
 

 
 
 
 
 
 

Sjukt kvinnligt 
En innehållsanalys av kvinnliga huvudkaraktärer i kriminalserier på TV 

 
Examensarbete/kandidatuppsats, 15 hp 
i medie- och kommunikationsvetenskap C 

Handledare:  
Anne-Sophie Naumann 

MKV-programmet 
Höstterminen 2015 

Examinator: 
Lars-Åke Engblom 

 

 

Sofia Sandberg 
Sofia Zghiguida 



 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  
School of Education and Communication 
Box 1026, 551 11 Jönköping 
036-101000 
 

Examensarbete/kandidatuppsats, 15 hp 
Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C 
Program: Medie- och kommunikationsvetenskap 
Termin: ht15 

SAMMANFATTNING 
Författare: 

Rubrik:  
Underrubrik: 
 
Språk: 

Sofia Sandberg, Sofia Zghiguida 

Sjukt kvinnligt 
En innehållsanalys av kvinnliga huvudkaraktärer i kriminalserier på TV 

Svenska 
Antal sidor: 39 

Sedan televisionens början i mitten av 1900-talet har kvinnor förekommit i begränsad 
omfattning i rutan. Till en början existerade de kvinnliga rollerna endast som 
kompletterande roller till de manliga karaktärerna, och när kvinnor återfanns i 
huvudroller var det ofta i komedier då de inte ansågs varken lämpliga eller tillräckligt 
trovärdiga för drama eller action. På 2000-talet menade många att könsfördelningen i 
TV äntligen började närma sig en jämställd nivå. Forskning visar dock att den kvinnliga 
andelen TV-medverkare fortfarande är väldigt begränsad, både när det gäller scentid och 
porträttering.  
 
Vi har uppmärksammat att det i kriminalserier på TV just nu förekommer en rad 
kvinnliga karaktärer med liknande egenskaper. Syftet med studien är därför att 
undersöka om det har skapats en ny kvinnlig stereotyp i kriminalgenren, samt om det 
faktum att denna befinner sig i en övervägande manlig kontext på något sätt påverkar 
stereotypens framställning. 
 
Genom en kvalitativ, semiotisk, innehållsanalys av TV-serierna Bron, The Killing och 
Homeland har vi studerat framställningen av tre starka traditionellt “okvinnliga” kvinnor 
i manliga kontexter för att undersöka på vilket sätt dessa ger uttryck för en ny kvinnlig 
stereotyp på TV. Studien har genomförts med utgångspunkt i genusteori samt teorier om 
stereotyper där analysen resulterade i fyra utfall. Dessa visade att de kvinnliga 
huvudkaraktärerna framställs som okvinnliga med traditionellt manliga drag. De 
framställs i serierna som otillräckliga på grund av sina psykiska tillkortakommanden. 
Kvinnorna behöver och hämtar stöd i manliga kollegor. Slutligen visar resultatet att 
kvinnorna på ett omdömeslöst sätt låter sig påverkas av känslor i relation med män, 
vilket gör att de framställs som oprofessionella. Våra förhoppningar var att den här 
kvinnliga stereotypen skulle representera en realistisk och banbrytande kvinna i det att 
hon inte framställs som undergiven män. Tyvärr infriades inte våra förväntningar. 
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Since the beginning of television in the mid-1900s, women have been extremely limited. 
In the beginning female roles existed only as complementary to the male characters, and 
when women finally got lead roles, they were limited to comedies, since they were 
neither considered suitable nor credible enough for dramas or action. In the 2000s, 
many felt that the gender roles in television were finally equal between men and women, 
but research shows that women are still limited. Both when it comes to screen time and 
portraiture. 
 
We have noticed the existence of several female characters in crime-TV that all have 
similar features. The purpose of this study is to investigate whether a new female 
stereotype could have arisen in the genre of crime-TV, and how the fact that she appears 
in male contexts effects the presentation of the character. 
 
Through a qualitative, semiotic, content analysis of TV series The Bridge, The Killing and 
Homeland, we have studied the representation of three strong traditionally “masculine” 
women in male contexts to possibly find a new female stereotype. 
The theoretical perspective used is gender theory and theories about stereotypes, and the 
outcome consists of four results. They show that the female characters are portrayed as 
stereotypically non-female with traditional male attributes. They are depicted as 
inadequate because of their psychological shortcomings. The women are being portrayed 
as in need of support from male colleagues. Finally they allow themselves to be 
emotionally effected by men in a reckless way which makes them seem unprofessional.  
Our hopes were that this female stereotype would represent a realistic and 
groundbreaking woman in that she wouldn´t be portrayed as submissive to men. 
Unfortunately she didn´t live up to our expectations.    
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1. Inledning  
Medierna är en av de viktigaste ursprungskällorna till hur vi skapar våra referensramar och 

föreställningar om verkligheten. Särskilt TV-mediet har framhållits som en viktig källa och 

har länge fungerat som informationsförmedlare för människor över hela världen. Publiken 

tar till sig TV:s budskap och använder utvalda delar till att skapa sin egen verklighet och sina 

värderingar. Detta kan få problematiska följder när det till exempel gäller framställningen av 

vissa samhällsgrupper och fenomen på TV. Porträtteringen av kvinnor på TV har genom 

historien sett ut på bestämda sätt. Utvecklingen startade i det samhällsklimat som rådde på 

1950-talet och som tillskrev kvinnor roller som hemmafruar medan männen jobbade och 

försörjde familjerna. Med tiden utvecklades kvinnors roller, men forskning visar att det 

genom hela TV-historien funnits en skiktning i könsrollerna. Majoriteten av de roller kvinnor 

erbjuds är fortfarande snäva och begränsade och många kvinnor på TV framställs med 

stereotypiska och förlegade “kvinnliga” drag, ofta som osjälvständiga och objektifierade. 

Många kvinnoroller finns till exempel endast för att förstärka de manliga rollernas karaktär. 

(O´Connor, 2010) 
 
Vi har på senare tid uppmärksammat att det har dykt upp ett antal TV-serier inom 

kriminalgenren vars huvudkaraktärer är kvinnor som skiljer sig från de kvinnor vi är vana att 

se på TV. Karaktärerna är alla starkt drivna karriärkvinnor i traditionellt manliga miljöer, 

med obefintliga privatliv och som saknar stereotypiskt kvinnliga intressen som utseende och 

sociala relationer. En ytterligare gemensam nämnare är att samtliga kvinnor lider av någon 

form av psykiska problem som både bidrar till men också hindrar dem i sitt arbete. Vi har fått 

intrycket av att de här kvinnorna måste vara “sjuka” och “okvinnliga” för att vara duktiga på 

sina jobb. Häri ligger problemet som vi ser det. Varför kan inte kvinnor få vara intelligenta 

utan en hållhake? Var ligger motsättningen i att vara kvinna och intelligent? Är det så 

osannolikt att en kvinna bryr sig om hur hon ser ut, har ett fungerande familjeliv och ändå 

klarar av sitt yrke? 
 
Studien ligger inom det populärkulturella fältet, ett ständigt aktuellt forskningsområde där 

målet med studien är att studera porträtteringen av kvinnor i tre kriminalserier för att 

definiera och problematisera denna nya kvinnostereotyp.  För att göra detta kommer vi att 

analysera huvudkaraktärerna i den amerikanska dramaserien Homeland (2011), den dansk-

svenska SVT-produktionen Bron (2011) samt den amerikanska kriminalserien The Killing 

(2011).  
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2. Bakgrund 

2:1 Bron 

Bron är en svensk-dansk kriminalserie, skriven av Hans Rosenfeldt i samarbete med Måns 

Mårlind och Björn Stein. Den började sändas i Sveriges Television och i Danmarks Radio 1 år 

2011. Seriens första mord sker på Öresundsbron, på gränsen mellan Sverige och Danmark 

och de båda länderna måste därför arbeta tillsammans för att lösa mordet. Huvudkaraktären 

Saga Norén är mordutredare på Länskriminalen i Malmö, och blir hopparad med den danska 

mordutredaren Martin Rohde. Saga är en 40-årig kvinna med hög arbetsmoral. Hon är 

extremt duktig på sitt jobb och löser varje mordfall som placeras på hennes bord. Det uttalas 

aldrig, men som tittare förstår man så småningom att hon har någon form av diagnos som 

stundtals gör det besvärligt för Saga i sociala kontexter. Hennes egenheter gör det ibland 

svårt för henne i arbetet som mordutredare, men de sociala “bristerna” förbises av hennes 

arbetskamrater då hon alltid lyckas lösa sina fall. (Wikipedia u.å) 

2:2 Homeland 

Homeland är ett amerikanskt TV-drama skapat av Alex Gansa och Howard Gordon. Serien 

hade premiär på den amerikanska TV-kanalen Showtime 2011 och har producerats i fem 

säsonger. Den handlar om CIA-agenten Carrie Mathison och hennes kamp för att skydda 

hemlandet USA mot potentiella fiender och terroristangrepp. Carrie är en kvinna i 30-

årsåldern, extremt kompetent som yrkeskvinna och som lever för sitt arbete. Privat har hon 

det svårare, bland annat på grund av sin bipolära diagnos som hon medicinerar för. 

Sjukdomen har en central roll i TV-serien då Carrie vid flera tillfällen väljer att sluta 

medicinera eftersom hon upplever att sjukdomen ibland hjälper henne att fokusera. Carrie 

ägnar all sin tid åt arbetet på CIAs huvudkontor, en väldigt mansdominerad domän. 

(Showtime Networks Inc., 2015) 

2:3 The Killing 

The Killing är en amerikansk dramaserie som hade premiär 2011. Den är baserad på den 

danska serien Brottet, skriven av Søren Sveistrup och är bearbetad för amerikansk TV av 

producenten Veena Sud. Handlingen kretsar kring mordutredaren Sarah Linden och hennes 

kollega och efterträdare Stephen Holder och deras försök att lösa olika mordfall i Seattle, 

Washington. Sarah Linden är en kvinna i 40-årsåldern som övergavs av sin mamma som 

liten och som växte sedan upp i fosterhem. I och med detta har hon redan sen barndomen ett 

visst bagage. Hon har en son tillsammans med en man hon inte längre lever ihop med. Sarah 

blir väldigt engagerad i sina fall, till exempel blir hon ständigt påmind om ett tidigare fall där 

hon gick in i väggen och lades in på psykiatrisk avdelning. (The Killing Wikia, 2015) 
 



 

3 
 

3. Syfte och frågeställningar 
När TV slog igenom på 1940-talet i USA framställdes mannen som familjeförsörjare och 

beskyddare medan kvinnan gavs rollen som “hemmafrun” som tog hand om hem och barn 

och vars uppgift var att finnas vid mannens sida. Sedan dess har könsstereotyperna dock 

förändrats något, vilket till exempel går att utläsa av den amerikanska forskaren Karen 

O´Connors (2010) studie av kvinnor i ledarroller på TV. En viktig förändring var när kvinnan 

efter långvarig tjänstgöring i hemmet tilläts besitta egenskaper som intelligenta, självständiga 

och karriärsinriktade. (O´Connors, 2010) 
 
Vår studie utgår ifrån observationer som vi har gjort om att det verkar ha utvecklats en ny 

gren av den stereotypiska moderna karriärsinriktade kvinnan som dök upp under 1990-talet 

(O´Connors, 2010). Vi tycker oss hitta likheter hos flera kvinnliga karaktärer på TV just nu. 

