penis. 

7.1.3. Stereotyp 

En traditionell kvinna är modern och representeras som en familjeorienterad hemmafru 

skriver Sink & Mastro (2017) i sin undersökning. Föreställningarna och normerna om att 

kvinnan ska ta hand om hemmet stämmer inte på Jess eftersom hon inte syns städa och inte 

kan laga mat. Jess passar alltså inte in i varken grundstereotypen hushållsfunktionären 

(Edström & Jacobson, 1994) eller i undergruppen “housewifes” (refererad i Athenstaedt, 

Heinzle & Lerchbaumer, 2007). Jess passar heller inte in i grundstereotyperna 

kärleksgudinnan eller skönhetsslaven (Edström & Jacobson, 1994) eftersom att hon har ett 

jobb och inte ägnar tid åt sitt utseende. Hon anspelar heller inte på sin sexualitet eller klär sig 

utmanande, med tanke på hennes klädval.  
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I jämförelse med Eckes undergrupper (refererad i Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 

2007) stämmer Jess bäst in på ”career women” där egenskaperna som självständig, utbildad 

och hög social status är överrepresenterade. Jess är självständig i den bemärkelsen att hon gör 

som hon vill, har inga problem att prata med nya människor och jobbar som lärare. Enligt 

Eckes undersökning (refererad i Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 2007) beskrev sig 

”housewives” och “chicks” som mer feminina än ”career women” vilket stämmer in bra på 

Jess då hon visar både maskulina och feminina attribut. Jess karaktär ställer sig emot 

Hirdmans teori om dikotomi, eftersom Jess inte är mannens motsats utan är en blandning av 

kvinnligt och manligt.  

 

7.2. Nick Miller 

7.2.1. Denotationer 

Klädval/Utseende 

Nick klär sig mestadels i röd- eller grönrutiga skjortor och blåa jeans. När han inte har rutiga 

skjortor har han oftast en enfärgad t-shirt eller långärmad tjocktröja och mörka byxor. Nick 

har antingen mörka gympaskor eller bruna kängor med snörning. Nick är hårig på bröstet och 

har alltid skäggstubb. Han gör aldrig i ordning sig i håret, utan syns alltid okammad. Enda 

gången Nick har vax i sitt hår är avsnittet när de ska på bröllop. Bröllopsavsnittet är också den 

enda gången Nick syns uppklädd i kostym. Nick sover i samma kläder han haft på sig under 

dagen. Nedan syns exempel på Nicks klädsel och utseende. 

 
 

 

 

 

 

 

Bild 1 är tagen från en sekvens ur avsnitt 4 när Nick 

står på sitt jobb. Bild 2 är tagen från en sekvens ur 

avsnitt 4 när Nick står i köket hemma. Bild 3 är tagen 

från en sekvens ur avsnitt 2 när Nick är hemma och 

Jess har tagit sönder tv:n. Bild 4 är tagen från en 

sekvens ur avsnitt 5 när Nick sitter hemma i soffan. 
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Uttal/Tilltal 

I avsnitt 1 när killarna diskuterar om Jess ska få flytta in eller inte säger Nick “I have lived 

with a woman, they have pros and cons. Pros, they smell good but every once in awhile their 

mood changes and you’re not sure why. They will ruin your life if you let them, they can 

break down your will to live. Pros, they are really good at folding” (S01E1). När Jess frågar 

Nick om varför han inte är lite mer som henne höjer han rösten och säger “Because I have a 

penis” (S01E1). När Nick vill få Jess att slå på en kudde säger han att hon ska “Punch it like a 

man” (S01E2). Enda gången Nick blir ledsen är i bröllopsavsnittet där han går till 

fotoautomaten och säger “You girls wanna see a grown man cry? No? Then get out of here!” 

(S01E3). I avsnitt 4 när Nick står och dansar naken framför spegeln säger han “It is what it is” 

om sin penis (S01E4).  

 

När Nick vill laga toaletten själv erbjuder sig Schmidt att betala för en rörmokare, då säger 

Nick “I don’t want your charity” (S01E7). Nick är irriterad på Schmidt och säger “My name 

is Schmidt and I was born rich. I had a 40 000 dollar bar mitzvah.” (S01E7). I samma avsnitt 

säger han till Schmidt “I didn’t want to get my poor on them” (S01E7). Nick säger till 

Winston “I want friends who still lie to me so they don’t want to hurt my feelings” (S01E7).  

 

Yrke  

Nicks yrke som bartender presenteras i första avsnittet. Han syns på sitt arbete i två avsnitt. 

 

 
 

 

 

 

 

Bilden är tagen från en sekvens ur avsnitt 

1 när Nick är på sitt jobb. 

 

Egenskaper/Känslor 

Nick är killen i kollektivet som har sista rösten. Han är avslappnad men syns ofta irriterad 

eller arg. I flera avsnitt är han högljudd och skäller på folk. Nick är eftertänksam när han 

pratar. Han syns gråta vid tillfällen han pratar med eller om sitt ex. Nick syns ofta med en öl i 

handen eller på bordet framför honom. Han lagar allt som gått sönder i lägenheten själv. När 
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Nick är orolig över Jess blir han irriterad. Nedan syns exempel på Nicks egenskaper och 

känslor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 är tagen från en sekvens ur avsnitt 4 när 

Nick dansar halvt naken framför spegeln. Bild 2 

är tagen från en sekvens ur avsnitt 7 när Nick 

lagar toaletten. Bild 3 är tagen från en sekvens ur 

avsnitt 7 när Nick är arg. Bild 4 är tagen från en 

sekvens ur avsnitt 1 när Nick dricker och ringer 

sitt ex. 

 

7.2.2. Sammanfattning 

Nick är hårig i ansiktet, vilket konnoterar att han inte rakar sig. Han har även hår på bröstet, 

vilket vi tolkar som stereotypiskt manligt eftersom män har mer hår än kvinnor. Nick tar hår- 

och ansiktsprodukter från Schmidt, vilket vi konnoterar som att han inte har några egna 

produkter. Att Nick tar av andras saker kopplas till det manlig attributet rovgirig (Nikolajeva, 

2004). Nick ses ofta i liknande kläder, vilket vi tolkar som att han inte har en särskilt stor 

garderob.  

 

I avsnitt 7 när toaletten går sönder lagar Nick den själv, vilket vi konnoterar att han är händig. 

När Schmidt sen erbjuder sig att betala för att få toaletten lagad blir Nick i stället arg, vilket vi 

konnoterar som att han vill klara att laga toaletten själv. Nikolajeva (2004) beskriver att 

självständighet och att inte vara beroende av någon annan är en manligt attribut. I samband 

med att toaletten går sönder börjar Nick och Schmidt förstöra för varandra, vilket vi tolkar 

som att de tävlar mot varandra. Att ha tävlingsinstinkt är ett manligt attribut (Nikolajeva, 

2004), vilket passar bra in på Nick.  
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Att Nick är högljudd och skriker, tolkar vi som att han arg. Eftersom Nick skriker ofta 

uttrycker han sin aggression verbalt vilket Nikolajeva (2004) beskriver som ett manligt 

attribut. I avsnitt 3 gråter Nick efter att ha pratat med sitt ex, vilket vi konnoterar som att han 

är ledsen över något de pratat om. Nick stänger sedan in sig och fortsätter gråta, vilket vi 

tolkar som att han inte vill visa sig sårbar och emotionell. Genom att stänga in sig skyddar han 

sig från att exponera sina känslor inför de andra, vilket Nikolajeva (2004) beskriver som ett 

manligt attribut. 

 

Vi tolkar Nicks uttryck till Jess, att slå i kudden “som en man” att han tycker tjejer är 

svaga.  Eftersom Nick säger att Jess ska slå kudden som en man konnoterar uttrycket att män 

är starkare än kvinnor. Att vara stark är enligt Nikolajeva (2004) ett manligt attribut. Nick 

säger också att tjejer är de som är bra på sysslorna i hemmet, till exempel att vika tvätt. Nicks 

uttalanden om kvinnor konnoterar vi som att han tycker att kvinnans värderas lägre än 

mannen och kan kopplas ihop med Hirdmans (1988) princip om hierarkin.   

7.2.3. Stereotyp 

Nick passar inte in i undergruppen “hippie” (Eckes, refererad i Athenstaedt, Heinzle & 

Lerchbaumer, 2007) eller grundstereotypen kärleksguden (Edström & Jacobson, 1994), 

eftersom båda stereotyperna bygger på att visa mycket kärlek och känslor, vilket Nick inte 

gör. Han passar heller inte in i undergrupperna “yuppie” och “macho” (Eckes, refererad i 

Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 2007) som är intresserade av mode och kläder, 

eftersom vi nästan alltid får se Nick i liknande kläder och att han inte äger hår- och 

ansiktsprodukter. 

 

Athenstaedt, Heinzle och Lerchbaumer (2007) fick fram ett resultat i sin studie som visade att 

manliga karaktärer är mer troliga att anta arbetsroller. Nick upprätthåller den traditionella 

synen om att män intar arbetsroller, eftersom han är den karaktär som syns mest på sitt jobb. 

Även om Nick ofta syns på jobbet passar han inte in på grundstereotypen projektören 

(Edström & Jacobson, 1994) som är en upptagen affärsman, klädd i kostym och slips. Nick 

syns ofta hemma, sittandes i soffan och enda gången han har kostym är på ett bröllop i avsnitt 

3. 

