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Abstract 

“Can women talk about anything but men? – a comparative narrative analysis of the 

television series “Skilda världar” and “SKAM”” 

 

The purpose of this study is to compare how young women are portrayed in two different 

Scandinavian television shows. Especially which roles they are given as young women in 

different decades since the television shows were aired with a 19-year time difference. The 

first one being the Swedish “Skilda världar” and the second one is the Norwegian 

international internet success “SKAM”. Theories used in this study are postmodern theories 

and gender theories. Anja Hirdmans Tilltalande Bilder (2001) are used to explains how 

women are presented in the media. It follows by a subchapter on how women are portrayed in 

TV series and soap operas. The theories and previous research served as tools for the analysis. 

A narrative method has been used, with Vladimir Propps functions to make indentations. The 

three first episodes of each series has been analysed with 1-4 indentations. In addition to 

Propps functions the actant-modell of Algirdas J. Greimas has been used to explain the roles 

of the characters. The result of the study shows a difference between the main young female 

characters. Sandra, the main female character of “Skilda världar” is much more controlled by 

her family. She’s to a greater extent treated like an object than the female main character in 

“SKAM”, Eva. Eva shows more moral courage and independency. Both of the leading female 

roles have a dream of liberating themselves. They have various types of liberations but with 

similar elements. Sandra wants to free herself from the oppressing demands of her home, and 

find passion and love through a relationship. Eva wants to become more independent from her 

boyfriend and create an own social circle. Heterosexual relationships are the subconscious 

centre in both of their stories.  
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1. Inledning  

För drygt 20 år sedan sändes tv-serien “Skilda världar” på den svenska kanalen TV 4. Denna 

tv-serie fångade tv-tittare om och om igen med nya spännande händelser. Tv-serien “SKAM” 

har sedan den började sändas i Norge 2015 tagit Skandinavien med storm. Unga karaktärer 

med både stora och små problem har, precis som “Skilda världar”, fått miljoner tittare att 

känna igen sig, vecka efter vecka.  

 

1985 var första gången som ett test skapades för att visa hur mycket plats kvinnor får ta i 

skönlitteratur och film. Sedan detta test, Bechdel-testet, lanserades har detta använts som en 

indikator för den aktiva närvaron av kvinnor i filmer och annan skönlitteratur, och framförallt 

för att uppmärksamma ojämställdheten i fiktion. Idag så når ungefär hälften av alla filmer och 

tv-serier upp till dessa krav (Bechdeltest 2017).  

 

De båda tv-serierna har kvinnliga huvudkaraktärer och skildrar bland annat unga kvinnors liv, 

trots att de sänds med ett mellanrum på 19 år. Med Bechdel-testet i åtanke väcktes mitt 

intresse för att se hur porträtteringen av unga kvinnor ser ut idag i nordiska tv-serier. Denna 

studie jämför detta med fokus på vilka roller karaktärerna i serierna blir tillskrivna. Då de 

båda tv-serierna har fått ett så stort genomslag är det därför viktigt att undersöka om det har 

blivit någon förändring i porträtterandet, och om det har det, att då undersöka hur har 

porträtteringen av unga kvinnor förändrats.  

 

1.1	Syfte	

Syftet är att undersöka hur unga kvinnor framställs i tv-serierna SKAM och Skilda världar.  

 

1.2	Frågeställning	

 

• Kan man i dessa ungdomsserier se någon skillnad i hur unga kvinnor porträtteras, och 

i sådant fall hur? 

o Vilka roller tillskrivs de unga kvinnorna? 
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o Vilka likheter och skillnader finns mellan de unga kvinnorna i tv-serierna?  

 

1.3	Bakgrund	

 

Skilda världar, en dramaserie som sändes fem dagar i veckan mellan 1996 - 2002, skildrar 

tvillingsyskonen Daniel Toivonen och Sandra Bovallius kärleksaffär. Tvillingsyskonen 

skildes åt vid födseln och efter att de möter varandra på cityterminalen i Stockholm och 

utvecklar en incestuös kärleksaffär som tar slut när det uppdagats att de är släkt. Serien hade 

som högst 1 546 000 tittare per avsnitt men hade som genomsnitt under sina sju år 1,3 

miljoner TV-tittare (Wikipedia 2017).  

 

SKAM är en webbaserad norsk tv-serie som sänds i kortare klipp på tv-seriens hemsida, 

SKAM.p3.no, under veckorna och klipps ihop till längre avsnitt som sänds varje fredag. 

Serien sändes för första gången på NRK3 under 2015. Serien handlar om en grupp 

gymnasieungdomar vid Hartvig Nisses skola i Oslo och riktar sig främst till ungdomar som är 

15 år eller äldre, men har tittare i alla åldrar.  Första avsnittet av SKAM är ett av de mest 

sedda enskilda avsnitten på NRK TV (webb-tv). Under 2016 köpte även Sveriges television in 

serien och i januari 2017 blev SKAM den mest sedda tv-serien någonsin på SVT-play med 

totalt över 22 miljoner visningar. SKAM har blivit en internationell succé där bl.a. ett 

amerikanskt bolag har köpt rättigheterna till att göra sin egna version av tv-serien (P3.no 

2017).  
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2. Teori och tidigare forskning 

De teoretiska utgångspunkter som denna studie utgår ifrån presenteras i nedanstående kapitel. 

Först presenteras postmodernism med fokus på genusstrukturer. Anja Hirdmans Tilltalande 

bilder (2001) tar sedan upp och redogör för hur kvinnor presenteras i media, för att sedan 

övergå i ett kapitel om kvinnor i tv-serier och såpoperor. Teorierna och den tidigare 

forskningen kommer att fungera som verktyg för analysen.  

 

2.1	Postmodern	teori	

 

Det postmoderna samhället kan ses som “mediemättat” där massmedierna tillsammans med 

populärkulturen innehar centrala positioner vilket vidare kan ses som att de har makt att styra 

och forma alla typer av sociala förhållanden i samhället. I förlängningen kan man säga att vår 

verklighetsbild domineras av populärkulturella tecken (Poster 2001:534). Yta och image blir 

allt viktigare på bekostnad av innehåll och substans. Den konsumtion vi har av 

populärkulturella produkter beror inte på deras djupare värden utan av ytliga skäl. Därför blir 

det i ett postmodernt samhälle i princip omöjligt att dra en tydlig gräns mellan konst och 

populärkultur, det som historiskt sett kunnat betecknats som fin- och ful kultur. Dessa gränser 

suddas ut för kulturella uttryck och det faktum att yta är viktigare än innehåll stärker detta. 

Det postmoderna tillståndet karaktäriseras även av upplösning mellan tid och rum. Den 

postmoderna världen har lyckats skapa ett globalt samhälle som präglas av omedelbarhet. 

Genom de postmoderna mediernas intensitet gör att tids och rumsdimensionerna blir svårare 

att förstå och skapar en känsla av gränslöshet. Att vi nu kan få information och nyheter på 

bara ett par sekunder istället för timmar eller dagar gör att vi aldrig behöver vänta som 

tidigare (Poster 2001:534). Detta gör att den postmoderna kulturen blir en kultur utan gränser 

som vi tidigare upplevt. Detta kan man tydligt se i skillnaderna mellan SKAM och Skilda 

världar, då i SKAM så är sociala medier och ett konstant flöde av information ett 

grundläggande verktyg för att föra berättelsen framåt. Genom karaktärernas mobiltelefoner 

skapas en brygga där de kan umgås på det sätt som passar dem, utan krav från tidigare 

generationer. I Skilda världar är det en tydligare gräns mellan vad som är fint och fult och 

Daniel och Sandra lever verkligen i just skilda världar.  
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Betoningen av kulturellt utövande är viktigt. Det är deltagarna i en kultur som skapar ett värde 

för människor, händelser och föremål. Föremål har i sig själv har sällan ett specifikt ”värde”. 

En stol kan exempelvis antingen bara vara en stol, eller ett hinder alternativt ett konstverk. 

Allt beroende på i vilken kontext som stolen presenteras i. Vissa filosofer kallar detta för spel 

med språk (language games). Det är via hur vi använder föremålen, vad vi säger och vad vi 

tänker som ger föremålen värde. Värde ger oss en bild av vår egen identitet, vilka vi är och 

vad vi tillhör. Varje social interaktion som vi deltar i genererar värde. Genom värde skapas 

struktur och organisering av våra handlingar. Av alla dessa olika sätt att skapa kulturellt värde 

på, är det mest privilegierade sättet via språket (Hall 1997:4). I de båda tv-serierna återfinns 

flera exempel på detta. Att använda sig av språk för att höja antingen sitt eget eller en 

situations värde är någonting som de manliga karaktärerna framförallt använder sig av. Mer 

om detta i kapitel 2.2.  

 

I försök att presentera sig själv är man bunden i hur språket är uppbyggt. I västerländska 

samhällen dominerar sexualiteten över andra erfarenheter, hur vi framställs och hur vi 

uppfattas. I språk är vi är bundna till vår sexualitet och könstillhörighet och detta påverkar hur 

vi förhåller oss till våra kroppar och oss själva (McRobbie 2001:526). Feministiskt tänkande 

bör vara ett försök att representera och analysera vad det innebär att vara kvinna. Precis som 

Hall förespråkar, bör gränserna mellan konst, skönlitteratur och akademiska discipliner brytas 

ner för att kunna analyseras mer ingående (McRobbie 2001:527). Att leva i ett postmodernt 

samhälle ger oss också̊ vissa möjligheter, vi har en möjlighet att skapa en diskurs om 

feminism, kvinnlighet och sexualitet. Vilka medier vi väljer att publicera detta via och sättet 

hur vi väljer att publicera på, är upp till oss. Vi har möjligheten att kunna ta upp och 

presentera hur kvinnor presenteras i reklam, tv och på internet (McRobbie 2001:530).  