Gemensamt för dessa karaktärer är att de är vita karriärsdrivna kvinnor med ett stort 

intellekt. Kvinnorna återfinns i traditionellt mansdominerade kontexter och yrken, nämligen 

brottsbekämparyrken. Förutom ett näst intill maniskt fokus på sitt arbete brottas de alla även 

med en typ av psykiska problem som påverkar dem både positivt och negativt i såväl 

privatlivet som i arbetslivet. 
 
Syftet med studien är att undersöka framställningen av tre kvinnor i tre kriminalserier på TV 

för att utröna hur dessa är ett uttryck för en ny kvinnlig stereotyp. I studiens syfte ingår också 

att försöka analysera framställningen av kvinnorna för att se hur de påverkas av den 

könsmaktsordning de befinner sig i. Syftet har utmynnat i följande frågeställningar: 
 

• Hur framställs kvinnorna i Bron, Homeland och The Killing? 

• Hur framställs dessa kvinnor som en del i en manlig kontext? 
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4. Tidigare forskning 
Genusforskningen på det populärkulturella området startade runt 70-talet och består av 

många kvalitativa studier. Vanliga forskningsfrågor handlar om fördelningen mellan män och 

kvinnor på TV samt vad för slags roller kvinnor fick förr och nu. På senare tid har forskare 

börjat intressera sig för frågor som i vad mån TV representerar och påverkar verkligheten. 

Flera och fler studier pekar på en möjlig koppling mellan produktion och den påverkan TV 

har på mottagarna (Lauzen, Dozier & Horan, 2008). 
 

4:1 Kvinnliga stereotyper 

Historiskt har kvinnokroppen setts som en ofullbordad manskropp. Kvinnan var på sätt och 

vis inte en människa, utan snarare en halv man och mannen sågs som den ideala människan. 

Kvinnan och hennes kropp var helt enkelt mindre värd. Hon hade ansvaret för att ta hand om 

hem och familj och förväntades alltid finnas till för mannens behov. Det har alltid funnits 

föreställningar om att det finns manliga och kvinnliga egenskaper. Först på 1960-talet 

började kvinnorna ta sig ur hemmen och det började bli vanligt med deltidsarbetande 

hemmafruar. På 1970-talet var det inte längre självklart att kvinnor skulle försörjas av män, 

både män och kvinnor skulle nu vara självförsörjande. (Hirdman & Kleberg 2015) 

 

På 1980-talet myntades uttrycket “hegemonisk maskulinitet”, som står för en förhärskande 

och ofta idealiserad form av maskulinitet (Courtenay, 2000). Underordnad det här idealet 

var kvinnor och marginaliserade grupper av män. Exempel på hegemoniskt manliga 

egenskaper är styrka, självständighet och mod. Typiskt hegemoniskt manligt är att inte söka 

vård eller hjälp och att inte visa sig sårbar för andra. Courtenay menar att män från 

uppväxten uppfostras in i en “tuffare” livsstil som inkluderar sport, slagsmål och att ta risker 

medan kvinnor lär sig att vara känsliga för kroppsliga och emotionella signaler. Inom den 

hegemoniska maskuliniteten finns dessutom föreställningar om vad som är “kvinnligt” eller 

“feminint”. Courtenay talar om en “framhävd femininitet” som kontrast till den hegemoniska 

maskuliniteten. Framhävd femininitet betonar omsorg och empati, hjälpsökande och ansvar 

för hälsan. Kvinnor anses bör ägna sig åt hälsosamma livsstilsmönster. Det förväntas också 

av kvinnor att vara tillmötesgående och finnas till för mäns behov. Detta kan uttryckas 

genom sexuell tillgänglighet, modersbeteende och omhändertagande beteende. Kvinnor 

förväntas ta större ansvar, både för sin egen kropp som för barnens kroppar. Eftersom de har 

ansvar för det reproduktiva arbetet måste de vara hälsosamma. Paradoxalt nog har kvinnor 

historiskt benämnts som “orena”. (Courtenay, 2000) 
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Ytterligare exempel på föreställningar om vad som anses vara kvinnligt är att kvinnor skulle 

vara mer omhändertagande av sig och mindre intresserade av sex än vad män är. (Hirdman 

& Kleberg 2015) Dessa fördomar, eller normer, ingår i ett norm- och maktsystem som 

fortsätter driva kvinnor till att bete sig och uttrycka sig normativt “kvinnligt” och män att leva 

normativt “manligt”. Normsystemet kan ses som ett system av myter, regler och antaganden, 

vilket med tiden kommit att tas för givna. Ofta är normerna så djupt inpräntade i människor 

att de inte ifrågasätts (Thomsson & Elvin-Nowak 2003). 

 

4:2 Kvinnlig representation på TV  

Det utrymme kvinnor har haft på TV har traditionellt sett speglat hur samhället har sett ut. 

Under 1950-talet återfanns kvinnor i roller som husmödrar, i biroller som stöttade de 

manliga karaktärerna. De få kvinnor som fick chansen att spela en huvudroll var tvungna att 

vara roliga då det ansågs att det var endast genom humor och dråpligheter som kvinnliga 

huvudroller skulle gå genom rutan. Den här bilden förändrades under 1960- och 1970-talet i 

och med att kvinnorörelser började organisera sig. Följden blev att man plötsligt kunde se 

kvinnor i traditionellt sett “manliga” roller på TV. Till exempel som poliser i kultserierna 

Charlies Änglar och Cagney & Lacey. Detta var helt klart steg i rätt riktning mot en jämnare 

fördelning mellan män och kvinnor på TV. Problemet när man tittar tillbaka är att kvinnorna 

dock framställdes grovt objektifierade med stora hår, smala midjor och åtsittande kläder. 

Ytterligare steg framåt togs under 1990-talet, bland annat på grund av att postfeminismen 

blivit alltmer omtalad och mainstream i samhället. Detta öppnade för en ny stereotypisk 

kvinnoroll på TV. 1990-talet är den period på TV som bland annat tillhör de professionella, 

lite smått neurotiska karltokiga singelkvinnorna á la Ally McBeal och senare Sex and the city. 

Ett på många sätt banbrytande koncept i och med att de visade smarta välutbildade 

karriärkvinnor. Men faktumet att karaktärerna är stereotypiskt “kvinnliga” går inte att 

komma ifrån och båda serierna har fått ta emot kritik, bland annat för att kvinnorna är just 

karltokiga och sexualiserade. Även om Sex and the city tillskrev kvinnorna kontrollen på ett 

banbrytande sätt. I serien bestämmer karaktärerna till exempel över sin egen ekonomi och 

sitt sexliv. (O´Connor, 2010) 
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De amerikanska genusforskarna Elasmar, Hasegawa och Brain (1999) har genomfört en 

innehållsanalys av porträtteringen av kvinnor i amerikanska primen time-program. Den 

pekar på hur branschen trots en minskad klyfta när det gäller förekomsten av kvinnor på TV 

fortfarande har en lång väg att gå. Bland det intressanta i deras resultat finns uppgifter om 

att majoriteten av kvinnor likt tidigare årtionden återfinns i komedier, följt av brottsdrama 

och thriller-serier vilket är föremålet för vår studie. En upptäckt som är särskilt intressant för 

vår studie är resultatet att när kvinnor förekom på TV i en arbetande roll så var de i 

majoriteten av fallen singlar utan familjer. Lauzen, Dozier och Horan genomförde 2008 en 

kvalitativ studie av könsstereotyper i amerikansk primetime-TV. De kom fram till att trenden 

fortfarande pekar på att kvinnor framställs typiskt kvinnligt i roller vars huvudsyssla är att ta 

hand om familjen, med egenskaper som moderlig och omhändertagande. Kvinnor var mer 

benägna att ses interagera med andra och i familjära och romantiska roller medan män var 

mer benägna att ägna sig åt arbetsroller och framställdes mer inriktade på att nå mål, 

ambitioner och framgång (Lauzen, Dozier & Horan, 2008).  

 

4:3 Kvinnor i manliga kontexter 

Kvinnor på arbetsplatser 

Joan Acker är en feministisk sociolog som (1990) myntade uttrycket “gendered 

organisations”, på svenska översatt till “könade organisationer”. Acker menar att alla 

organisationer genomsyras av maktförhållandet mellan män och kvinnor samt vad som är 

manligt och kvinnligt på arbetsplatsen. Enligt Acker (1990) är vad som är manligt respektive 

kvinnligt så djupt rotat i organisationers kulturer att det dolts för oss människor. Det talas 

ofta om hur kvinnors chanser till anställning eller möjlighet att bli befordrade är mindre än 

mäns. Anledningar till detta kan enligt Acker vara att arbetsgivare antar att kvinnor i sinom 

tid kommer att behöva ta föräldraledigt och då möjligen försumma sitt arbete för att 

prioritera familjen. På så vis motverkar vissa organisationers rekryteringspolicyt ill en jämn 

fördelning mellan män och kvinnor (Hedenus, Björk & Shmulyar Gréen, 2015).  

Ännu en skillnad mellan män och kvinnor på arbetet ligger i deras beteenden, vad som 

accepteras och tolereras. En kvinna som höjer rösten eller tar mycket plats på arbetsplatsen 

möter till exempel andra reaktioner än en man som gör det. Att vara högljudd och ta för sig 

är nämligen en traditionellt manlig egenskap, medan det i att vara kvinna ligger egenskaper 

som att vara diskret och lämna företräde till män, att behaga män och främja dem. 

Arbetsgruppens attityd mot kvinnor på arbetsplatsen kan vara medveten eller omedveten, 

men den bristande jämlikheten mellan könen är djupt inbäddad i våra sociala 

konstruktioner. (Hedenus, Björk & Shmulyar Gréen, 2015) 
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Jean E. Wallace beskriver (2001) i sin genuskritiska studie om mentorskap i de manligt 

dominerade brottsbekämparyrkena hur kvinnor ofta behöver manliga mentorer som kan 

hjälpa dem “medla” med andra på arbetsplatsen. Detta i synnerhet de högre uppsatta, ofta 

manliga, kollegorna. Wallace menar att det kan vara avgörande för kvinnan att få hjälp av en 

manlig mentor för att till exempel bli befordrad. Kvinnliga mentorer har ofta mindre makt på 

arbetsplatsen än manliga och är därför inte lika benägna att främja sin skyddslings karriär. 

Manliga mentorer är däremot mer sannolikt i position att hjälpa sina skyddslingar med hjälp 

av kontakter och resurser. Kvinnor gagnas rent emotionellt av att ha kvinnliga mentorer, då 

de kan hjälpa till att hantera diskriminering och problem på arbetsplatsen, men ekonomiskt 

och karriärsvis gagnas man mer av att ha en manlig mentor. (Wallace, 2001) 

Kvinnor i traditionellt manliga yrken på TV 

De tydliga komplicerade maktförhållandena mellan män och kvinnor återfinns i TV-rutan. 

Shanahan, Signorielli och Morgan publicerade 2008 en studie om kultiveringen av 

traditionella könsroller bland TV-tittare. Med material från 30 år av amerikansk prime time-

TV har de undersökt hur kvinnor porträtterats och det är detta, snarare än resultatet hos TV-

tittarna som är relevant för vår studie. Analysen visar att det skett specifika förändringar i 

hur kvinnor framställts i TV under de senaste 30 åren. Till exempel syns fler kvinnor i 

traditionellt sett ”manliga” yrken. Kvinnor har historiskt porträtterats som gifta på TV och 

tendensen består när man jämför hur många kvinnor som är gifta kontra män. Färre kvinnor 

än män porträtteras med arbeten, och färre kvinnor än män framställs som professionella i 

sina yrken. I yrken som behandlar brottsbekämpning är en stor majoritet av de anställda 

män. Majoriteten av alla gifta män visas i sin yrkesroll, medan endast 37% av de gifta 

kvinnorna verkar arbeta och visas oftast i hemmamiljö. Kvinnor som är gifta framställs alltså 

mindre sannolikt att ha arbeten. De kvinnliga karaktärerna är idag mindre könsstereotypiskt 

porträtterade när det gäller arbete och relationsstatus men är fortfarande 

underrepresenterade i prime time-TV (Shanahan, Signorielli & Morgan, 2008). 

