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SAMMANFATTNING 

Målet med denna studie är att med hjälp av en semiotisk innehållsanalys av två svenska tv-

serier skapa medvetenhet kring genusutvecklingen. Detta genom att undersöka hur kvinnor 

framställs i tv-serierna Andra Avenyn och Bonusfamiljen. Framställningen av två kvinnliga 

huvudkaraktärer från vardera serie granskas i avseende på könsroller, stereotyper och normer 

för att besvara frågan om och hur framställningen skiljer serierna åt. Studien syftar även på att 

besvara om Bonusfamiljen är normbrytande i jämförelse med Andra Avenyn, detta med tanke 

på deras olika produktionsår. Frågorna besvaras genom analys av utvalda scener. Dessa 

granskas utifrån en denotativ och en konnotativ nivå. Som stöd till analysen har även ett 

analysschema utformats. Detta baseras på två teman: ”interaktioner” och ”personlighet”. Det 

teoretiska ramverk som används innefattar genusteori och feministisk teori. 

Resultatet visar att karaktärerna är skapta med stor medvetenhet kring genus och feminism. 

Kvinnorna är självständiga och starka och återspeglar således ”den moderna kvinnan”. En av 

de kvinnliga huvudkaraktärerna i Bonusfamiljen speglar dock en mer könsstereotyp bild i 

jämförelse med karaktärerna i Andra Avenyn. Gemensamt för serierna är att de bryter 

könsmaktsordningen.  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ABSTRACT 

The goal with this qualitative semiotic analysis is to enlighten awareness regarding gender 

development. This, by examining how women are pictured in two Swedish tv series, Andra 

Avenyn and Bonusfamiljen. Two female main characters from each series are examined in 

terms of gender roles, stereotypes and norms in order to see if and how the female role differs 

between the series. The study also aims to answer whether Bonusfamiljen is normative or not 

in comparison to Andra Avenyn. This, in consideration to their different production years. The 

questions are answered through analysis of selected scenes. These are examined based on a 

denotative and a congenational level. In support to the analysis, a schedule has been 

developed. This is based on two themes: "interactions" and "personality". The theoretical 

framework used in this study includes gender and feminist theory. 

The result shows that the characters are created with great awareness regarding gender and 

feminism. The women are independent and strong and thus reflect the "modern woman". 

However, one of the female main characters in Bonusfamiljen reflects a more gender 

stereotypical image compared to the characters in Andra Avenyn. Although, both series show 

a more modern look on gender roles. 
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1. Inledning 
Under hösten 2017 har den feministiska kampen fått stor genomslagskraft när kvinnor genom 

hashtaggen #metoo delat berättelser om sina egna erfarenheter av könsdiskriminering och 

nedtryckning. Genom att höja sina röster står dessa kvinnor upp för alla kvinnors rättigheter 

och visar att de inte längre tänker tystas ner. Nyhetsrapporteringens stora fokus på feminismen 

har gett kraft åt diskussionen. Detta väckte vidare en tanke om hur kvinnor i populärkulturen 

hittills har porträtterats i svenskt drama. Är de kvinnliga karaktärerna underordnade, 

förtryckta och svaga eller starka, kompetenta och jämställda? Har bilden av könsrollerna 

förändrats över tid?  

Hela 30 % av Sveriges befolkning tittar på tv via internet och de senaste åren har denna form 

av tv-tittande ökat (Nordicom, 2017). I samband med det ökade utbudet av tv-serier och 

intresset för denna programform följer idag allt fler människor serier kontinuerligt. På grund 

av denna utveckling har det blivit allt viktigare att med ett kritiskt öga se på medieinnehåll 

och sättet på vilket detta upprätthåller exempelvis könsroller.  

Kvinnor har i alla tider upplevt krav och förväntningar. En tydlig förskjutning av dessa har 

dock uppmärksammats i Sverige de senaste åren. Idag är dessa möjligen inte lika påtagliga 

och det är accepterat att sticka ut och gå emot normer och förväntningar. Iakttagelsen av dessa 

tendenser kan återspeglas i medieinnehåll, och inte minst i tv-serier, då dessa influeras av den 

rådande samtiden (Fiske & Hartley, 2003). Forskning kring könsrollers upprätthållande samt 

framställandet av kvinnor och män i serier, är överlag omfattande. Dock är antalet svenska 

studier som besvarar frågan om det skett en markant förbättring och därmed utsuddande av 

dessa fortfarande obefintligt. Det är därför av stort intresse att undersöka hur framställningen 

av kvinnorollen i svenska tv-serier sett ut under en längre tid. 

Hashtaggen #metoo har satt debatten om feminism i stort fokus vilket följaktligen ökar 

aktualiteten och vikten av att studera tv-serier med en feministisk vinkel. Denna studie syftar 

därför på att göra en jämförande kvalitativ semiotisk innehållsanalys med ett genusperspektiv. 

Genom att analysera två svenska tv-serier med tio års mellanrum kan det på så vis utläsas om, 

och i så fall hur, dagens media i form av tv-serier framställer kvinnor på ett nytänkande sätt. 
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1.1. Disposition 

För att sätta studien i en kontext inleds bakgrunden med en beskrivning av populärkultur och 

genre samt de studieobjekt som valts ut. Därefter presenteras målet, syftet och 

problemformuleringen följt av frågeställningarna. Forskningsöversikten som sedan 

presenteras tar upp kvinnor i media ur olika perspektiv. Detta för att analysen ska kunna 

återkopplas till den tidigare forskning som finns inom fältet. I denna del av studien 

presenteras även vårt bidrag till forskningsluckan. I teoridelen som följer, förklaras genusteori 

och feministisk teori, semiotiken samt de begrepp som är centrala i studien. Studiens 

metoddel beskriver valet av metod: kvalitativ innehållsanalys. Materialet, motivering av 

urvalet, analysverktyget, tillvägagångssättet, tillförlitligheten samt kritik och reflektion över 

den valda metoden framförs även i detta kapitel. Nästkommande kapitel innefattar analysen 

där denotationer och konnotationer samt en sammanfattning och en reflektion över analysen 

presenteras. Därefter presenteras resultatet följt av en slutdiskussion där alla delar kopplas 

samman. Slutligen ges förslag till eventuell vidare forskning.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt ges en bakgrund för ökad förståelse för studien. Begrepp som lägger grunden 

till studien, information om SVT, serierna och karaktärerna presenteras här. 

2.1. Populärkultur 

Masskultur eller populärkultur står för det innehåll som produceras och därmed lägger 

grunden för ett lands kultur. De medel som behövs för att förmedla populärkultur, exempelvis 

reklam och produktionsteknik, påverkar människor i den kultur som populärkulturen sprids i. 

Publiken i kulturen är en massa som ses som passiva konsumenter som när som helst kan 

påverkas av den rådande övertalning som pågår. För att innehållet ska bli trovärdigt och 

tilltala människor i den givna kulturen, måste populärkulturen skapas i en kontext där alla 

förstår grunden i innehållet och där det finns en common sense om de värderingar och 

liknande som förmedlas (Strinati, 2004). 

2.2. Feminism i populärkultur 

Media har en tendens att porträttera både könsroller och stereotyper om feminism. Populära 

serier porträtterar ofta feminister på ett stereotypt sätt där kvinnors kärleksliv och utsida såväl 

som sätt att ta hand om familjen förminskas (Lindsey, 2016). När kvinnor är inblandade i 

någon form av konflikt eller brott, visas de i störst utsträckning som offer och inte förövare. 

Symboliskt tillintetgörande innebär att kvinnor framställs på ett förminskande och 

marginaliserande vis. Genom att porträttera mannen i bättre dager och exkludera kvinnan, är 

populärkultur ofta skyldig till symboliskt tillintetgörande. I och med populärkulturens sätt att 

återspegla verkligheten, finns en problematik i form av att kvinnor inte kan identifiera sig 

med den bild som visas. Detta gör det svårt att veta vem som legitimt kan definiera hur den 

verklighet kvinnor och män lever i ser ut i och med att populärkultur inte alltid återspeglar 

den sanna kvinnan. Det patriarkala samhälle som råder kräver således att analysen utgår från 

att kvinnan framställs i en kontext där patriarkala underliggande värderingar lagt grunden 

(Strinati, 2004). 

2.3. Genre  

Genre är ett verktyg som bland annat används för att kunna förstå tv-berättande och för att 

förklara en viss typ av inriktning. Det bygger på en tradition där både tittare och producenter 
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kan identifiera vilken typ av innehåll det handlar om (Mills, 2009). Genrer är exempelvis 

olika former av film, som komedi eller skräck. Filmskapare försöker anpassa sig efter vad 

människor har gillat, och utvecklar därefter olika typer av filmer som har varit populära 

(Pearson & Simpson, 2000). 

2.3.1. Drama som genre  

Dramaserier har de senaste åren blivit allt vanligare förekommande och kan beskrivas som en 

konstform som innehåller en stark historia, händelser, karaktärer, dialoger, effekter och 

intryck. Dramagenren vill förmedla en känsla av ett ständigt händelseförlopp där tittaren får 

se allt (Pearson & Simpson, 2000). 

2.4. SVT 

Det var under 50-talet som televisionen via Sveriges Television nådde svenskarna. År 1955 

infördes en tv-licens som alla hushåll med en tv-apparat skulle betala till Radiotjänst. Från  

15 000 licensbetalare ökade antalet till flera miljoner på bara några år. I takt med att fler 

kanaler startade under 1980-talet ökade även konkurrensen. Denna förändring gjorde att SVT 

valde en strategi med syfte att attrahera en bredare målgrupp. SVT lyckades vända 

kanalkonkurrensen på ett flertal vis, bland annat genom att sprida SVT Drama som kom att 

exporteras i hela Europa. Skärgårdsdoktorn, Rederiet och Svensson Svensson är exempel på 

några av de mest populära serierna från SVT Dramas start (Forslund, 2006). SVT ägs sedan 

1994 av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges 

Utbildningsradio AB. Syftet med ägandet är att främja programbolagens oberoende och verka 

som en bro mellan statsmakten och public service-bolagen. SVT vill ge sina tittare ett utbud 

som engagerar, utbildar och utvecklar människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. De vill 

berätta “om Sverige och hur det ser ut idag, i all dess mångfald”. SVT:s verksamhet bedrivs 

helt självständigt och oberoende av kommersiella intressen och den aktuella politiska 

situationen i Sverige (SVT, 2017). 

2.5. Andra Avenyn  

Andra Avenyn är en svensk serie som sändes på SVT mellan 2007-2010. Serien utspelar sig i 

Göteborg, mer specifikt i området kring gatan Andra Avenyn (SVT, 2017), och återspeglar en 

dramatisk vardag hos svenska familjer och ungdomar. Vardagsproblem ses ur ungdomars och 
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vuxnas perspektiv. Alkoholism, kriminalitet, religion, etnicitet, sexualitet och mycket annat är 

centralt i manuset. Serien skildrar ett komplext Sverige och det som ligger under ytan. Andra 

Avenyn porträtterar en mängd olika karaktärer men fokus ligger på familjerna Björn-

Tegebrandt och familjen Fagerlind. Lotta Björn är gift med Roland Tegebrandt och 

tillsammans bor de i en stor lyxig villa med sin dotter Josefin. Lotta är vd på familjeföretaget 

Björnsängar och Roland arbetar som revisor på ett revisionsbolag som Björnsängar hyr in. 

Eftersom de båda har högt uppsatta roller i företaget finns där ett jobbrelaterat maktspel 

mellan dem. Detta följer även med in i deras privata relation. Ulla Fagerlind är gift med 

Rasmus Fagerlind och hon arbetar som rektor på Harry Brandeliusgymnasiet. Rasmus är 

läkare och psykolog och tillsammans har han och Ulla en stabil relation. I serien diskuterar de 

ofta, hjälper varandra att lösa problem och ger stöttning i svåra beslut. Det är oftast Ulla som 

ger Rasmus både positiv och negativ kritik. Tillsammans är de fosterföräldrar åt Roxanna och 

David som efter olyckliga familjesituationer hamnat i fosterhem. Lotta och Roland är vänner 

med Ulla och Rasmus, de är i ungefär samma ålder och bor i samma område. Paren umgås 

ibland och brukar äta middagar ihop. Upphovsmännen till Andra Avenyn är Peter Emanuel 

Falck och Christian Wikander, programchef på SVT Drama Väst (SVT, 2017). 

2.5.1. Karaktärer  

Lotta  

Lotta befinner sig oftast på sin arbetsplats eller i hemmet. Hon utnyttjar till fullo den 

maktposition hon besitter som vd genom att bland annat avbryta medarbetare när de talar med 

henne. Hemmet upplevs som en plats där Lotta sällan spenderar mycket tid; hon mellanlandar 

där när hon inte är på kontoret. Roland syns ofta i hemmet på ett betydligt mer avslappnat vis 

än Lotta. Relationen till Roland är ostadig och Lotta vill kontrollera både honom och hemmet. 

Hon ger honom ofta ansvaret över Josefin när hon själv anser sig ha viktigare saker att göra. 

Lotta uppfattas som bestämd, ärlig, fåfäng och en aning nonchalant mot sin omgivning. 

Samtidigt vill hon vara en omhändertagande mamma. Hon lyckas dock inte alltid leva upp till 

sin mammaroll, då maktbegäret ofta tar överhand.  
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Ulla 

Ulla arbetar som rektor på Harry Brandeliusgymnasiet där hon lägger ner hjärta och själ. 

Även i rollen som mamma åt fosterbarnen Roxanna och David vill hon vara närvarande och 

lojal. Många intriger uppstår mellan lärare och elever på skolan, men Ulla har en förmåga att 

upprätthålla sitt lugn och sin välvilja. Ulla och Rasmus Fagerlind bor tillsammans i en liten 

lägenhet med sina fosterbarn. Ulla lägger mycket tid och kraft på sitt arbete vilket ofta 

resulterar i sena kvällar. I många avsnitt ser man Ulla hemkommen från arbetet helt utmattad, 

sittandes i soffan med ett glas vin i handen. Ulla engagerar sig mycket i sin man och han bryr 

sig mycket om Ulla. De ser ut att ha en sund relation som Ulla mår bra av. Hon visar ingen 

tendens till maktbegär i hemmet men kan ofta ge konstruktiv kritik till Rasmus om det är 

något hon tycker han borde göra annorlunda. Hon är en mycket omhändertagande person som 

engagerar sig i allt hon tar för sig. 

2.6. Bonusfamiljen  

Bonusfamiljen är en svensk serie som sändes på SVT år 2017. Serien skildrar 

familjesituationen som kan uppstå när två personer skiljer sig och en av dem bildar ny familj. 

Serien skildrar hur alla berörda parter reagerar och följer huvudsakligen Lisa och Patrik som 

precis flyttat ihop och väntar sitt första barn tillsammans. Varannan vecka bor Lisas barn 

Eddie och Bianca och Patriks son William även i huset. Lisa är konstnär och arbetar mestadels 

från hemmet. Patriks exfru Katja är arkitekt och lägger ner mycket tid och kraft på sitt arbete. 

I början av serien bestämmer Lisa att hon, Patrik, Lisas exman och Katja ska gå i terapi. På 

terapin inser Lisa och Katja att de måste börja förhålla sig till varandra. Katja håller en relativt 

kall ton mot Lisa men detta ignorerar Lisa som tycks ha förståelse för Katjas förhållningssätt. 