 

2.2	Feministisk	teori	

 

Feminism är en rörelse som fokuserar på hur kön eller genus används i politiska grupperingar, 

och hur detta skapar och fastställer maktordningar. Anja Hirdman har i sin forskning och 

avhandling Tilltalande bilder (2001) gjort en undersökning om hur kvinnor och män 

framställs i media. Hirdman menar att representation av kvinnor och män idag är en viktig 

komponent i konstruktionen av manlighet och kvinnlighet. Representationer är en arena där 
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media väljer hur kvinnor och män ska representeras (Hirdman 2001:292). Då det är 

uppsatsens syfte att undersöka på hur unga kvinnor porträtteras är det intressant att ta med det 

som tidigare framkommit. Nedan följer ett kapitel om feministisk teori som är baserad på 

Hirdmans avhandling Tilltalande bilder (2001).  

 

Hirdman tar i sin avhandling bland annat upp begreppet homosocialitet, samkönade relationer 

som inte är romantiska. Samt dess motsatts heterosocialitet, vilket är relationer med personer 

av motsatt kön som ej är av romantisk karaktär. Hirdman ifrågasätter om kvinnors 

homosocialitet ser annorlunda ut i jämförelse med mäns, då den beskrivs ha en maskulin 

överordning. Angående heterosocialitet menar Hirdman att de kvinnliga relationerna ses som 

svaga homsociala band, då kvinnan undermedvetet istället fokuserar på mannen (Hirdman 

2001:270). Hirdman har i sin avhandling identifierat mönster som förklarar rang mellan 

könen. De manliga homosociala banden skapar en stark traditionell genusordning medan de 

kvinnliga homosociala banden bidrar till en svagare genusordning. Detta resulterar i en tydlig 

uppdelning mellan könen samt betydelsen av homosocialitet och heterosocialitet (Hirdman 

2001:276). Att band mellan kvinnor skulle vara svagare än band mellan män återkopplar till 

rubriken på denna uppsatts. Om kvinnorna undermedvetet istället fokuserar på mannen, som 

Hirdman menar, hur kan då kvinnor prata om något annat än män?  

 

Hirdman redogör den allmänt rådande föreställningen om maskulinitet och att betoningen 

ligger på individualitet. Ett obundet själv som inte är beroende av någon eller något. Detta är 

en återkommande hjältemall som tilldelas män. Hjältens främsta drag är att ha en stark 

individualitet, oavsett vilken form som hjälteretoriken tar sig. Hjälten är inte underställd 

någon och är inte objekt för någon annans behag. Hjälte är dock inte en status som kan 

erhållas utan den måste bevisas och erövras. Flertalet forskare anser att det är kamptemat som 

utgör ett av de manliga homosociala bandens grundelement. Kombatterandet underlättar 

formandet av hierarkier och erbjuder en scen för att etablera jaget som autonom individ och 

tillbehörigt maskulin enligt Hirdman (Hirdman 2001:274). Maskulinitet är en enande 

erfarenhet som överbryggar alla individuella skillnader mellan män.  

Den övervägande tillgången av samhällets maktresurser tillhör män, vilket har gjort att de 

tilldelats ett högre samhällsvärde än kvinnor. Det har i sin tur gjort dem mer intressanta för 
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såväl andra män som för kvinnor (Hirdman 2001:20). Hirdman beskriver att det under 

mellankrigstiden skedde en förskjutning i kvinnotidningar från övervägande äldre män i det 

offentliga livet (idols of production) till unga, främst kvinnliga skådespelerskor (idols of 

consumtion) (Hirdman 2001:31). Det här genererade att det yttre blev viktigare för 

“kvinnlighet”. Medier som riktar sig till kvinnor har kunnat lansera myter om hur kvinnor ska 

bete sig för att ”vara kvinnliga” (Hirdman 2001:35). När hollywoodfilmernas stjärnideal spred 

sig runt om i västvärlden bidrog detta till nya standarder för utseende och 

kroppsframställning. Med bilder som visade upp en glamorös livsstil blev skådespelerskor 

och filmstjärnor en ny typ av idoler och fixering vid utseende, smink och mode knöts samman 

med vad som är feminint (Hirdman 2001:32). För att en kvinna ska kunna vara ”kvinnlig” 

behöver hon vara sexuellt passiv men ge kärleksfull service åt sin man och sina barn, samt 

förlita sig på att en man kunde, och skulle, ta alla beslut utanför hemmet, menar Hirdman 

(Hirdman 2001:35). Utifrån dessa perspektiv anses veckotidningar, och medier som riktar sig 

mot kvinnor, inte porträttera en aktuell verklighet utan generera en annan verklighet, en så 

kallad kvinnovärld. Den värld som publiken erbjuds symboliserar inte enbart kvinnan, utan 

påstår sig skildra vad en kvinna är (Hirdman 2001:37). Genom att adressera mottagarna som 

kvinnliga eller manliga produceras föreställningar om vad som är kvinnligt respektive 

manligt.  

Hirdman påpekar även att mellan åren 1965 till 1970 krävdes en mans närvaro för att fylla ett 

tomrum för kvinnor, ett tomrum som inte endast ekar av ensamhet utan även av icke-status 

(Hirdman 2001:269). Den autonoma statusen sågs som ett skräckfyllt scenario som gick att 

undvika genom giftermål. Genom att gifta sig kunde kvinnan höja sin egna status. För män 

gäller dock att maskulinitet definieras genom relationer till andra män. Även om mäns 

uppmärksamhet är riktad mot kvinnor konstrueras en gemenskap via henne, inte på grund av 

henne (Hirdman 2001:276). Detta är något som är återkommande i Skilda världar, trots att tv-

serien utspelar sig 1994, i Sverige. Klasskillnaderna mellan Daniel och Sandra är ett 

återkommande faktum och påtryckningarna från Sandras mamma att hon bör gifta sig gör 

därför detta stycke relevant. Överklasslivet hos familjen Bovallius är som hämtad ur en annan 

tid.  

2.3	Tv-serier	
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Att ta vara på genusteorins komplexitet kan vara enklare när det görs i samband med film. 

Samtal kring genusteori tappar lätt fokus då kategorin kön uppfattas som såpass naturlig att 

kraven på vetenskaplighet försvinner. Enkla argument kan bli gångbara och falsifiera 

övergripande teorier om genus och makt. Det vetenskapliga förhållningssättet blir då 

personligt, istället för det omvända (Tollin, Törnqvist 2014:19). Här nedan följer tidigare 

forskning om tv-serier och genus.  

Såpopera som inriktat sig mot en kvinnlig publik uppvisar olika problem som anses relevanta 

för publiken. I Tania Modleskis bok “Loving with a vengeance” redogör hon för hur 

materialet i såpoperor beskriver en konstant längtan efter en stor familj och jakten efter kärlek 

som genomgående ämnen (Modleski 1990:88–89). Enligt Modleski får de män som är med i 

såpoperor en traditionellt maskulin roll då hanteringen av maskulinitet anses viktigt för den 

kvinnliga publiken. Den kvinnliga rollfigurens huvudsakliga uppgift är att kunna visa empati 

och tolerans på grund av sitt framställda beroende av mannen. Efterhand framkommer det 

dock att även den manliga rollfiguren är bunden till kvinnan. Denna typ av äktenskap och 

relationer återskapas om och om igen i samtliga typer av såpoperor (Modleski 1990:88–89). 

Den heterosexuella relationen är genomgående i centrum för både SKAM och i Skilda 

världar. 

 

Ashley Sayeau har även analyserat kvinnors roller och framväxt i amerikanska tv-serier. 

Under 1950-talet var nästan två tredjedelar av alla karaktärer i serier som visades under bästa 

sändningstid män och under 1960-talet hade endast två av tio bland de populäraste serierna 

återkommande kvinnliga karaktärer (Sayeau 2007:53). Sayeau tar dock upp serien “I love 

Lucy” (1951–1960) som ett exempel där man lyckades tilltala kvinnor. Serien “I love Lucy” 

handlade om Lucy (Lucille Ball), en ofrivillig hemmafru som desperat försökte bryta sig in i 

offentligheten genom sin mans nattklubb. Sayeau menar att denna typ av program även hade 

förmågan att tilltala kvinnor då den visade en mer komplex verklighet (Sayeau 2007:53). Till 

skillnad från mer kända skådespelerskor som Marilyn Monroe och Liz Taylor ansågs Lucille 

Ball mer trovärdig när hon i rutan sågs skrubba toaletter och utföra alldagligt hemarbete. Om 

hemmafruar kunde tycka att Ball var trovärdig som hemmafru, så kunde de även relatera till 

en önskan om att få bryta sig loss från att vara hemmafru och dela sin makes tid i rampljuset 
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(Sayeau 2007:53). Trots att detta gjorde Lucille Ball mer komplex än andra kvinnliga 

karaktärer framställdes hon fortfarande som traditionellt feminin. 
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3. Material 

I följande kapitel presenteras det material som använts. Urvalet presenteras först och följs 

sedan av vilka nedslag som valts ut. Detta för att läsaren ska ha en övergripande bild av vad 

som analyserats i analysen.  

 

3.1	Urval	

De två serier som valts ut är båda riktade till ungdomar och producerade i Skandinavien. 