 

I jämförelse med Eckes undergrupper (refererad i Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 

2007) stämmer därför Nick bäst in på ”punks”, där egenskaperna som att ha aggressiva 
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beteenden och sakna ambitioner i livet, är överrepresenterade. Nick visar sitt aggressiva 

beteende genom att skrika och uttrycka sig aggressivt verbalt. Nick styrker också Hirdmans 

teori om dikotomi eftersom han är mest maskulin och nästintill motsatsen till feminin.  

 

7.3. Schmidt 

7.3.1. Denotationer 

Klädval/Utseende 

Schmidt klär sig mestadels i skjorta, slips, kostym och finskor. Skjortorna är både enfärgade 

och färgglada. När Schmidt inte är finklädd har han v-ringade långärmade tröjor eller t-shirt 

och mörka jeans. Han har ofta rosa kläder eller accessoarer på sig. När Schmidt tränar 

använder han korta shorts som går precis under rumpan och en matchande t-shirt. I en sekvens 

bär han en handgjord kimono från Kina när han kommer ut ur duschen. Schmidt syns nästan 

alltid bära en svart klocka. Hans hår är alltid välkammat och fixat med vax. Schmidt har ingen 

ansiktsbehåring eller kroppsbehåring utan är alltid renrakad. Nedan syns exempel på Schmidts 

klädsel och utseende.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 är tagen från en sekvens ur avsnitt 2 när 

Schmidt är hemma. Bild 2 är tagen från en 

sekvens ur avsnitt 5 när Schmidt precis kommit 

ut ur duschen. Bild 3 är tagen från en sekvens ur 

avsnitt 4 när Schmidt är ute och springer. Bild 4 

är tagen från en sekvens från avsnitt 4 när 

Schmidt sitter i köket. 
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Uttal/Tilltal 

I ett avsnitt pratar Schmidt om CeCes urringning och säger “Did you see that cleavage? I just 

wanna get my hand stuck in there” (S01E5). I ett annat avsnitt säger han till Jess “When I see 

you, all I want to think is who let the dirty slut out of the sluthouse? (S01E3)”.  

 

Schmidt pratar om sig själv, exempelvis ”This is LLS, Ladies love Schmidt” (S01E1). På 

bröllopet säger han till en tjej när hon inte känner igen honom “It´s Schmidt, remember you 

borrowed my poncho in freshman year? Fat Schmidt” (S01E3). Schmidt säger till Winston 

“Give me a hug, call 911” (S01E4)  och till Nick “I love you man” (S01E1). 

 

Jess frågar om Schmidt kan laga maten, vilket han gör. CeCe hjälper till och Schmidt säger 

“Did you wash your hands?” (S01E6). När CeCe kletar potatismos på hans näsa skriker han 

“Where on this recipe does it say put mashed potatoes on Schmidts nose?” (S01E6). 

 

Schmidt använder ofta förkortningar och slangord. Exempelvis när han visar Nick sin tumring 

säger han “You see that man, it’s my new thumb ring, how choice is that, a little skull, it's so 

nectar” (S01E2). När Winston ber Schmidt ta av sig kimonon säger han “Look I worked 80 

hours this week, I just want to come home and put on my mono, if you had a job you would 

understand” (S01E5).  

 

När Nick vill laga toaletten själv så blir Schmidt arg och säger “All I hear here is that I can't 

use my bathroom because you're poor, it's your lucky day, I'm gonna pay for the plumber” 

(S01E7). Han blir också arg när Nick använder hans balsam och säger “Did you use my 

conditioner? Lotus Berry Relax! Do you know how much it costs?” (S01E6).  

 

Yrke  

Schmidts yrke presenteras inte, men i avsnitt 1 är han på ett kontor och håller föredrag.  

 

 
 

 

 

 

Bilden är tagen från en sekvens ur avsnitt 1 när 

Schmidt är på sitt jobb. 
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Egenskaper/Känslor  

Schmidt tar av sig tröjan två gånger, först framför Jess och sedan framför CeCe. Schmidt 

stöter på tjejer och pratar om tjejer i nästan alla avsnitt. Han skryter om hur många tjejer han 

legat med. Schmidt kramas mycket och säger till killarna att han älskar dem. Efter Jess brutit 

upp med sitt ex hjälper Schmidt henne att börja ragga igen. Schmidt har ett flertal ansikts- och 

hårprodukter noggrant uppställda i badrummet. Hans kläder hänger noggrant uppradade i 

garderoben. Schmidt gillar inte att sova själv och har en radio som spelar fågelsång när han 

ska sova. Han är rädd för katter och för att prata om känslor. Schmidt är avundsjuk på att 

Winston är hemma igen. Schmidt är pedant i köket och blir arg när CeCe tar i valnötterna utan 

att ha tvättat händerna. Han blir arg när CeCe kletar potatismos i hans ansikte och spyr nästan 

när hon stoppar händerna i smeten. Nedan syns exempel på Schmidts egenskaper och känslor. 

 

 
 

 

 

 

Bild 1 är tagen från en sekvens ur avsnitt 5 när 

Schmidt tränar halvt naken inför CeCe. Bild 2 är 

tagen från en sekvens ur avsnitt 6 när Schmidt 

lagar mat till thanksgiving. Bild 3 är tagen från 

en sekvens ur avsnitt 5 när Schmidt gömmer sig 

bakom solstolar på taket för att han är rädd för 

en katt. Bild 4 är tagen från en sekvens ur avsnitt 

5 där Schmidt ställer i ordning sina produkter i 

badrummet. 

 

7.3.2. Sammanfattning 

Schmidt rakar sig och har mycket skönhetsprodukter, vilket konnoterar att han bryr sig om sitt 

utseende. Att Schmidt bryr sig om sitt utseende passar in på Edström och Jacobsons (1994) 

grundstereotyp skönhetsslaven som bryr sig om sitt yttre och vill vara vacker. Att vara vacker 

ses även som ett kvinnligt attribut enligt Nikolajeva (2004). Schmidt blir arg när Nick lånar 

hans skönhetsprodukter utan att fråga och försöker då att krama ut balsamet ur Nicks hår. Vi 

tolkar att Schmidts skönhetsprodukter är viktiga för honom. Schmidt syns ofta i olika 

uppsättningar av kostymer, vilket vi tolkar som att han har en stor garderob samt vill vara 
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välklädd. Att ha en stor garderob konnoterar att Schmidt har pengar som han kan köpa kläder 

för. Schmidt arbetar på ett kontor och har alltid kostym på jobbet, vilket kopplas ihop med 

den framgångsrika projektören (Edström & Jacobson, 1994). Att vara framgångsrik hör ihop 

med en högt uppsatt position, vilket Sink & Mastro (2017) nämner är mer vanligt hos män än 

kvinnor. Schmidt har även ett flertal klädesplagg i färgen rosa, korta shorts och en kort, 

handgjord kimono som vi konnoterar feminint. Rosa är enligt Nikolajeva (2004) en feminin 

färg.  

 

I avsnitt 7 får vi reda på att Schmidt haft en bar mitzvah för 40 000 kronor, vilket vi tolkar 

som att Schmidt har växt upp i en rik familj, med tanke på att killar är 13 år gamla när en bar 

mitzvah sker. Schmidt och Nick bråkar även om toaletten som har gått sönder i avsnitt 7. 

Schmidt erbjuder sig att betala, men Nick vill i stället laga toaletten, vilket konnoterar att 

Schmidt har pengar att laga toaletten för. Schmidt och Nick börjar i samma avsnitt att förstöra 

för varandra, vilket vi tolkar som att de tävlar mot varandra. Tävlingsinstinkt är en manlig 

egenskap enligt Nikolajeva (2004). 

 

Schmidt syns i flera scener där han tränat eller ska träna, vilket konnoterar att han är aktiv och 

tycker om att röra på sig. Att vara aktiv beskrivs enligt Nikolajeva (2004) som ett manligt 

attribut. I avsnitt 5 syns Schmidt göra situps hängandes upp och ner i sin dörrpost, vilket 

konnoterar att han är stark. Nikolajeva (2004) skriver att en manlig egenskap är att vara stark. 

Schmidt uttalar sig ofta om kvinnor och hur många han har legat med, som konnoterar att han 

tycker om kvinnor. Han säger sig vara en gudagåva till kvinnor, vilket vi tolkar som att han är 

självgod. Vi tolkar även hans uttalande om kvinnor som att han vill få bekräftelse. Han tar 

ofta av sig tröjan för att visa sin inoljade och vältränade överkropp, vilket konnoterar att han 

tycker att han är snygg och även här vill få bekräftelse. När CeCe ber Schmidt springa upp på 

taket lyder han direkt trots att han är rädd för katten som finns på taket. Vi tolkar hans 

agerande som att han inte vågar säga emot och är lättövertalad. Eftersom Schmidt använder 

många slangord, konnoterar vi att han försöker vara cool och hänga med i moderna uttryck. 