Lisa är därför vänlig. Under seriens gång sätts Lisa och Patriks relation på prov när det gäller 

att hålla sams med sina ex och samtidigt bibehålla en lugn familjekänsla med barnen. Detta 

lyckas de med ibland, men inte alltid. Trots motgångar i det nya livet finns en viss värme 

mellan föräldrarna i de tidigare förhållandena, och mellan barnen och de vuxna. Serien 

utstrålar värme, trygghet och driv mot framgång. Skapare av Bonusfamiljen är Moa Herngren 

och serien har producerats av produktionsbolaget FLX (SVT, 2017). 
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2.6.1. Karaktärer 

Lisa  

Lisa arbetar hemifrån som konstnär och håller främst på med skyltning av butiksfönster och 

lägenhetsstyling. Lisa är en mycket omtänksam och stark person. Detta visar hon i sitt 

engagemang kring barnen. Hon är en mycket närvarande och omhändertagande mamma till 

Eddie och Bianca och även till bonussonen William, samtidigt som hon ofta står upp för vad 

hon tycker. Hon frågar barnen hur de mår och om hon kan hjälpa dem. Hon ser deras behov i 

förväg och förbereder det hon kan hjälpa till med. Hon har koll på barnens intressen och 

engagerar sig i deras liv. I sin relation till Patrik är Lisa ofta den som inte vill prata och visa 

exakt hur hon känner. Det är snarare Patrik som tar den rollen. Lisa visar ofta sin kärlek till 

familjen och ser sällan något problem i att acceptera allt som barnen vill göra. Eftersom Lisa 

arbetar hemifrån ses hon sällan i sin yrkesroll. Dock finns en genomgående känsla av att hon 

gör fint i hemmet och ser till att allt är i ordning. Lisas omhändertagande sätt avspeglas även i 

relationen till exmannen Martin då hon vill behålla en stark relation till honom och finnas där 

för honom om han behöver hjälp. 

Katja  

Katja arbetar som arkitekt på en större firma i Stockholms innerstad. Hon prioriterar sin 

arbetsplats högt. Hon är ordningsam, strikt och eftertänksam som person. Under seriens gång 

kommer dock en varmare sida av Katja fram, främst gentemot sonen William. Katja är 

mycket omhändertagande om William och prioriterar sonens önskemål högt. Samtidigt vill 

hon också att han ska bli en stark och driven person. Detta märks exempelvis när Katja 

berättar om sin uppväxt där hon tvingats vara mycket ensam. Katjas starka arbetsmoral gör att 

hon får kämpa för balansen mellan arbete och privatliv. Hon väljer ofta att prioritera arbetet 

framför annat, något som till en början inte verkar vara ett problem för henne. Efter en tid blir 

det dock tydligt att arbete och privatliv krockar. På arbetsplatsen visar Katja att hon är stark 

och står upp för sig själv. Av kollegor och chef uppfattas hon som lojal, någon de litar på. Hon 

spelar en viktig roll på arkitektfirman. Mot Patrik är Katja kort och kall. Deras relation är svag 

och ömtålig och det märks tydligt att Katja vill visa sin makt eftersom att det finns en viss 

irritation kvar sedan skilsmässan. Hon vill inte att han ska tro att skilsmässan gjort henne illa. 
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3. Mål och syfte  
Detta avsnitt berör studiens mål, syfte och problem samt presenterar de frågeställningar som 

senare besvaras i analysen. 

Studiens övergripande mål är att visa hur kvinnor framställs i två svenska tv-serier med tio års 

mellanrum för att därmed skapa medvetenhet kring genusutvecklingen. Studiens syfte är att 

undersöka de två populära svenska tv-serierna Andra Avenyn och Bonusfamiljen för att se om 

framställningen av kvinnorollen skiljer sig mellan de olika serierna.  

3.1. Problemformulering 

Traditionella könsroller har en tendens att förmedlas i filmer och tv-serier, något som 

följaktligen leder till upprätthållandet av stereotyper och normer för hur kvinnor och män bör 

bete sig. Debatten om kvinnors rättigheter känns mer aktuell än någonsin sedan #metoo-

kampanjen startade. Med avstamp i det rådande samhällsklimatet är det således relevant att 

utforska hur könsrollerna ser ut i två populära tv-serier. Bonusfamiljen har blivit omtalad och 

prisbelönt och anses vara normbrytande. Det är därför intressant att undersöka vilka dessa 

eventuella uttryck för brytande av normer i Bonusfamiljen är jämfört med Andra Avenyn. 

Särskilt med tanke på att de är skapade med tio års mellanrum. 

3.2. Frågeställningar 

- Hur framställs de kvinnliga huvudkaraktärerna i Andra Avenyn och Bonusfamiljen med 

avseende på könsroller, stereotyper och normer?  

- Med tanke på de olika tidpunkter som serierna skapats vid: kan en skillnad i framställningen 

av de kvinnliga huvudkaraktärerna i respektive serie upptäckas. I så fall, på vilket sätt? 

- Är Bonusfamiljen normbrytande i jämförelse med Andra Avenyn, och i så fall hur? 
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4. Forskningsöversikt 
Följande kapitel berör den tidigare forskning som gjorts inom forskningsfältet “kvinnor och 

genus i media”. Kvinnors framställning och representation i media och tv-serier är ett relativt 

outforskat område i Sverige. Forskningsfältet innehåller kvalitativa semiotiska 

innehållsanalyser, men även en del kvantitativa. Området fokuserar främst på komparativ 

forskning om manlig och kvinnlig representation i tv-serier, filmer och reklam i olika länder. 

Studier om kvinnors representation i ett specifikt land ingår även i forskningsfältet. 

4.1. Kvinnor med makt 

Den semiotiska textanalysen Forbidden fruit or conventional apple pie? A look at Sex and the 

City’s reversal of the female gender gjord 2011 av Áine Lorié undersöker serien Sex and the 

City. Studien visar på vilka sätt serien porträtterar kvinnor. Studiens material innefattar 200 

avsnitt och fokus riktas mot undersökning av seriens semiotiska representation av kvinnor, 

visuellt och i handling, i avseende av kön. Genom att fokusera på fyra teman, där ibland 

kvinnlig sexualitet och mode, kom studien fram till att väninnornas starka relation skapar en 

känsla av makt, samt att mode förknippas med hög socioekonomisk status som därigenom 

stärker kvinnan och hennes makt. Detta ses dock även som en stereotyp; det faktum att en 

kvinna med intresse för mode följaktligen hamnar i kategorin “en typisk kvinna”. Samtidigt 

som serien visar på traditionella könsroller när det kommer till familjekonstellationer, finns 

även en rådande könsrollsomvandlingsprocess i det avseendet att en av huvudkaraktärerna, 

Samantha, många gånger har traditionellt manliga beteenden då hon i viss mån objektifierar 

män i jakt på sexuell tillfredsställelse och uppmärksamhet. Studien menar att Sex and the City 

ligger i gränslandet mellan gamla och nya könsroller, vilket emellertid leder till en 

inkonsekvent genusmedvetenhet och en tvetydig bild av det kvinnliga könet. Samtidigt visar 

studien att syftet kan tolkas som att serien vill visa på kvinnans komplexitet genom en mer 

trovärdig och sann bild av kvinnans olika könsroller (Lorié, 2011). Ytterligare en studie visar 

även på kvinnor och deras roll som mäktiga individer. Denna studie, Depictions of Gender on 

Primetime Television: A Quantitative Content Analysis av Alexander Sink och Dana Mastro 

från år 2017, tittar på ledande amerikanska serier under en period på 10 veckor under år 2017. 

Detta för att undersöka hur könsroller och representationer förmedlas i amerikansk tv. 89 

program i de nio största kanalerna studeras och delas in i olika teman. Utifrån dessa teman 
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framgår det att kvinnor var underrepresenterade och att män i betydligt större utsträckning var 

framträdande. Däremot visar resultatet att män blev objektifierade vid fler tillfällen än 

kvinnor även om kvinnor ofta porträtterades som sexuellt provocerande och attraktiva. 

Studien visar att allt fler serier framställde kvinnor som starka ledare med makt (Sink & 

Mastro, 2017). Studien Men as success objects and women as sex objects av Simon Davis 

från år 1990 fokuserar på män och kvinnor i kanadensisk tv-reklam. Resultatet visar att 

männen kunde kopplas samman med mer feminina attribut så som utseende medan kvinnor 

kunde förknippas med mer maskulina i form av finansiell-, intellektuell- och yrkesstatus. 

Studien visar även på stereotypa könsroller. Det omfattande materialet i studien innefattar 328 

reklamkampanjer från en av Kanadas största tidningar, Vancouver Sun, mellan 1988 och 

1989. För att kunna fastställa hur kvinnor och män porträtterades delades studien in i olika 

faktorer som sedan undersöktes. Dessa faktorer var följande: attractive, physique, sex, picture, 

profession, employed, financial, education, intelligence, honest, humor, commitment och 

emotion. Studien framför att kvinnor i större utsträckning involverade sig i sina relationer i 

jämförelse med män och att män i regel föredrog snygga, sexiga kvinnor (Davis, 1990). Den 

gemensamma faktorn för dessa tre studier kan ses ur perspektivet att kvinnor är intellektuella 

och starka. 

4.2. Kvinnor i underläge  

På ett amerikanskt universitet medverkade 321 studenter år 2003 i Jack Glascocks studie 

Viewer perception of gender roles on Network prime-time television. Där fick de titta på 

sammanlagt 49 tv-serier som regelbundet visades på FOX under 1996-1997. Utifrån BSRI 

(Bern Sex-Role Inventory) fick de svara på frågor angående könsrollerna hos huvudrollerna 

och sätta in dessa i en skala. Resultatet av den kvalitativa studien visar att karaktärerna i 

serierna porträtterades på ett sätt som liknar verkligheten, något som enligt studien skiljer sig 

från tidigare forskningsresultat. Dock visar resultatet att kvinnor porträtterades på ett 

stereotypt sätt i större utsträckning i dramaserier än i komedier (Glascock, 2003). Ytterligare 

en studie kommer fram till att trots minskande av framställningen av stereotyper, förekommer 

det fortfarande. Den världstäckande studien A meta-analysis of gender roles in advertising av 

Marin Eisend från år 2010 består av 84 innehållsanalyser som undersöker tv- och radioreklam 

mellan 1975 och 2007. Syftet är att urskilja på vilka sätt reklamen visar på skillnaden mellan 

manligt och kvinnligt. Materialet analyseras utifrån olika variabler och resultatet visar att det 
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ofta förekom stereotyper i reklam när det innefattade yrkesstatus; av alla analyserade variabler 

var det denna som visade högst samband. Studien kommer fram till att jämställdhet i reklam 

förbättrades över tid samt att stereotyper förekom mer sällan. Utvecklingen var dock mer 

markant i länder med en större manlig population, exempelvis Japan. Studien visar att 

stereotypisering inte minskade märkbart i Sverige (Eisend, 2010). Genom den kvantitativa 

innehållsanalysen Gender roles in advertising av Knoll Silke, Martin Eisend och Josefine 

Steinhagen från år 2011 vill forskarna reda ut hur stereotypisering i reklam skiljer sig mellan 

kommersiell tv och public service på en av Europas största tv-marknader, Tyskland. Utifrån 

fem variabler tittar de på slumpmässigt utvald reklam under en fyraveckors-period år 2008 

och kommer fram till att kvinnor i större utsträckning porträtterades i beroende roller medan 

män porträtterades i oberoende roller. Graden av stereotypisering var sju gånger högre hos 

kvinnor än hos män. När det kommer till stereotypisering på den kommersiella kanalen var 

graden högre när det gällde beteenden och fysiska egenskaper i jämförelse med public 

service, men där var stereotypisering å andra sidan vanligare när det kom till yrkesstatus 

(Knoll & Eisend & Steinhagen 2011). Trots att stereotyper minskat, visar dessa studier att 

kvinnor fortfarande befinner sig i underläge. Inte minst när de porträtteras i beroende roller. 

4.3. Omhändertagande kvinnor  

Den kvantitativa amerikanska studien Constructing gender stereotypes through social roles in 

prime-time television av Martha Lauzen, David Dozier och Nora Horan från år 2008 studerar 

de 6 största amerikanska tv-kanalerna, där bland CBS, NBC och Fox. Genom 128 program 

vill forskarna utläsa hur kvinnliga och manliga karaktärer skiljer sig åt. Både drama, komedi 

och reality-program undersöks i studien mellan åren 2005 och 2006. För att se hur rollerna 

gestaltas används två vinklar; interpersonella roller och jobbroller. Det visar sig att de 

kvinnliga rollerna hade mer romantiska relationer och en närmre relation med familj och 

vänner. De interpersonella relationerna var därmed fler hos de kvinnliga karaktärerna. De 

manliga rollerna hade i större utsträckning arbetsrelaterade relationer. Studien kommer även 

fram till att kvinnor och män hade interpersonella relationer i större utsträckning om kvinnor 

varit med och skapat programmen, medan karaktärerna snarare hade arbetsrelaterade 

relationer om det var män som låg bakom programmen (Lauzen & Dozier & Horan, 2008). I 

studien Gender Stereotypes in the Family Context: Mothers Fathers, and Siblings av bland 

annat Marian Bakermans-Kranenburg från 2013 förklaras att det finns två typer av 
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könsstereotyper hos föräldrar. Dessa två är implicita och explicita. De implicita stereotyperna 

existerar i vårt undermedvetna medan de explicita könsstereotyperna är direkt angivna och 

visar därmed öppet idéer om män och kvinnor. Pappor tenderar att tilldelas mer explicita 

stereotyper. De visar ofta en tydlig bild av hur en mamma och pappa skall bete sig i en 

familjerelation och de kan förklara detta öppet. Mammor tilldelas däremot implicita 

stereotyper vilka innebär att de redan bär med sig en underförstådd bild av hur rollerna ser ut. 

Män i familjerelationer anser i stor utsträckning att de hjälper till tillräckligt hemma samt att 

de är jämställda när det kommer till fördelning av vardagliga sysslor. Kvinnor tar på sig det 

förväntade ansvaret eftersom att den mer implicita stereotypen talar för inställningen att vara 

den omhändertagande, ansvarsfulla mamman (Bakermans-Kranenburg, 2013). Dessa 

ovannämnda studier förmedlar att kvinnor i regel tar på sig den omhändertagande rollen samt 

att de värnar om sina nära relationer. 

4.4. Sammanfattning av forskningsöversikt  

Den tidigare forskning som gjorts inom fältet “kvinnor och genus i media” visar att män har 

en dominerande roll och plats i medieinnehåll så väl som på film och i tv-serier. Kvinnor är 

däremot underrepresenterade. Stereotyper förekommer i dagens samhälle och dessa 

återspeglas i medieinnehåll på många sätt. Studier visar att kvinnor utsätts för stereotypisering 

i större utsträckning än män och att män i allmänhet porträtteras mer fördelaktigt. Stereotyper 

förekommer dock inte i lika stor utsträckning i Europa på public service-kanaler som på  

kommersiell tv. Kvinnor är och har länge varit underrepresenterade samtidigt som de ofta 

framställs på ett sexualiserande sätt. Trots detta, porträtteras kvinnor idag allt oftare som 

kapabla till stora och svåra utmaningar samt som mäktiga individer med pondus. 

4.5. Vårt bidrag  

Det saknas idag studier om tv-seriers normativa föreställningar och hur dessa upprätthålls i 

svenska tv-serier. Stereotyper och könsroller i svenska tv-serier är dessutom outforskade 

fragment. För att fylla denna forskningslucka är målet med denna studie att uppmärksamma 

och skapa medvetenhet kring svenska tv-seriers framställande av kvinnor samt att undersöka 

om det skett en förändring de senaste tio åren.  
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5. Teori 
I detta kapitel förklaras den valda teorin. Det teoretiska ramverk som används i denna studie 

innefattar genusteori och feministisk teori då materialet som undersöks syftar till att visa hur 

genusmedvetenhet visas i svenska tv-serier samt hur kvinnor framställs. Normer och 

stereotyper är bland annat två begrepp som förklaras då dessa även är centrala i analysen. I 

och med att en semiotisk analys genomförs, förklaras även semiotiken. 