Detta för att det inte ska finnas allt för stora kulturella skillnader som skulle kunna påverka 

analysen. Ett strategiskt urval har använts för att välja ut vilka serier och avsnitt som 

analyserats. Då fokus i denna analys är att se hur unga kvinnor porträtteras i tv-serier har jag 

valt att analysera två olika tv-serier med kvinnliga huvudkaraktärer. Att det är nästan 20 år 

mellan tv-seriernas premiärer var ett avgörande kriterium när urvalet gjordes.  Detta för att det 

skulle kunna vara möjligt att se om det skett någon skillnad i hur unga kvinnor porträtteras i 

skandinaviska tv-serier.   

 

Antalet avsnitt som valts ut för analys är tre avsnitt per tv-serie med enstaka nedslag på 

enskilda betydelsefulla händelser för frågeställningen. De enskilda händelserna är 

betydelsefulla då de unga kvinnliga karaktärerna har fått stå i fokus. Deras ambitioner, 

drömmar och verklighet har visat sig extra tydligt där nedslagen gjorts. De tre avsnitt som 

valts ut är de tre första ur vardera serie, då det är i början av en tv-serie som karaktärernas 

egenskaper, styrkor och svagheter etableras. 

 

3.2	Avgränsningar	

Av propps 31 steg har inte alla kommit att användas. De steg som används är de som visat sig 

vara relevanta för analysen. Att använda sig av alla steg skulle inte vara funktionellt då 

analysen av tv-seriers avsnitt skiljer sig från en traditionell berättelses struktur.  
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras vilka metoder som använts i analysen. Inledningsvis presenteras 

vad en narrativ analys är. Detta följs sedan upp med Vladimir Propps 31 stegs modell, och 

vilka steg som valts ut och används under analysen beskrivs. Vladimir Propps 31 funktioner 

inspirerade Algirdas J. Greimas till att skapa ”Aktantmodellen” som beskrivs därefter. 

Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.  

 

4.1	Narrativ	analys	

Berättelser finns överallt, och livet är kantat av berättare. Förr använde historiker narrativ för 

att skapa struktur på de tomrum som skapats av brist på bevis. Historikerna omformade sina 

berättelser och att återge historien kom att kallas för det narrativa sättet (the narrative mode). 

Senare kom detta att förändras och forskare initierade att livet i sig själv är en fråga om 

narrativer, inte bara en redogörelse av det. Våra identiteter och handlingar skapas genom 

narrativer (Robertson 2013:222). Användningen av ett narrativt tillvägagångsätt skulle kunna 

betyda att man använder det som en metod för att rapportera resultat för ett specifikt 

forskningsproblem, alternativt som en metod för att uppnå helt andra mål (Robertson 

2013:233).  

 

Narrativa analyser och metoder ska uppfattas som en tolkande aktivitet, men förutom detta 

kan man även hävda att det är en reflexiv aktivitet. Det innebär att man tolkar sin egen 

konstruktion av kunskap och reflekterar över sig själv som kunskapsproducent och forskare. 

Det vill säga, hur man definierar, talar och skriver om den sociala verkligheten. Detta med 

hänsyn till en specifik position som kan vara formad av bland annat etnicitet, genus, klass och 

sexualitet (Johansson 2012:28). 

 

Narrativ analys är ett tvärvetenskapligt angreppssätt som är beroende av utbyte och att låna 

idéer från andra områden som enligt tradition borde befinna sig långt ifrån varandra. De 

narrativa synsätten skiljer sig ifrån varandra, så pass mycket att de även motsätter sig 

varandra i åtminstone tre avseenden. Först och främst i hur dess utgångspunkter ser ut. De 

skiljer sig även i hur definitionen av termen narrativ används och vilka användningar som 

narrativ tillskrivs. Hur olika narrativ-analytiker väljer att presentera sina resultat skiljer sig 
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markant, (Robertson 2013:221). Narrativ, som jag har valt att tolka det, är hur en berättelse är 

upplagd. Berättelser finns överallt, de finns på alla platser, i alla tider och i alla tänkbara 

medier. Berättelser framställer delar av, eller en hel aktivitet från ekvilibrium (tillstånd av 

jämvikt) genom ett disekvilibrium (tillstånd av bristande jämvikt) och leder fram till ett nytt, 

helt annorlunda ekvilibrium (Gripsrud 2011:243). Användandet av narrativer är till för att lära 

sig, lära ut samt underhålla. Människor använder narrativ både för att be om och även ge en 

tolkning (Robertson 2013:224). Narrativ gör att vi lär känna, upptäcker och visar oss för 

andra, genom de historier vi berättar (Robertson 2013:224).   

 

4.1.1	Vladimir	Propp	

Istället för att undersöka var en saga kommer ifrån menade Propp att man skulle analysera 

sagans uppbyggnad, dess konstruktion. Han menade att man inte bör fokusera på att analysera 

teman och kategorier i sig utan att man måste göra en jämförelse av teman. Propp menade att 

det är fullt möjligt att undersöka sagans former på samma sätt som det går att kategorisera 

växter och organiska former, och hänvisar till Linné. Detta beskrev han i sin bok “Morpholgy 

of the folktale” (1968) (Johansson 2012:150).  

Propp lanserade en modell som följer nedanstående figur. Alla dessa steg måste inte vara 

inkluderade men de måste följa ordningen. Om steg sju saknas måste man gå direkt från steg 

sex till steg åtta.  

 

“The absence of certain functions does not change the order of the rest” 

(Propp 1968, s.22).  

 

“If a function is absent, this does not in the least influence the structure of the tale – the 

remaining functions keep their places” 

(Propp 1968, s.108). 

 

Vladimir Propps schema över vilka funktioner som är betydelsefulla för sagor följs inte i 

analysen till fullo. Till analysen har endast en handfull funktioner valts ut, då det är dessa som 

anses vara av värde för analysen. Detta för att materialet inte består av en fullständig historia. 

Alla steg i Propps schema behöver inte vara med, så länge de följer den ordning som finns 
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(Propp 1968, s.108). Då stegen måste följa i ordning har vissa steg blivit bortplockade för att 

inte förstöra ordningen.  

 

Då det som analyseras är avsnitt ut tv-serier och inte fullständiga sagor eller filmer med en 

tydlig början, mittdel och slut, kommer inte alla av Propps 31 funktioner att användas. Nedan 

presenteras de funktioner som valts ut. Mer om urvalet gå att läsa i kapitel 3.3. Fullständig 

lista på Propps 31 steg finns i bilagor under bilaga 1.  

 

4.1.2	Utvalda	steg	

Nedan presenteras de steg som förekommer i analysen och en förklaring hur de har tolkats.  

 

1. Bortavaro - en i familjen håller sig borta 

Den första funktionen används vid ett tillfälle och tolkas då bokstavligt.  

 

2. Förbud - förbudet riktas mot hjälten (kan upphävas) 

Jag har valt att tolka denna funktion öppet, det behöver inte vara ett bokstavligt förbud som 

upprättas, utan mer av en uppmaning som går emot subjektets/hjältens objekt. I varken 

“Skilda världar” eller “SKAM” uttalas aktiva förbud men denna funktion används ändå 

regelbundet då former av uppmaningar mot huvudkaraktärerna frekvent återkommer.  

 

3. Kränkning - förbudet kränks 

Den tredje funktionen är beroende av den andra funktionen. Denna funktion har tolkats på ett 

sådant sätt att om det har funnits en uppmaning och hjälten/subjektet valt att ignorera det, så 

har “ett förbud kränkts”.  

 

10. Motstånd - hjälten går med på, bestämmer sig för, att göra motstånd 

Då det inte alltid finns tydliga motståndare eller ett uppenbart motstånd mot hjälten/subjektet 

är även denna funktion öppet tolkad. Karaktärerna kan vara fast i ett mönster eller ha en viljan 

att förändra någonting i deras liv för att denna funktion ska ha applicerats.  

 

12. 1:a givarfunktionen - hjälten testas, får en magiska agent eller hjälpare 
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Denna funktion är mer direkt tolkad.  När funktion tolv används måste någon ha erbjudit hjälp 

eller faktiskt hjälpt hjälten/subjektet.  

 

15. Förändring i rummet - hjälten börjar sökandet 

När funktion femton använts har det skett en förändring i hur hjälten/objektet ser på 

situationen den befinner sig i. Ett aktivt sökande är alltså inte nödvändigt för att denna 

funktion ska ha använts.  

 

20. Återvändo - hjälten återvänder 

Subjektet/ hjälten behöver inte ha varit frånvarande i bokstavlig form för att denna funktion 

ska ha använts. Hjälten kan ha varit passiv i sitt objekt och när denna funktion applicerats har 

hjälten valt att återta kontrollen över sitt objekt.  

 

24. Ogrundade krav - falsk hjälte framför ogrundade krav 

När en karaktär har försökt påverka eller manipulera subjektet/hjälten till att frångå sitt objekt 

har denna funktion använts. Obefogat krav har sammanfallit med att en falsk hjälte har 

presenterats.  

 

25. Svår uppgift - hjälten föreläggs en svår uppgift 

När en svår uppgift har presenterats sig för subjektet/hjälten har denna funktion använts.  

 

4.1.3	Aktantmodellen	

Vladimir Propps funktionsschema inspirerade senare Algirdas J. Greimas till att skapa 

“Aktantmodellen”. Enligt Greimas är alla sagor uppbyggda av sex handlingsfunktioner, som 

han kallade för aktanter. En aktant behöver inte nödvändigtvis vara en person, en aktör, utan 

kan vara en handlingsfunktion i berättelsen. Precis som i Propps analys kan samma aktör fylla 

flera handlingsfunktioner (Johansson 2012:158).  