 

När Jess är ledsen över sitt ex tröstar Schmidt henne, vilket konnoterar det kvinnliga attributet 

omtänksamhet (Nikolajeva, 2004). Eftersom Schmidt ofta berättar för killarna hur mycket han 

tycker om dem och får gåshud när Winston spelar handklockor, tolkar vi det som att han är 

känslosam. Schmidts känslosamma sida är ett kvinnligt attribut (Nikolajeva, 2004) och 

Schmidt ifrågasätter därmed normen om den okänsliga mannen. 
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I avsnitt 6 när kollektivet ska fira thanksgiving ber Jess Schmidt laga maten, vilket konnoterar 

att han är duktigt på att laga mat. Därmed ifrågasätts normen om att kvinnor är bättre lämpade 

än män i köket (Fiske, 2003). Schmidt vill inte att någon hjälper honom i köket, vilket passar 

in på Nikolajevas (2004) beskrivning av självständig som är ett manligt attribut. När CeCe 

stoppar fingrarna i maten blir Schmidt arg, vilket vi tolkar som att han är rädd för baciller.  

7.3.3. Stereotyp  

Schmidt passar varken in i undergruppen “professors” eller “bourgeois” (refererad i 

Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 2007) eftersom att båda undergrupperna inte bryr sig 

om sitt utseende, vilket Schmidt gör. Eftersom Schmidt är duktig i köket passar han heller inte 

in i Edström och Jacobsons (1994) grundstereotyp tönten som är obekväm kring 

hushållsarbete. 

 

Schmidt har både manliga och kvinnliga egenskaper som också stämmer in på ett flertal 

stereotyper. Schmidts egenskaper stämmer till viss del överens med grundstereotyperna 

kärleksguden och projektören (Edström & Jacobsson, 1994). En kärleksgud beskrivs som en 

sexatlet, en ung man som fokuserar mycket på sin egna kropp. Schmidt tar ofta av sig 

kläderna och visar upp sin vältränade kropp. Projektören är den framgångsrike mannen som 

ständigt jobbar och är klädd i kostym (Edström & Jacobson, 1994). Schmidt har flera 

uppsättningar kostymer och nämner ofta hur mycket han jobbar. 

 

I jämförelse med Eckes undergrupper (refererad i Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 

2007) stämmer dock Schmidt bäst in på ”yuppie”, där egenskaperna som att vara 

materialistisk och bekräftelsesökande är överrepresenterade. Schmidts karaktär ställer sig 

emot Hirdmans teori om dikotomi, eftersom Schmidt inte är kvinnans motsats utan är en 

blandning av manligt och kvinnligt. 
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7.4. Winston Bishop 

7.4.1. Denotationer 

Klädval/Utseende 

Winston klär sig ofta i träningskläder. Klär han sig inte i träningskläder har han på sig mörka 

byxor, mjukiskläder, enfärgade tröjor eller t-shirts med tryck på. Winston har oftast mörka 

sneakers på sig. De gånger vi får se Winston i kostym är på bröllopet eller när han är på 

anställningsintervju. Winston har snaggat mörkt hår, trimmad mustasch och trimmat skägg. 

Nedan syns exempel på Winstons klädsel och utseende.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 är tagen från en sekvens ur avsnitt 1 när 

Winston sitter hemma i soffan. Bild 2 är tagen från 

en sekvens ur avsnitt 2 när Jess tagit sönder tv:n. 

Bild 3 är tagen från en sekvens ur avsnitt 4 när 

Winston är ute och springer. Bild 4 är tagen från en 

sekvens ur 4 när Winston sitter i soffan och äter. 
 

Uttal/Tilltal 

Winston uttalar sig ofta om sina jobb och han nämner sin basketkarriär för Schmidt “I was the 

guy who was good enough to play in Latvia, and one day I just lost it. And now they found a 

better black guy” (S01E4). När Winston får jobb som platshänvisare säger han till Nick “This 

is the first job I have had in two months dude and all I want to do is usher this wedding in the 

face” (S01E3). 

 

När Jess bränner kalkonen säger Winston till de andra killarna “Do you remember when there 

were only guys living here? There were no fires” (S01E6). Winston säger till Schmidt efter 

deras bråk “You hit that guy! You know what, maybe I didn't have respect for you before, 

because if this is what respect feels like, I have never felt it” (S01E2). 
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Yrke  

Winston är arbetslös och vi får se honom gå på arbetsintervju under ett avsnitt. De enda 

jobben vi får se Winston på är som platshänvisare på ett bröllop och på posten.  

 
 

 

 

 

 

 

Bilden är tagen från en sekvens ur avsnitt 7 när 

Winston sitter på sitt jobb på posten. 

 

Egenskaper/Känslor  

Winston är en sportintresserad kille och har haft en karriär som basketproffs. Allt Winston gör 

är en tävling. Om någon frågar Winston om vad han känner, visar han sina känslor men 

annars ler han aldrig. Winston blir lätt sur och irriterad på de andra i kollektivet. Nedan syns 

bilder på Winstons egenskaper och känslor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bild 1 är tagen från en sekvens ur avsnitt 4 när 

Winston tittar på sport och analyserar. Bild 2 är 

tagen från en sekvens ur avsnitt 7 när spelar 

handklockor. Bild 3 är tagen från en sekvens ur 

avsnitt 5 när Winston bråkar med Schmidt. Bild 4 

är tagen från en sekvens ur avsnitt 6 när Winston 

visar Paul bilder på hans döda morfar. 
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7.4.2. Sammanfattning 

Winston har ett trimmat skägg och mustasch, vilket konnoterar att han bryr sig om hur sitt 

ansiktshår ser ut. Även om han rakar sig är han ändå hårig i ansiktet, vilket vi tolkar som 

stereotypiskt manligt eftersom män har mer hår än kvinnor. Winston ses ofta i liknande 

sportiga kläder, vilket vi tolkar som att han varken har en särskilt stor garderob eller är 

speciellt modeintresserad. Att Winston klär sig i sportkläder konnoterar att han är 

sportintresserad. Winstons basketkarriär konnoterar att han är en aktiv människa, som 

Nikolajeva (2004) beskriver är ett maskulint attribut.  

 

Eftersom Winston flyttade till Lettland ensam under två̊ år, tolkar vi det som att han klarar sig 

själv och inte är beroende av andra. Att vara självständig är enligt Nikolajeva (2004) ett 

manligt attribut. Winston syns inte visa sina känslor, vilket konnoterar att han inte vill visa sig 

sårbar. Nikolajeva (2004) beskriver att ett manligt attribut är att inte visa sin sårbarhet. Enda 

gången Winston visar sig sentimental är i två korta sekvenser ur avsnitt 2 och avsnitt 6, vilket 

vi konnoterar som att han inte är en känslosam människa. Winston utmärker sig inte så 

mycket i kollektivet, vilket vi konnoterar är för att han har en mindre roll än de andra 

karaktärerna. 

 

Winston blir tillsagd av de andra i kollektivet att söka jobb, vilket konnoterar att han saknar 

ambitioner. Eftersom Winston får sparken redan efter en vecka på sitt nya jobb konnoterar vi 

att han inte skött sitt jobb korrekt. Att Winston vill ha det största rummet i kollektivet och 

försöker få tillbaka det från Schmidt genom att lura honom, konnoterar att han är rovgirig och 

har tävlingsinstinkt. Att vara rovgirig och ha tävlingsinstinkt är manliga attribut (Nikolajeva, 

2004). Hans tävlingsinstinkt syns även i avsnittet 3 där han tävlar mot en ung pojke om att 

vara den bästa platshänvisaren och i avsnitt 7 när han blir arg på eleverna för att de spelar 

handklockorna fel. 

7.4.3. Stereotyp 

Winston passar varken in på undergruppen “hippie”(refererad i Athenstaedt, Heinzle & 

Lerchbaumer, 2007) eller grundstereotypen kärleksguden (Edström & Jacobson, 1994), 

eftersom båda stereotyperna på något sätt uttrycker känslor, vilket winston inte gör. Han 

passar inte in på grundstereotypen projektören (Edström & Jacobson, 1994) eftersom 

projektören är en framgångsrik affärsman och Winston inte har något jobb. Eckes (refererad i 
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Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 2007) beskriver “yuppies” och “machos” som 

materialistiska och ytliga, vilket inte stämmer in på Winston. 

 

I jämförelse med Eckes undergrupper (refererad i Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 

2007) stämmer Winston bäst in på antingen ”bourgeois” eller “punks”, där egenskaperna som 

att vara obrydd om sitt utseende, osofistikerad, ointresserad och saknar ambitioner är 

överrepresenterade. Winston styrker Hirdmans teori om dikotomi eftersom han är mer 

maskulin och nästintill motsatsen till feminin.  
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8. Resultat och slutdiskussion 
 

8.1. Resultat  

Nick och Winston 

Analysens resultat visade en framställning av fyra varierande stereotyper. De stereotyper som 

kom till uttryck i serien var ”yuppie”, ”career women”, ”punks” och ”bourgeois”. Nick och 

Winston visade typiska manliga egenskaper som att de var håriga, brydde sig inte om 

utseende och visade inga känslor. Egenskaperna och attributen underlättade att placera dem 

bland manliga stereotyper. Nick placerades under stereotypen ”punks” eftersom han saknar 

ambitioner och uttrycker sig aggressivt verbalt (refererad i Athenstaedt, Heinzle & 

Lerchbaumer, 2007). Nick stärker rådande könsnormer på flera sätt. Enligt Glascock (2001) är 

manliga karaktärer troligare att vara de som bestämmer och ger order. Egenskaperna stämmer 

överens med Nick eftersom han ofta skriker, bråkar och försöker bestämma i hemmet. Att 

mannen normativt representeras som dominant, modig och aggressiv skriver även Zemach 

och Cohen (1986) i sin studie. Genom att säga saker som “punch it like a man” och förklara 

att han inte är känslig på grund av att han har en penis, tyder både hans ordval och gester på 

att han ser kvinnor som känsliga och svaga, medan männen är motsatsen.  