2009 studerade McCudden hur kvinnor porträtteras i traditionellt mansdominerade yrken i 

media. Detta genom att analysera den amerikanska dramaserien “Law & Order” som kretsar 

kring människor i polis- och rättsväsendet i New York. McCudden kom fram till att 

programmet har lyckats med en komplex porträttering av kvinnor i brottsbekämparyrken, 

men att de kvinnliga karaktärerna trots detta i slutändan är underordnade männen. Hon 

menar att trots att kvinnorna är accepterade på arbetsplatsen porträtteras de enligt 

förminskande könsstereotyper. De flesta har varken familj eller kärleksrelationer och de 

beter sig irrationellt och ibland omoget till skillnad från männen. Chefer och män i allmänhet 

på arbetsplatsen nedvärderar eller ignorerar ofta kvinnors åsikter och synpunkter och 

dessutom marginaliseras de ofta i sina arbetsroller. En av de kvinnliga karaktärerna i serien 
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visas mer respekt av sina kollegor först när hon tonar ner sin ”femininitet” och beter sig mer 

som männen. Kvinnorna med mindre roller i serien porträtteras ofta som omhändertagande, 

de arbetar med barn eller som socialarbetare och får väldigt begränsad tid i rutan. McCudden 

menar att maktskillnaden förstärks när de kvinnliga karaktärerna i programmet framställs så 

här endimensionella. (McCudden, 2009) 

Neal (2006) har genomfört en genusanalys av 280 amerikanska polis-actionfilmer mellan 

1968-2006. Undersökningen avslöjar mönster i hur film- och TV-branschen porträtterar 

heroism beroende på kön. Studien visar att kvinnor över fyra gånger oftare är nybörjare på 

arbetsplatsen än männen och därför kan verka mindre professionella. Kvinnorna i filmerna 

är dessutom oftare som Neal beskriver ”från en övre samhällsklass” vars ambition är att 

avancera professionellt, medan männen är där på grund av sin passion för lagen och 

rättvisan. Kvinnorna i filmerna har högre ambitioner utanför arbetet, medan männens 

ambitioner ligger i karriären. De framställs också som mer sociala än männen, men sämre 

och mindre effektiva på arbetet. Kärlek hamnar oftare i vägen för kvinnornas arbete än för 

männens och kvinnor blir dessutom i dubbelt så många av fallen anklagade för att vara dåliga 

på att samarbeta med sina kollegor. Kvinnor i genren är ofta yngre än sina manliga 

motspelare och har därför mer sällan familj och barn.  

Neal (2006) kommer fram till att kvinnor oftare har kärleksrelationer med kriminella i dessa 

filmer. Detta får kvinnorna att verka mindre professionella än männen trots att de i slutet tar 

fast skurken. Dessutom lämnar kvinnorna ofta i slutet sitt arbete för att gå vidare till 

”viktigare” saker, i huvudsak familjen. Detta är ett exempel på hur kvinnor, till skillnad från 

män, porträtteras prioritera familjen framför karriären. Dessutom ägnar de kvinnliga 

karaktärerna mer tid åt kärleksrelationer än de manliga. De kvinnliga karaktärerna får oftare 

undercover-jobb där de behöver spela på sin sexualitet, en vanlig företeelse är exempelvis att 

de behöver spela prostituerade. Neal pekar på ett mönster i hur de kvinnliga 

poliskaraktärerna distraheras på arbetsplatsen av sexuella och/eller kärleksrelationer som 

försvårar arbetet för dem. Kvinnor hamnar oftare i situationer där gärningsmannen är 

sexuellt våldsam och det är vanligt att de hamnar i säng med honom. Det här 

händelseförloppet inträffar oftare för kvinnor än för män och är ett tydligt tecken på 

sexualisering. (Neal, 2006) 

 
Sammanfattningsvis visar studien att kvinnor som i film arbetari ett traditionellt 

mansdominerat yrke inte blir lika uppskattade för sitt arbete som männen blir. Studien visar 

att trots att kvinnor klarar av polisyrket lika bra som män, blir de oftare sexualiserade och 

nonchalerade av manliga kollegor och chefer. Kvinnor är mer intresserade av sitt privatliv 
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medan arbetet står i fokus hos männen. Intressant är att endast sju av de 280 filmerna är 

skapade av kvinnor, men att det finns en tydlig länk mellan de kvinnliga producenter och 

manusförfattare och de filmer med starka kvinnliga karaktärer (Neal 2006). 

 

4:4 Psykisk ohälsa i media 

Thorton och Wahl genomförde 1996 en kvantitativ studie där de exponerade en grupp 

testpersoner för nyheter om psykiskt sjuka människor som begått våldsbrott, och undersökte 

därefter testpersonernas inställning till psykiska sjukdomar. Studien visar att testpersonerna 

hade en lägre tolerans och mindre empati för psykiskt sjuka människor efter 

undersökningen. Thorton och Wahl menar att detta är ett exempel på att människor faktiskt 

påverkas av media samt vilka konsekvenser som kan uppstå när psykiskt instabila 

porträtteras i media (Thorton & Wahl, 1996). Ray och Hinnant publicerade 2009 en tidslinje 

av medias representation av ADD och ADHD i USA mellan 1985 och 2008. Studien visar att 

media har stor påverkan på amerikaners förståelse och tankar kring psykiska sjukdomar. 

Studien visar att människor är dåligt uppdaterade på, och ofta förväxlar, olika sjukdomar 

samt att många är rädda för människor med mental problematik. Ray och Hinnant menar att 

psykiska sjukdomar presenteras på ett negativt sätt i media och många kopplar psykiska 

sjukdomar till våld, barnlikt beteende och okontrollerad ilska på grund av den felaktiga 

porträtteringen. Sättet på vilket psykisk problematik porträtteras är enligt Ray och Hinnant 

(2009) otillräckligt och skapar en “vi och dem”-känsla, som i sin tur distanserar psykiskt 

sjuka från “vanliga” människor. Media framställer dem som annorlunda och som att de 

varken har familj eller arbete.  

 
Ritter (2006) har genomfört en studie som undersökt TV:s roll i stigmatiseringen av psykisk 

ohälsa. Resultatet visar att medias bild av psykisk sjukdom är ensidig och negativ samt att 

den hämmar publik med faktiska problem att ta tag i dessa och söka hjälp. Media 

porträtterar psykiskt sjuka som farliga, aggressiva och oberäkneliga. De visas sällan i 

terapeutiska miljöer och när behandling kommer på tal är det ofta i resonemang som menar 

att det är lönlöst. (Ritter, 2006)  
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5. Teoretiskt perspektiv 
Vår forskning placerar sig inom fältet populärkultur där vårt teoretiska ramverk innefattar 

genusteori samt teorier om stereotyper.  

 

5:1 Genusteori 

Genusteori är ett samlingsnamn på samhällsvetenskapliga teorier där manligt och kvinnligt 

uppfattas som sociala konstruktioner. Dessa är föränderliga i tid och rum, till skillnad från 

framför allt sociobiologiska förklaringsmodeller. (Hirdman, 2015) 

Före 1960-talet kretsade historia uteslutande kring män, med några få undantag. Det har 

skämtsamt påståtts att det kanske inte fanns kvinnor innan dess, eftersom de inte fick något 

utrymme i historieböckerna. På 1960-talet inträffade en vändning och begreppet 

kvinnohistoria myntades. Mäns strukturella överordning började studeras, samt på vilka 

olika sätt den kunde ta sig uttryck. Kvinnans roll och position började diskuteras och på 

1980-talet utvecklades begreppet kvinnohistoria till genushistoria. Begreppet genus är en 

direktöversättning från engelskans “gender” och syftar på det socialt konstruerade könet. 

Idag, mer än 30 år senare, är genus en erkänd och etablerad forskningsinriktning. Att studera 

någonting ur ett genusperspektiv innebär att man analyserar maktrelationer, men även andra 

sorters relationer i samhället, med utgångspunkt att de inte är jämställda. Det är snarare 

tvärtom, den ojämna maktfördelningen i förhållandet är det som ligger i fokus. Så istället för 

att som inom feminismen fokusera enbart på kvinnorna så bidrar genusperspektivet med att 

lyfta blicken och vidga fokus till relationen mellan könen. (Rydström & Tjeder, 2009) 

Genus i media 

Genusforskning i media syftar till att söka förklaringar till hur våra föreställningar om 

världen och materialitet skapas. Det vill säga hur vi skapar och formar det vi idag kallar för 

“kön”. De senaste 50 åren av mediaforskning visar att medierna spelar en stor roll i hur 

människor ser på genus, vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Forskare menar att 

media därför har haft och fortfarande har en betydande roll i framställningen av könens 

konstruktioner. Inte bara vad som anses kvinnligt eller manligt utan dessutom 

maktrelationen mellan könen och hur de relaterar till klass, sexualitet och etnicitet. Den 

mediala föreställningen om genus skiljer sig sällan från sociala, politiska och kulturella 

villkor, men den artikuleras och framställs i en särskild medial tappning. De olika 

mediegenrerna har olika berättarstrukturer, tekniker och arbetssätt vilket automatiskt 

medfört att särskilda egenskaper för femininitet och maskulinitet skapats och använts för att 

passa sin genre (Hirdman & Kleberg, 2015). 
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Genusforskningen etablerades i den akademiska världen på 80-talet, men var sällsynt i 

mediafältet. Få studier fokuserade på media och kön. 1993 gavs boken Nordisk forskning om 

medier och kvinnor ut som kretsade kring idéhistoria, filmvetenskap och sociologi. Boken 

innehåller forskning i press, radio, TV och film och identifierade två intresseområden; frågor 

kring bilden medier ger av kvinnor samt förtryckande maktstrukturer. Dessa genusområden 

är fortfarande aktuella i den mediala genusforskningen, vid sidan av nyare frågor som queera 

begär och hur dessa kombineras med klass, kön, sexualitet, ålder, religion och etnicitet. 

Sättet att studera och förstå genus förändras konstant och med tiden uppstår nya 

ämnesområden. (Hirdman & Kleberg, 2015) 

5:2 Teori om stereotyper  

Stereotyper är ett begrepp från socialpsykologin. En stereotyp är en förenklad, ofta allmänt 

omfattad, föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, till 

exempel nation, ras, religion eller kön. Stereotyper bedömer människor inte som individer 

utan utifrån en viss kategori. Vissa egenskaper hos karaktären förstoras, medan andra inte 

inkluderas alls. Stereotypen påverkar ofta den bild man skapar sig av en individ ur en viss 

grupp utan att man närmare prövar om den faktiskt är korrekt. En stereotyp är vanligen 

uppbyggd av viss faktisk kunskap och förenklar hanteringen av intryck från omvärlden. Den 

kan dels påverka uppfattningen om hurdana vissa människor ”är” men också hur de ”bör” 

vara. Stereotyper bidrar ofta till att vidmakthålla fördomar och negativa attityder. (Hinton 

2003) 

Hinton menar att det är tydligt att stereotyper kan leda till att människor blir orättvist 

behandlade och det är inte helt lätt att avgöra när vår vardagliga uppfattning om andra 

människor är en stereotyp och när den inte är det. Men stor del av vår perception i sociala 

sammanhang går utöver den givna informationen och stereotyper är enligt Walter Lippmann 

(Hinton, 2003) förenklade bilder i våra huvuden av människor och händelser. Enligt 

Lippmann agerar människor inte utifrån den “verkliga” världen eftersom den är allt för stor 

för oss att begripa. Vi skapar därför stereotyper för att göra omvärlden hanterbar. Lippmanns 

ståndpunkt var att stereotyper huvudsakligen är falska, rigida och svåra att förändra. 