 

Knutna till semantiska axlar arrangerade Greimas aktanterna i motsatspar. På projektaxeln 

finns ett subjekt som har ett projekt, en strävan att uppnå något, ett så kallat objekt. Det är 

denna strävan hos subjektet som får igång handlingen (Ellefson 2007:25). För att projektet ska 

nå framgång behöver det att finnas en mottagare och en sändare i varsin ände av 
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kommunikationsaxeln. Mellan avsändare/givare och mottagare levereras det någonting. 

Subjektet kommer att möta en medhjälpare och en motståndare under handlingens gång, dessa 

finns längs konflikaxeln (Johansson 2012:158).  

 

 
Figur 1. Aktantmodellen  

 

 

För att förklara Aktantmodellen i förhållande till tv-serier kan första säsongen av “OC” 

fungera som ett exempel. Serien börjar med att försvarsadvokaten Sandy (avsändaren) tar 

med den stökiga tonåringen Ryan (subjektet) hem till sitt rika familjeliv i OC. Ryan 

(subjektet) vänder upp och ned på det lyxiga liv som de andra karaktärerna tar för givet, och 

blir kär i Marissa (mottagare). Marissa (mottagare) blir fascinerad av Ryan (subjektet) och de 

inleder en relation (subjektets objekt). Detta uppskattas inte av bland annat Marissas mamma, 

Julie (motståndaren) som gör allt i sin makt för att få bort Ryan (subjektet). Till sin hjälp har 

han Seth (hjälparen), Sandy och Kirstens son. I en klassisk berättelse börjar subjektet med att 

vara underlägsen motståndaren men genom hjälpen från hjälparen kan de övervinna 

motståndet (Gripsrud 2011:256). I denna tv-serie börjar det med Sandys (sändaren) val som 

startar händelseförloppet. Men i likande historier behöver inte alltid en sändare finnas ifall 

objektet skulle kunna leverera sig själv.  

Aktantmodellen kan sägas användas för att ge överblick i en berättelse och för att kunna 

analysera fram berättelsens tema (Gripsrud 2011: 256). Beroende på tolkningen av berättelsen 

kan olika karaktärer bli tillskrivna olika aktanter. Genom detta kan berättelsens tema få olika 
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varianter (Gripsrud 2011:257). För att förtydliga, i det tidigare exemplet om “the OC” blev 

Ryan tillskriven rollen som subjekt. Men utifrån ett annat perspektiv skulle han lika gärna 

kunna bli tillskriven rollen som motståndare, då han vänder upp och ned på det 

tillfredställande livet i OC. Julie, Marissas mamma skulle då exempelvis vara subjektet och 

hennes objekt vore då att skydda sin dotter, Marissa, från skurken. I detta exempel är 

fortfarande Ryans och Marissas ”omöjliga” relation i fokus men slutet i detta scenario slutar 

olyckligt då Julie misslyckas hålla det unga paret isär. De båda sätten att tillskriva akanter till 

karaktärerna är möjliga, men en berättelse tenderar att ge företräde åt ett scenario, precis som 

i detta fall.  

 

4.2	Metoddiskussion		

I kapitlet nedan diskuteras fördelar och nackdelar med att använda sig av en narrativ analys 

med avsikt att höja trovärdigheten i uppsatsen.  

 

Då materialet består av berättelser som ska analyseras är en kvalitativ metod bättre lämpad. 

Att istället använda sig av en kvantitativ analys hade inte gett samma möjlighet till tolkning i 

de frågor som studien har för avsikt att besvara (Hartman 2004:74). Genom att använda sig av 

en narrativ analys finns det möjligheter att vara mer lyhörd för nyanser. Det här kan hjälpa till 

att se saker som annars skulle förbises i mer tekniska tolkningar, både det exkluderande så väl 

som det inkluderande. Att använda sig utav en narrativ analys uppmuntrar att fokusera på 

mänsklig medverkan och blir ett värdefullt tillvägagångssätt då det hanterar det speciella och 

specifika, hellre än det kollektiva och statistiska (Robertson 2013:226).   

 

I en kvalitativ analys är det viktigt att genomgående presentera valen i sin metod för att visa 

att den har validitet och reliabilitet. Detta för att det är svårare för forskare att få fram samma 

resultat vid en överblick av det insamlade materialet än vid en kvantitativ analys. Därför är 

det viktigt att poängtera att det narrativ jag har som forskare påverkar hur materialet tas an 

och att mina egna teoretiska antaganden och forskningsproblem är i fokus. Det är viktigt att 

vara medveten om hur sina teoretiska utgångspunkter kan göra att vissa delar av materialet får 

mer uppmärksamhet och andra delar faller i skymundan. Mitt narrativ som forskare är inte 

likställt med sanning (Robertson 2013:254).  
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5. Analys 

I kapitel 5.1 presenteras nedslagen objektivt innan analysen av nedslagen fortsätter i 

resterande del av kapitlet. Kapitlet är uppdelat efter de olika tv-serierna och efter avsnitt. Inför 

vardera avsnitt presenteras Aktantmodellen för att ge läsaren en överblick i vilka roller som 

tillskrivits karaktärerna under avsnittet. I respektive nedslag presenteras vilka av Propps 

funktioner som påträffats.  

 
5.1	Avsnitt	

5.1.1	Skilda	världar	

5.1.2	Säsong	1	Avsnitt	1		

Nedslag 1: Det första avsnittet av “Skilda världar” börjar med att Sandra och Daniel möts på 

Stockholms centralstation, och Sandras kameraväska blir stulen. Daniel springer efter tjuven 

och lyckas ta tillbaka väskan. När han ska lämna tillbaka väskan till Sandra blir han 

förolämpad av hennes vänner, Tom och Lukas som anlänt mitt i tumultet. Trånande blickar 

utbyts mellan Daniel och Sandra.  

 

Nedslag 2: Rebecka, Sandras mamma, tar Lukas åt sidan och frågar om hans och Sandras 

relation kommer fortsätta som tidigare nu när Sandra är tillbaka från Paris. Samtalet fortsätter 

med att Rebecka och Lukas diskuterar Sandras och Lukas eventuella gemensamma framtid. 

Rebecka försöker på ett manipulerande sätt övertala Lukas till att fria till Sandra genom att 

nämna andra relationer och det faktum att Sandra inte kommer vara singel för alltid.  

 

Nedslag 3: Lukas och Sandra flyr bort från festen och in i ett annat rum. Lukas, som har 

Rebeckas ord i bakhuvudet, fiskar efter Sandras framtidsplaner. Lukas berättar att han skulle 

vilja behålla Sandra för sig själv, äga henne. Sandra berättar att hon inte vill inleda något 

seriöst förhållande med någon för tillfället. Hon lägger dock till att hon är glad att Lukas ännu 

inte träffat någon annan och att hon nog kommer att behöva honom.  
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5.1.3	Säsong	1	Avsnitt	2	

Nedslag 1: Vid frukosten diskuterar Rebecka och Sandra om vad Sandras planer för dagen är. 

Sandra har planerat att gå ut och rida men Rebecka vill att hon ska försöka hitta ett jobb, och 

föreslår ett jobb som modefotograf åt henne. Sandra är inte intresserad och säger till Rebecka 

att ” jag behöver ju ingen karriär om jag ska bli läkarhustru...”. Samtalet byter till Lukas frieri 

kvällen innan och Sandra säger att ingen gifter sig vid 20 års ålder. Rebecka svarar att hon 

gjorde det och avslutar med att hon bara vill att Sandra ska vara lycklig.  

 

Nedslag 2: Daniel kommer till gården där Sandra bor och möts av ett hembiträde som hävdar 

att han inte har något där att göra. Daniel ljuger och säger att han och Sandra är vänner från 

Paris. Hembiträdet hälsar att Sandra inte är hemma och när Daniel kör ifrån gården är han 

nära att köra på Sandra som galopperar över vägen. Sandra flyger av hästen och Daniel rusar 

ut ur bilen för att hjälpa henne.  

 

Nedslag 3: Sandra har skadat sin ankel men säger att det inte är någon fara. Daniel ger sig 

inte förän han fått inspektera foten och får ta med henne till sjukhus. Sandra frågar Daniel om 

de träffats tidigare och Daniel svarar undvikande. Sandra kommer fram till att de träffades 

dagen innan, på cityterminalen och konstaterar att det var ett märkligt sammanträffande. 

Sandra reser sig och knuffar omkull Daniel och utbrister ”nu är vi lika” med ett skratt.  

 

Nedslag 4: Daniel pratar med Andreas om Sandra. Andreas är arg på Daniel för att han kom 

försent till jobbet, som han ordnat åt honom. Daniel fortsätter med att prata om Sandra och 

beskriver henne som ”precis som han tänkt sig”, varm, generös och fantastiskt vacker. 

Andreas svarar att han inte ska inbilla sig att han har någon chans hos “den där jävla 

överklassbruden”, det är bara bortkastad tid. Daniel svarar att det får de väll se.  

 

5.1.4	Säsong	1	Avsnitt	3	

Nedslag: Familjen Bovallius och Lukas har ätit middag. De andra familjemedlemmarna 

ursäktar sig efter middagen och lämnar Sandra och Lukas ensamma. Lukas frågar Sandra om 

hon hunnit fundera på hans frieri och Sandra förklarar att hon inte förstår varför man ska gifta 

sig. Lukas förklarar att han gillar idéen “i nöd och lust”, då man lovar någonting och att man 

har ett ansvar för att det verkligen fungerar. Sandra svarar att hon vill ha kärlek och passion 
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och Lukas svarar att det knappast är något som man kan bygga ett äktenskap på. Sandra ber 

Lukas om mer tid för att kunna svara på frieriet.  