5.1. Genus 

Begreppet könsroller och genus används ofta tillsammans men dessa begrepp är skilda från 

varandra. “Kön” innebär det biologiska kön en person föds med, medan “genus” ses som det 

bredare begreppet som skapas genom kulturen (Fagerström & Nilson, 2008). Begreppet genus 

används för att skapa större förståelse för de normer, uppfattningar och idéer som tillsammans 

formar en människas sociala kön. Det finns mycket normer och generella uppfattningar om 

könen, men begreppet genus syftar på den relation som finns mellan könen och vad som anses 

vara kvinnligt och manligt. Genusforskning fokuserar till stor del på de rådande 

könsnormerna och menar att dessa förändras i takt med samhällets utveckling (Hirdman, 

2001). Genus som begrepp kan även komma till användning när det talas om kvinnliga och 

manliga roller i samhället och hur dessa återspeglas. Begreppen femininitet och maskulinitet 

är även två begrepp som ofta används i detta sammanhang. Dessa syftar till att skilja på män 

och kvinnor och förklara vad som är typiska kvinnliga och manliga egenskaper. Exempelvis 

kan det ses som en självklarhet att en kvinna är passiv och omhändertagande, tycker om att 

klä sig i fina kläder och bära smink. Dessa egenskaper är inte biologiska, utan har skapats 

genom den kulturella kontext kvinnan vuxit upp i. Kvinnor porträtteras allt oftare som starka, 

men detta attribut är nästintill genomgående kopplat till objektifiering (Carter & Steiner, 

2004). Det senaste decenniet har genusbegreppet utvecklats och innehåller idag en rad nya 

infallsvinklar och perspektiv för att representera alla kvinnor (Fagerström & Nilson, 2008). 

5.2. Begrepp inom genus 

Genuskontraktet syftar på att mannen är normen i samhället och att kvinnan därmed är 

underordnad. Begreppet myntades redan 1980 och förändras ständigt i takt med samhällets 

utveckling (Hirdman, 2001). 
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Granskning av medieinnehåll ur ett genusperspektiv görs för att se hur dessa representerar 

kvinnor och män samt på vilket sätt medierna upprätthåller genusordningen. Att göra denna 

granskning är att granska genusslentrianen som betyder att det är svårt att se maktordningen 

på grund av att människan är så van vid de rådande stereotypa bilderna av hur män och 

kvinnor bör bete sig (Fagerström & Nilson, 2008). 

Normer är osynliga regler och beteenden som förväntas av människor i ett visst samhälle. 

Dessa normer finns för att människor ska veta hur de ska bete sig i utsatta situationer. 

Människor förväntas bete sig på ett visst sätt beroende på om man är exempelvis mamma eller 

pappa och det är när en mamma beter sig som en typisk mamma och när en pappa beter sig 

om en typisk pappa, som normerna uppfylls. En mamma är ofta tillgänglig, kärleksfull, sätter 

inte sig själv i första hand och tar ofta stort ansvar i hemmet och i familjen. Det som 

kännetecknar normerna för hur en pappa bör vara är att han är teknologiskt kunnig, auktoritär 

och har sista ordet i val som kan påverka familjen. De traditionella normerna har följt med in i 

arbetslivet. Förr tog kvinnan hand om hemmet medan mannen var på arbetet, men när kvinnor 

sedan började arbeta ställdes inte enbart krav på henne hemma utan dessutom på arbetet där 

det nu förväntades att hon skulle prestera på mannens nivå. Detta har lett till att arbetet och 

hemmet drar i kvinnan från två olika håll för att få hennes tid (Lindsey, 2016). 

Stereotyper är roller som personer inom samma sociala grupp tilldelas. Dessa är ibland 

positiva, men oftast negativa och kan många gånger leda till negativa konsekvenser för en 

specifik grupp (Lindsey, 2016). De negativa konsekvenserna syftar inte enbart på de 

obehagliga känslor som uppstår hos den utsatta, utan på samhällsproblemet. Stereotyper antar 

att alla personer i en viss grupp är likadana, och kategoriserar därför människor och placerar 

dessa i rätt grupp. En person som använder sig av stereotypisering antar därför att en person 

tillhör en viss grupp och har vissa egenskaper innan hon vet tillräckligt mycket om personen i 

fråga. Stereotypisering kan kopplas samman med förutfattade meningar. Detta innebär att man 

antar sig ha all information om en person och därigenom kan avgöra hur denna är. Stereotyper 

är komplexa, i och med att det finns både positiva och negativa. Att en kvinna tycker om att 

bry sig om sitt utseende är inte något negativt i sig, det är däremot uppfattningen om att allt 

annat är okvinnligt som är fel (Person & Simpson, 2001). Både män och kvinnor utsätts för 

stereotyper (Lindsey, 2016).  
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5.3. Semiotik  

Semiotikens grundare, Ferdinand de Saussure, studerade både talet och skriftspråkets 

uppbyggnad. Hans forskning bottnade sig i att reda ut hur relationen mellan olika tecken 

förhåller sig till varandra och han menade att det finns en koppling mellan ett materiellt 

uttryck och ett immateriellt innehåll. Sambandet blir arbiträrt, dvs. villkorligt eller godtyckligt 

(Gripsrud, 2011). Tecken konstrueras av människor och förstås endast utifrån hur vi använder 

dem. Enligt semiotiken är det mottagaren, eller läsaren, som spelar stor roll i hur ett tecken 

uppfattas då läsaren hjälper till att skapa textens betydelse med hjälp av sin attityd, sina 

erfarenheter och sina känslor. All kommunikation innehåller koder och tecken som tolkas 

olika beroende på användare, och ger föreställningar om en verklighet. Ferdinand de Saussure 

talar även om det betecknade och det betecknande när det kommer till hur tecken relaterar till 

andra tecken. Det betecknade är den mentala uppfattningen som tecknet hänvisar till medan 

de betecknande är tecknets uppfattade utseende som då är socialt konstruerat (Fiske, 1990). 

När en bild visas ser vi först vad den föreställer för att därefter förbinda detta fenomen med 

våra tidigare erfarenheter och antaganden. Dessa två delar kallas inom semiotiken för 

denotation och konnotation (Gripsrud, 2011). 

5.3.1. Denotation och konnotation  

Den första beteckningen, denotation, är den första direkta betydelsen. Den andra 

beteckningen, konnotation, är den vidare och indirekta betydelsen (Gripsrud, 2011). På en 

denotativ nivå beskrivs alla händelser och repliker. Den denotativa analysen ger därmed 

läsaren en större inblick i händelseförloppet. Den indirekta betydelsen, konnotationen, bygger 

på uppfattningen från den denotativa nivån. Konnotationen innefattar tolkningar av innehållet 

och bygger på det underliggande budskapet. Dessa tolkningar är mer omfattande än 

denotationen i och med att dessa förklaras utifrån människans olika känslor och associationer. 

Dessutom kommer dessa från människans tankar. Detta innebär att det finns ett obegränsat 

antal variationer av konnotationer då alla människor tänker olika (Barnard, 2001). Vad något 

konnoterar kan även variera beroende på när i tiden det utläses. Ett tecken kan konnoteras 

som modernt för tio år sedan men konnoteras som omodernt idag. När det kommer till talet 

har tonfall och ansiktsuttryck en stor inverkan på vad som kan konnoteras beträffande det som 

sägs. Känslor och värderingar kan visa sig tydligare beroende på hur en person väljer att 
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uttrycka sig. När det kommer till semiotiska analyser görs ofta misstaget att konnotativa 

värden tolkas som denotativ fakta. Där måste en tydlig avgränsning göras genom att hålla den 

denotativa nivån simpel och faktamässig men ändå innehållsrik. Detta för att sedan kunna 

bygga vidare iakttagelserna till konnotationen (Fiske, 1990).  

5.4. Feminism  

Mellan 60- och 70-talet kom andra vågens kvinnorörelse som kämpade för kvinnors rösträtt 

och rätt till utbildning. Det var genom detta engagemang som feminister hoppades på att 

kunna förändra det ojämställda samhället en gång för alla. Feminism har politisk anknytning 

och etablerades i svensk politik inte minst under 2000-talet. På senare år har begreppet fått en 

positiv klang och idag är feminism en del av samhällsdiskussionen för att förändra synen på 

kvinnor. Begreppet kan därför kopplas ihop med förändring. Det grundläggande målet som 

feminist är att ändra på den maktordning som råder där mannen är överordnad kvinnan. 

Feminismen innefattar flera aspekter. 1. Att det på en kulturell nivå råder en nedvärdering av 

kvinnor. 2. Att även deras kroppar och vad de tvingats utstå genom historien nedvärderas.  

3. Att kvinnor fortfarande i regel har det största ansvaret för familjen. 4. Att kvinnor utsätts 

för våld och sexuella övergrepp. Problematiken ligger även i att män får större utrymme i det 

offentliga och därför värderas högre än kvinnor, som förknippas med det privata. Det finns 

många dimensioner av feminismen och dessa representerar olika stadier i den feministiska 

utvecklingen. Trots de olika inriktningarna med olika fokus, bygger dessa på en tradition som 

tillsammans kallas “feminism”. En viktig aspekt av feminismen är uppmärksammandet av 

objektifieringen av kvinnor i media och att detta medieinnehåll förmedlar en osann bild av 

den riktiga kvinnan. Detta leder följaktligen till en ej jämställd bild av kvinnan (Gemzöe, 

2014). Både i familjerelationer i tv-serier och i det verkliga livet kan stereotyper visa sig i 

olika grad och det varierar även från person till person hur pass stor grad av dessa “attityder” 

som återspeglas i personligheten. Detta grundar sig till stor del i en persons uppväxt. 

Uppfattningen om vad som anses vara kvinnligt och manligt grundas i en social ordning, 

könsmaktsordningen (Fagerström & Nilson, 2008). 
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6. Metod 
Detta kapitel presenterar den tillämpade metoden: semiotisk kvalitativ innehållsanalys. Även 

det valda materialet och motivering av urvalet framförs. Därefter förklaras analysverktyget, 

följt av tillvägagångssättet, tillförlitligheten och kritik och reflektion över den valda metoden. 

Den valda metoden är en semiotisk kvalitativ innehållsanalys då studien syftar till att 

djupgående undersöka framställningen av karaktärerna och hur de förhåller sig till varandra 

och sig själva. För att förstå karaktärerna på en djupare nivå och inte enbart beskriva element 

eller fenomen och lista hur många gånger dessa förkommer, krävs det att en kvalitativ analys 

genomförs. Då studien syftar till att undersöka rörlig bild, lämpar sig även en semiotisk analys 

bäst. Huvudkaraktärerna i ett antal utvalda serieavsnitt analyseras ur ett genusperspektiv med 

en feministisk vinkel. Den semiotiska analysen görs med hjälp av denotation och konnotation 

och besvarar därigenom frågeställningarna.  

6.1. Kvalitativ innehållsanalys  

En kvalitativ metod är motsatsen till en kvantitativ metod. Den innefattar mjuk data i motsats 

till hård data. Kvalitativa metoder kan bestå av intervjuer och observationer samt analyser av 

text och bild. Syftet med en kvalitativ metod är att lösa problem och svara på hur samhället är 

uppbyggt. Frågorna kan vara specifika eller övergripande, men det vanliga är att undersöka 

hur vardagen ser ut. Genom människors vardag kan samhällsproblem ur olika perspektiv 

belysas. Vid kvalitativa analyser ska skillnader och utmärkande fenomen hittas (Ahrne & 

Svensson, 2015). Vid exempelvis analys av en scen ur en serie granskas vilket språk, intryck 

och känslor som används och vilken betydelse dessa faktorer har för tittaren.  

En kvalitativ analys kan enbart bli begriplig när den sätts in i en kontext och ses i sin helhet. 

Metoden grundar sig i ontologiskt- och kunskapsteoretiskt antagande. Ontologiskt antagande 

är uppfattningen om vad som kan existera i vår verklighet utanför människan. 

Kunskapsteoretiskt antagande innebär hur människan uppfattar det som existerar och vilken 

teoretisk status dessa uppfattningar har. Tillsammans bidrar dessa till förståelse för helheten. 

Egenskaper som ofta förknippas med en kvalitativ metod är värde och motiv, innebörd, 

beteenden, erfarenheter och handlingar. I mänskliga upplevelser eller situationer kan inte allt 

mätas. Dessa situationer kan inte förklaras som hårddata på samma sätt som en kvantitativ 

analys gör. Känslor som glädje, ånger, ilska och vemod kan inte mätas och sättas in i ett 
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diagram, utan anses ha en kvalitativ komponent som kan förklaras som det rent mänskliga 

(Starrin & Svensson, 1994). 

6.2. Material  

Materialet kan ses som en spegling av verkligheten och det kan därför visa på hur något ser ut 

och är (Ahrne & Svensson, 2015). Serierna, i detta fall, är verktyg som används för att få svar 

på hur något är. Materialet i studien är Andra Avenyn och Bonusfamiljen och båda serierna 

vänder sig till unga vuxna och vuxna. Andra Avenyn består av tre säsonger och har 

sammanlagt 183 avsnitt. Bonusfamiljen består av en säsong med tio avsnitt (SVT, 2017). 

Materialet från serierna Bonusfamiljen och Andra Avenyn samlades in via SVT Play där båda 

seriernas första säsonger fanns tillgängliga. Båda serierna sändes på SVT när de var aktuella. 

6.3. Urval 

Materialet består av alla tio avsnitt från Bonusfamiljens första säsong och 20 avsnitt från 

Andra Avenyns första säsong. Anledningen till valet av olika mängd avsnitt per serie är att 

Bonusfamiljens avsnitt är 40 min långa och Andra Avenyns avsnitt är 20 min långa. På så vis 

har lika mycket tid lagts på att avläsa material från de båda serierna. Med kännedom om att 

SVT inte skulle behålla Andra Avenyn i Öppet Arkiv länge till, gjordes analysen av de 

avsedda avsnitten från Andra Avenyn i ett tidigt skede av studien. Till att börja med tittades 

materialet igenom för att få inblick i serien och lära känna alla karaktärer. Därefter valdes 

avsnitt ut från vardera serie, innehållandes specifika scener som anses ha stor relevans för  

studiens syfte och frågeställningar. Studien fokuserar på fyra kvinnliga huvudkaraktärer, två 

från varje serie, Lotta och Ulla från Andra Avenyn och Lisa och Katja från Bonusfamiljen. 

Dessa kvinnor valdes ut på grund av deras rollstorlek och relevans i serierna samt deras olika 

personligheter. De valdes främst ut för att det finns ett intresse i att se om det skett en 

normbrytande förändring i hur kvinnor presenteras i två serier gjorda med tio års mellanrum. 

Anledningen till varför kvinnliga karaktärer i medelåldern valdes ut trots att många unga 

kvinnliga karaktärer förekommer i serierna, beror på att de utvalda karaktärerna berör 

studiens frågeställningar. Efter att ha undersökt materialet, blev det tydligt att mycket av det 

som rör de yngre karaktärerna inte berör frågeställningarna. För att fokusera studien och 

tydligt visa på en riktning, valdes enbart kvinnor ut och därmed inga män. För att visa hur 

kvinnor framställs kan det vara bra att beskriva hur män framställs, men då denna studie 
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bygger på flera kvinnliga karaktärer från varje serie, gjordes ett urval av enbart kvinnliga 

karaktärer. Detta för att analysen inte skulle bli för omfattande i relation till resterande kapitel 

i studien.  

6.4. Analysverktyg  

Analysverktygen i denna studie är denotation och konnotation. Exempel på hur denotation 

och konnotation fungerar i praktiken: ”Lotta går in i köket och säger hej till Roland och tittar 

på klockan på väggen”. Om samma scen utläses på en konnotativ nivå kan den tala om att 

Lotta tittar på klockan för att hon vill visa för Roland att de håller på att bli sena. När 

materialet undersöks på en denotativ nivå beskrivs hela scenen på ett objektivt vis. Vid den 

konnotativa analysen väljs ett antal utmärkande händelser eller repliker ut ur scenen där 

karaktärers sätt att tala beskrivs. På så sätt kan händelsen och karaktären vidare utredas och 

tolkas. Denotation och konnotation passar väl i denna studie då materialet består av rörlig 

bild. På så vis kan både beteenden och uttalanden analyseras på en konnotativ nivå för att 

besvara frågeställningarna.  