(Hinton, 2003) 

Forskning om stereotyper startade redan på 30-talet och forskare på fältet kom snabbt 

överens om att stereotyper var något negativt, och man jobbade aktivt för att sprida detta till 

allmänheten. Men alla var inte överens om stereotypers negativa verkan och en som 

ifrågasatte detta var professorn i socialpsykologi Roger Brown (Hinton, 2003). Han 

kritiserade det forskarkåren ansåg problematiskt med stereotyper och menade att stereotyper 

istället kan vara till stor hjälp för människor, till exempel när vi behöver förutse och förstå 
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saker. Vidare menar han att stereotyper är användbara och bra för att vi människor ska 

kunna förstå och skapa mening av återkommande inslag som inträffar i vardagen. Problemet, 

enligt Hinton, ligger förstås i att det ibland är svårt och ibland till och med omöjligt att 

avgöra om en stereotyp är korrekt eller inte. En del stereotyper är lätta att testa medan en 

stereotyp som “Italienare är konstnärliga” är betydligt svårare att faktiskt pröva. Brown såg 

inte stereotyper som enbart positiva utan det problematiska för honom låg i att vi människor 

tror att våra stereotyper är det enda riktiga sättet att se världen på. (Hinton, 2003) 

5:3 Semiotik 

Semiotik är både en teoribildning och en forskningsmetod som handlar om studier av tecken, 

närmare bestämt hur betydelse skapas och mening bildas i kommunikativa situationer. 

Semiotiken bottnar i den strukturella språkvetenskapen men mannen som lade grunden för 

denna var den franske lingvisten Ferdinand de Saussure (Lindgren, 2009). Lindgren 

beskriver Saussures definition av ett tecken som någonting som står för något annat, det vill 

säga någonting som producerar mening. Dessa tecken återfinns överallt, dels i de tecken vi 

använder i skrift och talat språk och dels i andra förmedlande resurser så som gester, bilder, 

fysiska ting och biologiska processer. Allt omkring oss är uppbyggt av tecken som alla bär på 

betydelser. Dessa betydelser är vi dock oftast omedvetna om påverkar oss. Dessa tecken är 

beroende av betraktarens tolkning och delas in och organiseras i system som kallas koder. 

Reglerna för dessa koder har undermedvetet godkänts av medlemmar i en kultur och 

används där för att frambringa mening (Lindgren, 2009). Vårt samhälle är redan kodat och 

kan endast förstås genom dessa kulturella koder, vår verklighet är endast en produkt av de 

kulturella koderna (Fiske, 1987).  

 

Semiotik handlar således om tolkning och till hjälp finns en mängd olika begrepp och 

analysverktyg. För just analyserandet av bilder som tecken har den franske semantikern 

Roland Barthes (1957) bidragit med två sådana verktyg, nämligen denotation och 

konnotation. Dessa verktyg används för att nå en bilds eller ett teckens två olika lager genom 

vilka vi tillägnar oss tecknets mening eller budskap. Denotation är det första lager genom 

vilket bilden passerar. På den denotativa nivån finns allt vi kan uppfatta med blotta ögat och 

handlar om ett teckens mest stabila och objektivt verifierbara betydelser. Ta till exempel vår 

svenska tradition Lucia. Betraktar vi Lucia på en denotativ nivå beskriver vi henne som en 

flicka i vitt linne med band i midjan och ljus på en krona i håret. På nästa nivå, den 

konnotativa, ser man på tecknets innehåll som ett uttryck för mening på ett djupare plan. Det 

kan till exempel handla om associationer vi gör när vi ser ett tecken. I exemplet ovan med 

Lucia skulle det kunna innebära att betraktaren av Lucia utöver hennes fysiska attribut även 

får associerande tankar som ljus i mörkret, tro, hopp och traditioner. Så vad en bild eller en 
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text skapar för betydelse och mening hos oss människor beror alltså helt på vilka 

erfarenheter och förkunskaper som människor lägger i tolkandet av tecknet (Lindgren 2009).  
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6. Metod och material 
Vi har valt en kvalitativ metod för denna studie, eftersom frågeställningarna behandlar 

tolkning av fiktion. Den kvalitativa metod vi valt att använda oss av är innehållsanalys med 

utgångspunkt i semiotisk analys. Semiotisk analys är en typ av vad Lindgren (2009) kallar för 

objektifierande analys då metoden syftar till att uppenbara strukturella drag hos symboliska 

uttryck, mönster och relationer. Stor vikt läggs här vid formella eller uttrycksmässiga 

egenskaper som bildanvändning, språkliga och berättartekniska verkningssätt. Semiotisk 

analys handlar om hur betydelser uppfattas samt hur mening bildas i olika kommunikativa 

situationer. Metoden bidrar med ett sätt att ta sig an de underliggande meningar olika tecken 

i en text kan stå för. (Lindgren, 2009) 

6:1 Material och urval 

Studiens material består av utvalda avsnitt och karaktärsbeskrivningar från TV-serierna 

Bron, Homeland och The Killing. Vi har tittat på ett antal säsonger av varje serie och utifrån 

dessa valt ut nyckelscener för att belysa våra frågeställningar. Det vill säga scener som på ett 

tydligt sätt exemplifierar kvinnornas “okvinnlighet” samt berör deras relationer med män i 

deras omgivning. Nedan följer en lista över serie, säsong, avsnitt samt tidsangivelse för 

scenen som analyserats. Utöver de sju analyserade scenerna tillkommer en semiotisk 

jämförelse av två kvinnliga karaktärer i serien Homeland.  

Bron 

Säsong 01 avsnitt 02 tidsangivelse: 39:00 minuter 

Säsong 01 avsnitt 09 tidsangivelse: 24:00 minuter 

 

Homeland 

Säsong 01 avsnitt 03 tidsangivelse: 44:10 minuter 

Säsong 01 avsnitt 11 tidsangivelse: 51:00 minuter 

Säsong 02 avsnitt 12 tidsangivelse: 45:55 minuter 

 

The Killing 

Säsong 02 avsnitt 10 tidsangivelse:15:00 minuter 

Säsong 03 avsnitt 10 tidsangivelse: 19:00 minuter 
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6:2 Avgränsningar 

Studiens material har avgränsats till ett antal säsonger av varje serie. Vi såg ett antal säsonger 

av varje serie och valde sedan ut ett antal nyckelscener som tydligt beskriver kvinnornas 

framställning. Tidsaspekten var en stor faktor, vilket begränsade studiens urval. Vi valde 

serierna Bron, Homeland och The Killing först och främst på grund av att vi tagit del av ett 

antal populärkulturella artiklar där feministiska skribenter tagit upp sambanden mellan just 

dessa serier. Alla tre kriminalserier har huvudkaraktärer med liknande personlighetsdrag, 

samtliga serier har höga tittarsiffror och började sändas samma år 2011. Under 

insamlingsperioden insåg vi att The Killing är baserad på den danska serien Förbrytelsen 

(2007), men valde bort att analysera den då den inte blivit lika uppmärksammad som den 

amerikanska versionen. Studien hade blivit än mer generaliserbar om vi inkluderat fler serier 

i analysen, men med tidsaspekten i fokus hade slutresultatet förmodligen påverkats negativt. 

6:3 Analysmetod 

Analysen genomfördes i två steg. Först med en denotativ beskrivning av utvalda scener och 

personbeskrivningar. I den denotativa beskrivningen beskrivs allt som kan uppfattas med 

blotta ögat, scenens innehåll rent objektivt. Därefter genomförs en konnotativ analys av det 

denotativa innehållet. Den konnotativa analysen genomförs inom ramarna för genusteori och 

teori om stereotyper och det är denna vidare tolkning som lyfter innehållet och budskapet 

ytterligare en nivå från ett rent objektivt plan till ett tolkande. Dessa tolkningar bidrar till att 

synliggöra framställningen av karaktärerna, samt möjliggör en diskussion som bottnar i vårt 

forskningsproblem. 

6:4 Analysverktyg 

Analysverktyget som används i studien har vi skapat själva med utgångspunkt i genusteori. 

Det består av ett antal kategorier som bryter ner analysobjektens framställning på olika 

områden. De här kategorierna har valts ut då de är relevanta att analysera utifrån de aktuella 

frågeställningarna. Dessa kategorier är: 

• Utseende 

• Personlighet 

• Privatliv 

• Arbetsliv 

• Relationer 

• Män 
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Varje kategori har analyserats enligt den semiotiska metoden som beskrivs ovan. Den 

kompletta analysen av samtliga tre serier och som behandlar samtliga kategorier ovan 

bifogas som bilaga 1. Uppsatsens resultat består därför av de exempel ur analysen som på 

tydligast sätt besvarar våra frågeställningar. 
 

6:5 Studiens tillförlitlighet 

Två centrala begrepp som brukar nämnas vid presentationen av forskningsresultat är 

reliabilitet och validitet, två begrepp som syftar till att säkra undersökningens hållbarhet 

samt tillförlitlighet. Den här uppsatsen tar avstamp i genusteori som utgår från att kön är 

sociala konstruktioner. Detta motsäger “sann” objektiv kunskap (Bryman, 2011), vilket kan 

tala emot användandet av reliabilitet och validitet som begrepp. Genom att tydliggöra vårt 

tillvägagångssätt samt vara noggranna i motiveringarna av våra tolkningar och val anser vi 

dock att förutsättningarna för god reliabilitet och validitet ökar. 

När det gäller reliabiliteten är det svårt att mäta tillförlitligheten av en kvalitativ 

innehållsanalys då det först och främst är vi som forskare som genomför och analyserar vårt 

material. De konnotativa delarna av analysen styrs av tolkning som i sin tur påverkas av våra 

bakgrunder och erfarenheter, något vi är medvetna om. Trots att tolkningen i största möjliga 

mån ska syftar till att hållas saklig och fri från personliga antaganden är det viktigt att påpeka 

att vi som analyserar materialet är människor och att subjektiva uppfattningar därför 

oundvikligen förekommer. Att vi är två som tolkar har dock bidragit till att minimera risken 

för subjektiva tolkningar. Vi anser ändå att studien är replikerbar i viss mån då den 

semiotiska analysmetoden är det mätverktyg som används i denna uppsats, den är dessutom 

ett erkänt tillvägagångssätt inom populärkulturell forskning (Eriksson, 2009).  

Validiteten kan alltid diskuteras i tolkande studier. Vad gäller relevansen av insamlad data 

tycker vi att vi tagit del av tillräckligt mycket material för att kunna generalisera vår studie. Vi 

har skapat ett eget mätinstrument, men anser ändå att det går att applicera detta 

mätinstrument på andra serier med liknande innehåll som det vi analyserar. 
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7. Analys 
I denna del av uppsatsen presenteras analyserna som besvarat våra två frågeställningar. 