 

5.1.5	SKAM	

5.1.6	Säsong	1	Avsnitt	1:	“Du	ser	ut	som	en	slampa”	

Nedslag 1: Jonas och Isak berättar vad de fick för betyg på en uppgift de gjort, där de båda 

fått höga betyg. De frågar Eva vad hon fått, men hon vill inte svara. Isak förklarar att hon 

måste berätta för Jonas, då det är hennes pojkvän. Han säger också att Jonas och Isak är 

“bros” vilket innebär att Jonas berättar allt för Isak. Eva berättar då om sitt betyg och killarna 

skrattar. Killarna påpekar att det är ett dåligt betyg och Jonas fortsätter med en replik om att 

hon faktiskt kan klä sig själv, borsta tänderna själv och att det är bra det med. Isak och Jonas 

går hem till Elias och lämnar Eva ensam kvar.  

 

Nedslag 2: Eva sitter ensam i sägen och äter flingor och tittar på ”dr Phil”. Hon är inne på 

instagram och ser tjejgänget lägga upp en bild på sig själva från en förfest innan den 

anordnade festen. Dr Phil säger till sin gäst i programmet att ”hon är en stark kvinna och att 

hon ska ta lärdom av sina misstag för att bli starkare”. Eva byter då om till festkläder och 

dricker vin, hon sminkar sig och gör sig klar för att gå ut.  

 

Nedslag 3: På festen är det fullt med människor. Hon ser tjejgänget och Ingrid. Hon går fram 

till Ingrid i baren och försöker inleda ett samtal. Ingrid svarar att Eva borde “skippat 

eyelinern”, för det gör att hon ser ut som en slampa. En tjej bakom Eva presenterar sig, 

Noora. Noora berättar för Eva att ”tjejer som kallar andra tjejer för slampor har 90% högre 

chans att få klamydia”. Eva frågar om det stämmer varpå Noora svarar att så ej är fallet, men 

att det vore bra om det var så.  

 

5.1.7	Säsong	1	Avsnitt	2:	“Jonas,	detta	är	helt	sjukt”	

Nedslag 1: Eva är inne på Facebook och lägger till Noora som vän. Evas mamma ringer och 

berättar att hon är fast i Genève och att hon inte kommer hinna hem innan Eva ska åka till 

stugan. Eva ljuger och säger att hon ska till stugan med Ingrid och Sara. Mamman säger att 

om de väntar en dag kan hon skjuta dem till stugan. Eva säger att hon sett fram emot detta i 

över en månad och inte vill skjuta upp det. Eva berättar att hon kommer hem till lördagen och 
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mamman svarar att hon kommer åka bort igen på fredagen. Mamman frågar om Eva har 

tillräckligt med pengar och Eva svarar ja. Mamman säger att hon för över ytterligare en 

summa pengar. Eva uppdaterar Facebook för att se om Noora svarat på hennes förfrågan. Det 

har hon ej. 

 

Nedslag 2: Isak, Jonas och Eva sitter på ett berg vid en sjö. Jonas får ett sms och sedan ett 

samtal från Elias. När Jonas går iväg för att ta samtalet frågar Eva Isak om Ingrid och Jonas 

relation. Isak låtsas som att han inte förstår frågan och ber henne fråga Jonas istället. Isak 

frågar Eva varför hon undrar om Jonas och Ingrid. Eva svarar att hon sett ett sms på Jonas 

telefon från Ingrid och att hon vet att Isak vet mer om detta. Eva ber Isak berätta vad han vet 

och lovar att hon i sin tur inte kommer bli arg eller berätta för Jonas om Isak berättar. Isak ser 

obekväm ut och berättar att de ”kanske, lite” smsar med varandra. Jonas kommer tillbaka. Eva 

sitter avvaktande och ser ut över vattnet. 

 

Nedslag 3: Eva lagar mat medan killarna spelar gitarr och sjunger. Isak, Jonas och Elias går ut 

och röker, trots att Jonas inte gör detta i vanliga fall. Efter en stund ropar Eva att maten är klar 

men killarna kommer inte tillbaka. När de efter en stund är tillbaka i huset lägger Eva upp mat 

till sig själv och Jonas räcker fram sin tallrik för att hon ska lägga upp pasta till honom också. 

Eva säger irriterat att “du kan ta mat själv”. Jonas och Eva börjar bråka om hur Jonas betett 

sig under deras vistelse i stugan. Eva konfronterar Jonas om smsen från Ingrid och Jonas 

svarar att han smsar med Ingrid angående franskakursen. Eva ber om att få läsa smsen men 

Jonas vägrar.  

 

3.2.8	Säsong	1	Avsnitt	3:	“Vi	är	skolans	största	losers”	

Nedslag 1: Jonas och Eva diskuterar hur resan gått. Jonas menar att det är viktigt för honom 

att umgås med sina vänner och att Eva hade kunnat ta med sig en vän. Jonas fortsätter med ett 

“kan du inte bara” och Eva avbryter honom med “skaffa lite vänner”. Jonas förklarar att det 

inte var det han menade och Eva ber honom förklara “helt ärligt”. Jonas svarar att Eva är den 

coolaste tjej han känner. Hon är vacker, söt, smart och rolig men han förstår inte vad 

problemet är.  
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Nedslag 2: Eva sitter i en av skolans korridorer med Isak och Jonas som studerar. Vilde och 

Chris passerar och vänder sig mot Eva. Vilde föreslår att Eva ska vara med på deras 

“russebuss” och att de ska ha ett möte på fredag. Medan Vilde pratar med Eva står Chris och 

suger på en sked och synar Isak upp och ned. Eva säger att hon ska komma till bussmötet på 

fredagen. När Vilde och Chris är utom synhåll börjar killarna skratta åt hur Chris försökte 

flörta med Isak.  

 

Nedslag 3: På bussmötet tar Sana initiativ till att berätta hur hon lagt upp en strategi för att få 

deras buss till att bli den mest populära. Sanas strategi går ut på att de måste få de populära 

tjejerna till att be dem att få vara med på just deras buss. Sana fortsätter med att de måste ta 

reda på vilka killar av 97:orna som har bäst buss och försöka delta i en av deras förfester. 

Sana säger sedan åt gruppen att de måste “hooka” med dessa killar för att bli inbjudna. Sana 

ber Eva göra slut med Jonas då han är född år 1999. Noora protesterar och säger att det är 

“knäppt”, att Sana inte kan be dem byta sin sexualitet mot “cred”. Sana svarar att hon inte är 

“knäpp”, utan ärlig och att “norska tjejer byter sex mot pengar och bekräftelse varje dag”. 

Sana fortsätter med att det är deras kultur och om de tycker deras kultur är “knäpp” får de 

försöka förändra den. Vilde påpekar att Sana inte kan be Eva göra slut med Jonas och Sana 

svarar då att det bara var ett förslag. Sana lutar sig bakåt i fåtöljen och nickar instämmande 

samtidigt som hon säger “jag tror detta blir bra”. 

 
5.2	Skilda	världar		

Skilda världar bygger till en början på två parallella historier, Sandras och Daniels, som 

genom en slump sammanförs. Beroende på vilken historia som följs är olika karaktärer 

tillskrivna roller. I de scener där endast Daniels liv presenteras är Daniel hjälte, medan när 

Sandras liv presenteras är Sandra hjälten. I de scener där de är tillsammans tenderar Daniel att 

få rollen som hjälte, då han ger Sandra andra möjligheter.  

 

5.2.1	Säsong	1	Avsnitt	1	

Aktantmodellen: I första avsnittet av “Skilda världar” finns det två subjekt med varsitt 

objekt. Daniel är det huvudsakliga subjektet och hans objekt är att inleda en relation med 

Sandra. Mottagaren för Daniels objekt är Sandra. Motståndare till Daniels objekt är Tom och 

Lukas då de inte anser att Daniel är tillräckligt fin för Sandra. Ur detta perspektiv finns ingen 
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tydlig avsändare, utan det är slumpen som sammanför dem. Daniels lust att försöka hitta 

Sandra och inleda en relation med henne kommer från subjektet själv. Daniel har inte i detta 

avsnitt en tydlig hjälpare, då hans agenda inte ännu visat sig ordentligt.  

 

Det går även att tolka Sandra som subjekt och att hennes objekt är att bryta sig loss från de 

krav som ställs på henne. För Sandras objekt är Sandra själv mottagaren, då hon vill förändra 

sitt eget liv. Rebecka Bovallius, Sandras mamma, är motståndare till Sandras objekt, då hon 

anser sig veta vad som är bäst passande för sin dotter. Till sin hjälp har Sandra sin styvfar 

Harald Bovallius som stöttar och uppmuntrar Sandra till att gå sin egen väg. Inte heller finns 

det en tydlig avsändare för Sandras objekt då det är hennes egen önskan att bryta sig loss som 

sätter igång händelseförloppet. Vad Sandra längtar efter är inte det som traditionellt är 

genomgående i såpoperor, att gifta sig och skapa en stor familj (Modleski 1990:88). Sandra 

längtar och drömmer dock om kärlek i formen av att bryta upp från sin familj.  

 

Nedslag 1: I inledningsscenen kan man se Propps andra (förbud) och tredje (kränkning) 

funktioner. Först framträder ett förbud riktat mot hjälten. Det förbud som skapas är av 

Sandras vänner, då de inte uppskattar att hjälten Daniel tar kontakt med Sandra. Daniel 

kränker det förbudet direkt genom att stå på sig och ändå fortsätta sitt samtal med Sandra som 

verkar vara intresserad av denne okände hjälte. Hall menar att varje social interaktion skapar 

ett värde (Hall 1997:4). Via sina handlingar framstår Daniel som hjälte vilket gör att han 

stiger i värde i Sandras ögon. En manlig hjältes främsta drag är att ha en stark individualitet. 