Följande frågor ställs till materialet: 

6.5. Tillvägagångssätt 

Då en kvalitativ analys genomförs är det ett omfattande material som bearbetats. Fokus ligger 

på de utvalda kvinnliga huvudkaraktärerna och hur dessa framställs avseende könsroller, 

stereotyper och normer. Till att börja med samlades materialet in till den tidigare forskningen 

samt teoridelen. Materialet kontrollerades så att det kunde kopplas samman med 

frågeställningarna. Analysmaterialet och karaktärerna valdes sedan ut utifrån 

frågeställningarna. Första säsongen av de båda serierna tittades igenom för att få en djupare 

förståelse för de båda serierna och dess karaktärer. Därefter valdes frågor ut till materialet för 

att således kunna besvara frågeställningarna. Frågorna till materialet delades in i två 

kategorier för att beröra alla områden. Dessa kategorier är interaktion och personlighet. 

Interaktioner Personlighet

Hur beter sig huvudkaraktärerna? 
Vem har makt? 
Vem tar ansvar? 
Vem är undergiven?

Hur visar sig huvudkaraktärernas personligheter?
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Utifrån dessa frågor valdes passande scener ut. Därefter analyserades varje scen utifrån en 

denotativ nivå. Här beskrivs miljö- och händelseförloppet och interaktionen mellan 

karaktärerna. För att vidare kunna besvara första frågeställningen gjordes en analys utifrån en 

konnotativ nivå. Denna utfördes med hjälp av det analysschema som skapats. Den 

konnotativa analysen beskriver noggrant vad repliker och händelser innebär samt vad dessa 

kan tyda på ur ett djupare perspektiv. Här tas därför ansiktsuttryck och tonläge med. Med 

tanke på det material som analyseras och de frågor som ställs, beslutades att enbart 

analysverktygen denotation och konnotation behövdes. Detta var ett aktivt val då syftet med 

analysen kunde uppfyllas enbart med hjälp av dessa. Det ansågs således att det inte fanns 

anledning att använda exempelvis koder och tecken i analysen. Med hjälp av denotation och 

konnotation kunde fakta samt det som kan tolkas mellan raderna utläsas för att besvara 

frågeställningarna.  

Det första urvalet av scener bidrog till en överblick för att kunna utläsa vilka scener som 

kunde kopplas till frågeställningarna. Antalet scener blev därmed högt. För att skapa större 

relevans, gjordes ytterligare ett urval av nyckelscener. Varje nyckelscen innehåller olika 

aspekter av varje karaktärs personlighet och handlingar. Efter att ha genomfört den denotativa 

och konnotativa analysen, och på så vis svarat på studiens första frågeställning, gjordes en 

sammanställning av det som framkommit i analysen för vardera serie. För att kunna besvara 

studiens andra frågeställning jämfördes resultatet av analysen av vardera serie. Detta för att 

avgöra om det fanns någon skillnad i hur serierna framställer könsroller, stereotyper och 

normer med utgångspunkt från ett genusperspektiv. Studiens tredje frågeställning angående 

Bonusfamiljens eventuella normbrytande i jämförelse med Andra Avenyn besvaras i 

slutskedet av studien. 

6.6. Tillförlitlighet 

För att denna studie ska uppnå en akademisk nivå, krävs det bland annat att teori lägger 

grunden för undersökningen (Esaiasson & Gilljam & Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

Genom att använda teorier som andra forskare använt, stärks studiens tillförlitlighet då det 

därigenom finns andra studier att jämföra denna med. Begreppen validitet, begreppsvaliditet, 

resultatvaliditet och reliabilitet har varit centrala i utformningen av studien. Validitet är vikten 

i att det undersökta materialet överensstämmer med teori. Teorin lägger grunden för 
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undersökningen och det har därför krävts stor precision vid val av teori, material, 

frågeställningar och problem så att dessa är korrekt sammankopplade. Problemformuleringen 

är det teoretiska, medan undersökningen i sig är det operationella. När dessa kopplas samman, 

finns en god validitet. Begreppsvaliditet innebär att systematiska fel inte förekommer i 

studien och resultatvaliditet innefattar att det som sägs ska undersökas verkligen undersöks. 

För att uppfylla både begreppsvaliditet och resultatvaliditet krävs det att väl valda 

mätinstrument används i analysen. Detta för att inte riskera att systematiska fel uppstår. 

Dessutom bör frågeställningarna och syftet besvaras i analysen i takt med att det som utlovas 

genomförs. För att skapa en god resultatvaliditet krävs en hög närvaro hos skribenterna. Inte 

minst när det kommer till datainsamlingen. Denna process kan leda till låg resultatvaliditet om 

det förekommit stress eller om arbetet inte utförts med noggrannhet. För att studien ska ses 

som tillförlitlig behövs dessutom en hög reliabilitet. Detta innebär att slumpmässiga fel eller 

slarvfel inte får förekomma i studien. Med en hög reliabilitet och en genomarbetad 

begreppsvaliditet uppfylls resultatvaliditeten (Esaiasson & Gilljam & Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). För att inte riskera slarvfel kommer studien därför korrekturläsas ett 

flertal gånger av utomstående parter. Tillförlitligheten ökar även genom att begrepp beskrivs i 

början av studien, således läggs grunden för resterande delar. Med dessa begrepp som 

hjälpmedel blir studien mer förståelig och bidrar till en stabil grund.  

Då denna studie är kvalitativ finns en risk att egna åsikter kommer fram mellan raderna. Detta 

på grund av att materialet i form av scener ur serieavsnitt beskrivs på en denotativ och 

konnotativ nivå. Den konnotativa nivån bidrar till slutsatser, och det är i dessa som egna 

åsikter och erfarenheter kan lysa igenom. För att minska denna risk, krävs stor precision och 

opartiskhet. Det är dessutom enbart de första tio avsnitten i Bonusfamiljen, samt de 20 första i  

Andra Avenyn som valts ut som material i studien. Det kan leda till att resultatet inte blir så 

djupgående som det hade kunnat bli. Om exempelvis hela serierna och alla dess avsnitt 

analyserats, hade resultatet blivit mer nyanserat och korrekt. Enbart två karaktärer per serie 

studeras vilket innebär att alla kvinnor i serierna inte studeras. Detta gör att studien inte 

besvarar frågeställningarna helt rättvist. Urvalet i studien argumenterar trots detta för varför 

materialet valts ut som det gjorts.  
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6.7. Metodkritik  

Redan på 60-talet kritiserade Johan Asplund den kvalitativa metoden. Med åren har dock 

metoden blivit allt mer etablerad bland forskare inom det samhällsvetenskapliga fältet. Trots 

detta kvarstår det problem när kvalitativ metod utförs (Ahrne & Svensson, 2017). 

Studiens metod, en semiotisk kvalitativ innehållsanalys, är mer subjektiv i kontrast till en 

kvalitativ metod. Vid studier om människor och samhälle tolkas budskap utifrån olika 

erfarenheter, värderingar och kunskapsnivåer. Dessa faktorer kan därmed spela in på 

resultatet. I och med att en sådan studie inte bygger på statistik utan människors tolkningar, 

kan trovärdigheten minska. Vid kvalitativa studier kan det dessutom vara svårt att inte gå för 

nära ämnet och bli personlig. Det kan påstås att kvalitativa metoder skapar en djupare 

förståelse för objektet och fenomenet, samt att analysen blir djupare. En kvantitativ metod 

kräver dock också djup för sin trovärdighet. Det är dessutom inte säkert att en lång intervju 

eller analyserande av många inriktningar bidrar till en nyanserad studie. Det som bör ligga i 

fokus är precision och väl utförda frågeställningar. Myten om att det krävs mer kreativitet i en 

kvalitativ metod stämmer inte heller. Vid en kvantitativ studie krävs det att intresset är lika 

stort som vid en kvalitativ studie. Det krävs även lika bred kunskap och förståelse för 

tolkande vid kvalitativa studier som vid kvantitativa. Därmed går det inte att påstå att 

kvalitativa studier passar de som kan tolka och förstå material bättre. Slutligen, till skillnad 

från kvantitativa studier, finns det ingen färdig analysmodell utan det krävs att egna verktyg 

görs (Ahrne & Svensson, 2017). 

6.8. Metodreflektion 

Val av metod föll sig naturligt. Dels för att metoden ansågs passande i avseende till hur det 

insamlade materialet skulle avläsas, men även på grund av den förkunskap om metoden som 

fanns sedan tidigare. Att vara mer införstådd och insatt i metoden sedan innan skapade 

trygghet och på så vis kunde mycket tid sparas och läggas på avläsning och bearbetning av 

materialet. I och med dessa förkunskaper fanns en risk att förenkla arbetet och inte se nya 

infallsvinklar. Om en ny metod valts hade mer tid lagts på att förstå och applicera denna 

metod på vårt material. Även då skulle det funnits en risk att arbetet försvårats och att 

materialet inte avlästes korrekt. Medvetenhet om dessa risker rådde och nu i efterhand står det 

klart att utförandet av analysen inte präglats av någon förenkling. Som metod har den 
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semiotiska kvalitativa innehållsanalysen fungerat bra. Mycket på grund av den förkunskap 

som fanns innan arbetets start, men även på grund av det stora intresse att besvara 

frågeställningarna.  
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7. Analys  
Detta avsnitt presenterar analysen av Andra Avenyn och Bonusfamiljen. Analysen delas in i 

denotationer och konnotationer där nyckelscener från varje serie med respektive karaktär tas 

upp. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av karaktärerna från respektive serie. 

7.1. Andra Avenyn 

7.1.1. Lotta  

Denotation, nyckelscen 1, avsnitt 2, min 07.40-08.40  

Lotta kommer in i köket och tittar på sin man Roland som sitter och bläddrar i en tidning och 

säger “Är du färdig?”. “Om jag är färdig?”, utbrister Roland och förklarar att han varit färdig i 

ungefär en timme. Roland tittar upp mot Lotta och de båda skrattar till lite kort. Roland ropar 

på Josefin och säger att hon ska “rappa på” och fortsätter sedan att läsa i tidningen. Lotta tittar 

på Roland och säger “Jaha, då har vi ju besök av skattemyndigheten idag och sen är det det 

där mötet på skolan”. “Möte? Vadå för möte på skolan?”, säger Roland och tittar på tv:n på 

väggen där de har en planeringskalender. Han läser högt från kalendern att mötet ska handla 

om mobbning och utpressning och säger “Nae” för sig själv. Lotta säger “Men du slipper, du 

behöver inte, jag tar det”. “Nej, men det är klart jag kommer men då blir det sen middag 

ikväll”, säger Roland. Lotta lägger ner saker i sin väska och säger att hon ska ut och äta 

middag med “skattejuristen Hans ikväll”. Roland suckar och svarar “Jaha”. Josefin kommer 

ner i köket. “Vad söt du var idag”, säger Roland. “Du med”, säger Josefin och Lotta hakar på 

och säger “Jag med väl?”. “Jaha då åker vi då”, säger Lotta och lyfter upp sin väska. “Jag tar 

min”, säger hon och tittar på Roland varpå han svarar att han tar sin. De syftar på sina bilar. 

Konnotation  

När Lotta kommer ner i köket med bestämda, något stressade steg, och möter Rolands 

irriterade blick bryr hon sig inte om det utan ser det som en självklarhet att hon får ta hur lång 

tid på sig som hon vill till att göra sig färdig. När det är Roland som ropar på Josefin märks 

det att han börjar bli stressad men att han inte tänker tjata på Lotta. Det är lönlöst. Lotta talar 

om för Roland vad dagens planer är vilket visar på att det är hon som har koll på deras 

schema och vad som behöver göras. Hon vill visa att hon tar tid till föräldramötet trots hennes 

späckade schema och säger till Roland på ett lättsamt sätt att hon kan gå dit istället för dem  

båda. När Roland muttrar om att middagen kommer bli sen verkar Lotta oberörd och 
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känslokall. Hon säger kort och bestämt att hon ska ut och äta middag med ”skattejuristen 

Hans ikväll”. Lotta ger ett starkt intryck av att hon har många bollar i luften och är 

självständig. Genom att avsluta scenen med att säga “Jaha då åker vi då?” bestämmer hon att 

när hon är färdig ska alla andra också vara färdiga att åka. 

Denotation, nyckelscen 2, avsnitt 5, min 03.20-03.30  

Det är kväll och Lotta och Roland står i hallen. Josefin ska ha tjejkväll. Lotta ropar “Pappa 

och jag går nu!”, varpå Josefin kommer ner i hallen och svarar “Okej”. Lotta tittar på Josefin 

uppifrån och ner och säger “Men ska du se ut så där? Det ser ut som ett nattlinne?”. Roland 

avbryter och säger “Låt henne ha på sig vad hon vill”. 

Konnotation  

Lotta tittar på Josefin med en ifrågasättande och hård blick och säger med upprörd och 

bestämd röst: “Ska du se ut så där? Det ser ut som ett nattlinne”. Josefin blir inte upprörd över 

sin mammas uttalande men det säger något om Lotta som person och mamma när hon säger 

så till sin dotter. När Roland säger “Låt henne ha på sig vad hon vill”, suckar Lotta åt Roland 

och samtalsämnet bryts. Detta tyder på att Lottas raka och överlägsna stil följer med henne 

även in i mammarollen. Hon tänker inte på att det hon säger till sin dotter kan få negativa 

konsekvenser för dotterns självförtroende. 

Denotation, nyckelscen 3, avsnitt 13, min 04.00-04.12 

Lotta och Roland står i köket. Lotta packar sin handväska och pratar samtidigt. Roland står 

iklädd sin morgonrock. “Måste du sova över?”, säger Roland. “Ja, vi ska jobba sent”, säger 

Lotta och fortsätter stänga igen sin väska. “Jag tänkte att vi kunde vara hemma nu när Josefin 

har det lite tufft”, säger Roland. Lotta håller handen på sin midja och säger “Men du är ju 

hemma? Jag är tio minuter bort. Det är bara att ringa om det är något”. Josefin kommer ner till 

köket och säger att hon ska gå till skolan. “Ha det bra”, säger Roland. “Och du gumman, ring 

om det är nåt”, säger Lotta till Josefin. Josefin skrattar till. Roland går förbi Lotta och ger 

henne en blick. Lotta tittar tillbaka och skrattar innan hon lämnar rummet. 

Konnotation  

I denna scen är könsrollerna ombytta då det är Roland som tar det känslomässiga ansvaret och 

Lotta verkar oberörd; hon “är bara tio minuter bort”. Känslan genom hela scenen är att Lotta 

inte förstår allvaret. Detta kan grunda sig i Lotta och Rolands maktspel mot varandra men här 
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väljer Roland att inte spela något spel utan endast vara sin viktigaste roll i livet, rollen som 

pappa. När Roland med lätt uppgiven röst frågar om Lotta måste sova över märks det på 

Rolands röst att han för en kort stund tror att han kan få Lotta att ångra sig och inse vikten av 

att vara hemma för Josefins skull. Lotta verkar inte läsa av Roland och svarar kort ”Ja, vi ska 

jobba sent”. När Lotta säger “Och du gumman, ring om det är något” märks det på Roland att 

han tycker att Lotta är falsk och inte tar sitt fulla ansvar som mamma. Josefin verkar förvånad 

över sin mammas uttalande i och med att hon skrattar till. När Roland ger Lotta en arg och 

besviken blick, ser Lotta ut att inse att hon kan ha betett sig dumt. Hon skrattar nervöst till 

som för att släta över situationen och verkar snabbt gå vidare då hon rusar iväg till jobbet. 