 

Winston visade sig vara en passiv karaktär och syntes inte mycket, vilket gjorde att han 

placerades bland stereotyperna ”punks” och ”bourgeois (refererad i Athenstaedt, Heinzle & 

Lerchbaumer, 2007)”. Winston stärker rådande könsnormer genom att porträtteras som den 

stereotypiska mannen på flera sätt. Han är tävlingsinriktad och aktiv man, vilket Nikolajeva 

(2004) beskriver som en maskulina attribut. Winston visar sig inte sårbar vilket bidrar till den 

rådande normen om den okänsliga mannen (Nikolajeva, 2004).  

 

Jess och Schmidt 

Jess visade ett flertal typiska maskulina attribut och Schmidt ett flertal typiskt feminina 

attribut, vilket försvårade att placera dem bland kvinnliga och manliga stereotyper. Eftersom 

Jess är den enda kvinnan i kollektivet är kvinnliga karaktärer i New Girl underrepresenterade, 

vilket stämmer överens med Sink och Mastros studie (2017). Även om Jess är ensam i 

boendet med tre killar är hon den som syns och hörs mest, vilket Glascock (2001) förklarar är 

en utveckling i könsrollerna eftersom kvinnor fortfarande är underrepresenterade männen, 
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men mer synliga. Resultatet leder till att hon bryter normen om att kvinnan har lägre status än 

mannen. Både Edström, Jacobsson (1994) och Eckes (refererad i Athenstaedt, Heinzle & 

Lerchbaumer, 2007) beskriver att den stereotypiska kvinnliga karaktären representeras som 

modemedveten, ägnar sig åt sitt utseende och är en bra hemmafru. Enligt normen förväntas 

kvinnan ta hand om hemmet men Jess kan inte laga mat, syns aldrig städa och bryter därmed 

normen om den kvinnliga hemmafrun. Jess bryter på så sätt könsnormen eftersom hon visar 

attribut som traditionellt sätt förknippas med maskulina. Enligt Sink och Mastro (2017) 

representeras kvinnor stereotypiskt som mer familjeorienterad och varmare än män vilket inte 

stämmer helt överens med Jess karaktär. Hon har varma egenskaper som att vara omtänksam 

och känslosam, både i hemmet och i yrket, men är inte mer familjeorienterad än de manliga 

karaktärerna. Eftersom Jess inte bidrar till rådande normer om att kvinnan ska representeras 

som typiskt feminin tillhör hon stereotypen “career woman” (refererad i Athenstaedt, Heinzle 

& Lerchbaumer, 2007) som anser sig själv vara mer maskulin än andra kvinnliga stereotyper. 

En ”career woman” (refererad i Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 2007)  är utbildad och 

självständig, vilket stämmer bra in på Jess. 

 

Den övergripande manliga stereotypen ska vara okänslig, stark och aggressiv, vilket Schmidt 

inte är. Schmidt är känslig, mild och omhändertagande vilket Zemach och Cohen (1986) 

beskriver som kvinnliga egenskaper. Resultatet visar att Schmidt bryter den normativa 

framställningen av mannen som okänslig (Nikolajeva, 2004), eftersom han besitter den 

kvinnliga egenskapen, känslighet. Glascock (2001) förklarar att kvinnliga karaktärer 

normativt representeras som kärleksfulla och empatiska, vilket stämmer överens med 

Schmidts egenskaper. Schmidt är även modemedveten och vill att tjejer ska uppfatta honom 

som sexig och snygg, vilket placerar honom under stereotypen “yuppie” (refererad i 

Athenstaedt, Heinzle & Lerchbaumer, 2007) som är materialistisk och bekräftelsesökande. Att 

Schmidt är bekräftelsesökande gör att han inte bidrar till den rådande normen att män 

representeras som självsäkra (Lauzen, Dozier och Horan, 2008). 

 

Även om Schmidts karaktär bryter rådande könsnormer framställs han ibland även som den 

stereotypiska mannen. Män är mer troliga att anta arbetsroller än kvinnliga karaktärer och ha 

högt uppsatta positioner (Edström & Jacobsson, 1994). Schmidt syns nästan alltid i kostym, 

har pengar och arbetar på kontor vilket stämmer överens med tidigare forskning om den 

manliga arbetsrollen.  
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Sammanfattning 

Analysen gav ett resultat att New Girl både stärker rådande könsnormer och bryter dem. Både 

Nick och Winston stärker den manliga könsnormen på flera sätt medan Jess och Schmidt visar 

egenskaper som motsätter sig Hirdmans (1988), teori om dikotomi, där mannen och kvinnan 

är varandras motsatser. Både Nick och Winston är maskulina och nästan helt motsatsen till 

feminina, medan Jess besitter attribut som traditionellt sätt kan betraktas som maskulina och 

Schmidt besitter attribut som traditionellt sätt kan betraktas som feminina. Enligt Glascock 

(2001) är normen att de flesta karaktärer framställs mellan 19–34 år vilket stämmer överens 

med karaktärerna i New Girl som alla är mellan 25–30 år. New Girl stärker den rådande 

normen om att ljushyade karaktärer är överrepresenterade (Glascock, 2001), eftersom den 

enda mörkhyade karaktären är Winston. Eftersom Jess är den enda kvinnan stärker hon också 

den normativa representationen av att kvinnor är underrepresenterade i prime time-tv och 

även att kvinnor normativt porträtteras som singlar eller skilda, ljushyade och medelklassiga 

(Johnston, 2010).  

 

8.2. Slutdiskussion  

Syftet med studien har varit att bidra med kunskap kring hur den etablerade sitcom-serien 

New Girl framställer sina karaktärer enligt könsnormer och stereotyper. Enligt Kleberg (2016) 

är mediernas framställning av de två könen det som bidrar till hur vi i vardagen formar ordet 

kön. Om kvinnor och män framställs på ett visst sätt i medier, bidrar medierna till 

föreställningen av hur människor bör vara och se ut och formar då också någon slags 

verklighetsbild.  

 

Vi kan konstatera att New Girl som sitcom-serie både styrker och bryter rådande könsnormer. 

Männen och kvinnorna är inte enbart varandras motsatser utan två av karaktärerna har både 

feminina och maskulina attribut. Något som kan ha påverkat hur New Girl porträtterar 

kvinnor och män kan vara seriens skapare. Som Lauzen, Dozier och Horan (2008) skriver i 

sin studie, spelar könsfördelningen bland skapare och manusförfattare av en serie stor roll. 

Består skapare och manusförfattare av både kvinnor och män, är både de kvinnliga och 

manliga karaktärerna porträtterade med interpersonella roller samt har olika typer av 

yrkesroller. Hade manusförfattarna enbart bestått av män hade de kvinnliga karaktärerna tagit 

de interpersonella rollerna och männen yrkesrollerna. New Girl är skapad av Elizabeth 
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Meriwether och bland manusförfattarna finns både kvinnor och män, vilket kan ha stor 

betydelse till varför serien både styrker och bryter mot rådande könsnormer.  

 

Eftersom en sitcom-serie når ut till publiken genom skratt och lättsamhet, betyder detta att 

publiken varierar i både ålder och kön. En sitcom-serie är därför en optimal genre för att 

påverka och få publiken att identifiera sig med en karaktär. Extra viktigt är då att visa olika 

manliga och kvinnliga representationer, för att så många som möjligt ska kunna identifiera sig 

med någon. Eftersom New Girl är en serie som når många, har serien en chans att påverka hur 

könsnormen ser ut i samhället och vad som är accepterat. Att New Girl är normbrytande visar 

att människor inte behöver passa in i en viss stereotyp eller ha en viss egenskap för att vara 

“normal”. I och med att Schmidt porträtteras med feminina attribut, som att bry sig om sitt 

yttre, äger många skönhetsprodukter och klär sig i feminina färger, kan serien hjälpa liknande 

män att känna sig accepterade. På liknande sätt visar Jess att en kvinna inte behöver vara 

feminin för att vara accepterad som kvinna. Trots att Jess klär sig feminint och har flera 

kvinnliga egenskaper besitter hon även många maskulina attribut, som att inte vara lugn och 

eftertänksam.  

 

Som Fredrik Dhaenens (2012) skriver i sin studie porträtteras den normativt, homosexuelle 

mannen som feminin och den lesbiska kvinnan som maskulin. Schmidt bryter då den rådande 

normen om att en man ska vara maskulin för att ses som heterosexuell, eftersom han 

poträtteras som både maskulin och feminin men är heterosexuell. New Girls karaktärer 

porträtteras dock som heterosexuella, vilket fortfarande ses som normativt i samhället (Björk 

& Hedenus, 2015). Vad hade hänt om manusförfattarna valt att representera Jess karaktär som 

lesbisk? Hade hon fortfarande porträtterats som både feminin och maskulin eller hade hon 

tillskrivit fler maskulina attribut? Och vi ställer oss också frågan varför New Girl inte valt att 

porträttera någon av karaktärerna som homosexuell? 