Totalt presenteras åtta exempel som består utav sju analyserade scener samt en jämförelse av 

två kvinnliga karaktärer i serien Homeland. De åtta analyserna har utmynnat i fyra resultat 

där varje resultat illustreras av två exempel. Resultaten lyder: 

• Kvinnorna framställs som traditionellt okvinnliga 

• Kvinnorna framställs som oprofessionella på grund av psykisk problematik 

• Kvinnorna behöver män som stöttepelare 

• Kvinnorna agerar oprofessionellt på grund av känslor 

 

7:1 Analys frågeställning 1 – Hur framställs kvinnornas i Bron, Homeland och The 
Killing? 

 
exempel 1 Bron – säsong 01 avsnitt 02 tidsangivelse: 39:00 minuter 

Denotativ beskrivning 

Scenen inleds med att Saga går runt i sin lägenhet med uppknäppta byxor och nerdragen gylf 

och läser i en bok. Hon fyller en kopp ur en kastrull och dricker ur koppen, sedan lägger hon 

sig på sängen med en påse nötter, utan att släppa boken med blicken. I nästa scen har hon 

precis kommit ut ur duschen, klädd i samma skinnbyxor som hon alltid har på sig och en t-

shirt med tryck. Hon läser fortfarande ur boken när hon plötsligt stannar upp i hallen och 

stoppar handen innanför byxorna. Hon slänger ifrån sig boken, känner runt lite där nere och 

småler för sig själv.  

Nästa scen inleds med att Saga är på en krog. Det är hög musik och folk som minglar och 

skrattar. Saga går fram till baren och ser sig omkring. Hon får ögonkontakt med en man som 

ler mot henne, hon ler tillbaka och mannen går fram till henne.  

Mannen: Väntar du på någon? 

Saga: Nej. 

Mannen: Får jag bjuda på en drink?  

Saga: Nej.  
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Mannen: Nähe?  

“Okej” säger han och vänder sig om och går.  

Saga tittar efter honom och följer efter. Hon knackar honom på axeln. 

“Du?” säger hon och rynkar på ögonbrynen. “Varför gick du bara?”  

Saga: Jag sa ju bara att jag inte vill ha något att dricka.  

Mannen: Okej. 

Saga: Vill du ha sex med mig hemma hos mig? 

Mannen ler och svarar sedan. “Ja, absolut.”  

“Bra!” säger Saga och knycker på huvudet. “Kom.”  

Mannen följer efter henne mot utgången och de lämnar krogen.  

Konnotativ analys 

Den här scenen ger många exempel på hur Saga beter sig avvikande både socialt och när det 

gäller i relation till könsroller. Exempel på hur hon avviker från de traditionella könsrollerna 

är hur ointresserad hon är av att ta hand om sitt hem samt hur “ledigt” hon beter sig när hon 

går runt med öppen gylf hemma i lägenheten. Det faktum att Saga inte bryr sig om hur 

hennes hem ser ut samt att hon varken bryr sig om utseende eller kläder är tydliga tecken på 

att hennes framställning bryter mot traditionellt kvinnliga normer. Hon bryr sig inte om att 

lägga upp mat på tallrik utan äter och dricker direkt ur påsen/kastrullen. I scenen går hon 

runt och läser en bok då hon plötsligt får för sig att stoppa handen innanför byxorna. Det är 

precis som att hon får en uppenbarelse och plötsligt blir medveten om att hon behöver sex. 

När hon förstår att hon vill ha sex går hon direkt ut och letar upp någon att ha det med. Hon 

tar sig till en bar utan att byta om, sminka sig eller ens borsta håret. Sagas raka beteende och 

ointresse när det gäller sitt yttre blir en tydlig kontrast till övriga kvinnor på krogen som är 

märkbart uppklädda och öppna för kontakt på ett flirtigt sätt. Saga är målinriktad och tar vad 

hon vill ha på ett väldigt bestämt sätt, detta är exempel på typiskt manliga egenskaper, och 

stämmer inte överens med normer om hur kvinnor beter sig i situationer där de söker efter 

sex (Hedenus, Björk & Shmulyar Gréen 2015). Ytterligare en egenskap som uppenbarar sig i 

de här scenerna är Sagas sociala hinder. Då det aldrig uttalas är det osäkert hur mycket av 

hennes beteende som beror på diagnosen och hur mycket som är hennes personlighet, men 

det är tydligt att hon inte förstår att mannen vid baren försöker flirta med henne när han 

frågar om hon vill ha en drink. För honom är inviten med drinken det sättet på vilket två 
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människor närmar sig varandra enligt sociala koder på krogen. För Saga däremot blir frågan 

om drinken bokstavlig och hon förstår inte den underliggande meningen då hon svarar att 

hon inte är törstig och därför inte behöver någonting att dricka.    

exempel 2 Jämförelse Carrie Mathison & Jessica Brody  

I Homeland blir porträtteringen av huvudpersonen Carrie Mathison som traditionellt 

okvinnlig än mer tydlig i jämförelse med kärleksintresset Brodys fru, Jessica.  

Denotativ beskrivning 

Carrie klär sig i majoriteten av seriens avsnitt i byxor, med undantag för ett tillfälle när hon 

besöker en kyrka, då har hon klänning. Jessica däremot syns ofta i klänning och kjol. Carrie 

har alltid nedsläppt hår och bär inte smink, medan Jessica alltid är sminkad och besöker 

frisörsalonger. Carrie ses alltid i någon form av arbetssituation på kontoret eller på uppdrag, 

Jessica däremot porträtteras alltid i hemmamiljö, i bilen skjutsandes runt på barnen eller i 

sociala sammanhang. När det gäller personlighetsdrag och beteende är Carrie, som nämnts 

tidigare, högljudd, yvig, stundtals känslokall och provocerande gentemot kollegor medan 

Jessica är samlad, tystlåten, omhändertagande och empatisk.  

Konnotativ analys 

Carries utseende och beteende påminner mycket om en man och kontrasten mellan henne 

och Jessica är väldigt tydlig. Carrie har byxor och kavaj på arbetsplatsen, kanske för att det 

anses professionellt men antagligen för att likna och passa in bland övriga män på kontoret 

(McCudden, 2009). Hon hade lika gärna kunna ha på sig dräkt eller kjol. När det gäller 

smink och hår gör porträtteringen av Carrie det tydligt att hon inte är intresserad av sådant. 

Hon har viktigare saker för sig som kräver hennes tid medan det uppenbarligen är mycket 

viktigt för Jessica. Hon har alltid ett vårdat yttre och tar hand om sitt utseende eftersom hon 

är väldigt mån om vad omgivningen tycker och tänker om henne och hennes familj. Eftersom 

serien handlar om en kvinnlig CIA-agent vore det konstigt om inte majoriteten av scenerna 

med Carrie var arbetsrelaterade. Det intressanta ligger just i jämförelsen med Jessica vars liv 

i princip består av att ta hand om sig själv, sitt hem och sin familj. Inte någonstans antyds det 

att Jessica skulle ha ett arbete, hon uttrycker heller ingen önskan om att arbeta. Jessica 

uppfyller på många sätt den stereotypiska bilden av en hemmafru då en klar majoritet av 

hennes scener utspelar sig i ett kök eller i en situation som behandlar Brody eller barnens 

välbefinnande. Även humöret skiljer Carrie och Jessica åt. Carrie är som beskrivet ovan 

högljudd, spontan och yvig i sina gester. Hon agerar provocerande gentemot kollegor, är 

konfliktsökande och är raka motsatsen till vad som enligt Hedenus, Björk & Shmulyar Gréen 
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(2015) definierar en traditionell kvinna. Dessa egenskaper återfinns istället hos Jessica som 

uppträder samlat och älskvärt. Hon är inställsam i stora sällskap och väljer sina strider för att 

inte dra onödig uppmärksamhet till sig. Hon är empatisk och omhändertagande gentemot 

Brody och barnen och när hon brusar upp är det oftast över någonting barnen gjort eller över 

något som har med en man att göra. Man får uppfattningen att Jessicas karaktär existerar 

dels som stöttepelare för sin man (O´Connor, 2010) och dels för att kontrastera Carrie. 

Genom att analysera Carrie och Jessica skapas en tydlig bild av en kvinna med typiskt 

manliga egenskaper, och av en med typiskt kvinnliga egenskaper.  

Resultat 1: Kvinnorna framställs som traditionellt okvinnliga 

 

exempel 3 Homeland säsong 01 avsnitt 02 tidsangivelse: 51:00 minuter 

Denotativ beskrivning 

Det ringer på dörren till Carries lägenhet och Carrie går för att öppna. Utanför står hennes 

chef Estes och två agenter. Estes berättar att Brody ringt honom och berättat att Carrie 

bedrivit olaglig bevakning i hans hem. Carrie blir märkbart upprörd och ifrågasätter Estes. 

Estes knuffar sig in och berättar vidare att Brody även avslöjat deras förhållande och berättat 

hur påträngande Carrie varit. Agenterna går in i Carries vardagsrum. Estes berättar att Carrie 

har fått sparken och att de nu ska tömma hennes hem på arbetsmaterial. Carrie blir upprörd 

och springer efter in i vardagsrummet där hon har en hel vägg med hemligstämplad 

information. Estes tittar besviket på Carrie när han ser väggen. En agent börjar plocka ner 

material och Carrie bli galen och kastar sig över honom och ropar “nej” “låt bli”. Hon försöker 

med yviga gester, hög röst och uppspärrade ögon övertyga Estes om att materialet på väggen 

är viktigt. Estes frågar Carries pappa och syster som figurerar i bakgrunden vad det är för fel 

på Carrie. Carrie vänder sig till dem och vädjar till dem att inte avslöja någonting. Carrie 

försöker på nytt övertyga Estes om att hon är på väg att lösa allt. Vid det här laget är Carrie 

extremt uppjagad, underläppen skakar och hon är på väg att börja gråta. Estes suckar och 

säger till agenterna att fortsätta ta ner materialet på väggen. Carrie fortsätter att försöka 

hindra dem medan alla börjar prata i mun på varandra. Familjen försöker lugna Carrie som 

bara blir mer och mer upprörd. Trumpetmusik börjar spelas och tar över ljudbilden, allt vi 

hör är ett sorl och vi ser hur Carrie slutligen blir vild.  
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Konnotativ analys 

Inför den här scenen har Carrie slutat ta sin medicin som resulterar i att hon befinner sig i ett 

maniskt tillstånd som gör henne oberäknelig, besatt och farlig för sig själv.  

Scenen visar hur Carrie får sparken på grund av att hon brutit mot reglerna. Detta blir 

förödande för Carrie som är övertygad om att hon är nära att lösa fallet. Faktumet att Estes 

nu tänker ta ifrån henne materialet försätter Carrie i totalt upplösningstillstånd, något 

hennes sjukdom troligtvis även bidrar till. Sjukdomen och det faktum att Carrie agerar som 

hon gör, och bryter mot regler, gör att hon framstår som extremt oprofessionell. Detta 

underminerar henne som kvinna i en högt uppsatt arbetsposition (Neal, 2009). Hon är 

extremt instabil och kan uppenbarligen inte skilja på vad som är arbete och privat eller vad 

som är rätt eller fel. När hennes liv nu raseras kan man enkelt relatera Carries maniska 

beteende till Ray och Hinnants (2009) beskrivning av hur kvinnor med psykisk problematik i 

media porträtteras som oberäkneliga, ilskna och i likhet med ett ledset barn. Det finns 

forskning som stödjer hur kvinnors arbetskompetens ifrågasätts och tillintetgörs på det här 

sättet, både i fiktiv populärkultur och på verkliga arbetsplatser (Shanahan, Signorielli & 

Morgan, 2008).  