Hjälte är dock inte en status som erhålls utan kamp eller erövring enligt Hirdman. Daniel visar 

i nedslaget en stark individualitet och bevisar sig som hjälte när han ger sig efter tjuven som 

försöker stjäla Sandras väska. Då Sandra är passiv i denna scen är det främst fokus på hur 

vacker hon är. Medier som riktar sig till kvinnor har kunnat lansera en myt för hur kvinnor 

”ska” vara enligt Hirdman (Hirdman 2001:35). Sandra uppfyller dessa krav genom att vara 

stillsam och trevlig.    

 

Nedslag 2: I det andra nedslaget förekommer Propps funktion 24 (ogrundade krav). Rebecka 

är i detta nedslag den falska hjälten, då hon försöker få det att framstå som att hon har Sandras 

välbefinnande i fokus. Egentligen är hennes fokus att skydda sin egna fasad och få Lukas att 

gifta sig med Sandra, så att hennes liv kan bli skyddat från de skandaler som hennes dotter 
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annars skulle kunna ställa till med. Hirdman beskriver att det finns ett mönster som skapar 

rangordning mellan könen (Hirdman 2001:270). Denna rangordning visualiseras i detta 

nedslag då Rebecka ställer Lukas välbefinnande i centrum och att han som man måste göra ett 

bra val av hustru. Att få Sandra gift skulle, i Rebeckas ögon, höja Sandras status. Det som 

Hirdman menar var en vanlig bild i kvinnomedier åren mellan 1965–1970, att kvinnor som 

lever ensamma inte har lika hög status som kvinnor som har gift sig, tillfaller här (Hirdman 

2001:269). 

  

Nedslag 3: Sandra är i detta nedslag hjälten som föreläggs en svår uppgift, vilket är vad 

Propps funktion nummer 25 avhandlar. Lukas försöker få Sandra att vilja gifta sig med 

honom, utan att fråga rakt ut. Sandra anar detta men vill varken gifta sig med Lukas eller 

bryta kontakten med honom helt. Hon ställs här inför ett dilemma över hur hon ska kunna 

både äta kakan och behålla den. Sandra visar att hon är rädd för att bli ensam och oönskad. 

Som tidigare nämnt menar Hirdman att medier riktade till kvinnor under sent sextiotal 

indikerade att kvinnor endast kunde höja sin egna status genom giftermål (Hirdman 

2001:269). Sandra vågar dock avvakta för att ge sina egna ambitioner en möjlighet. Modleski 

menar att de män som är med i såpoperor blir tillskriva en traditionellt maskulin roll, då 

hantering av maskulinitet anses vara viktigt för den kvinnliga publiken (Modleski 1990:88–

89). I detta nedslag är Sandras huvudsakliga uppgift som kvinna att visa Lukas empati och 

vara tolererande till hans förslag då hon är beroende av honom som man. Sandra visar i detta 

nedslag hur hon är komplex, genom att hon har mer än ett mål i livet. Sayeau beskriver att 

denna typ av dilemma gör det lättare för publiken att relatera till Sandra och gör henne mer 

trovärdig som karaktär (Sayeau 2007:53).  Sandra känner kraven på sig från sin omgivning 

men vet ännu inte hur hon ska göra för att göra alla, inklusive sig själv, nöjda.  

 

5.2.2	Säsong	1	Avsnitt	2	

Aktantmodellen: Även i det andra avsnittet av “Skilda världar” finns två möjliga subjekt 

med varsitt objekt. Subjekten är som tidigare Daniel och Sandra och deras objekt har inte 

förändrats. Daniels objekt är att inleda en relation med Sandra och Sandras objekt är att bryta 

sig loss från de krav som ställs på henne från sin mamma. Daniels motståndare förändras dock 

i detta avsnitt och övergår istället till både hembiträdet och hans vän Andreas som försöker 

avråda Daniel. I nedslag fyra säger Andreas till Daniel att han inte har någon chans med 
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Sandra och att han slösar bort sin tid på henne. Andreas vill få Daniel att fokusera mer på sitt 

jobb. Sandras motståndare är som tidigare Rebecka. I detta avsnitt har ingen av subjekten en 

tydlig hjälpare eller avsändare.   

 

Nedslag 1: I detta nedslag finns Propps andra (förbud) och tredje (kränkning) funktioner. 

Nedslaget bygger på att Rebecka försöker kontrollera Sandra att göra vad hon tycker är 

passande för sin dotter. Förbudet som riktas mot hjälten, Sandra, är att hon inte ska se på sin 

framtid på ett avslappnat sätt. Sandra borde strukturera upp sitt liv redan nu. Det är inte ett 

uttryckligt förbud, snarare en uppmaning från Rebecka men det kan förstås utifrån de 

definitionerna som tidigare gjorts i kapitel 4.1.2 som ett förbud. Sandra bryter förbudet direkt 

genom att ifrågasätta sin mamma. Samtalet går över till att handla om deras relationer med 

män. Det återkommande samtalsämnet mellan dessa kvinnor är vad män tycker. Deras 

gemenskap skapas genom att de pratar om vad män har som preferens. Det här tyder på det 

som Hirdman menar, att relationen kan ses som svag då deras undermedvetna istället 

fokuserar på män (Hirdman 2001:270).  

 

Nedslag 2: Propps tionde funktion (motstånd) finns i detta nedslag där Daniel är hjälten. 

Daniel har bestämt sig för att söka upp Sandra och gör allt han kan för att etablera kontakt 

med henne. Han trotsar klasskillnaderna mellan dem och ljuger för hembiträdet för att träffa 

henne. Sandra blir även i detta nedslag hjälplös när hon faller av hästen och Daniel, trots att 

det var hans fel, får agera hjälte när han kommer till hennes undsättning. Den återkommande 

hjältemallen som tilldelas män som Hirdman beskriver visar sig här. Daniel har en stark 

individualitet och visar att han inte är underställd någon (Hirdman 2001:274).  

 

När Daniel söker upp Sandra, känner henne ännu inte. Han vet endast hur hon ser ut, och 

värderar det högt för att komma i kontakt med henne. Han har en förutbestämd bild av hur 

Sandra är. Medier som är riktade till kvinnor har kunnat generera en alternativ verklighet, där 

de istället för att symbolisera hur en kvinna skulle kunna vara visar hur en kvinna är 

(Hirdman 2001:37). Daniels undermedvetna har påverkats av detta fenomen vilket framträder 

då han format sin bild av Sandra.  
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Nedslag 3: Propps tolfte funktion (första givarfunktionen) förekommer i detta nedslag, där 

både Sandra och Daniel skulle kunna vara hjältar. Om Sandra är hjälten är hjälparen som 

framträder Daniel. Daniel är vänlig och hjälper henne till sjukhus efter skadat sig då hon 

trotsat sin mamma med att vara ute och rida. Alternativt så skulle hjälten kunna vara Daniel 

som lyckas komma i kontakt med Sandra där hon visar sig vara intresserad av att lära känna 

honom också. Enligt McRobbie är vi i språk bundna till vår sexualitet och detta påverkar hur 

vi förhåller oss till våra kroppar och oss själva (McRobbie 2001:526). Detta visas i nedslaget 

när Sandra först identifierar skadan själv, men det krävs att Daniel inspekterar skadan för att 

det ska kunna vara sant. Sandra backar och låter Daniel säga vad han tror att det skulle kunna 

vara, trots att de båda har lika mycket kompetens för att identifiera skadan. Daniel som man 

får ha det avgörande ordet, vilket stärker det Hirdman säger angående att män skulle ha ett 

högre samhällsvärde (Hirdman 2001:20). Sandra låter Daniel ha sista ordet utan någon 

egentlig anledning.  

 

Nedslag 4: I detta nedslag presenteras en svår uppgift för hjälten Daniel. Att en svår uppgift 

presenterar sig för hjälten är Propps funktion 25. Uppgiften i detta nedslag består i hur han 

ska kunna inleda en relation med Sandra. Andreas påpekar att Daniel och Sandra är från olika 

klasser och menar att de inte har någonting gemensamt. I Daniels beskrivning av Sandra 

använder han sig av ord som kan anses vara typiskt kvinnliga egenskaper. Typiskt kvinnliga 

egenskaper kommer från de myter som damtidningar och dylikt skapat då de framställt det 

“kvinnliga” idealet (Hirdman 2001:32). Daniel beskriver Sandra med ”precis som han tänkt 

sig” och ger henne egenskaper som är föga förvånade att beskriva en kvinna med. Precis som 

tidigare har han hämtat denna bild av hur Sandra är från hur kvinnor porträtteras i media och 

tolkat detta som en reell verklighet istället för en version av verkligheten (Hirdman 2001:37). 

Vad det är det som Daniel har tänkt sig är här mycket oklart utifrån vad han grundar det på, då 

han knappt har träffat Sandra och inte heller vet så mycket om henne ännu.  

 

5.2.3	Säsong	1	Avsnitt	3	

I det tredje avsnittet av “Skilda världar” byter berättelsen riktning och ett nytt drama 

tillkommer. Med det nya dramat i fokus hamnar de unga kvinnliga karaktärerna i skymundan. 