 

Om New Girl enbart använts sig av karaktärer som inte tillhör grundstereotyperna eller som 

bryter mot könsnormer hade serien antagligen varit förvirrande för de flesta, eftersom 

massmedier ändå speglar hur vårt samhälle ser ut. I samhället finns både män som är typiskt 

manliga, kvinnor som är typiskt kvinnliga och de som är raka motsatsen. Däremot ställer vi 

oss frågan varför New Girl valt att porträttera två män som typiska grundstereotyper och inte 

en man och en kvinna, eller varför de inte valt att visa en större mångfald av människor? Trots 

att New Girls skapare är en kvinna och både kvinnor och män skriver manuset, är de kvinnliga 
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karaktärerna fortfarande underrepresenterade, vilket Glascock (2001) beskriver som en 

rådande norm inom tv. Enligt tidigare forskning är även homosexuella karaktärer 

underrepresenterade samt vissa folkgrupper som asiater, latinamerikaner och indier 

(Glascock, 2001). I takt med att samhället förändras och massmedia ska spegla vårt samhälle, 

är tv ett optimalt medium för att både stärka rådande normer samt bryta dem. Borde tv, tv-

serier och massmedier ändra vissa representationer för att nå ut till en större mångfald? 

Eftersom New Girl är en serie som når ut till både unga och vuxna, kanske de skulle kunna 

porträttera karaktärer av olika ursprung, sexualitet och ha fler kvinnor för att vara mer 

normbrytande än vad de redan är. 

 

8.3. Vidare studier  

New Girl har som tidigare nämnts sänts i sex säsonger, från år 2011 fram tills nu, år 2018. Vi 

valde att analysera de sju första avsnitten från första säsongen på grund av de höga 

tittarsiffrorna. Vår studie grundar sig i hur vi tolkar de avsnitt och karaktärer vi valt att 

analysera och därför går studien att föra vidare på många olika sätt. 

 

För att se hur karaktärerna utveckalas med tiden hade fler avsnitt, från fler säsonnger, kunnat 

väljas ut.. På så sätt hade det varit möjligt att se om, och i så fall hur, karaktärerna utvecklas i 

och med att serien går framåt. Eftersom det är sju år sedan första avsnitten sändes, kan det 

tänkas att normerna i samhället förändrats och så även karaktärerna. Karaktärernas klädstil, 

egenskaper och relationer kan ändras helt och även deras livssituation. 

 

Utöver New Girl finns ett flertal liknande sitcom-serier. Genom att analysera två sitcom-serier 

av liknande karaktär hade en jämförande studie kunnat genomföras, för att se om karaktärer 

från olika serier porträtteras på liknande sätt eller om serierna skiljer sig åt. En jämförande 

studie kunde även gjorts på en liknande serie som sändes under 90-talet för att se hur serier 

och dess karaktärer utvecklats under en längre tid.  

 

New Girl har som tidigare nämnts, både kvinnor och män bland manusförfattarna och det har 

gjorts tidigare forskning kring hur karaktärerna bli representerade om enbart män finns bland 

manusförfattarna. Något som dock hade varit intressant att undersöka är hur karaktärerna 

representeras i en serie skapad enbart av kvinnor jämfört med en som enbart män skapat? 
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10. Bilagor 

10.1. Avsnitt 1 “Pilot” 

Jessica “Jess” Day  
Klädval/Utseende 

Lockigt, långt brunt hår med lugg. 

Hemma: Röd, mönstrad klänning, diadem och guldhalsband. 

Hemma: Rutig, stor skjorta, rufsigt uppsatt hår, blåa jeans och glasögon. 

Till dejt: Hängselbyxor med grönt linne, klackskor och glasögon. 

Till dejt: Svart, tight klänning, handväska och uppsatt hår. 

Hemma i duschen: Rosa baddräkt. 

Hemma: Ljusblå morgonrock och glasögon. 

På baren: Röd kavaj, röd, mönstrad kjol, svart linne och glasögon. 

 

Uttal/Tilltal: 

Kallar sig själv för: “Tigerboobs” och “Twobreasted Johnson”. 

Om vad hon gillar att dricka: “Pink wine makes me slutty”. 

När en kille vill bjuda på ett glas säger hon: “I’ll have a glass of pink wine”.   

När Jess har på sig klackskor och hängslebyxor: “I was going for a hot farmers daughter”.  

Under avsnittet drar Jess referenser från Sagan om ringen-filmerna.  

 

Yrke 

Lärare 

 

Egenskaper/Känslor 

Dansar fult och sjunger mycket. 

 

Nick Miller   
Klädval/Utseende 

Rufsig i håret och har skäggstubb 

Hemma: Röd tjocktröja, vit t-shirt och blåa jeans. 

Hemma: Blå tröja och jeans. 

Hemma: Grå t-shirt. 
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Hemma: Brun t-shirt. 

På jobbet: Grönrutig skjorta och svarta jeans. 

På maskerad: Blå, kortärmad skjorta, en mönstrad scarf och svarta jeans. 

 

Uttal/Tilltal 

När killarna diskuterar om Jess ska flytta in eller inte säger Nick: “I have lived with a woman, 

they have pros and cons. Pros, they smell good but every once in awhile their mood changes 

and you’re not sure why. They will ruin your life if you let them, they can break down your 

will to live. Pros, they are really good at folding”. 

Nick säger till Jess när hon frågar varför han inte är mer som henne: “Because I have a penis”. 

 

Yrke  

Bartender 

 

Egenskaper/Känslor  

Nick är lugn, sansad och har sista rösten bland killarna i hemmet.  

Visar sig inte sårbar, men i sekvenser där han är ensam, gråter han och ringer sitt ex.  

 

Schmidt  
Klädval/Utseende 

Kortklippt, välkammad och nästan alltid vax i håret. Han har inget ansiktshår. 

Hemma: Mörka jeans, blå, finstickad tröja och svarta finskor.  

Hemma: Turkos skjorta, klocka, jeans och skärp. 

Hemma efter träning: Korta, grå och turkosa träningsshorts som går precis under rumpan med 

en matchande turkos t-shirt till. 

På väg till jobbet: Rosa skjorta, mörkrosa slips och svart kostym med vita, tunna ränder.  

I baren: Rosa skjorta, mörkrosa slips och svart kostym med vita, tunna ränder.  

Hemma: Mörkblå t-shirt, mörka jeans, klocka och skärp. 

På maskerad: Cowboyhatt, skjorta med fransar och ett bälte med ett stort silvrigt emblem. 

 

Uttal/Tilltal 

Schmidt sitter i bar överkropp i soffan och säger: ”This is LLS, Ladies love Schmidt”. 

När Jess säger att hon har modellkompisar säger Schmidt: “How soon can you move in?”. 
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“I gotta talk to my boys, ma boys.” 

När han pratar med Nick om maskeraden: “I'm still a man, and I can still motorboat a girl who 

is also a member of the cherokee nation”. 

Till Jess när hon står i duschen: “Did you shave your legs? Front and back?”. 

Säger till Nick: “I love you man”. 

I slutet tackar Jess killarna för att de kom och hjälpte henne, då svarar Schmidt: 

“Listen Jess, I know you’ve had a really rough go but, I just want you to know that, for me at 

least, no matter what, I would still totally do you”. 

 

Yrke 

Hans yrke presenteras inte men i avsnittet är han på ett kontor och håller en presentation för 

kvinnor.  

 

Egenskaper/Känslor  

Kramas mycket. Tar av sig tröjan två gånger, först framför Jess och sen framför CeCe. 

Försöker prata med Jess när hon är ledsen över sitt ex och säger åt henne att börja ragga igen. 

Schmidt tackar Nick för att han fixat en fest, pussar honom på axeln och ger honom en kram.  

 

Winston Bishop 
Inte kommit in i serien än. 

 

10.2. Avsnitt 2 “Kryptonite” 

Jessica “Jess” Day  
Klädval/Utseende 

På väg till jobbet: Utklädd till Galileo.   

Hemma: Ljusblå morgonrock. 

Hemma: En rosa, sammets tjocktröja, svart kort kjol och stora guldiga, runda örhängen från 

Schmidts “Lost and found”. 

För att träffa sitt ex: Röd klänning, blåa skor, ett silvrigt halsband med en ängel och en 

mörkgrön, stor väska.  

Hos exet och hämtar sina saker: Röd klänning, svart väska med nitar, ballerinaskor, två hattar, 

två blommiga stora väskor och ett flertal jackor i rött, brunt, grönt och blått.  
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Hemma: Glasögon, t-shirt hon gjort själv, jeans och blåa ballerinaskor. 

 

Uttal/Tilltal 

Innan Jess kastar basketbollen rakt in i tv:n säger hon: “I’m actually pretty good at basketball. 

I used to play with my mom”.  

Till killarna: “I barely know them, and I just met him, but I love them”. 

 

Yrke  

Lärare 

 

Egenskaper/Känslor  

Blir arg när hennes ex inte vattnat hennes blommor. Säger till killarna att hon älskar dem. 