7.1.2. Sammanfattning Lotta  

De tre nyckelscener Lotta är med i visar tydligt hur hon är som person och besvarar således de 

frågor som ställts till materialet. Hon visar vid ett flertal tillfällen att hon trivs med att ha 

övertaget i relationer. Genom att tydligt visa för sin omgivning att hon har en agenda, 

samtidigt som hennes bestämda personlighet ofta finns med mellan raderna, vet folk omkring 

henne att det är lönlöst att säga emot. Genom sitt sätt att handla visar hon att hon har kontroll, 

tar ansvar, är bestämd, en aning nonchalant och trivs i sin maktposition. Hon lyckas dock inte 

alltid hela vägen. I nyckelscen två framgår detta då familjemedlemmarna lugnt tar ner henne 

på jorden igen när hon försöker utöva makt. Hon får inte bestämma vad Josefin ska ha på sig. 

Det finns dock ett bakomliggande omhändertagande och ansvar om dottern då hon blir orolig 

för Josefin. Könsrollerna i scenerna med Lotta blir oftast omvända när det kommer till 

omhändertagande och känslomässigt ansvar men just i nyckelscen två tar hon på sig 

”mamma-rollen” då Roland inte förstår eller ser problemet i situationen. Ett tydligt exempel 

när könsrollerna byts kan ses i nyckelscen tre där Roland tar det känslomässiga ansvaret och 

Lotta istället är nonchalant i ett försök att inte se allvarligt på situationen. Josefins förvånade 

skratt tyder även det på att Lotta i regel inte är en omhändertagande mamma. Lotta har dock 

fortfarande kvar makten och sin självständighet i och med att hon väljer att gå och Roland inte 

säger ifrån ordentligt. Detta indikerar att hon inte låter sig underordnas mannen. 

7.1.3. Ulla 

Denotation, nyckelscen 1, avsnitt 1, min 16.24-16.50 

Kim står utanför skolan och kysser sin flickvän när hans pappa Tony närmar sig. Tony säger 
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Kims namn högt och fångar hans uppmärksamhet. “Skulle vi kunna prata du och jag? Fick du 

paketet?”, säger Tony och kommer ytterligare lite närmare varpå Kim svarar “Vad vill du 

egentligen?”. Tony svarar “Jag skulle vilja lära känna dig bättre” varpå Kim kontrar med 

“Varför då?”. Tony rycker på axlarna och förklarar igen att han vill lära känna Kim, för att han 

är hans pappa. Kim säger “Om det inte hade varit för dig så hade min mamma levt idag!”. 

Tony tittar Kim rakt in i ögonen, tar ett kliv närmare honom och säger “Jag kommer aldrig 

förlåta mig själv för det”. En kvinna närmar sig. Det är rektor Ulla. Hon ställer sig bredvid 

Kim och tittar på Tony och säger “Kan jag hjälpa dig med något?” varpå Tony svarar “Nej”. 

Ulla förklarar att de inte vill ha obehöriga på skolans område. “Jag pratar lite med Kim här 

bara”, säger Tony och tittar mot Kim. Ulla tittar på Kim och säger “Känner du honom?” varpå 

Kim svarar nej. Ulla vänder blicken mot Tony och säger “Jaha, jag får be dig gå då”. Tony 

tittar på både Ulla och Kim innan han vänder sig om och går. Ulla står bredvid Kim och 

väntar tills Tony lämnat skolgården. 

Konnotation  

Stämningen är spänd då det tydligt framgår att Kim inte vill tala med Tony. Spänningen som 

hänger i luften mellan de två verkar Ulla känna av när hon närmar sig. Ulla utstrålar trygghet 

och när hon säger “Kan jag hjälpa dig med något?” säger hon det med en lugn och bestämd 

men ändå vänlig ton. Det märks att Ulla känt igen Kims obekväma kroppsspråk och därför 

valt att närma sig platsen. När Tony svarar “Nej”, och Ulla lugnt men bestämt förklarar att de 

inte vill ha obehöriga på skolan visar hon sin maktposition samtidigt som hon vill hjälpa Kim. 

Med ett lugnt och bestämt förhållningssätt behöver hon aldrig höja rösten. När Ulla frågar om 

Kim känner Tony uppstår en känsla av att hon känner till den situation som råder mellan Kim 

och Tony. “Jaha, jag får be dig gå då”, säger Ulla rakt för att sedan stå kvar bredvid Kim tills 

Tony gått därifrån. Ulla står därmed upp för sin elev och visar pondus gentemot Tony. Skolan 

är hennes arena. 

Denotation, nyckelscen 2, avsnitt 2, min 21.50-22.30  

Det är föräldramöte om mobbning, utpressning och sexuella trakasserier som förekommer på 

skolan. Ulla står framme vid tavlan och pratar om vad som skett. Mitt i en mening blir hon 

avbruten av en förälder som säger “Men vad tänker ni göra åt saken då?”. “Jag kommer precis 

till det” säger Ulla. “Vi är igång med ett projekt som vi kallar för tryggskola.nu”, säger Ulla 

och tittar runt på alla föräldrar. “En hemsida? Jo, men nu känner vi oss mycket tryggare!”, 
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utbrister samma förälder som tidigare avbrutit Ulla. “Vi kanske ska låta Ulla prata till punkt”, 

säger Lotta som också är på mötet. Föräldern som avbröt tittar på Ulla och säger “Okej, 

skolan ska dra igång ett projekt?”, och viftar med sin arm för att signalera att Ulla ska 

fortsätta prata. “Just det, problemet är att hitta resurser”, säger Ulla. 

Konnotation  

Ullas lugn och självsäkerhet är det som är tydligast vid detta möte. Utan att höja rösten eller 

säga till föräldrarna när de avbryter henne, berättar hon tydligt vilka problem som påträffats 

på skolan och att konsekvenserna av dessa kan bli mycket allvarliga. En av föräldrarna är 

otrevlig mot Ulla och ifrågasätter nästan allt hon säger, något som Ulla inte bryr sig om utan 

fortsätter lugnt att prata efter att ha blivit avbruten. Hon ger inte minsta antydan till att hon är 

irriterad över situationen. Detta visar på hennes lugna och självsäkra sida och det ansvar hon 

är villig att ta för de problem som pågår på skolan. 

Denotation, nyckelscen 3, avsnitt 9, min 05.35-05.45  

Ulla blir intervjuad av tv och en reporter frågar “Hur illa är det ställt egentligen?”. Ulla tittar 

in i kameran och sedan mot reportern och svarar “Ja, sånt här överdrivs ju ofta i media men… 

Det innebär inte att vi inte tar problematiken på allvar. Jag skulle verkligen önska att vi hade 

resurser till att kunna arbeta förebyggande mot våld och hot i skolan.” 

Konnotation  

Ulla visar att hon är professionell och självsäker i sitt jobb. Reportern låter anklagande i sin 

ton när han frågar Ulla hur det egentligen är ställt på skolan, men Ulla låter inte osäkerheten 

ta överhanden utan lägger över ansvaret på media genom att säga att de ju ofta brukar 

överdriva, men att skolan trots det tar problematiken på största allvar. Ulla visar även att hon 

tar sitt arbete mycket seriöst och att hon tar ansvar för såväl elever som sig själv i rollen som 

rektor. Hon tar även tillfället i akt att använda mediesituationen till att ge politikerna en känga 

som inte ger skolan tillräckliga resurser att arbeta förebyggande. 

Denotation, nyckelscen 4, avsnitt 17, min 11.10-11.17  

Rasmus gläder sig över att David och Roxanna kommer så bra överens och Ulla håller med. 

Rasmus sitter i soffan i vardagsrummet och Ulla sitter mittemot. “Men snart flyttar de väl ut”, 

säger Rasmus. “Nej du… Det är några år kvar”, säger Ulla och ler mot Rasmus. “Sen kommer 

de väl och hälsar på nån gång om året… I bästa fall”, säger Rasmus varpå Ulla lutar sig fram 
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mot Rasmus och svarar “Ja, för att de har sina egna liv ja. Det var väl det som var poängen”. 

Rasmus tittar på Ulla och säger “Men… du… har du tänkt på om vi skulle fått egna barn?”. 

Det är nästan så att Rasmus fäller en tår. Ulla smeker hans kind och säger “Du, nu blev det så 

här för oss. Men vi har ju fosterbarnen, det är väl inte så illa?”. Rasmus fortsätter prata om att 

de aldrig kommer få uppleva att ha egna barnbarn och Ulla ler och säger “Men vi har ju 

fosterbarnbarnen?”. De båda ler mot varandra. 

Konnotation  

I denna scen visar sig Rasmus mycket osäker och skör. Det märks att han suttit och funderat 

på vad han ska säga. Han låter nere och försiktig. När Rasmus börjar prata är egentligen Ulla 

på väg att lämna rummet men så fort Ulla förstår att Rasmus är ledsen och fundersam sätter 

hon sig genast ner igen. Hon lutar sig fram mot honom för att verkligen visa på sin närvaro. 

Hon finns där för honom när det är tufft. Hon svarar på det Rasmus säger med stor omtanke 

och ömhet i sin röst. Hon försöker vända allt negativt till positivt. När Ulla säger “Men du, nu 

blev det så här för oss” vill hon påminna Rasmus om att hon såklart också skulle ha velat ha 

egna barn tillsammans, men att det inte gick. Hon vill mötas på mitten och komma överens 

om att de ska vara tacksamma för att de har David och Roxanna. 

7.1.4. Sammanfattning Ulla 

Ulla visar genomgående i alla nyckelscener att hon är vänlig, lugn och omhändertagande, men 

att hon dessutom har pondus och makt, samt utövar sitt yrke på ett professionellt sätt. Trots att 

hon inger stor respekt, utövar hon aldrig sin makt på ett hotfullt eller överlägset vis. Det är 

oftast i syfte att hjälpa till och skapa förändring. Ullas karaktärsdrag kan uppfattas som 

kvinnliga, men som de utvalda scenerna visar sker ofta en omvandling av könsrollerna. Detta 

i form av att hon inte låter sig tystas ner. Detta gäller främst i hennes yrkesroll. Trots att hon 

är lugn och omhändertagande, har hon en mer rationell sida än Rasmus. Hennes relation till 

Rasmus är därmed inte så könsstereotyp, men däremot visas detta ännu tydligare i hennes 

yrkesroll där hon bryter mot könsnormerna.  
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7.2. Bonusfamiljen 

7.2.1. Lisa  

Denotation, nyckelscen 1, avsnitt 1, min 03.36-04.29 

Lisa springer ner för trappan i villan och ropar till sin son Eddie att hon ska göra en macka åt 

honom. Hon ber honom samtidigt att skynda sig lite. Lisas kille Patrik frågar om hon behöver 

hjälp, varpå hon svarar “Nej, det är lugnt”. Hon går genom köket och säger “Godmorgon” till 

Patriks son William samtidigt som hon tar honom på huvudet med båda händerna och pussar 

honom där för att sedan röra honom lätt över ryggen. William svarar “Hej, godmorgon”. Lisa 

frågar hur det är och William svarar att det är bra. Lisa fortsätter konversationen genom att 

fråga hur det känns att snart fylla år. William svarar “Kul, bra”. “Härligt!”, svarar Lisa. 

Sekunden efter skriker hon högt på sin son Eddie. Patrik säger till Lisa att det finns en 

önskelista på kylen. Hon svarar “Jaha, kul!”. Hon vänder sig från diskbänken där hon 

förbereder Eddies macka och läser upp det som står på listan. Hon undrar vad en pikétröja är 

och William förklarar. Patrik läser därefter upp Eddies önskelista och undrar vad “Killer 

Instinct” är. Lisa svarar snabbt att det är ett datorspel och skriker sedan ännu en gång efter sin 

son. 

Konnotation  

Att scenen börjar med att Lisa springer ner för trappan och skriker snällt men bestämt på sin 

son, tyder på att hon är något stressad och vill ha koll på sin son och se till att han kommer till 

skolan. Hon tar ansvar för att han kommer iväg. Att därefter meddela sin pojkvän att hon inte 

behöver hjälp indikerar att hon är självständig och kan klara sig själv, att hon troligast känner 

att det blir bäst om hon gör det på sitt sätt. När Lisa sedan berör William och frågar honom 

frågor visar hon att hon bryr sig om honom och är nyfiken på hans känslor kring saker och 

ting. Hon frågar med en mjuk ton. Hon visar att hon vill ta hand om honom på samma sätt 

som hon tar hand om sina egna barn. Hon tar ett känslomässigt ansvar för William. William 

svarar Lisa glatt och det märks att han blir glad. När hon ställer mer än en fråga blir han något 

undrande och svarar att det ska bli kul med en lite lätt skeptisk ton. Han märker nog att hon är 

stressad och något forcerad. Lisa svarar nämligen glatt men något stressat på Williams svar. 

Att hon i sekunden efter att hon lyssnat färdigt på William skriker på Eddie, visar även på att 
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hon har många tankar i huvudet samtidigt. Hon har koll på allt men ger ett intryck av att vara 

splittrad.   

Denotation, nyckelscen 2, avsnitt 1, min 05.00-05.36  

Patrik tutar utifrån bilen och Lisa följer med Eddie ut. Hon säger att hon kommer sakna 

honom två gånger och pussar honom på kinden medan de går tätt bredvid varandra till bilen. 

Eddie svarar “Ja, ja…”. Hon frågar om han har med sig allt och han svarar att han inte vet. 

Lisa öppnar bildörren åt Eddie och han hoppar in. Hon säger “Här är din smörgås”, och ger 

honom den samtidigt som hon säger “Så, älskling, puss”, och pussar honom på munnen och 

säger att hon redan saknar honom men att de ju ses om en vecka. Hon vänder sig in mot 

förarsätet där William sitter och säger hej då till honom och konstaterar att de också ses om en 

vecka. Hon pussar Patrik och säger hej då. Lisa går snabbt in igen mot huset och vänder sig 

om och skickar en slängpuss till killarna. Lisas dotter Bianca kommer ut från huset och Lisa 

ropar därför på Patrik att vänta på Bianca så att hon också kan åka med. Bianca svarar att hon 

ska ta cykeln. “Men hinner du det?”, frågar Lisa. Bianca svarar att det är lugnt. Alla säger hej 

då och killarna åker iväg. 

Konnotation  

Lisa visar på ett flertal sätt att hon tycker om sin son när de går ut till bilen. Hon går nära intill 

honom och pussar honom och tar därmed ett känslomässigt ansvar för honom. Hon bekräftar 

honom och hon är omhändertagande. Hon tar ansvar och har koll genom att både fråga om 

han har med sig allt och ge honom mackan hon brett tidigare på morgonen. Eddie svarar 

irriterat och nonchalant på sin mammas frågor. Han svarar inte när Lisa säger hejdå och Lisa 

verkar fortfarande stressad. Att pussas och kramas med både sina barn och bonusbarn och 

kille visar på den närhet hon har med sin familj. Hon visar även på ansvar när hon säger åt 

Patrik att vänta på Bianca och undrar om hon kommer hinna i tid då hon tar cykeln. Patrik kör 

visserligen killarna till skolan, men har varken koll på logistiken i sammanhanget eller tar ett 

känslomässigt ansvar.  

Denotation, nyckelscen 3, avsnitt 1, min 32.22  

Lisa står i köket och brer ut grädde på en tårta. 

Konnotation  

Det faktum att Lisa står i köket och gör iordning en tårta inför födelsedagsfirandet visar på 
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den traditionella könsrollen att kvinnan står i köket och gör sysslor. Att denna scen dessutom 

är scenen innan den nedan, förtydligar könsrollerna ytterligare. 

Denotation, nyckelscen 4, avsnitt 1, min 34.15-34-25 

Katja och Lisas exmän bär in förpackningen med studsmattan i trädgården för att montera 

ihop den. 

Konnotation  

Att männen bär de tunga föremålen och utför det tekniskt avancerade uppgifterna visar på de 

traditionella könsrollerna för vad som är typiskt manligt. 

Denotation, nyckelscen 5, avsnitt 4, min 34.43-35.03 

Eddies orm har smitit och familjen tror att den har krupit in i väggen. Lisa tar fram ett verktyg 

och ställer sig på knä och försöker bryta upp golvlisten. Hela familjen står runt om henne och 

tittar på och säger att det inte kommer gå. Hon reser sig upp och hämtar en kofot istället och 

ska precis börja banka ner väggen när hennes pojkvän utbrister “Men är du verkligen säker på 

det här?”. Lisa svarar “Har du en bättre idé?”. 