 

exempel 4 The Killing säsong 02 avsnitt 10 tidsangivelse: 15:00 minuter 

Denotativ beskrivning 

Sarah sitter vid ett skrivbord mittemot en psykolog i ett grått, sterilt rum. 

Psykolog: Berätta om det där fallet. 

Sarah: Det står väl i akten? 

Psykolog: Jag skulle vilja höra det från dig. 

Sarah: Det var mordutredning dygnet runt. Alla poliser går igenom det, ingen sömn ingen 

mat. 

Psykolog: Men alla poliser hamnar inte här, eller hur? 

Sarah: Visst, jag borde ha tagit bättre hand om mig själv.  
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Psykolog: Det var Regi Darnell som tog hit dig. Din 10-årige son, Jack, hade ringt henne. Han 

var rädd. Du hade inte lämnat sovrummet på flera dagar.  

Psykologen börjar därefter ställa frågor om det tidigare fallet som fick Sarah inlagd.  

 

Konnotativ analys 

Likt den beskrivna scenen ovan från Homeland är den här scenen en illustration av en 

psykisk bräcklighet som påverkar Sarahs arbete. Hon är mitt uppe i en mordutredning, som 

nu har pausats då hon blivit tvångsinlagd. Hennes besatta engagemang i fallet har påverkat 

hennes förmåga att ta hand om sin son, liksom förmågan att hand om sig själv. Det är orsak 

till att Sarah glömmer att äta, sova och inte klara av vardagliga uppgifter som att hämta sin 

son från skolan. Sarah är inlåst på en psykiatrisk avdelning för andra gången i sitt liv, vilket 

ska få publiken att förstå att hon har återkommande problematik. Den här scenen illustrerar 

konsekvenserna av Sarahs psykiska skörhet och ohälsosamma besatthet av fallen.   

Resultat 2: Kvinnorna framställs som oprofessionella på grund av psykisk 
problematik 

Sammanfattning resultat 1 och 2 

Karaktärerna framställs oerhört normbrytande i det att de har många traditionellt manliga 

egenskaper och beteenden och saknar traditionellt kvinnliga personlighetsdrag. 

Karaktärernas påtagligt “manliga” beteenden blir ännu tydligare då vissa av dem ställs i 

kontrast mot andra kvinnliga roller som är stereotypiskt kvinnliga. Att våra kvinnliga 

huvudkaraktärer framställs på ett traditionellt manligt sätt menar vi är för att de ska vinna 

respekt på arbetsplatsen bland sina manliga kollegor. Detta är något McCudden (2009) ger 

exempel på i sin studie om hur kvinnor porträtteras i mansdominerade yrken i dramaserier. 

Om karaktärerna tvärtom varit mer normativt kvinnliga hade de förmodligen inte lyckats lika 

bra i arbetslivet och kanske inte ens befunnit sig i den här branschen. Här tillkommer också 

kvinnornas psykiska problematik som ytterligare ett element som underminerar deras 

karaktär både privat och professionellt. Hinder som kvinnorna stöter på på grund av den här 

problematiken är till exempel svårigheter att interagera med människor, att hantera motgång 

och att skilja på privatliv och arbete. Majoriteten av de kvinnliga huvudkaraktärerna har 

varken privatliv eller familj och den enda som har familj (Sarah i The Killing har en son) 

misslyckas med att ta hand om den. Oberoende av om dessa problem grundar sig i 

kvinnornas personlighet eller i deras psykisk problematik så ser vi det som en otillräcklighet. 
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7:2 Analys frågeställning 2 - Hur framställs dessa kvinnor som en del i en manlig 
kontext? 

 
exempel 5 Homeland säsong 01 avsnitt 03 tidsangivelse: 44:10 

Bakgrunden till den här scenen utgörs av att Carrie och Saul är osams. Saul vet inte hur han 

ska hantera Carrie som i ett desperat försök att be om ursäkt för att ha gått bakom Sauls rygg 

gjort ett sexuellt närmande mot honom. Han undviker henne därför, något som Carrie inte 

klarar av. Hon vet att det hon gjort är fel och vill ha hans förlåtelse.    

Denotativ beskrivning 

Carrie sitter inne på Sauls kontor, Saul sitter bakom sitt skrivbord. Det är efter kontorstid och 

det är mörkt ute. Carrie pratar av sig angående en undercover-agent som precis blivit 

mördad. Carrie är upprörd och pratar om hur sjukt deras arbete är där man måste vara 

känslokall och hålla allt hemligt. Saul avbryter henne. 

Saul: Är du färdig? 

Carrie: Nej, jag kommer sitta här och fortsätta prata och prata så att du inte kan säga att du 

har ett möte du måste gå på eller hitta på någon annan ursäkt som gör att du slipper ta itu 

med mig. 

Saul: Carrie, alla har gått hem, det finns inga möten att gå på. 

Carrie börjar återigen prata om hur den mördade agenten tog kontakt med henne precis 

innan hon blev dödad. Hon är märkbart upprörd och underläppen börjar skaka. Carrie torkar 

sig i ögat.  

Saul: Vad vill du att jag ska säga? Att det spelar roll? Att det inte spelar någon roll? Att allt 

kommer att bli bra? 

Carrie: Säg något bara. Stänger du mig ute blir jag helt ensam och det står jag inte ut med. 

Saul tar på sig glasögonen, reser sig från sin stol och går och sätter sig bredvid Carrie som 

börjat gråta. Han tar hennes hand och söker ögonkontakt. 

Saul: De röjde din mullvad. Dödade henne.  

Carrie: Och jag hindrade dem inte. 



 

24 
 

De sitter tysta en stund innan de börjar gå igenom fallet igen.    

Konnotativ analys  

På konnotativ nivå antar Saul i den här scenen rollen som fadersfigur till Carrie. Carrie 

uttrycker genom hela scenen frustration över den döda agenten men hennes och Sauls 

spända relation anas hela tiden i bakgrunden och blir synlig när Carrie säger att hon inte 

klarar av att Saul inte pratar med henne. När hon sagt detta och börjar gråta mjuknar Saul 

och han går fram till henne, sätter sig och tar hennes hand på ett faderligt sätt. Carrie börjar 

gråta mer och fortsätter prata om den skuld hon känner över att hon inte lyckades förhindra 

att agenten blev mördad. De sitter tysta en stund och känslan är här att konflikten nu har lagt 

sig, att Saul har förlåtit Carrie. Detta befästs när Saul börjar spåna med henne om fallet och 

de tillsammans når en ny ledtråd. En tyngd lyfts uppenbart från Carries axlar när hon känner 

Sauls godkännande igen. Han är som tidigare nämnt den som rekryterade Carrie till CIA, han 

är den hon litar på och lutar sig mot, både på arbetsplatsen och privat. Saul är väldigt 

överseende med Carrie och hon vet att han håller henne om ryggen. Utan Saul hade Carrie 

antagligen fått sparken för längesedan.  

 

exempel 6 Bron säsong 01 avsnitt 09 tidsangivelse: 24:00 

Denotativ beskrivning 

Saga sitter vid sitt skrivbord när Hans sätter sig på bordet mitt emot och frågar om han stör. 

Saga stannar upp och frågar vad han vill.  

Hans: Jag ville bara tala om en sak, och jag vill att du ska veta före de andra. Jag har ju 

ansökt om en förflyttning.  

Saga: Ja, till Göteborg. 

Hans: Ja, och det kommer att bli av. 

Saga: När då? 

Hans: Det vet jag inte. Först vill jag ju komma till någon form av avslut med det här. Och så 

ska man ju hitta en efterträdare och så- 

Saga: Hur lång tid tar det? 

Hans: Det vet jag inte… någon månad kanske.  
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Saga: Vet du vem det blir? 

Hans: Nej. 

Saga behåller ögonkontakten med Hans och han suckar. 

Hans: Du kommer att klara dig fint, du är en fantastisk polis. 

Sagas mungipor sjunker och hon säger svagt.  

Saga: Alla tycker inte det. 

Hans: Då har de fel. 

Saga: Alla är inte lika överseende som du är. 

  

Konnotativ analys 

Tidigare under säsongen har Sagas chef Hans tagit upp att han funderar på att flytta, för att 

bo närmre sina barn och då kommer att behöva byta arbetsplats. Saga har visat missnöje över 

detta. Hon får ofta beröm för sina prestationer, men när hon tillfrågats om hon vill ta över 

Hans position har hon alltid svarat nej, då hon själv vet att hon inte är “chefsmaterial”.  

Medan Hans anpassar både kroppshållning, röstläge och volym för hennes skull är Saga till 

en början lika rak och saklig som alltid. Hon är för det mesta hård och känslokall i interaktion 

med andra, men när Hans tar upp att han kommer att behöva säga upp sig märks det att hon 

blir rädd och orolig. Mungiporna sjunker, hennes kroppshållning förändras och från det man 

sett i tidigare avsnitt är det uppenbart att Saga inte vill att Hans ska lämna henne. Hon är 

rädd för att personen som kommer att ta över hans position inte kommer att vara så 

förstående mot henne som Hans är. Hans är hennes stöttepelare. De har en lång historia 

tillsammans och han är väl medveten om hennes situation. Han försöker ofta hjälpa henne i 

interaktion med kollegor och han försvarar henne alltid när de andra på arbetsplatsen pratar 

bakom ryggen på henne. Man får intrycket av att Hans är och har varit en slags mentor för 

Saga och att hon utan honom med stor säkerhet aldrig hade kommit så här långt i karriären. 

Det är dessutom Hans som Saga går till när hon har problem och det blir i den här scenen 

klart och tydligt att Hans har en stor roll i Sagas liv både privat och på arbetet.   

Resultat 3: Kvinnor behöver män som stöttepelare. 
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exempel 7 Homeland säsong 02 avsnitt 12 tidsangivelse: 45:55 minuter 

Denotativ beskrivning  

En bil stannar hastigt vid ett lager med förrådsutrymmen. Carrie och Brody skyndar ut ur 

bilen.  

Brody: Vad gör vi här? 

Carrie: Vi tar ut min livförsäkring.  

Hon försöker låsa upp en dörr, men hennes händer skakar och det tar tid, så Brody tar över 

nycklarna och låser upp.  

Carrie: Min vän June möter oss vid gränsen. Hon kör oss till Montreal där vi tar en fiskebåt 

som kör upp oss till Newfoundland. 

Hon fortsätter prata medan Brody öppnar dörren åt dem och tar sig an nästa låsta dörr.  

Carrie: Väl där bordar vi ett lastfartyg som tar oss ut till internationellt vatten.  

De kommer in i ett rum utan fönster, tomt förutom på en väska som står lutad mot en vägg. 

Carrie skyndar fram för att öppna den, men Brody hinner låsa upp den och lyfta locket före 

henne. I väskan ligger sedelbuntar, pass, födelsecertifikat och körkort. 

Brody: Jesus! 

Carrie: Min mamma lärde mig att vara förberedd inför sämre tider. 

Brody: Ellen Kramer? Brody tittar på namnet i passet med en bild på Carrie.  

Brody: Det är inget ID som CIA har godkänt va? 

Carrie: Du måste också få en ny identitet, vi får fixa det på vägen. Killen som gör de här är 

dyr, men självständig.  