 

Nick Miller  
Klädval/Utseende 

Hemma: Röd, långärmad tröja, blåa jeans och ett brunt bälte. 

Hemma: Grå, långärmad tröja, svarta jeans och ett brunt bälte. 

Café: Blå, långärmad tröja, bruna byxor och ett brunt bälte. 

 

Uttal/Tilltal: 

Pratar om sitt ex: “I don’t want to be friends with Caroline, she ripped my open and tear my 

heart out with her perfect, perfect hands”. 

Han ber Jess slå på en kudde: “Punch it like a man”. 

 

Yrke 

Bartender 

 

Egenskaper/Känslor 

Nick är arg och högljudd. Skäller ut Jess ex.  

 

Schmidt 
Klädval/Utseende 

Hemma: Ljusblå skjorta, mörkblå slips och brun kostym. 
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Efter träning: Korta, svarta shorts och svart t-shirt. 

Hemma: Grå t-shirt, mörka jeans, klocka och finskor. 

Café: Rosa skjorta och tumring i form av en döskalle. 

 

Uttal/Tilltal 

Han frågar Jess: “As a girl, where in the room do I look sexiest?”. Sen provar han olika 

ställningar i soffan, på soffkanten och i sängen.  

Schmidt erbjuder Jess kläder från tjejer han legat med som finns i hans “lost and found”: “I’ll 

let you check my lost and found. It’s where I keep all the stuff that girls have left behind after 

we fornicate (haft sex). It’s sizes 0-10”.  

Visar Nick sin tumring och säger: “You see that man, it’s my new thumb ring, how choice is 

that, a little skull, it's so nectar”. 

Efter att ha örfilat Jess ex: “Thumb ring, bitch, you got some Schmidt on your face”. 

Säger till Winston när han sätter på en låtsaskrona på Schmidts huvud: “You’re trying to 

make me look stupid? I'm a lot flyer then what I used to be”. 

När Jess kommer ut från sitt ex med alla sina saker säger Schmidt: “Oh my god, we created a 

monster”. 

 

Yrke 

Syns inte i avsnittet.  

 

Egenskaper/Känslor  

Tar av sig tröjan. Schmidt är avundsjuk på Winston som är hemma igen. Schmidt kallar inte 

sin frukost för yoghurt utan för parfait. Lägger sin hand på CeCe´s lår. När alla tar på sig Jess 

hattar, tar Schmidt på sig Jess gula hatt som är formad som en katt. 

 

Winston Bishop 
Klädval/Utseende 

Kort snaggat hår, trimmad mustasch och skägg. 

Hemma: Gråa mjukisbyxor och vit t-shirt. 

Hemma: Röd t-shirt, svarta träningsbyxor, svart träningsjacka och svarta träningsskor. 

Café: Grå tröja med luva, jeans och svarta sneakers. 
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Uttal/Tilltal 

Säger till Jess när hon förstört tv:n: “You don't know me like that, but I really need a tv”. 

Säger till Schmidt när de pratar om det stora rummet: “Schmidt, what kind of top dog are 

you?”. 

Säger till Schmidt efter han slått Jess ex: “You hit that guy! You know what, maybe I didn't 

have respect for you before, because if this is what respect feels like, I have never felt it”. 

 

Yrke 

Han har inget jobb. 

 

Egenskaper/Känslor  

Winston blir arg när Jess kommer in med frukost. Winston vill ha tillbaka det stora rummet 

som Schmidt fick när han åkte. Gillar en lugn kärlekslåt som Jess spelar.  

 

10.3. Avsnitt 3 “Wedding” 

Jessica “Jess” Day 
Klädval/Utseende 

Hennes hår är lockigt och hon är sminkad.  

Hemma: Ljusblå morgonrock och morgontofflor. 

Bröllopet: Kort, lila klänning med volanger, ett par svarta ballerinaskor och under klänningen 

ett par korta, tighta cykelbyxor som är blå- och vitprickiga.  

 

Uttal/Tilltal 

Till Nick: “So fancy in your big boy tie”. 

 

Yrke  

Syns inte i avsnittet. 

 

Egenskaper/Känslor 

Jess har med sig sina löständer till bröllopet. Jess är högljudd och gör bort sig under hela 

bröllopet. Hon tröstar Nick när han är ledsen.  

 



61 
 

Nick Miller 
Klädval/Utseende 

På bröllopet: Vit skjorta med beigea hängslen, brun kostym och en brun slips, välkammad i 

håret med vax. 

I sitt ex kläder: Rödblommig tjejtröja och rutiga shorts. 

Uttal/Tilltal 

Till Winston om hans jobb: “You’re the usher, so relax”. 

Till tjejer på bröllopet: “You girls wanna see a grown man cry? No? Then get out of here!”.  

Till Winston om den andra platshänvisaren: “He’s just a little boy, relax”.  

Till kameran: “I’m just so lonely”, “No open bar? Don’t you understand that’s tacky?”.  

 

Yrke 

Syns inte i avsnittet. 

 

Egenskaper/Känslor 

Nick är nervös över att träffa sitt ex på bröllopet. Dricker mycket alkohol.  

 

Schmidt 
Klädval/Utseende 

På bröllopet: Ljusgrå kostym, rosa skjorta och silvrig slips. 

 

Uttal/Tilltal 

Schmidt säger till Jess: “When I see you, all I want to think is who let the dirty slut out of the 

sluthouse?”. 

Till Jess angående hur hon ska vara på bröllopet: “We don’t want to be mean, we just don’t 

want you to be yourself”  

Säger till Jess: “You're only job tonight is to be Nicks girlfriend”. 

Schmidt säger: “Lots of big game here tonight” om tjejerna på bröllopet. 

Säger till en tjej: “It´s Schmidt, remember you borrowed my poncho in freshman year? Fat 

Schmidt”. 

 

Yrke 

Syns inte i avsnittet. 
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Egenskaper/Känslor 

Raggar på en tjej han varit kär i sen mellanstadiet genom att säga att han också varit nykter i 

ett halvår precis som hon. Schmidt vill inte gå hem med den “fula” tjejen som han alltid går 

hem med efter bröllop. Schmidt säger till Jess att kämpa igenom smärtan hon får av 

cykelbyxorna hon har på sig. Försöker ragga genom att prata om kultur och berätta om 

tidigare ragg. Schmidt kallar Jess för en förstörare för att hon är dålig på att spela Nicks 

flickvän.  

 

Winston Bishop 
Klädval/Utseende 

På bröllopet: Ljusbeige kostym, vit skjorta och ljusrosa slips. 

 

Uttal/Tilltal 

Säger till Nick: “This is the first job I have had in two months dude and all I want to do is 

usher this wedding in the face”. 

Säger till Jess: “Hey can I tell you something that you promise to not tell Schmidt? I love 

bubbles”. 

Säger till Jess när killarna blivit arga på henne: “Those guys are jerks, but I know they love 

having you around”. 

“I kind of took my feelings out with dance”. 

 

Yrke 

Winston får sitt första jobb som platsanvisare på ett bröllop. 

 

Egenskaper/Känslor 

Irriterad för de andra tar tid på sig innan bröllopet, då han måste dit och jobba. Alla på 

bröllopet frågar vad han jobbar med nu för tiden vilket gör han irriterad. 

Winston tävlar mot ett barn på dansgolvet om vem som är bäst på att dansa och tävlingen tar 

slut när han börjar juckar mot Jess. 

 



63 
 

10.4. Avsnitt 4 “Naked” 

Jessica “Jess” Day  
Klädval/Utseende 

Hemma: Vit pyjamas med röda hjärtan, håret i två flätor, glasögon och tofflor. 

Hemma: Blommig klänning i blått, rött och vitt och en blå kofta, glasögon. 

Hemma: Vit blus med rosett, blå kjol med vita prickar, rosa ballerinaskor och en stor, grön 

väska. 

Hemma: Vit pyjamas med papegojor på och glasögon. 

 

Uttal/Tilltal 

Om Nicks penis: “I accidentally saw Nicks peepee, I accidentally saw Nicks peepee and his 

bubbles” “Your peannnn, the pen that I saw, bou du la pein” “the bing bong””chickedies”. 

Till Nick: “Did you see everything, even my gumba pot?”. 

 

Yrke 

Syns inte i avsnittet. 

 

Egenskaper/Känslor 

Skrattar när hon ser Nick naken. Vågar inte säga ordet penis. Har en “känslopinne” som man 

ska hålla i när man vill berätta sina känslor. Kan inte säga ordet vagina. 

 

Nick Miller 
Klädval/Utseende: 

Rufsig i håret, skäggstubb och hårigt bröst 

Hemma: Grå t-shirt och jeans. 

Hemma: Grön t-shirt, röd tjocktröja och jeans. 

Hemma: Mörkgrå, långärmad t-shirt och jeans.  

Jobbet: Rutig flanellskjorta i rött, vitt och blått.  

Jobbet: Grå tjocktröja.  

På dejt: Grön t-shirt, röd tjocktröja och jeans. 

På dejt: Mörkgrå, långärmad tröja, svarta jeans och brunt bälte.  

 

Uttal/Tilltal 
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Till Jess: “Maybe I’m not ready for meaningless sex with beautiful women”  

Om sin egen penis: “It is what it is”. 