Konnotation  

I denna situation visar Lisa ansvarstagande och tar tag i problemet. Det som kan ses som den 

manliga uppgiften tar Lisa på sig, något som kan tolkas som normbrytande. Patrik står vid 

sidan av och klagar istället för att agera i situationen och hjälpa till. Lisa har övertag i 

situationen och blir irriterad på Patrik i och med att han klagar istället för att hitta ormen på 

bästa sätt. Lisas ton när hon svarar Patrik genom att säga ”Har du en bättre idé?” är mycket 

hård och det framgår att hon blev provocerad av hans uttalande.  

7.2.2. Sammanfattning Lisa   

Det är tydligt att Lisa som karaktär är en mycket ansvarstagande mamma och flickvän. Hon 

bryr sig om barnen och visar med både ord och handling hur hon känner för dem. Hon är bra 

på att sätta sig in i andras känslor och tankar. De utvalda scenerna tyder på att Lisa anser att 

hon klarar sig bäst själv och att hon inte behöver hjälp av sin pojkvän. Hon värderar trots detta 

sin familj högt och skulle inte må bra utan dem. Hon har inte bara koll på barnen, rent 

känslomässigt, utan vet vilka resurser deras vardag kräver. Hon framstår som huvudperson i 

familjen där mannen står i bakgrunden. Lisa ser även till att allt fungerar och visar tydligt i 
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nyckelscen två hur hon styr familjen i rätt riktning. Hon säger åt Patrik vad han ska göra och 

han rättar in sig i ledet. Lisa förmedlar en stark känsla av självständighet men kan tilldelas 

typiska kvinnliga karaktärsdrag. Nyckelscenerna tre och fyra visar på stereotypa könsroller då 

Lisa står i köket och männen bär det tunga föremålet och utför den tekniskt avancerade 

uppgiften. Trots detta visar Lisa vid olika tillfällen att hon är handlingskraftig och bestämd. 

Nyckelscen fem visar på ombytta könsroller då Lisa tar saken i egna händer. Mannen står 

bredvid och klagar istället för att komma på en lösning. 

7.2.3. Katja 

Denotation, nyckelscen 1, avsnitt 3, min 16.30-17.32 

Katja sitter på jobbet när hennes telefon ringer. Det är sonen William. Han säger “Hej 

mamma, det är jag.” Katja svarar: “Ja, jag hör det. Hur är det älskling?”. William svarar att 

det är jättedåligt och ber om att få komma till henne istället. Katja svarar att det inte går då 

hon jobbar sent. “Alla andra dagar kan du komma, men inte just nu. Men du, om du hänger 

kvar så ska jag ringa och prata lite med pappa”. William svarar “Bra, ring nu!”. Hon ringer 

upp exmannen och säger när han svarar “Ja hej, William ringde precis och jag tyckte att han 

lät lite uppgiven. Jag tänkte höra om det har hänt någonting”. Han svarar att det inte är någon 

fara med William och förklarar att det bara var lite “smågnabb”. “Smågnabb? Han är ju helt 

jävla förstörd! Det verkar ju som att det går våldsamt till hemma hos er”, svarar Katja. Han 

svarar “Nej, det gör det inte, men jag ska prata med honom. Jag skulle precis gå ner och göra 

det.” Katja svarar “Å, fantastiskt att du kan släppa händerna från den här Lisa och ägna dig 

någon sekund åt din son! Gör det. Lycka till!”. Hon andas in och lägger på. 

Konnotation  

Omedelbart när Katja hör sin sons förtvivlade röst märks det tydligt att hon har medkänsla. 

Hon svarar både förvirrat och en aning förtvivlat. Hon tar ett känslomässigt ansvar och vill att 

han ska må bra. William ber sin mamma snällt att fråga Patrik om William kan få komma till 

henne. Det märks att hon är förtvivlad när hon inser att hon inte kan gå ifrån jobbet. Hon 

svarar därför snabbt att hon ska ringa upp hans pappa. William svarar uppgivet men bestämt 

att hon måste göra det nu. Genom att ringa till sonens pappa tar hon tag i situationen. Katja är 

irriterad på Patrik i och med att hon tycker att han inte tar ansvar för sin son på 

pappaveckorna. Patrik ser lätt på bråken mellan bonussyskonen och svarar trött och irriterat 
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att allt är bra. Han tycker att Katja och William överdriver, men Katja ser allvarligt på 

situationen och vill att sonen ska må bra när hon inte är med. Hon svarar därför argt och 

anklagande. Han svarar sammanbitet och irriterat när hon påstår att det går vilt till hemma hos 

dem. Hon visar ännu en gång att hon har övertaget i relationen när hon ironiskt och hårt 

kommenterar hans beteende i förhållande till hans nya flickvän. Hon förminskar honom.  

Denotation, nyckelscen 2, avsnitt 5, min 21.29-22.29 

Katja och William är hemma i vardagsrummet hos Katja. Hon förklarar för sin son att hon 

ringt nästan 100 barnvakter och att det inte finns något mer att göra. William frågar om hon 

kommer att stanna hemma varpå Katja svarar “Du vet ju hur viktigt det här mötet är, eller 

hur? Om vi får igenom det här projektet så betyder det så otroligt mycket för hela byrån”. 

William utbrister “Men hur ska vi göra då?” varpå Katja svarar att hon tänker att han kanske 

kan vara hemma själv ikväll. Det är bara en kväll försäkrar hon honom om. Dessutom ska hon 

inte bli sen. William tittar på sin mamma och säger “Mamma….?!”. Katja rycker på axlarna 

och svarar: “Men det är inte så farligt att vara hemma ensam. Det kommer vara precis som när 

jag är här”. William svarar att det inte alls är som när hon är där, och dessutom är det mörkt 

ute. “Mörkt blir det ju alltid när det är kväll, då får man ju bara tända en lampa”, svarar Katja. 

William visar med sitt ansiktsuttryck att han är ledsen och orolig varpå Katja kramar hans arm 

och säger “Sötis, inte bli ledsen nu. Vet du? När jag var liten var jag ensam jätteofta. Jag 

tyckte också att det var läskigt och konstigt ibland, men sen efter ett tag så vänjer man sig”. 

William suckar och sjunker ner i soffan. “Jag lovar, det kommer gå jättebra!”, avslutar Katja. 

Konnotation  

Katja svarar sakligt att hon tänkte att William kan vara själv. William blir orolig men Katja 

svarar lättsamt och rycker på axlarna. Trots att William dystert säger att det inte är samma sak 

för honom att vara själv och att det blir mörkt, svarar Katja lättvindigt att det bara är att tända 

en lampa. Hon gör inte en stor sak av händelsen och försöker vända Williams inställning. När 

Katja beskriver för sin son hur viktigt hennes möte är stärker hon uppfattningen om att hon 

bryr sig mycket om sitt arbete och hon vill lära sin son att det är viktigt att sköta sitt arbete. 

Hon visar på vikten i att vara självständig och vill föregå med ett gott exempel. Trots detta är 

hon inte känslokall och försöker snarare motivera William till att vara ensam. Hon använder 

ordval som ”sötis" och kramar hans arm när William gör en nedstämd min vilket tyder på den 

värme och kärlek hon känner för sin son. Detta visar på medkänsla. Hon känner ett 
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känslomässigt ansvar. Genom att beskriva sina erfarenheter av att vara ensam på kvällen vill 

hon få William att känna att det inte är så farligt. William suckar och sjunker ner i soffan, 

vilket både tyder på att han är orolig, att han inser att han bör lyssna på sin mamma, men 

också att han blivit lugnare än innan. 

Denotation, nyckelscen 3, avsnitt 9, min 15.07-16.19 

Katja och Patrik befinner sig hos Katja. Han frågar om hon inte kan tänka sig att dela upp 

julafton en stund så att William kan vara hos båda sina föräldrar. Det är dessutom hans och 

Lisas första jul tillsammans. “Men snälla Patrik, vi har ju pratat om det här. Kommer du hit 

för att berätta hur Lisa tycker att jag ska fira jul?”, säger Katja. “Nej, det är inte det jag 

gör…”, säger Patrik. Katja avbryter och säger “Nej men såhär: Om Lisa vill..”. Patrik 

avbryter och betonar att det är han och Lisa som vill det tillsammans. Katja fortsätter: “Okej, 

om ni vill. Då kan ni väl göra så att ni delar på er. Det är väl det enda rätta”. “Hur menar du 

då?”, frågar Patrik. Katja menar att han i så fall kan komma till henne och fira jul med 

William och sedan åka tillbaka till Lisa och hennes barn. “Men då får ju inte William träffa de 

andra en enda sekund på hela julafton. Det är ju det som är hela tanken”, svarar Patrik. Katja 

svarar “Men vad är viktigast för William? Det är väl att träffa sin mamma och pappa? Så 

tänker jag. Nästa år är det du som har honom, då får du bestämma”. Patrik fortsätter “Men du 

måste ju förstå hur vi tänker…”. Katja avbryter och utbrister “Men säg inte ”vi” en gång till. 

Skärp dig! Vad är det med dig? Har du inte någon egen vilja människa?”. Patrik svarar att han 

visst har en egen vilja och den viljan är att de ska vara tillsammans på julafton en liten stund. 

Katja säger “Tack för informationen. Men nu ska jag berätta en sak för dig. Julen infaller på 

en mammavecka. Du är hemskt välkommen att fira jul med oss. Det gör du precis som du 

vill”. Exmannen frågar om det är någon idé att diskutera det här, varpå Katja svarar att det 

inte är det. 

Konnotation  

Stämningen i denna scen är jobbig och det är tydligt att Katja tycker att Patrik är löjlig och 

tjatig. Hon orkar inte lyssna på honom och svarar trött och irriterat i början av samtalet. Hon 

avbryter honom för att förklara hur hon tänker. Patrik verkar förvirrad och förstår inte varför 

hon ska gå emot honom. Ju längre samtalet går desto mer irriterad blir Katja. Hon tycker inte 

att Patrik kan stå på egna ben och att han gör det Lisa vill. Genom att argt utbrista: “Men säg 

inte ”vi” en gång till. Skärp dig! Vad är det med dig? Har du inte någon egen vilja 
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människa?”, förstärks maktordningen i relationen. Katja behandlar Patrik som ett barn och har 

helt och hållet sista ordet i relationen. Hon bestämmer. Trots att Patrik irriterat säger att han 

har en egen vilja, gör han det på ett stressat sätt. Hon visar på pondus när hon bestämt avslutar 

mötet med att säga: “Tack för informationen. Men nu ska jag berätta för dig.” Hon låter sig 

inte övertalas av sin exman.  

7.2.4. Sammanfattning Katja  

Katja som karaktär har genomgående tydliga personlighetsdrag. Hon är en karriärist som bryr 

sig mycket om sitt arbete, men hon är även mån om sitt välmående och sin egentid. Med sin 

tydliga, raka inställning låter hon ingenting komma åt henne. Hon har pondus och makt på 

både arbetet såväl som i relationen med sin exman. I nyckelscen tre förstärks maktordningen i 

relationen då det tydligt framkommer att Katja anser att Patrik är oansvarig och omogen. Hon 

förminskar många gånger Patrik och visar ofta på sina egna styrkor i motsats till honom. 

Självständighet är viktigt för henne. Detta visar Katja bland annat i nyckelscen två där hon 

förklarar för sin son att det är bra att vara ensam. Denna scen visar att hon är varm och 

kärleksfull mot sin son, något som även syns i ett flertal andra scener. Här visar hon dock 

även sin rationella sida då hon inte är känslomässigt styrd. Katja tar ett stort logistiskt ansvar 

över William, men även ett känslomässigt sådant. Sammanfattningsvis tyder hennes karaktär 

på en modern maktordning mellan en man och en kvinna där de traditionella könsrollerna inte 

existerar.  

7.3. Analysreflektion 

Valet att analysera dessa serier grundar sig i ett intresse för kvinnor i media, samt 

nyfikenheten i att se hur serierna skiljer sig åt med tanke på dess olika produktionsår. I och 

med den positiva feedback som Bonusfamiljen fått, uppstod ytterligare intresse för materialet. 

När Andra Avenyn visades på tv blev det snabbt en succé och tittare i alla åldrar uppskattade 

innehållet. De kvinnliga huvudkaraktärerna gör ett starkt intryck genom hela serien vilket 

även påverkade beslutet om att välja just Andra Avenyn. Risken att urvalet upplevs som 

handplockat med en viss agenda har funnits med i beräkningen, dock har urvalet gjorts i 

koppling till de valda frågeställningarna och således känts relevanta för studien. I och med att 

ett större material än det som används i studien undersökts, kan detta påverka och ha en 

inverkan på den tolkning och analys som gjorts av det utvalda materialet. På grund av 
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intresset för dessa serier kan även förförståelsen omedvetet spela en roll i analysarbetets 

resultat. Detta bör dock inte påverka slutresultatet då relevanta och korrekta slutsatser går att 

göra utifrån det utvalda materialet. Många funderingar har växt fram under arbetets gång 

vilket exempelvis gjort att analysschemat fått justeras ett flertal gånger. Exempelvis fanns i 

början fler frågor som vidare ställdes till material. Dessa var inte till studiens fördel då de inte 

hjälpte till att besvara frågeställningarna. 
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8. Resultat  
Detta kapitel presenterar resultatet av analysen. Detta diskuteras i förhållande till teori och 

tidigare forskning inom fältet.  

Studiens analys visar att huvudkaraktärerna Lotta och Ulla från Andra Avenyn och Lisa och 

Katja från Bonusfamiljen framställs olika. Däremot framkommer det att alla fyra karaktärer är 

skapta med stor medvetenhet kring genus och feminism. Karaktärerna är självständiga men 

dragen hos de fyra skiljer sig från varandra. De är i viss mån, vissa mer än andra, en 

återspegling av en modern kvinna. I och med att Andra Avenyn är tio år äldre än 

Bonusfamiljen kunde ett antagande finnas att serien skulle vara mer bakåtsträvande i sitt 

uttryck i relation till det rådande samhällsklimatet. Detta antagande kan dock ifrågasättas. I 

Bonusfamiljen, som betraktas som normbrytande, kunde istället en mer könsstereotyp bild av 

en av de kvinnliga huvudkaraktärerna utläsas.  

Ett samspel mellan makt och ego  

När det kommer till Lotta i Andra Avenyn framkommer det att hon har makten i relationen. 

Hennes sätt att bete sig i förhållande till sin omgivning, och i synnerhet mot sin man, tyder på 

en könsrollsomvandlingsprocess. Detta på grund av att hon i viss mån har mer manliga 

attribut än kvinnliga. Hon bryter mot de traditionella könsrollerna i och med att hon inte är 

särskilt omhändertagande och tillgänglig för sin dotter. Att visa en kärleksfull sida händer 

undantagsvis men hon sätter alltid sig själv i första hand. Detta beteende hos en kvinna säger 

emot teorin om hur de typiska könsrollerna ser ut (Lindsey, 2016). Däremot innebär dessa 

könsroller att kvinnan ofta tar det stora ansvaret i hemmet och i familjen (Lindsey, 2016). 

Lotta visar vid ett flertal tillfällen att hon är den som har koll på både logistik och ordning och 

reda i hemmet. Hon misslyckas dock i det känslomässiga ansvaret för familjemedlemmarna. 