Hon slänger ner alla pengar och viktiga papper i en väska och de lämnar snabbt förrådet.  
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Konnotativ analys  

Carrie har gjort stora framsteg på kontoret och Saul har meddelat henne att hon har chansen 

att få en befordran och bli stationschef. Hon skulle då bli den yngsta stationschefen i CIA:s 

historia, vilket borde vara en självklarhet att tacka ja till med tanke på hur mycket karriären 

betyder för Carrie. Tidigare i serien har i stort sett allt hon gjort och sagt pekat på att hon 

lever för sitt yrke, men nu när Brody dykt upp har hon plötsligt börjat fundera på ett “mer 

balanserat liv” som hon själv fraserar det, tillsammans med Brody. Hon har börjat överväga 

att sluta på CIA och när hon berättar om sina funderingar för Saul säger han att hon måste 

välja - Brody eller CIA. “Du kan göra vad som helst som individ, men en hemlig agent kan 

inte det.” säger han. 

I scenen som beskrivs ovan får vi se klart och tydligt vilket av alternativen Carrie väljer. 

Brody har precis blivit ditsatt då en bomb som placerats i hans bil sprängts och dödat en hel 

byggnad med viktiga människor. Carrie har tidigare under avsnittet tagit ett snabbt beslut om 

att fly med den anklagade Brody. Hon väljer att bli medbrottsling, använda sig av illegala 

certifikat och identifikationer och att fly landet med Brody, en erkänd terrorist, och verkar nu 

helt ha bytt åsikt. Från att ha varit en driven patriot som skyddat sitt land har hon nu slängt 

alla tidigare värderingar för kärleken. 

 

exempel 8 The Killing säsong 03 avsnitt 10 tidsangivelse: 19:00 minuter 

Denotativ beskrivning  

Bakgrunden till scenen är att Sarah precis har insett vem som är mördaren i ett fall som 

involverar ett stort antal försvunna unga tjejer. Tidigare i säsongen har hon ingått en 

kärleksrelation med Skinner, den nya chefskommissarien som hon tidigare arbetat med och 

har historia med. Sarah har precis insett att det är han som är seriemördaren när scenen 

inleds.  

Sarah och Skinner står vid en bil i en mörk skogsglänta och Sarah riktar sin pistol mot 

Skinners kropp. Sarah: Ge mig nycklarna! 

Skinner: Du vet, de där tjejerna var inte så oskyldiga som du tror. Du skulle ha sett vad de 

gjorde med mig. 

Sarah: Håll käften! Håll din vidriga käft, din jävel. Ge mig nycklarna! 

Skinner: Jag ljög. Det finns någonting jag ångrar, det var att jag mördade den där pojken.  
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Sarah skakar på huvudet och Skinner fortsätter.  

Skinner: För jag gör inte sånt. Jag mördar inte små barn. 

Han avbryts av att Sarah skjuter honom i magen. 

[...] 

Han tittar ner på sin mage, sedan på Sarah, och faller ner på knä.  

“Linden!” hörs Holder ropa i bakgrunden. Han är på väg mot dem. 

Holder: Är du okej Linden? 

Sarah svarar inte, utan står fortfarande vänd mot Skinner, med vapnet riktat mot honom. 

Skinner suckar och flämtar på marken.  

Holder: Vi har honom, vi har Adrian. Reddick hittade honom, han är med honom just nu.  

Sarah säger ingenting, Holder försöker igen. 

Holder: Adrian lever. Sänk ditt vapen.  

Men Sarah fortsätter stirra på Skinner, deras blickar möts.  

Holder: Linden, se på mig! Han vill att du ska göra det här! Sänk pistolen!  

Skinner: Se på mig. Se på mig Sarah. Det måste bli du, du älskade mig. 

Holder försöker hejda Sarah igen, medan Skinner pratar med Sarah.  

Holder: Det är över- 

Han blir avbruten av ljudet av Sarahs pistol när hon skjuter Skinner igen, i bröstet den här 

gången.  

Sarah och Holder stirrar på varandra i några ögonblick. Sedan börjar Holder vanka runt.  

Holder: Nej, nej, nej, nej, nej.  

Holder fortsätter medan Sarah stirrar ut i tomma intet med tårar i ögonen.  
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Konnotativ analys 

Den här scenen är ett exempel på Neals studier (2006) om att kvinnor i brottsbekämparyrken 

ofta porträtteras att ha relationer med brottslingar, vilket anses vara oprofessionellt. Sarah 

har en sexuell relation med seriemördaren som hon letar efter och har i den här scenen en 

stormig reaktion efter att ha insett detta. Hon är besviken på sig själv, inte bara för att hon 

missat detaljer, utan också för att hon haft mördaren framför näsan hela tiden. Sarah 

upplever här i stunden en inre konflikt mellan vad hon känner och det hon vet är rätt att göra 

yrkesmässigt. Det slår slint i huvudet på henne och ilskan och besvikelsen över både sig själv 

och över Skinner gör att hon till slut skjuter Skinner till döds. Hon bryter här mot regler då 

hon vet att rättvisan egentligen skipas på bästa sätt genom att arrestera Skinner och låta 

honom stå till svars för sina brott. Att hon låter känslorna ta överhand samt att hon bryter 

mot yrkesregler är exempel på den brist på professionalitet som ofta återfinns i kvinnliga 

polisroller (Neal, 2006). 

Resultat 4: Kvinnor agerar oprofessionellt på grund av känslor  

Sammanfattning resultat 3 och 4: 

Att kvinnor behöver män att luta sig mot ser vi exempel på i samtliga serier. Saul och Hans är 

exempel på fadersfigurer/mentorer som Carrie och Saga behöver för att fungera både privat 

och på arbetsplatsen. De här männen är viktiga faktorer för hur kvinnorna nått dit de är idag 

och detta påminns de ofta om i serierna (Wallace, 2001). Carrie har hela sitt liv levt för sitt 

arbete, men när Brody kommer in i bilden vänder han upp och ner på hela hennes värld och 

hon väljer bort sitt arbete och chansen att “klättra” i karriären för kärlekens och hans skull. 

Hon riskerar även att bli medbrottsling. Även i The Killing är det kärlek och känslor som 

förstör Sarahs karriär. När det visar sig att hon haft en relation med en mördare rubbas 

hennes rationella tänkande och arbetsmoral. Det faktum att hon varit känslomässigt 

involverad med en man som sedan visar sig stå för allt hon tycker är fel och kämpar emot gör 

att hon tar oprofessionella beslut. Våra resultat har stöd i Neals (2006) forskning om hur 

kvinnliga brottsbekämpare ofta har relationer med brottslingar och offrar sin karriär för 

familj och kärlek, vilket framställer dem som irrationella och oprofessionella. 
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8. Sammanfattning och diskussion 

8:1 Sammanfattning  

 
Uppsatsen har undersökt hur tre traditionellt “okvinnliga” karaktärer i tre moderna 

kriminalserier på TV porträtteras utifrån ett genusperspektiv samt hur de påverkas av de 

mansdominerade miljöer de befinner sig i. Analysobjekt har varit karaktärerna Saga Norén i 

Bron, Carrie Mathison i Homeland och Sarah Linden i The Killing. I avsnittet tidigare 

forskning presenterades studier och forskning där kvinnor i populärkulturen på grund av sin 

mediala framställning missgynnats på olika sätt. Det har handlat om den ojämna 

fördelningen av män och kvinnor på TV genom tiderna men också om hur kvinnor förr som 

nu porträtteras som underordnade män samt med personlighetsdrag och intressen som 

förminskar dem som yrkeskompetenta. Frågeställningarna uppsatsen utgått ifrån har varit: 

• Hur framställs kvinnorna i Bron, Homeland och The Killing?  

• Hur framställs dessa kvinnor i en manlig kontext? 

 
Frågeställningarna har besvarats med utgångspunkt i genusteori och teorier om stereotyper. 

Metoden som använts har varit semiotisk analys där avsnitt ur de tre serierna studerats och 

analyserats för att komma åt nyckelscener och exempel som besvarat frågeställningarna. 

Analysmaterialet har bestått av avsnitt ur säsong ett av Bron, säsong ett, två och tre av 

Homeland samt säsong ett, två och tre av The Killing. Svaret på den första frågeställningen är 

att samtliga kvinnliga karaktärer framställs som stereotypiskt “okvinnliga” genom att de till 

exempel tillskrivs typiskt manliga egenskaper som att de är själviska, orädda och risktagande. 

Detta låter bra i ett inledande skede, äntligen slipper man se kvinnan stå vid spisen och ta 

hand om familjen. Dessvärre blir den här bilden av kvinnorna inte helt oproblematisk genom 

att samtliga karaktärer i analysen till följd av sina personligheter och yrkespositioner har 

stora problem när det gäller att ta hand om sig själva eller människor omkring dem de bryr 

sig om. Den slutgiltiga bilden de här kvinnorna förmedlar blir därför att sådana här “tuffa” 

yrkesfokuserade (manliga) kvinnor helt enkelt inte pallar för trycket och framställs som 

oprofessionella. Frågeställning två undersökte hur dessa kvinnor framställs som en del i en 

manlig kontext just på grund av att samtliga återfinns inom brottsbekämparyrket omgivna av 

män. Intressanta svar på den här frågan är bland annat exempel på hur kvinnorna behöver 

stöd och hjälp av män för att klara av att fungera, både som privatpersoner och i arbetslivet. 

De män som figurerar kring de tre kvinnorna i analysen återfinns i roller som mentorer, 

medlare och som stöttepelare karriärmässigt. 
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8:2 Diskussion 

8:2:1 Hur framställs kvinnorna i Bron, Homeland och The Killing? 

I dagens medieklimat kan man omöjligt peka ut den exakta bilden av vad en kvinna är, då 

föreställningen av denna ständigt förändras. I de studier vi tagit del av ser vi dock att bilden 

av kvinnor på TV inte är representativ. Den bild som alltjämt ges är att de är förtryckta. Det 

går dock inte konstatera att medier ger en felaktig bild av det kvinnliga könet, för det skulle 

kräva att det faktiskt finns en korrekt bild av kvinnlig könsidentitet. Vad man kan komma 

överens om är att media reproducerar sociala konstruktioner, normer som anses vara sanna 

om män och kvinnor där “kvinnligt” traditionellt ses som synonymt med till exempel 

omhändertagande beteende, som underordnade män och med triviala intressen. Den här 

reproduktionen är både uråldrig och orättvis men media menar att de endast speglar 

verkligheten. Och visst, media har möjligheten att spegla verkligheten och gör det också i viss 

mån, men det är viktigt att erkänna faktumet att medierna även har makten att förvränga 

bilden av verkligheten. Det kan absolut finnas verklighetsanknytning i de reproducerade 

maskulina och feminina dragen vi ser i media, men medierna bidrar också till hur 

mottagarna uppfattar verkligheten genom sina ibland skeva framställningar av normer, 

värderingar och maktförhållanden.  

Media är alltså inte nödvändigtvis boven i dramat men då media är en så stor del av 

människors referensram har de som vi ser det faktiskt möjligheten, en möjlighet det vore 

fördelaktigt för alla om de tog till vara på, att skapa och distribuera ett varierat utbud. 

Mediebolagen och författarna skulle till exempel kunna anstränga sig för att skapa 

intressanta serier med nyanserade, verklighetstrogna kvinnliga karaktärer. Att medieutbudet 

är någorlunda verklighetsförankrat blir viktigt med tanke på att en så stor del av våra 

referensramar och värderingar bygger på det vi ser i media. Exempelvis är det inte svårt att 

föreställa sig att en stor del av vår kunskap om olika yrken idag består av de framställningar 

vi tillägnar oss genom TV. En ung person idag som inte har polisyrket naturligt i sin närhet 

skapar troligtvis sin bild av yrket med hjälp av fiktiva poliskaraktärer som Martin Beck, 

Johan Falk och Saga i Bron. På samma sätt skapar en ung tjej sin bild av hur kvinnor 

behandlas och bör vara i sin yrkesposition genom det media förmedlar. Media spelar på det 

här sättet en stor roll i hur publiken uppfattar och skapar sina värderingar kring vad som är 

manligt och kvinnligt. En annan intressant och viktig aspekt är naturligtvis också att fråga sig 

vad de här könsnormativa porträtteringarna sänder för signaler till unga män. 