 

Yrke 

Bartender 

 

Egenskaper/Känslor 

Dricker öl hemma. Kollar in sig själv naken i spegeln. Är arg och höjer rösten ofta. 

 

Schmidt 
Klädval/Utseende 

Hemma: Ljusblå, v-ringad t-shirt, mörka jeans, klocka och finskor. 

Hemma: Mörkgrå, v-ringad långarmad, mörka jeans och klocka. 

Hemma: Mörk kostym med blårutig skjorta och klocka. 

Ute och tränar: Korta svarta shorts, mörk t-shirt och ljusa joggingskor. 

 

Uttal/Tilltal 

Frågar Nick: “You need a list with my sexiest date spots?” medan han säger åt Nick att dra in 

sin mage innan han går på dejt.  

Säger till Nick: “I have three date packages, they work everytime. Package A: Close up 

magic, dinner and drinks. Package B: Close up magic and drinks and Package C: Close up 

magic”. 

Till Jess: “No one wants to talk about their feelings Jess”. 

Säger till Winston: “I don’t have anything figured out, I am a fully grown man with roomies, I 

have a stupid job, I’m single and my best friend won't even let me see his penis”. 

“My whole life is a sham, I hate my life”. 

När de är ute och springer och Schmidt inte orkar mer skriker han: “Give me a hug, call 

911!”. 

När Schmidt och Winston hängt hela dagen: “Hey man, let's keep broing out”. 

 

Yrke 

Syns inte i avsnittet.  
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Egenskaper/Känslor 

Schmidt tar med Winston ut på en springtur efter Winstons dåliga intervju. Ligger på sängen 

utslagen med ispåsar på knäna efter springturen. Schmidt och Winston tycker att Nick borde 

visa sin penis för Schmidt. Schmidt står i duschen när Nick ska duscha för att få se hans penis.  

 

Winston Bishop 
Klädval/Utseende 

Hemma: Mörka träningsshorts, ljusblå t-shirt med vitt tryck och träningsskor. 

Hemma: Grå piké och jeans. 

På jobbintervju: Mörk kostym med mörklila skjorta och randig slips. 

Hemma: Mörkblått träningslinne och mörkgråa mjukisbyxor. 

Hemma efter jobbintervju: Ljusblå skjorta, grå och svartrandig slips och svart kostym. 

Ute och tränar: Ljusblåa basketshorts, grå t-shirt med USA-tryck och joggingskor.  

 

Uttal/Tilltal 

På jobbintervju: ”I know Word. I can open a Word-document, save it, save as, print, print 

preview”. 

Pratar med Schmidt: “I was the guy who was good enough to play in Latvia, and one day I 

just lost it. And now they found a better black guy”. 

Säger till Schmidt: “Maybe I should have figured my life out like you” 

Winston håller i känslopinnen och säger att Nick inte respekterar den, samt att Nick borde 

visa sin penis för Schmidt, sen säger han: “I feel Nike is yelling”.  

 

Yrke 

Är på två arbetsintervjuer. 

 

Egenskaper/Känslor 

Winston hänger med Schmidt hela dagen och försöker klura ut sitt liv. Tittar på många filmer. 

Winston går på anställningsintervju men kan inte kallprata. Han älskar ankor. 

 

10.5. Avsnitt 5 “CeCe crashes” 

Jessica “Jess” Day 
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Klädval/Utseende  

På klubben för att hämta CeCe: Pyjamas som är en svart tröja med blåa hjärtan, blå t-shirt, 

röd- och vitrandiga byxor, fluffigt hår och glasögon. 

Hemma: Grön, långärmad tröja, svarta shorts med prickar i olika färger, blåa ballerinaskor, 

sminkad, håret halvt uppsatt och en väska med nitar. 

Hemma på kvällen: Turkos pyjamas med bruna prickar, bruna fluffiga tofflor och glasögon. 

 

Uttal/Tilltal: 

Till Nick: “Why do you have to wear old man clothes all the time?”.  

Till Nick: “Be there in a sec bro”. 

När CeCe och Jess pratar: “I like being wierd and taking my time”. 

Säger till Schmidt om CeCe: “I love CeCe but she is not ready for you, you're a good guy! 

She would eat you up”. 

Pratar till Nick med munnen full av tandkräm: “Hey, I´m sorry I acted so wierd today, 

WIERD”. 

 

Yrke 

Syns inte i avsnittet. 

 

Egenskaper/Känslor  

Står i köket och lagar mat till Nick, han vill inte ha och säger åt henne att sluta laga mat till 

honom ,så hon lagar mat till CeCe i stället. Springer iväg från bilen när hon får panik och tror 

att Nick tycker om henne.  

 

Nick Miller 
Klädval/Utseende  

Hårigt bröst. 

Hemma: Rutig skjorta och jeans.  

Hemma: Röd t-shirt och jeans.  

 

Uttal/Tilltal  

När Jess lagar mat till Nick: “I got my own breakfast, I don't need you to make me food, you 

don't need to take care of me, just stop being so nice”.  
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Till Jess: “Stop taking care of everyone”. 

 

Yrke 

Syns inte i avsnittet. 

 

Egenskaper/Känslor 

Dricker öl, sitter med en tidning och är irriterad för han inte vill dansa. Köper rosor till Jess av 

en dam som kommer till bilen. Nick blir arg och upprörd när Jess försvinner, han skäller ut 

henne. Letar efter Jess i en timme när hon springer från bilen. 

 

Schmidt 
Klädval/Utseende 

Hemma: Kort, handgjord, mönstrad kimono, flipflops och klocka.  

Hemma: Svart t-shirt, svarta jeans och en klocka. 

Hemma och tränar: Shorts med blåa cykelbyxor under, klocka och inoljad överkropp.  

Hemma: Barbröstad, beiga shorts, brunt skärp och svarta flipflops.  

Hemma: Gråa mjukisbyxor och blå, v-ringad t-shirt. 

 

Uttal/Tilltal 

Till Winston när han ber Schmidt ta av sig kimonon: “Look I worked 80 hours this week, I 

just want to come home and put on my mono, if you had a job you would understand”. 

Om sin egen duschgel: “That’s Schmidts gelato” 

Till CeCe när hon kommer ut ur duschen: “You have a really beautiful body CeCe, I 

appreciate that”. 

Om CeCes bröst: “Did you see that cleevage? I just wanna get my hand stuck in there”. 

När han låtsas prata i telefon: “Don’t cry baby, look I get it, I was the best lover you’ve ever 

had”. 

Säger till CeCe: “Just working on a saturday, pulling in the ducats”. 

“In a couple of days I will be brown just like you CeCe, brown like your culture”. 

“I guess I’ll always be the fat kid with the big dream”. 

 

Yrke 

Visas inte i avsnitet. 
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Egenskaper/Känslor 

Rädd för katten på taket och gömmer sig bakom en massa uppradade solstolar. Gillar inte att 

sova ensam. Många skönhetsprodukter i badrummet. Sitter med benen i kors. Dansar fult och 

utövar parkour. Tränar framför CeCe och gör situps hängandes från taket, men svimmar 

samtidigt två gånger medan han pratar. Försöker imponera på CeCe genom att låtsas prata i 

telefon med ett gammalt ligg. Blir bränd på bröstet efter att ha solat. Använder mycket 

slangord. Har en radio som spelar fågelsång när han ska sova. 

 

Winston Bishop 
Klädval/Utseende 

Hemma: Blåa träningsbyxor med en röd rand i sidan, gul t-shirt och under har han blåa 

kalsonger.  

Hemma: Ljusgrå skjorta, svarta byxor och bruna skor. 

 

Uttal/Tilltal 

Till Nick om CeCe: ”I think I might actually have a chance on her, I just have to be cooler 

than that guy(pekar på Schmidt)”. 

Till Schmidt: “Are you gonna let a cat stop you?”. 

 

Yrke 

Arbeteslös 

 

Egenskaper/Känslor 

Arg på Schmidt som vägrar ta av sig sin kimono och virar in sig själv i papper. Pratar konstigt 

när han pratar med CeCe. Harklar sig när CeCe står i duschen och frågar efter varmare vatten. 

Han har en rosa tandborste.  

 

10.6. Avsnitt 6 “Thanksgiving” 

Jessica “Jess” Day  
Klädval/Utseende 

På thanksgivingkonsert i skolan: Utklädd till kalkon. 
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Hemma: Grå klänning med olika färger, en lila tröja över, gul och grön väska, ballerinaskor 

och uppsatt hår. 

Hemma på thanksgiving: Egengjorda t-shirten hon snodde från sitt ex i avsnitt 2, svarta jeans 

och ett gröngult förkläde. 

Hemma på thanksgiving: Röd klänning, rosa rosett på huvudet och håret halvt uppsatt. 

 

Uttal/Tilltal 

Om thanksgiving till killarna “Don’t worry guys I will do everything”. 

I köket till killarna “Hey guys don't even get up, just drink your beer, this is gonna be a great 

meal”. 

Frågar killarna: “Does any of you guys know anything about cooking?” ber sen Schmidt 

hjälpa henne. 

Får panik när hon inte kan tillaga kalkonen: “What am I going to do? He is coming in three 

hours!”. 