De unga kvinnliga karaktärerna har knappt repliker, och de få ord de yttrar är kommentarer på 

vad männen gör. Exempelvis när Mikael frågar Anna om de ska träffas svarar Anna att hon 
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måste fråga sin pappa, hon bestämmer inte själv. De kvinnliga karaktärerna framstår inte i 

detta avsnitt som egna individer med drömmar och ambitioner. Därför finns det bara ett 

nedslag i detta avsnitt, då detta är den enda scen där Sandra, eller någon annan ung kvinnlig 

karaktär får ta plats.   

 

Aktantmodellen: Sandra är subjektet och hennes objekt i detta avsnitt är att slippa gifta sig 

med Lukas. Motståndare till objektet är Lukas och Rebecka, som vill att Sandra ska gifta sig. 

Avsändaren är Rebecka då det är hon som fått Lukas att vilja gifta sig med Sandra. Rebecka 

är den som fått detta dilemma att uppstå. Mottagare för objektet är både Sandra och Lukas, då 

de båda direkt påverkas av Sandras objekt.  

 

Nedslag: I detta nedslag finns Propps funktion 24 (ogrundade krav). Den falska hjälten i detta 

nedslag är både Lukas och Rebecka. Detta trots att Rebecka inte är närvarande i nedslaget, då 

hennes agenda förs av Lukas. Rebecka har övertygat Lukas om att det bästa är ifall Sandra 

och Lukas gifter sig. Lukas försöker därav övertyga Sandra till giftermål. Utgångspunkten är 

baserad på Rebeckas resonemang om att man “måste” gifta sig samt Rebeckas rädsla för att 

Sandra ska tappa i status om hon avstår giftermål med Lukas. Rebeckas rädsla baseras på 

Hirdmans förklaring om hur medier riktade till kvinnor under sent sextiotal framställde en 

kvinnas autonoma status som ett skräckscenario vilket endast gick att undvika genom 

giftermål (Hirdman 2001:269). McRobbie poängterar att i västerländska samhällen är 

sexualiteten dominerande över andra erfarenheter och hur vi genom språk är bundna till vår 

sexualitet och hur vi förhåller oss till jaget (McRobbie 2001:526). Det här visas även i 

Rebeckas sätt att resonera.  

 

5.3	Skam		

I dessa avsnitt och nedslag är Eva genomgående den hjälte som följs. Evas relation med sin 

pojkvän Jonas samt det faktum att hon till en början saknar andra vänner är utmärkande. Då 

“SKAM” inte är en såpopera på samma sätt som “Skilda världar” finns det en tydligare 

berättelse att följa och en tydligare hjälte, Eva.  

 

5.3.1	Säsong	1	Avsnitt	1:	“Du	ser	ut	som	en	slampa”	
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Aktantmodellen: I första avsnittet av “SKAM” är Evas objekt att försöka få tillbaka sin 

gamla vän Ingrid. Eva längtar efter vänskapsrelationer, då det är något hon saknar. 

Motståndare till detta är Evas pojkvän Jonas och Ingrid. Ingrid vill inte ha någon kontakt med 

Eva. Jonas gör inget aktivt motstånd mot att Eva ska försöka få tillbaka sina vänner men 

försvårar för henne, då han inte följer med på festen, vilket utgör ett hinder för Eva. 

Avsändare i detta avsnitt är gymnasieskolan som karaktärerna går på. Genom att de går på 

samma skola får karaktärerna kontakt med varandra. Hjälpare i detta avsnitt är Noora som 

uppmuntrar Eva och får henne på bättre humör när Evas objekt misslyckas. Mottagare för 

objektet i detta avsnitt är Eva, även om hon misslyckas. 

 

Nedslag 1: I det första nedslaget av “SKAM” påträffas Propps andra funktion, förbud. Precis 

som tidigare finns det inget uttalat förbud mot hjälten, som i detta nedslag är Eva, utan mer av 

begränsning. I detta nedslag finns det en viss attityd från killarna med undertonen att Eva inte 

skulle klara sig själv utan sin pojkvän. Denna begränsning stärks av att hon inte får följa med 

dem överallt, då de lämnar henne själv när de åker hem till Elias. Ett vanligt mönster för 

heterosexuella relationer i såpoperor är att kvinnan måste visa mer empati och tolerans då hon 

är beroende av mannen enligt Modleski (Modleski 1990:88). Eva i detta nedslag är just detta, 

hon blir inte upprörd trots att hennes partner uttryckligen kallar henne för dum.  

 

Nedslag 2: I detta nedslag visar sig Propps funktion nummer 10, att hjälten går med på eller 

bestämmer sig för att göra motstånd. Eva går ifrån att ligga i sin säng, uppgiven över att inte 

ha någon att gå på festen med, till att ta saken i egna händer. I detta nedslag bryter sig Eva 

loss från att vara beroende av sin pojkvän. Inte heller här är Propps funktion bokstavligt 

tolkad, mer om hur funktionerna är tolkade finns i kapitel ”4.1.2 Utvalda steg”. Att Eva vågar 

gå sin egna väg visar på att hon är mer komplex än att hon bara vill tillfredsställa sin pojkvän. 

Saysau menar att program som visar att kvinnor kan vara komplexa och vilja mer än en sak 

tilltalar tv-tittarna mer (Sayeau 2007:53). Sedan “Skilda världar” sändes har en stor teknisk 

förändring skett vilket gör att de i “SKAM” lever i en annan verklighet, där de har möjlighet 

till ett konstant informationsflöde. Eva och de andra karaktärerna kommunicerar via sina 

mobiler och är ständigt uppdaterade på vad de andra gör. Det är först när Eva ser hur hennes 

klasskompisar lägger upp bilder från festen som hon bestämmer sig för att gå dit. Poster säger 

att de postmoderna medierna gör att vi kan få information direkt och att vi som aldrig tidigare 
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behöver vänta (Poster 2001:534). Att Eva får informationen om festen gör att hon direkt i 

stunden kan besluta sig för att gå dit eller ej.  

 

Nedslag 3 

12: I nedslag tre får hjälten en hjälpare, vilket är Propps funktion 12. Noora presenterar sig 

och får Eva att må bättre efter en förolämpning från Ingrid. Noora är i detta nedslag den 

hjälpare som Propps tolfte funktion syftar på. Nedslaget fokuserar på hur unga tjejer bemöter 

varandra. Noora står upp för Eva genom sin falska fakta att det inte är okej att kalla att kalla 

andra tjejer för slampor. McRobbie påpekar att i västerländska samhällen är sexualiteten 

dominerande för över andra erfarenheter och språket påverkar hur vi förhåller oss till jaget 

(McRobbie 2001:526). Enligt McRobbie finns det vissa möjligheter med att leva i ett 

postmodernt samhälle vilket innefattar tillfällen till att skapa diskurser om feminism, 

kvinnlighet och sexualitet (McRobbie 2001:530).  

 

5.3.2	Säsong	1	Avsnitt	2:	“Jonas,	detta	är	helt	sjukt”	

Aktantmodellen: I avsnitt ”Jonas, detta är helt sjukt” är avsändaren till Evas objekt ett sms 

på Jonas mobiltelefon. När Eva ser ett sms från Ingrid sätter det igång händelseförloppet som 

avsnittet handlar om. Till sin hjälp i detta avsnitt har Eva Isak, även om han är mer lojal till 

Jonas och inte vill skapa problem för sin vän. Motståndaren är Jonas då han vill att Eva ska 

lita på honom och undanhåller vilken relation han har med Ingrid.  

 

Nedslag 1: Den första av Propps funktioner är ”bortavaro”. I detta nedslag håller sig Evas 

mamma borta. Detta ger Eva möjlighet till att ljuga och slippa berätta för sin mamma vad som 

händer i hennes liv.  

 

I nedslaget uppdaterar Eva Facebook ett par gånger för att se om Noora har svarat på hennes 

vänskapsförfrågan. Att Noora inte svarar direkt skapar en frustration hos Eva som Poster 

menar beror på att tids och rumsdimensioner blir svårare att förstå genom de postmoderna 

mediernas intensitet (Poster 2001:534). Eva försöker inleda en vänskapsrelation med Noora 

och när hon inte direkt får svar syns det hur ovan Eva är vid att behöva vänta. Eva lever i en 

verklighet som präglas av omedelbarhet, vilket är en stor skillnad till hur karaktärerna i 

“Skilda världar” förhåller sig till tid.  
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Nedslag 2: Eva misstänker nu att Jonas har en affär med Ingrid. I detta nedslag försöker hon 

söka mer information genom att fråga Isak innan hon konfronterar Jonas. Detta 

överensstämmer med Propps funktion 15, förändring i rummet – hjälten börjar sökandet.  

 

Eva är ännu en gång beroende av sin pojkvän och deras relation fortsätter med att hon måste 

visa sig ödmjuk och empatisk för vad han gör. Då hon är beroende av honom kan hon inte 

ställa lika höga krav på honom som han kan göra mot henne. Det är en ojämn relation där han 

har mer makt. Deras relation fortsätter i det mönster som Modleski menar att de flesta 

heterosexuella relationer följer (Modleski 1990:88).  

 

Nedslag 3: Hjälten, Eva, föreläggs en svår uppgift i nedslaget, vilket är Propps tjugofemte 

funktion. Hon vill få reda på sanningen men vill inte uppfattas som avundsjuk eller sur. Hon 

är den som lagar middag under tiden killarna umgås. Eva, säger dock ifrån när Jonas vill att 

hon ska lägga upp mat till honom och konfronterar honom tillslut angående smsen från Ingrid. 