Samtliga av våra analysobjekt har identifierats med någon form av svaghet eller brist som 

försvårar och problematiserar deras arbete. Saga i Bron har en underförstådd, men uppenbar 

autistisk problematik, Carrie i Homeland lider av bipolär sjukdom och Sarah är psykiskt 
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instabil vilket leder till sammanbrott. Dessa psykiska avvikelser ser vi som uttryck för 

kvinnornas otillräckligheter, och dessa otillräckligheter är det som gör kvinnorna inkapabla 

att sköta sitt arbete och sina liv. Just det faktum att de här otillräckligheterna får stora 

negativa konsekvenser är det som hämmar möjligheten för dessa serier att ge en varierad och 

nyskapande porträttering av kvinnor i kriminalserier på TV. För självklart finns det kvinnor i 

den här yrkeskategorin med psykisk problematik som är framgångsrika både i arbetslivet och 

privat. Det hade varit intressant att se dessa kvinnor på TV. Intressant hade även varit om 

Saga, Carrie och Sarah kunde ha fått slippa sina psykiska problem och istället bara fått vara 

de revolutionerande, drivna kvinnor de inledningsvis framställs som. En sådan bild hade 

kunnat ge TV-publiken en mer positiv bild av den här typen av yrkeskvinna. Vi är medvetna 

om att ett sådant koncept inte hade gett programmen samma tvist, men det hade bidragit till 

en mer nyanserad kvinnlig framställning. Många andra serier på temat karriärmänniskor har 

lyckats trots att de handlar om vanliga människor utan psykisk problematik.  

Rebecka L. Collins (2011) menar att kvinnor och unga flickors självbild, självförtroende och 

kroppsbild kan skadas av att utsättas för den konstanta och snäva bilden av hur media 

porträtterar och objektifierar kvinnor. Våra kvinnliga huvudkaraktärer har tydliga 

traditionellt manliga attribut och saknar kvinnliga sådana, vilka tycks krävas för att dessa 

kvinnor ska kunna arbeta inom det manliga och krävande rättsväsendet. Samtidigt som vi 

anser att det är bra att media ger plats åt traditionellt okvinnliga tjejer menar vi att det är 

problematiskt att inte ge någon plats inom brottsbekämparyrken åt kvinnor som faktiskt är 

traditionellt kvinnliga, som är duktiga mödrar, kan ta hand om sig själva och gillar 

stereotypiskt kvinnliga saker. Är det en omöjlighet att kvinnliga kvinnor skulle vara lika bra 

som “manliga” Carrie, Sarah och Saga på sitt arbete? Vad innebär det att Carrie, Sarah och 

Saga porträtteras som de gör? Innebär det att “tjejiga” tjejer inte är tillräckligt kompetenta 

för högt positionerade yrken? eller att de måste vara på ett visst (manligt) sätt för att ha högt 

uppsatta yrken? Är det en utopi att kvinnor ska få vara de de är, bete sig och tycka om vad de 

vill utan att detta ska påverka deras yrken?  

8:2:2 Hur framställs kvinnorna som en del i en manlig kontext? 

Samtliga av våra analysobjekt är kvinnor som arbetar inom det krävande rättsväsendet. En 

ytterligare gemensam nämnare är att de alla flankeras av manliga stöttepelare. Att de är just 

män ser vi som problematiskt ur en maktaspekt, då dessa serier som många andra 

porträtterar arbetsplatser med en tydlig könshierarki. I serierna Bron och Homeland hintas 

det ofta om att kvinnornas mentorer, Hans och Saul, stöttat dem karriärmässigt under en 

längre tid och även hjälpt dem ur situationer som deras psykiska otillräckligheter försatt dem 

i. Det framgår aldrig, men ur den hierarkiska aspekten är det underförstått att dessa 

mentorer också har makten att äventyra kvinnornas arbete. I relationen Carrie/Saul och 
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Saga/Hans finns alltså en ojämn maktfördelning som kan te sig problematisk på flera sätt. 

Dels på grund av att kvinnorna är yngre, att de har sina psykiska otillräckligheter samt av den 

anledningen att kvinnor enligt Wallace (2001) behöver män för att ta sig någonstans i 

karriären, något vi ser exempel på i både Bron och Homeland. Det vi ser är att serieskaparna 

i samtliga serier har gett männen mer makt och kvinnorna mindre. Problemet ligger inte i 

faktumet att våra analysobjekt har chefer, utan i den återkommande porträtteringen av just 

män som chefer, vilket alltid ger männen maktövertag. Den, i fiktiv, media återkommande 

maktrelationen ger om och om igen publiken bilden av kapabla män och inkapabla kvinnor. 

Vi menar att serierna på det här sättet reproducerar en ensidig, omodern bild av relationen 

mellan män och kvinnor. För trots att relationen mellan män och kvinnor klätts i ny kostym 

porträtteras relationen fortfarande på ett förlegat och ojämnställt sätt.  

I relationen mellan Sarah och Holder i The Killing ter sig maktrelationen på ett annorlunda 

sätt, men vi ser fortfarande det kvinnliga behovet av att luta sig emotionellt mot en man. När 

Sarahs liv är kaotiskt och hon är på bristningsgränsen dras hon ständigt till den till synes 

känslokalla och barnsliga Holder där hon känner sig lugn. När hon i säsong tre bryter mot 

lagen och skjuter en misstänkt till döds lutar hon sig återigen på Holder som “hanterar” 

problemet åt henne. Hon lägger sitt öde i hans händer. Detta ser vi som ytterligare ett uttryck 

för hur huvudkaraktärerna faller offer för normen att kvinnor behöver en man att luta sig 

mot.  
 

Den stereotypiska kvinnan tillskrivs egenskaper som känslostyrd, impulsiv och med 

slutmålet att skaffa en man som kan ta hand om henne. Dessa serier verkar från en början 

handla om kvinnor som gör upp med den här stereotypen, som istället är professionella, 

principfasta, kontrollerade och självständiga. Inledningsvis följer karaktärerna detta 

mönster, men med tiden ser vi hur de förändras. När Brody och Skinner dyker upp i Carries 

och Sarahs liv förändras allt. Carrie har i hela sitt liv levt för arbetet och det som hon tror är 

rätt, men när Brody kommer in i bilden vänder han upp och ner på hela hennes värld. Carrie 

bestämmer sig slutligen för att fly landet med en brottsling, mot sina tidigare principer, och 

försakar det som hon alltid trott på. Även Sarahs principer fördärvas när Skinner kliver in i 

hennes liv. Kärleken till honom förblindar henne och får henne att missa ledtrådar hon 

vanligtvis hade plockat upp, och det visar sig slutligen att mördaren delat hennes säng hela 

tiden. När hon inser detta rubbas hennes rationella tänkande och rättsprinciperna byts ut 

mot raseri. Faktumet att hon varit känslomässigt involverad med en man som sedan visar sig 

stå för allt hon tycker är fel och kämpar mot gör att hon tar oprofessionella beslut. Att 

kvinnliga poliskaraktärer har relationer med brottslingar är inte ovanligt i polisdraman. Det 

är ett vanligt grepp av serieskaparna för att skapa drama och spänning, men får i slutändan 

de kvinnliga karaktärerna att verka oprofessionella. När våra analysobjekt finner kärleken 
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antar de plötsligt stereotypt kvinnliga egenskaper. De börjar “tänka med hjärtat”, beter sig 

irrationellt och börjar missköta sitt arbete. På samma sätt som vi menar att framställning av 

kvinnorna i dessa serier reproducerar en bild av kvinnor som svaga och otillräckliga menar vi 

också att faktumet att våra analysobjekt ständigt verkar vara i behov av män får kvinnorna att 

framstå som det svagare könet. Att de behöver hjälp och stöd av män i form av fadersfigurer 

och kärleksobjekt sänder även det signaler om att kvinnan är svag och osjälvständig. Det är 

anmärkningsvärt att Carrie i en handvändning ger upp sina yrkesambitioner för kärleken och 

styrker Neals (2006) forskningsresultat om hur kvinnors mål till skillnad från mäns i 

slutändan handlar om att träffa den rätta och bilda familj. 

8:4 Slutsats  

Inledningsvis frågade vi oss om kvinnor i kriminalserier på TV måste vara “sjuka” för att vara 

duktiga på sina yrken. Vårt resultat har dock visat att inte ens dessa kvinnor klarar sina 

arbetsuppgifter. Det vi fått se är en stereotyp som lovar någonting den inte kan hålla. 

Stereotypen ger till en början ett löfte om en stark kvinnlig huvudkaraktär som lever för sitt 

arbete och som är kompetent och självständig. Vi såg potential i stereotypen för en kvinnlig 

hjälte, något hon tyvärr inte lyckades leva upp till. På samma sätt som för 50 år sedan följer 

dessa kvinnor fortfarande den uråldriga könsmaktsordning som underminerar kvinnor både 

privat och i arbetslivet. Trots att vi tagit del av forskning som pekar på en positiv 

utvecklingskurva när det gäller jämställdheten mellan män och kvinnor på TV så ser vi 

fortfarande att kvinnor på olika sätt framställs som det underordnade könet. Det verkar som 

att medias framställning av maktfördelningen någorlunda speglar verkligheten. Det verkar 

som att ju mer jämställt samhället blir desto mer jämställt blir relationerna på TV. Här har 

media som vi ser det chansen att bidra till att snabba på utvecklingen genom att porträttera 

relationen mellan kvinnor och män på ett mer nyanserat sätt. Genom att skapa karaktärer 

som utmanar könsnormerna på ett rättvist sätt. 
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9. Förslag till vidare forskning  
Under studiens gång fick vi en tydlig känsla av att Sarah i The Killing är den som porträtteras 

mest realistisk av de tre analysobjekten. Därefter tog vi del av forskning som påvisar att det 

existerar ett samband mellan starka kvinnliga karaktärer och kvinnliga författare (Neal, 

2006). Detta öppnade upp för tanken om att vem det är som skapar karaktärerna har stor 

betydelse när det gäller karaktärernas framställning. Homeland är skriven av två män, Bron 

av tre män och The Killing av en kvinna. Häri ser vi ett intressant område för vidare 

forskning och om teorin stämmer skulle det öppna upp ögonen för könsskillnaderna och 

förhoppningsvis främja en mer realistisk, mindre diskriminerad bild av kvinnor på TV. 
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Bilaga 1 - Analysschema med exempel  
 

 Bron Homeland The Killing 

 denotativ konnotativ denotativ konnotativ denotativ konnotativ 

Utseende vit, relativt 
idealisk kropp. 
okammat hår, 
obrydda kläder 

     

Personlig
het 

beter sig 
avvikande i 
sociala 
situationer. 
Sitter 
bredbent, 
snusar, är 
plump. 

     

Privatliv tar med sig 
jobbet hem.  

     

Arbetsliv engagerad       

Relationer       

Relation 
till män 

      

 
 

 Bron 

 Denotativ Konnotativ 

Utseende   

Personlighet Plump, socialt avvikande,   

Privatliv tar med sig arbetet hem  

Arbetsliv Engagerad.   

Relationer Martin Rohde: 
Anton: 
Hans:  
 

 

Relation till män   

 