Säger till Nick: “Oh I get it, he is not cool enough for you, nobody can be cool enough for 

cool Nick Miller, I’m so cool, I make my cool face”. 

 

Yrke 

Lärare 

 

Egenskaper/Känslor 

Bjudit hem sin kollega Paul på dejt eftersom han brukar fira thanksgiving hos sin mormor 

men som nu dött. Inte bra i köket, försöker trycka in kalkonen i ugnen med ett basebollträ, sen 

slänger hon in kalkonen i torktumlaren. När Paul kommer börjar hon sjunga om kalkonen och 

han fortsätter sjunga på samma låt. 

 

Nick Miller 
Klädval/Utseende 

Hemma: Mörkblå, rutig skjorta med en grå t-shirt under och jeans. 

Hemma på thanksgiving: Grå t-shirt, röd tjocktröja och jeans.  

 

Uttal/Tilltal 
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Till Jess om vad hon kommer betyda för killen hon ska dejta: “Be the girl who replaces his 

dead grandma”. 

“I just wanna watch the game.”  

 

Yrke  

Bartender 

 

Egenskaper/Känslor 

Dricker öl och sitter bredbent. Blir irriterad för han vill kolla på fotbollen på tv. Irriterad på 

Paul. Ger sin plats i Black Friday-kön till Paul.  

 

Schmidt 
Klädval/Utseende 

Hemma: Svart och gulutig skjorta, svarta jeans och klocka. 

Hemma: Brun, v-ringad t-shirt, blå jeans och svarta finskor. 

Hemma: Grön och svartrutig skjorta med en beige kofta över och mörka jeans. 

 

Uttal/Tilltal 

Om hur killarna i kollektivet firar Thanksgiving: “It’s our thing, it’s Dudesgiving”  

Till Jess “Don’t ask a guy out on a first date on the least sexiest holiday in america”. 

Till Jess: “The sexiest holidays are fourth of july, independence day obviously, women's 

history month and christmas”. 

Schmidt ska hjälpa Jess med thanksgiving-maten: “I’ve got some control issues in the kitchen, 

if I'm gonna do this I’m doing the whole thing, you are not touching anything”. 

Till CeCe när dem lagar mat: “Did you wash your hands?” 

När CeCe kletar potatismos på hans näsa skriker han “Where on this recipe does it say put 

mashed potatoes on Schmidts nose?”. 

 

Yrke 

Syns inte i avsnittet. 

 

Egenskaper/Känslor 



71 
 

Dricker öl hemma. Blir arg och skriker när CeCe kletar potatismos i hans ansikte. Slänger alla 

valnötter som CeCe tagit på utan att ha tvättat händerna. Spyr nästan när CeCe stoppar 

händerna i smeten.  

 

Winston Bishop 
Klädval/Utseende 

Hemma: Orange piké och mörka jeans.  

Hemma: Grön t-shirt med en svart tröja utanpå, svarta byxor och svarta skor. 

 

Uttal/Tilltal 

När de lagar mat “What are we, scientist?”. 

Efter det börjar ryka i hela lägenheten “Do your remember when there was only guys living 

here? There were no fires”. 

Till Nick ”You never ask me my grandpas name”. 

 

Yrke 

Arbeteslös 

 

Egenskaper/Känslor 

Dricker öl hemma. Blir ledsen när han visar bilder på sin döda morfar. Kan både Nicks morfar 

och farfars namn. Spelar spel med Paul.  

 

10.7. Avsnitt 7 “Bells” 

Jessica “Jess Day” 
Klädval/Utseende 

Hemma: Röd klänning och gröna ballerinaskor. 

Ute och packar ur bilen: Grön och vitrandig t-shirt, röd kjol med en broderad cykel på fickan, 

svart handväska och röda ballerinaskor. 

Hemma: Vit och svartrandig playsuit och glasögon. 

Skolan och hemma: Prickig blus, mönstrad kjol i rött, vitt och blått, rött skärp, randigt diadem 

och röda ballerinaskor. 
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Uttal/Tilltal 

Om låten de ska spela på handklockarna: “Jingelbells is a trash song played with trash 

instruments” . 

Om varför Winston ska hjälpa henne med handklockorna: “Look two things women love, 

alternative percussion players and role models”. 

Till Winston när han skäller ut eleverna: “Get out, you’re being mean” 

“I love these kids” 

 

Yrke 

Lärare 

 

Egenskaper/Känslor 

Tar hand om studenter som fått kvarsittning och lär dem spela på handklockor. Ropar på Nick 

för att laga toaletten. 

 

Nick Miller 

Klädval/Utseende 

Hemma: Svarta jeans och långärmad, blå t-shirt. 

Hemma: Röd, långärmad t-shirt och svarta jeans. 

Hemma: Mörkblå, t-shirt med jeans och kängor. 

Hemma: Grå, långärmad t-shirt. 

Hemma: Brun tröja med en vit t-shirt under och jeans. 

 

Uttal/Tilltal 

Om Winston när han ska vara med och spela handklockor: “And with that statement he never 

had sex again”. 

“It’s fixed!” 

“Fancy fix, fancy amount of time” om när Nick ska fixa saker hemma. 

“Unlike you, I don’t just throw money at my problems.” 

Till Schmidt när han vill betala för en rörmockare: “I don’t want your charity”.  

“My name is Schmidt and I was born rich. I had a 40 000 dollar bar mitzvah.” 

Om alla saker Nick ställt in i Schmidts rum: “I didn’t want to get my poor on them”.  

Till Schmidt när dem bråkar: “Come on you little rich boy, sissy!”. 
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Till Winston om han och Schmidts bråk: “I want friends who still lie to me so they don’t want 

to hurt my feeling”.  

Till Winston om handklockorna: “It’s not always about being the best”.  

 

Yrke 

Bartender 

 

Egenskaper/Känslor 

Dricker öl. Lagar allt som gått sönder i hemmet själv. Bråkar med Schmidt som vill betala för 

att saker ska fixas hemma.  

 

Schmidt 
Klädval/Utseende 

Hemma: Svart kostym, ljusblå skjorta, röd slips och finskor. 

Hemma: V-ringad turkos t-shirt och beiga shorts. 

Hemma: Ljusrosa t-shirt och jeans. 

Hemma: Vitrutig skjorta, svart kostym och guldig slips.  

Hemma: Ljusblå t-shirt med mörka jeans.  

Kommer hem från jobbet: Ljusblå t-shirt med mörk kostym och mörk slips.  

Hemma på morgonen: Mörkgrå t-shirt och mörka jeans. 

Hemma efter träning: Ljusblå t-shirt, mörkblå korta shorts och gråa träningsskor.  

På konserten: Vit skjorta, blå kofta, mörka jeans och svarta finskor. 

 

Uttal/Tilltal 

Pratar med Nick om sin sushi: “You know you want in on this man, little fatty tune, little 

yellow t, cali roll, sunrise snack, so scrummy”. 

När studenterna vill ha kex svarar Schmidt: “No no no, water crackers are for adults, to eat 

with adult cheese”. 

Till Nick när han försöker fixa toaletten: “Okey Nick, repeat after me, I am not the chinese 

kid from Goonies”. 

Till Nick: “All I hear here is that I can’t use my bathroom because you're poor, it's your lucky 

day, I'm gonna pay for the plumber”. 

“My bar mitzvah was an amazing event, the theme was sports events”. 
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Till Nick: “Did you use my conditioner?”, “Lotus Berry Relax!”, “Do you know how much it 

costs?”, ”Why does your hair look so baby soft?”, “You used it as shampoo!”, “It's for 

moisture Nick”. 

Till Nick: “Where is this coming from man?”, “You choose to be a bartender, you choose to 

drop out of law school, you are just a loser”. 

 

Yrke 

Visas inte i avsnittet. 

 

Egenskaper/Känslor 

Äter en platta sushi. Går runt med stora hörlurar när studenterna spelar sina handklockor. Får 

gåshud när Winston spelar handklockor. Bråkar med Nick som fixar allt själv.  

 

Winston 

Klädval/Utseende: 

Hemma: Grå piké, mörka jeans och svarta skor. 

På jobbet: Mörkblå skjorta, vit slips och mörkbrun kostym.  

Hemma: Blå t-shirt med vit basketboll på och svarta shorts.  

Ute och packar ur bilen: Mörkblå piké och svarta jeans.  

På jobbet: Ljusblå skjorta, gul slips och mörkbrun kostym.  

Hemma: Blå t-shirt och jeans.  

Hemma: Grå militärskjorta och blåa jeans.  

 

Uttal/Tilltal 

Till killarna om sitt jobb: “I'm losing my mind guys, sometimes I touch the fray part of the 

power chord just to feel something”. 

“I think she is talking about the Winston”(pratar om sig själv när han spelar med tre 

handklockor samtidigt). 

Till Nick: “What happened to us man? We used to be so cool”. 

“I got fired from a temp job.” 

“I was just enjoying being good at something.” 

 

Yrke 

Han har fått ett vikariat på posten. Övar handklockor på jobbet så han får sparken.  
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Egenskaper/Känslor 

Somnar på jobbet. Han är deppig. Intresserad av handklockorna och börjar spela. Duktig på 

handklockor. Blir glad när alla tycker han är bra. Blir irriterad när studenterna är dåliga och 

härmar dem. Dricker öl. 

 
 