Genom analysen framgår det att Lotta lägger mycket tid på sitt yttre och hon klär sig i fina 

lyxiga kläder. Därigenom kan hon placeras i det fack som kan beskriva den stereotypa 

kvinnan (Carter & Steiner, 2004). Det utmärkande med Lotta är hennes makt och styrka. Hon 

har övertaget i sina relationer och hon låter ingenting påverka agendan. Hon är den aktiva i 

relationen till sin man och vill gärna visa det. Hennes karaktär motsätter sig därför Carter och 

Steiner där det sägs att kvinnan ofta porträtteras som den passiva i relationen. Däremot 

bekräftas deras uttalande om att kvinnor allt oftare porträtteras som starka individer (Carter & 
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Steiner, 2004). Den tidigare forskningen av Lorié (2011) har även en viss koppling till denna 

studie. Forskningen som å ena sidan visar på en inkonsekvent genusmedvetenhet men som å 

andra sidan visar på kvinnans komplexitet kan tydligt appliceras på Lottas karaktär. Detta 

genom att hon tilldelats en traditionellt kvinnlig roll, samtidigt som hon till stor del brutit sig 

loss från denna.  

En omhändertagande ledare  

Ullas karaktär i Andra Avenyn är lugn, omhändertagande, pålitlig och fokuserad i allt hon tar 

sig för. Detta tyder på att hon visar den traditionella bilden av hur en kvinna är då hon bryr sig 

om alla omkring sig. Kvinnor tar ofta på sig det förväntade ansvaret eftersom den 

undermedvetna inställningen talar för att vara omhändertagande och ansvarsfull (Bakermans-

Kranenburg, 2013). Samtidigt är Ulla personen i sin relation till Rasmus som tar de slutgiltiga 

besluten och hon har därmed en mer ledande roll i hemmet. Den pålitliga och fokuserade 

sidan av Ulla kommer tydligt fram i hennes yrkesroll. Där tar hon på sig ett stort ansvar för 

sina egna uppgifter såväl som för sina elever. Ulla framställs som en kvinna med makt och 

pondus. Tidigare forskning om seriers framställande av kvinnor visar just detta; att allt fler 

serier framställer kvinnor som starka ledare med makt (Sink & Mastro, 2017).  

Den traditionella tryggheten  

Lisa från Bonusfamiljen är den typiska mamman i den mån att hon tar ett stort logistiskt och 

känslomässigt ansvar för alla i familjen och bryr sig om allas behov. Lisa som mamma är 

ständigt tillgänglig och hon sätter sällan sig själv i första hand. På så vis prioriteras alltid 

hemmet och familjen. Detta beteendemönster hos en typisk mamma påvisas i den tidigare 

forskning som gjorts (Lindsey, 2016) och kan därmed bekräftas i Bonusfamiljen. Lisa är mer 

involverad i de som står henne närmast och i deras vardag och känslor i jämförelse med 

Patrik. Med tanke på att Lisa arbetar hemifrån är hennes karaktär extra förknippad med 

hemmet och familjen. Hon värderar sina nära relationer högre än kollegor och bekanta då hon 

inte ser ytliga relationer som en prioritering i vardagen. Patrik däremot har fler kollegor och 

lägger inte lika stor vikt på att engagera sig i familjen. Dessa iakttagelser kan kopplas samman 

med den forskning som gjorts av Davis samt Lauzen, Dozier och Horan som menar att 

kvinnor i större utsträckning involverar sig i sina relationer i jämförelse med män samt att de 

har fler interpersonella relationer (Lauzen & Dozier & Horan, 2008; Davis, 1990). De 

kvinnliga stereotyperna har suddats ut med åren, men det finns enligt tidigare forskning inget 

!  41



tydligt samband med Sverige (Eisend, 2010). Detta bekräftas i Lisas karaktär. Patriks karaktär 

hjälper även till att upprätthålla den traditionella fördelningen av de vardagliga sysslorna samt 

låter Lisa ta det stora ansvaret (Bakermans-Kranenburg, 2013). På så vis förstärks även 

könsrollerna. Genom att dessutom förminska Lisas känslor för barnen samt familjens problem 

i stort, hjälper han till att upprätthålla en icke-feministisk syn av kvinnan (Lindsey, 2016). Det 

faktum att Lisa står i köket medan männen utför det tekniskt och tunga arbetet, bidrar 

ytterligare till en icke jämställd familjesituation. 

Kampen mellan karriär och familj  

Katja från Bonusfamiljen är den karaktär som sticker ut när det gäller könsrollerna i serierna. 

Hon är inte en traditionell mamma då hon prioriterar sitt eget välmående och yrke högt. Dock 

bryr hon sig om sin son och vill alltid att han ska må bra. Den tidigare forskning som gjorts 

om kvinnor i tv-serier visar att kvinnorna är underrepresenterade och att männen i betydligt 

större utsträckning är dominanta (Sink & Mastro, 2017). Detta motbevisar Katjas karaktär då 

hon har makten i relationen till sin exman. Hon har ständigt koll på sin son William trots att 

han är på pappavecka och hon kritiserar ofta Patrik för att inte ta hand om sonen tillräckligt. 

Forskning visar att män i familjerelationer i stor utsträckning anser sig hjälpa till tillräckligt 

hemma och att kvinnor tar på sig det förväntade ansvaret (Bakermans-Kranenburg, 2013). 

Detta resultat bekräftas i denna studie då Katja och William tycker att Patrik inte alltid lever 

upp till deras förväntningar. William litar på att Katja löser situationer, och så även Patrik som 

ser lätt på bråken som förekommer hemma hos honom. Han anser att han gör tillräckligt och 

att de andra överdriver. Detta visar även att den tidigare forskning som gjorts av Lindsey 

stämmer överens med Patriks beteende där kvinnors sätt att ta hand om familjen förminskas 

(Lindsey, 2016). När det kommer till Katjas karriäristiska sida är det tydligt att hon är mycket 

omtyckt och värderad. Hon identifierar sig starkt med sin yrkesroll vilket även Sink och 

Mastros studie bekräftar är allt vanligare (Sink & Mastro, 2017). Detta visar även att Davis 

forskning om kvinnor och det faktum att de förknippas med maskulina drag så som  

finansiell-, intellektuell- och yrkesstatus stämmer (Davis, 1990). Denna forskning är dock inte 

ny, men det är intressant att ställa den forskningen i kontrast till denna studie. Detta då det kan 

utläsas att det inte skett en förändring på den fronten. Katjas karaktär dras mellan privatliv 

och yrkesliv och hon får ofta lösa logistiken kring sonen William i förhållande till arbetet. 

Lindsey talar om de traditionella normerna och hur de följt med in i arbetslivet. Kvinnan 
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förväntas att prestera på en viss nivå både i hemmet och på arbetet vilket har lett till att dessa 

drar i kvinnan från två olika håll för att få hennes tid (Lindsey, 2016). Detta visas tydligt i 

Katjas karaktär.  
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9. Slutdiskussion 
Följande kapitel diskuterar vidare de slutsatser som gjorts, detta i förhållande till 

samhällskontexten.  

Med tanke på de olika tidpunkter vid vilka serierna skapats fanns ett antagande om att 

studiens resultat skulle påvisa en skillnad i framställningen av de kvinnliga 

huvudkaraktärerna. Då Bonusfamiljen blivit omnämnd för sin genusmedvetenhet, fanns stor 

tro på att serien porträtterade karaktärerna på en nytänkande sätt. Detta antagande visade sig 

till stor del stämma överens med resultatet. Genom Katjas karaktär framställs könsrollerna 

med en större genusmedvetenhet. Trots detta förekommer ett flertal scener i Bonusfamiljen 

som kan uppfattas som könsstereotypa. I jämförelse med Andra Avenyn är Bonusfamiljen mer 

modern i sin framtoning. Denna upptäckt var inte förvånande med tanke på dess 

produktionsår. Dock visade det sig att Andra Avenyn och framställningen av de kvinnliga 

huvudkaraktärerna i serien tyder på en komplexitet i den mån att karaktärerna har flersidiga 

personligheter. Detta kan tolkas som att produktionen ej är medveten om vad karaktärerna 

sänder ut för signaler; att det inte är ett medvetet val att tänka utifrån ett genusperspektiv. Det 

kan dock också tolkas som att produktionen vill visa på kvinnans styrka i att vara sig själv. 

Det gemensamma för serierna är att de bryter könsmaktsordningen. Det tyder på en 

feministisk medvetenhet att båda serieförfattarna skapat kvinnliga karaktärer som tar den 

makt som män vanligtvis har. Det kan konstateras att båda serierna framställer kvinnor som 

både är mäktiga och omhändertagande men ingen som är i påtagligt underläge.  

Så vad säger detta om vår samtid, om det ansvar som kvinnor har idag, både i den privata 

sfären och i arbetslivet? Denna kvinnobild som media uppenbarligen förmedlat under en lång 

tid, vi ser ju här att det handlar om över tio år, har säkerligen bidragit till en förväntan på att 

kvinnor ska överprestera och engagera sig med stort patos både på arbetsplatserna och i 

hemmet. I ljuset av ökade sjukskrivningstal på grund av utmattning och stress 

(Försäkringskassan, 2016) finns det all anledning till självrannsakan hos medieproducenterna. 

Är den bild man förmedlar verkligen sund? Bidrar den till friska, starka kvinnor eller blir de 

enbart pressade och utmattade? Något som i förlängningen gör att de återigen hamnar i 

underläge. I jämförelse med Andra Avenyn är Bonusfamiljen inte speciellt normbrytande. 

Troligtvis är det dock ett medvetet val hos manusförfattaren Moa Herngren för att faktiskt 

!  44



visa att samhället inte kommit så långt med jämställdheten mellan könen som ofta påstås. 

Serien är kanske därför trots allt att betrakta som banbrytande då den skapades ett halvår före 

#metoo-rörelsen som så tydligt har visat på kvinnans underordning. 
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10. Förslag till vidare forskning  
Följande kapitel ger förslag på en eventuell utveckling av studien samt förslag på ytterligare 

forskning inom ämnet. 

I och med att studien undersöker hur könsroller, normer och stereotyper kan utläsas i två 

svenska tv-serier, skulle det vara intressant att se hur dessa visas i ett annat medieinnehåll. 

Detta för att bredda kunskapen om hur dessa fenomen speglas i Sverige. Det skulle även vara 

intressant att titta på varje karaktär, både män och kvinnor, i de valda serierna. Genom detta 

kan resultatet breddas och en mer rättvis bild över könsrollerna i serierna kan därmed 

presenteras. Att enbart titta på hur män i svenska tv-serier framställs skulle vara en intressant 

vinkel, då detta även visar på könsrollerna i dagens samhälle. Ytterligare ett förslag på vidare 

forskning är att utföra en diskursanalys av Bonusfamiljen. Med hjälp av diskursiva teman kan 

därmed underliggande budskap om maktförhållandena utläsas. Detta på en mer djupgående 

nivå än denna semiotiska analys. Ett sista förslag på vidare forskning är att se hur denna bild 

av superkvinnor faktiskt påverkar deras prestationskrav. Detta genom djupintervjuer med 

exempelvis kvinnor sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom.   

Denna studie fyller kunskapsluckan om kvinnor och deras könsroll i svenska tv-serier. 

Dessutom uppstår frågan om vad som händer med oss när traditionella könsroller bryts och 

normerna som förmedlas i medieinnehåll ändras. Kan normbrytande tv-serier förändra vårt 

förhållningssätt om vad som är manligt och kvinnligt?  
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12. Bilagor  
Följande kapitel presenterar de denotationer och konnotationer som tillhör det första urvalet 

av avsnitt i analysen. 

12.1.1. Andra Avenyn  

Denotation avsnitt 2, min 16.05-16.15  

Ulla och hennes man Rasmus sitter och pratar i sitt hem med fosterbarnen David och 

Roxanna. Rasmus sitter vid köksbordet och pillar med en miniatyrbåt i trä när han plötsligt 

tittar på David och säger “Har du lust att följa med ner till boxningsklubben?”, varpå David 

svarar att han aldrig har boxats. “Boxning är den mest underskattade av alla idrotter”, säger 

Rasmus varpå Ulla svarar “Det är inte säkert att alla tycker det…”. “Jag har andra intressen”, 

säger David. Ulla förklarar att hon måste iväg till skolan för att förbereda ett möte. “Men då 

passar det väl bra att vi går ner till boxningsklubben David?”, säger Rasmus. Då ställer 

Roxanna snabbt ner sin kaffemugg på bordet och skyndar sig iväg. “Ibland undrar jag hur du 

kunde bli både läkare och terapeut och inte begripa ett skvatt”, säger Ulla och tittar mot 

Rasmus varpå han svarar “Vadå?”. “Har du frågat Roxanna om hon vill med?”, säger Ulla. 

Konnotation  

Ulla sitter i soffan tillsammans med Roxanna och David och ler betryggande. Rasmus är 

väldigt upptagen med modellbåten han pillar med och lyssnar lite halvt på vad som sägs. När 

Rasmus börjar prata om att boxning är den mest underskattade sporten svarar Ulla lugnt att 

“Det inte är säkert att alla tycker det”, vilket visar på hennes omtänksamma personlighet. Hon 

är rädd att Rasmus ska göra så att David känner sig tvingad att följa med ner till 

boxningsklubben fast han egentligen inte vill. Rasmus pratar länge om boxningen och ger 

ingen antydan på att han vill att Roxanna ska följa med, vilket Ulla reagerar på. När Rasmus 

senare frågar om David vill följa med till boxningsklubben tittar Ulla oförstående på Rasmus 

och ifrågasätter hur han inte kunde förstå att han borde fråga Roxanna också. Sättet Ulla säger 

“Ibland undrar jag hur du kunde bli både läkare och terapeut och inte begripa ett skvatt”, tyder 

inte på att hon vill sätta dit Rasmus utan snarare att hon vill att han ska inse vad som just hänt. 

Ulla är mån om att Rasmus ska visa en mer förstående sida mot Roxanna. Detta visar på 

hennes välvilja att hålla samman familjen. 
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Denotation avsnitt 4, min 14.37-15.30  

En tidigare anställd är på besök på Lottas kontor för att ansöka om ett nytt jobb. När den 

sökande sitter i stolen tvärs över skrivbordet står Lotta vid fönstret med en kaffekopp i sin 

hand. Den sökande berättar om de skador som påträffats i deras butik när en vild björn tagit 

sig in i affären. Mitt i hennes mening avbryter Lotta och säger “Åh vilket blask” åt kaffet och 

tittar ner i sin mugg. Den sökande tittar förvånat på Lotta men fortsätter ändå att prata. Då tar 

Lotta upp telefonen och ringer till sin receptionist och säger “Sara, hej, du får skicka tillbaka 

den nya espressomaskinen, det är något fel på den”. Sedan tittar hon på den sökande och säger 

“Ja vad kan man säga, du får hälsa så mycket! Jag ska försöka få Roland att skjuta den där 

björnen”. Den sökande säger till sist “Men Lotta vi är ju gamla vänner du och jag, jag skulle 

verkligen behöva det här jobbet”. Då svarar Lotta “Är vi verkligen det? Vänner stjäl inte från 

varandra. Du jag ska säga precis som det är. Jag skulle jättegärna glömma det som hänt. Vi 

kunde ju ha ringt polisen. En vacker dag kanske vi kan dra ett streck över det här”. Den 

sökande sitter tyst och svarar “Ja”. “Men vet du vad, jag ska se till så att du får betalt för 

resten av månaden”, säger Lotta och scenen tar slut. 

Konnotation  

Bara det faktum att Lotta står vid fönstret tyder på att hon vill signalera att hon står i en 

maktposition. Detta fortsätter hon signalera genom hela scenen när hon bland annat avbryter 

och pratar om sitt kaffe, ringer receptionisten och sätter den sökande i underläge när hon visar 

att hon bestämmer om den sökande ska få anställningen. Den sökande signalerar att hon 

tröttnar på Lottas obrydda sätt att bemöta henne. Hon tittar förvånat på Lotta och hennes 

tonläge är lågt. Hon låter irriterad. När Lotta säger “Jag skulle jättegärna dra ett streck över 

det här” vill hon markera att avgörandet ligger i hennes händer. Lotta signalerar att hon trots 

detta vill framstå som snäll när hon säger “Men jag ska se till att du får betalt resten av 

månaden”. Dock väger inte denna gest upp hennes generella beteende under mötet. 

Denotation avsnitt 6, min 22.25-22.35  

Ulla och Rasmus står i köket och har en diskussion om hur Rasmus betett sig mot Roxanna. 

“Men det bara slank ur mig säger jag ju!”, säger Rasmus varpå Ulla svarar “Slank ur dig?! 

Och du som ska vara så jävla psykologisk jämt…”. Rasmus kliar sig i håret och svarar “Ja 

men jag blev förbannad, hon provocerade mig…”. “Ja men hon är vårt fosterbarn, hennes 

mamma är narkoman”, säger Ulla och börjar duka bordet i köket. “Och jag är en klant”, säger 
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Rasmus. “Ja, en klant”, säger Ulla. “Nu går du och ber om ursäkt”, fortsätter Ulla men 

Rasmus fortsätter plocka i köket och förklarar att han tar det i eftermiddag. “Nehe du, nu”, 

säger Ulla. Rasmus lyssnar direkt och går mot Roxannas rum. 

Konnotation  

I början av scenen är Ulla mer irriterad och väser bland annat ”Slank ur dig!?” till Rasmus. 

Rasmus ser förvirrad ut. Ulla visar på ett känslomässigt ansvar över sitt fosterbarn när hon tar 

tag i Rasmus misstag. Ulla får honom att förstå allvaret i situationen. Precis som tidigare 

ifrågasätter Ulla Rasmus yrkeskompetens. Utan att hon vill visa att hon har makt över Rasmus 

får hon honom att inse att han ska be om ursäkt till Roxanna. Rasmus vill gärna skjuta på 

detta men Ulla säger lugnt men skarpt “Nu” och då lyssnar han direkt. Det finns en tyst 

maktordning. 

Denotation avsnitt 7, min 15.30-15.40 

Roland och Lotta har precis upptäckt att bilder på deras dotter Josefin har hamnat på en 

porrsida och de diskuterar i panik vad de ska göra åt saken. Roland sitter vid köksbordet och 

Lotta går fram och tillbaka i köket. Roland säger “Nej men vi vet ju inte hur hon hamnat där”, 

varpå Lotta skriker “Det spelar väl för fan ingen roll!”. “Hon kanske har lagt upp bilden själv 

eller nåt?”, säger Roland snabbt. Lotta tittar på honom. “Nej det har hon inte”, säger hon. 

Konnotation  

Lotta visar stor oro för sin dotter och ett omhändertagande ansvar som inte riktigt synts i 

serien innan. Hon är stressad och på hennes bestämda röst hörs förtvivlan och rädsla. När 

Roland säger “Nej men vi vet ju inte hur hon hamnat där” tar Lotta sin dotters parti då det 

uppfattas som om Roland vill släta över situationen och tänker att Josefin valt att lägga ut 

bilderna själv. Detta provocerar Lotta enormt och hon säger skarpt “Nej det har hon inte” 

samtidigt som hon tittar på Roland med en tom blick. Hon blir chockad över hans uttalande. 

Lotta visar på ett känslomässigt ansvar. Innerst inne tänker kanske Lotta även på sitt eget 

rykte. 

Denotation avsnitt 11, min 14.23-15.50 

Ulla har fått ett förslag från prästen på hur de kan lösa problemen på skolan. Tre personer med 

erfarenhet av det kriminella livet ska komma till skolan och prata om deras situation. Ulla är 

mycket skeptisk och ifrågasätter hur hon ska kunna övertyga föräldrar och skolstyrelsen med 
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detta förslag. Ulla och Rasmus står i köket och diskuterar mötet med prästen när Rasmus 

säger “Men det är ju en strålande idé” varpå Ulla svara “Ja men tänk om det händer något 

med en elev på grund av en före detta kriminell”. “Nu är du konservativ. Dessa killar har ju 

erfarenhet av ungdomskriminalitet”, säger Rasmus varpå Ulla snabbt svarar “Ja men det är ju 

jag som sitter på ansvaret”. Rasmus skrattar försiktigt och säger “Du får våga lite nu, du har ju 

kyrkan och prästen och den helige anden i ryggen”. “Ja du Rasmus, ja du kanske har rätt”, 

säger Ulla. 

Konnotation  

Ulla står upp för sin roll som som rektor och det ansvar som det innebär. Ulla får mycket 

positiv feedback från Rasmus som vid ett flertal tillfällen uttrycker att det är ett utmärkt 

förslag. När Ulla säger “Men det är jag som har ansvaret” visar hon återigen på sitt stora 

ansvar och självständighet. Repliken ger intrycket av att hon känner att hon har hela skolans 

elever på sina axlar. 

12.1.2. Bonusfamiljen  

Denotation avsnitt 1, min 29.46-30.14 

Katja har precis anlänt till sin exman Patrik och hans nya flickvän Lisas hus för att fira sin son 

William och Lisas son Eddie. Katja och Patrik står i hallen. Det tutar utanför huset och Katja 

tittar ut och öppnar sedan ytterdörren för att ropa till personen i bilen: “Hej, kan du ställa den 

bredvid bilen bara?”. Hon gör tummen upp och stänger sedan ytterdörren. Hennes exman 

frågar: “Vad är det där?” varpå hon svarar “En studsmatta”. Han upprepar det hon sa varpå 

hon svarar “Är det något problem med det, eller?”. Han svarar “Ja, det är väl lite 

problematiskt. För det första är det där dyrare än allt annat tillsammans.” “Och?”, avbryter 

Katja. Han frågar om hon köpt något till Eddie och hon svarar “Nej, men då får väl det här 

vara till båda killarna”. Han suckar och säger att det inte är något han kan bygga ihop så 

jättefort. Katja svarar “Nej, men ska vi vara ärliga så kan du inte göra det långsamt heller”. 

Katja lämnar sin exman och går ut från rummet.  

Konnotation  

Katja tar kommando och ansvar för sonens födelsedag genom att ha beställt en studsmatta 

som anländer till huset. Genom att enbart ropa ut till leveransen att de kan ställa studsmattan 

vid bilen för att sedan göra tummen upp när de bekräftat detta, visar hon att hon inte ser 
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situationen som komplicerad. När Patrik blir upprörd över presenten visar Katja tydligt att 

hon tycker att han är löjlig. Hon blir irriterad över att han ser situationen som förvirrande. 

Hon visar att hennes ord är lagen och den kan inte kompromissas. Hon visar vem som har 

makten i relationen. Att dessutom avsluta konversationen genom att neutralt men med en 

negativ efterklang trycka ner honom och påstå att han inte klarar av mycket, förstärker även 

detta ytterligare. 

Denotation avsnitt 3, min 14.04-14.19 

Lisa och Patrik står i köket och pratar om logistik kring barnen. Föräldramötet närmar sig. 

Lisa säger att hennes exman inte kommer att gå på mötet för att han aldrig gjort det. “Han har 

aldrig gått på ett föräldramöte någonsin. Han kommer absolut inte vara där”. Därefter pussar 

hon Patrik snabbt på munnen och frågar om han skulle kunna tänka lite på vad deras psykolog 

sagt om att ge positiv feedback till barnen. Hon håller sina händer på hans kinder när hon 

pratar med honom. Han svarar att han försöker men att han inte vet vad han ska säga. Han ber 

henne sedan att ta det lugnt. 

Konnotation  

Lisa börjar med att lättsamt och något obrytt indikera att hennes exman inte tar något direkt 

ansvar i och med att hon får gå på möten som har med barnen att göra. Hon verkar inte vara 

förvånad och har tagit på sig mer ansvar för barnen på grund av hennes exmans beteende. 

Genom att be Patrik bry sig mer om barnen säger hon indirekt hon att hon bryr sig mer. Hon 

tar ett känslomässigt ansvar för sina barn och vill att de ska känna sig älskade av Patrik. Hon 

är även omhändertagande om sin pojkvän då hon tar på hans kinder och säger det hon känner 

med en snäll ton. Hon är inte irriterad och arg. Patrik suckar när Lisa pratar med honom och 

avslutar samtalet med att förminska hennes känslor genom att säga att hon ska ta det lugnt. 

Denotation avsnitt 6, min 13.36-14.33  

Katja och exmannen Patrik sitter vid köksbordet hos Katja och diskuterar. Han är orolig över 

en man vid namn Henrik som William pratar mycket om. Katja säger “Nu ska du lyssna på 

mig, den här Henrik som du är så himla orolig för; det är min arbetskollega. Inget mer. 

William har träffat honom några gånger. Han var faktiskt barnvakt den där kvällen när du 

tyckte att maskeradfesten var så himla mycket viktigare än mitt kundmöte”. Katjas exman 

utbrister “Vänta nu, en arbetskollega har alltså varit barnvakt till William?”. Katja svarar: “Ja, 
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en arbetskollega. Händer det något mer mellan oss så lovar jag att jag ska rapportera till dig. 

Patrik svarar att det inte handlar om dem, utan om att “han inte vill att William ska knyta an 

till alla jävla män som springer härs och tvärs i den här lägenheten”. Katja avbryter med ett 

skratt och svarar “Vad sa du? Alla män som springer härs och tvärs i min lägenhet? Nej men 

ja, gud förlåt! De männen! Härs och tvärs-männen. Ja, ja gud. Det är ju svängdörr här hos 

mig, det vet du. Det kommer ju nya män varje vecka och swosh… Åker in här”. Hon visar 

med armen hur ”männen flyger in i lägenheten”. Exmannen är tyst och tar en klunk av sitt 

kaffe. 

Konnotation  

Patrik utbrister förbryllat “Vänta nu, en arbetskollega har alltså varit barnvakt till William?” 

varpå Katja obrytt och ironiskt svarar honom. När Katja påstår att Williams pappa inte 

prioriterar sin son på samma sätt som hon gör, indikerar hon att hon är mer ansvarstagande än 

han. En fest är inte lika viktig som ett kundmöte i Katjas ögon. Hon blir provocerad när Patrik 

påstår saker om henne och hennes relationer till män. Genom att använda skratt och ironi 

avdramatiserar hon situationen, men visar samtidigt att hon har makten i relationen. Hon låter 

sig inte förminskas av hans påståenden. När Patrik inte bemöter Katjas svar, utan enbart ser 

sammanbiten ut och tar en klunk av kaffet, visar det att han har blivit nedslagen och inte 

kommer att vinna diskussionen. Han ger upp. 

Denotation avsnitt 7, min 00.36-01.06 

Katja knackar på sin chefs kontor som hon tidigare haft ihop det med. Hon kliver in. Han tar 

upp något från en väska på golvet och Katja börjar prata med honom direkt. “Jo du, det är tre 

grejer”. Chefen sätter sig ner vid sitt skrivbord och säger “Godmorgon”. “Godmorgon”, svarar 

Katja snabbt och fortsätter. “Jag blev en kvart sen till Boråsmötet. Och AB-gruppen - där 

avböjer jag min medverkan. Jag tycker ungdomarna kan det där mycket bättre. Och sen är det 

du och jag. Där säger jag upp avtalet. Eller ja, det handlar ju om dig och mig. Men där är det 

slut. Jag har bestämt mig så det är ingen idé att du tjatar. Jag vill verkligen inte längre. Är det 

några frågor på detta?”. Chefen svarar “eeee….” varpå Katja avbryter och säger “Jättebra. Då 

kan vi ses kvart över ett. Fint”. Katja lämnar rummet. 

Konnotation  

Genom att inte invänta sin chef på godkännande att komma in, visar Katja på pondus. Hon 
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pratar direkt och låter sig inte tystas ner av sin chef, en man med makt över henne. Hon 

inväntar inte några motreaktioner, utan frågar bara kort och rakt om han har några frågor. Hon 

låter honom inte tänka efter, utan vänder sig om och går när han inte får ut sig mer än ett 

“eeee”. Att hon går utan hans tillstånd, visar dessutom på integritet, makt och pondus. 

Denotation avsnitt 7, min 22.03-22.38 

Katja sitter på sitt kontor när hennes chef kommer in och säger “Hej, jo det är ju så att vi har 

ett tidsrapporteringssystem…”. Katja tittar på sin chef och svarar “Ja…”. Han fortsätter och 

sätter sig på kanten av hennes skrivbord och tittar henne i ögonen: “Ja, och det skulle vara bra 

om du började använda dig av det”. Katja svarar med rynkad panna: “Äh, vad sa du?”. “Ja, du 

jobbar en del hemifrån men du rapporterar inte dina timmar”, svarar chefen. “Du, jag är en av 

de som verkligen jobbar när jag jag jobbar hemifrån och det vet du mycket väl”, svarar Katja. 

Chefen kontrar genom att säga att det inte har något med saken att göra. Katja svarar med 

eftertänksamhet (trots att hon vet vad han tänker på): “Är det något du inte är så nöjd med 

eller?”. Chefen skrattar lite och menar att det är lönekontoret som skickat honom. “Jag 

behöver en fullständig rapport senast måndag”, avslutar han. Katja suckar och himlar med 

ögonen och svarar sedan “Moget”. 

Konnotation  

Katjas chef börjar med att sätta sig för nära en anställd än vad som kan anses okej. Han tittar 

sedan på henne på ett sätt en chef inte bör göra mot sin anställda. När han påstår att hon måste 

rapportera när hon arbetar hemma låter hon sig inte tryckas ner. Genom att barskt svara 

chefen står hon omedelbart upp för sin åsikt, trots att hon talar med sin chef som har en viss 

makt över henne. Han försöker straffa henne för att hon meddelat att hon inte vill ligga med 

honom. Han utnyttjar därmed sin maktposition. Att dessutom skratta bort hennes svar, bidrar 

till ytterligare förminskande. 

Denotation avsnitt 9, min 03.45-04.41 

Lisa står i köket när Patrik kommer hem. Han frågor om de inte måste prata varpå Lisa tittar 

ner i marken. “Vi har inte pratat sen terapin”, säger Patrik. “Men måste vi prata nu?”, svarar 

Lisa. “Så säger du varje gång jag vill prata om det här och då ska du göra något annat”, säger 

pojkvännen. Lisa svarar: “Patrik, det är en vecka kvar till jul. Jag har hur mycket som helst att 

göra och fixa och jag håller just nu på att förbereda en rotfruktsgratäng till vårt vegetariska 
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julbord...”. Patrik rynkar på näsan. “... Som jag visste att du skulle reagera sådär på”, fortsätter 

Lisa. “Vi kan ha vilket julbord som helst, men vi måste prata om Eddie”, svarar pojkvännen. 

Lisa frågar om de inte kan prata om det på terapin istället. “Är det inte därför vi går dit?”, 

menar hon. “Det är ju uppenbarligen inte det eftersom du alltid springer ut därifrån”, säger 

pojkvännen. Lisa avbryter och svarar “Vänta ett tag! Två saker. 1. Jag sprang inte ut. Jag gick 

långsamt ut. 2. Säg inte alltid. Vadå att jag alltid gör det?”. Pojkvännen svarar “Kanske inte 

just i den specifika situationen. Men du har en tendens att alltid springa ifrån diskussioner när 

det blir jobbigt för dig”. Lisa härmar det sista han sa och fortsätter “En liten mini Freud står i 

köket. Härligt…”. Lisa vänder sig bort och börjar diska. 

Konnotation  

Patrik vill prata men Lisa undviker samtalet då hon tycker att det känslomässigt är jobbigt. 

Det hela handlar inte enbart om att hon undviker konfrontation, utan hon känner sig stressad 

över allt som ska göras till jul. Hon upplever att han inte känner av och blir irriterad på att han 

är irriterad. Lisa vill ta det vid ett mer planerat tillfälle, hos terapeuten. Han överdriver 

situationen och hans känslor är i centrum. Han frågar inte vad som tynger henne i frågan utan 

fokuserar på det hon gör dåligt. Sättet Lisa bemöter Patriks påstående på visar att hon har 

övertaget i relationen då hon väljer att inte prata om det Patrik vill prata om. Hennes slutliga 

gest när hon vänder sig bort och börjar diska demonstrerar detta ytterligare. 
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