Eva visar sig kluven i hur hon ska bete sig vilket gör henne lättare att relatera till för tv-

publiken (Sayeau 2007:53). I detta nedslag klarar inte Eva av att vänta på att mer information 

ska visa sig, för att få en hel bild av Jonas och Ingrids relation. Hon visar sig vara beroende av 

det konstanta informationsflöde som det postmoderna samhälle hon lever i gjort henne van 

vid. Poster lyfter att i ett postmodernt samhälle behöver vi inte vänta på samma sätt som 

tidigare generationer (Poster 2001:534). 

 

5.3.3	Säsong	1	Avsnitt	3:	“Vi	är	skolans	största	losers”	

Aktantmodellen: I det tredje avsnittet av “SKAM” är Evas huvudsakliga objekt att skapa nya 

vänskapsrelationer. Jonas uppmuntrar Eva i det första nedslaget och i det andra nedslaget blir 

Eva personligen inbjuden till att vara med på en ”russebuss” av Vilde och Chris. Alla dessa 

karaktärer, samt Sana och Noora, hjälper Eva att uppnå sitt objekt. I avsnittet finns det inte 

någon motståndare till Evas objekt och avsändare är gymnasieskolan tv-serien utspelar sig på. 

Det är tack vare gymnasieskolan karaktärerna finner varandra och kan skapa en gemenskap. 

Mottagare i avsnittet är Eva, Noora, Vilde, Sana och Chris då de alla blir Evas vänner när 

objektet lyckas. Ingen uppenbar motståndare finns i detta avsnitt.  
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Nedslag 1: Propps tolfte funktion, återfinns i detta nedslag trots att det inte finns en tydlig 

hjälpare som tidigare. Jonas tolkas i detta nedslag som hjälpare då han försöker att få Eva på 

bättre humör och uppmärksammar hennes styrkor efter deras misslyckade resa. Av de ord 

Jonas väljer att beskriva Eva med, för att göra henne på bättre humör, syftar två av fyra på 

hennes utseende. Hirdman menar att när Hollywoodstjärnor började porträtteras som idoler 

blandades en fixering av utseende ihop med vad som egentligen är feminint (Hirdman 

2001:32). Relationen mellan Jonas och Eva återkopplar här till att även Jonas har ett behov av 

Eva och att hon ska må bra. Återigen fortsätter deras relation i det mönster som Modleski 

menar att de flesta heterosexuella relationer följer (Modleski 1990:88). 

 

Nedslag 2: Både Propps funktion 15 (förändring i rummet) och funktion 20 (återvändo) går 

att finna i detta nedslag. Eva välkomnas in i en ny gemenskap av Vilde och Chris, och blir 

med den nya gemenskapen inte längre lika beroende av Jonas. Funktionerna är inte 

bokstavligt tolkade, men det blir en förändring i dynamiken mellan Eva och Jonas när hon blir 

uppmärksammad av Vilde och Chris. Hjälten som återvänder är att Eva tar initiativ till att 

umgås med andra än hennes pojkvän. Genom att göra detta höjer Eva sitt eget värde. Varje 

social interaktion som vi deltar i genererar värde, och ger oss en bild av vår egen identitet och 

vilka vi är, enligt Hall (Hall 1997:4). Eva har längtat efter vänskap och i nedslaget ges hon en 

möjlighet till att skapa nya vänskapsrelationer. 

 

Nedslag 3: I det sista nedslaget av “SKAM” finns Propps 25:e funktion (svår uppgift) med. 

Den svåra uppgift som föreläggs Eva, och hennes vänner, är hur de ska kunna få deras buss 

till att bli den mest populära utan att kompromissa med sina egna värderingar. Det som Sana 

säger högt, att de behöver få äldre killar att tycka om dem för att lyckas, håller de andra tyst 

med om. Hall beskriver att varje social interaktion som vi deltar i genererar värde och denna 

grupp av unga kvinnor förutsätter att detta är sättet för dem att enklast höja sitt värde på. Det 

stödjs i Hirdmans förklaring om att den övervägande tillgången till samhällets maktresurser 

tillhör män, vilket har gjort att män har tilldelats ett högre samhällsvärde. Det gör män mer 

intressant för såväl andra män som kvinnor (Hirdman 2001:20).  

 

Gruppen skapar en gemenskap med sitt mål och under detta möte sätts en prägel för hur de 

pratar med varandra och vad de pratar om. Att de pratar om män och mäns preferenser går i 
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Hirdmans linje om den rangordning som finns mellan könen. Att deras relation kan ses som 

svag då de har ett undermedvetet (medvetet) fokus på män (Hirdman 2001:270).  
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6. Slutdiskussion  

Nedan återupprepas några ord för att visa på uppsatsens reflexivitet. I en kvalitativ analys är 

det viktigt att genomgående presentera de val och tolkningar som gjorts för att visa att studien 

har validitet och reliabilitet. Det är därför av betydelse att poängtera att det narrativ som 

forskaren har påverkar hur materialet tas an (Robertsson 203:254). Vissa delar av materialet 

kan ha fått mer uppmärksamhet på grund av de teoretiska utgångspunkter som har använts. 

Följande resultat är inte likställt med sanning utan ett exempel på hur det kan se ut ur denna 

synvinkel.   

 

I vissa avsnitt har inte alltid Propps schema eller funktioner sammanfallit med 

frågeställningen. Fler funktioner hade kunnat användas, och eventuellt fungera bättre med det 

ursprungliga syftet för Propps schema. Då hade dock uppsatsens syfte fallit i skymundan. I 

det tredje avsnittet av “Skilda världar” gjordes bara ett nedslag på grund av detta. Propps 

funktioner hade kunnat fungera vid fler tillfällen men i det avsnittet var det nedslaget det enda 

möjliga utifrån frågeställningen och uppsatsens syfte. I det andra avsnittet av “Skilda världar” 

gjordes däremot fyra nedslag då det fanns betydelsefulla scener för syftet. Med betydelsefulla 

scener för syftet menas där man tydligt har kunnat uppfatta vad de unga kvinnliga 

karaktärernas drömmar och mål i livet är. Även det här visar på en skillnad mellan serierna då 

ett helt avsnitt av “Skilda världar” ibland knappt porträtterat unga kvinnor utan att männen 

och männens berättelse varit i fokus. Då “Skilda världar” är mer utav en såpopera finns det 

flera berättelser som ska presenteras och berättelser från ett yngre kvinnligt perspektiv 

presenteras inte i samma utsträckning som männens.    

 

Att det är 19 år mellan tv-serierna syns påtagligt i hur de är producerade. “SKAM” är 

producerad för att ha så hög igenkänningsfaktor som möjligt och att serien tar upp vardagliga 

händelser för publiken att känna igen sig i. “Skilda världar” är en mer av en såpopera och dess 

dramatiska händelseförlopp gör det svårare för publiken att känna igen sig, även om det är 

väldigt underhållande. “Skilda världars” typ av serie med mycket drama, manipulerande och 

beräknande karaktärer är inte lika vanligt idag som då. Även skillnader i den tekniska 

utveckling som skett har varit påtaglig. I “SKAM” står mobiltelefonen och sociala medier i 

fokus och används för att driva fram handlingen. I “Skilda världar” används en hemtelefon i 
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vissa scener, men berättelsen är inte beroende av hemtelefonen för att få dramat att fortsätta. 

Den tekniska utvecklingen och hur tv-serier produceras på ett annat sätt idag än för 20 år 

sedan är relevant att ta hänsyn till för hur tv-serierna är upplagda.  

 

“Skilda världar” är påtagligt svenskt och i de tre första avsnitten är ingen av de ledande 

karaktärerna av ett annat kulturellt ursprung. I “SKAM” finns karaktären Sana, en ung tjej 

med attityd som bär niqab. Då Sanas religionstillhörighet inte framkommer tydligt i de 

nedslag som gjorts har jag valt att inte fokusera på detta. Det tas kort upp i avsnitt ”Vi är 

skolans största losers” men det är inte av tillräcklig stor vikt för att det skulle tillföra ett 

mervärde till analysen utifrån syftet.  

 

I “Skilda världar” presenteras en klasskillnad mellan huvudkaraktärerna Daniel och Sandra 

medan “SKAM” inte porträtterar en sådan skillnad mellan karaktärerna. I “Skilda världar” 

bidrar denna klasskillnad till att skapa ytterligare en dimension för dramat. Både Sandra och 

Eva blir värderade utifrån sitt yttre men Sandra blir beskriven som ouppnåbar till följd av 

klasskillnaden, vilket drastiskt försvårar för Sandra att välja vilken partner hon vill.  

 

Eva i “SKAM” visar en tydlig saknad av att inte ha egna, kvinnliga, vänner. Det presenteras 

inga kvinnliga vänner till ”skilda världars” Sandra men det beskrivs ändå som att hon har den 

typen av umgängeskrets. Evas relation med sin pojkvän Jonas är helt självvald, men på grund 

av avsaknaden av vänner är hon beroende av honom på ett sätt hon inte verkar uppskatta. 

Trots att det inte är många år som skiljer Eva och Sandra upplevs skillnaden som enorm. Eva 

går första året på gymnasiet och Sandra är nyligen 20 år fyllda. Sandra har eventuellt gift sig 

inom en snar framtid och tonen mellan henne och karaktärerna runt omkring upplevs betydligt 

äldre. Trots att “Skilda världar” utspelar sig i nittiotalets Sverige är det ändå ett överhängande 

fokus på att få Sandra ”bortgift”. Denna underton förefaller märklig utifrån att kvinnor under 

nittiotalets Sverige ej var i behov av giftermål så som det varit tidigare i historien. Kvinnor 

under nittiotalet hade egen rösträtt, rätt till arbete och äganderätt, att Sandra skulle vara 

beroende av ett giftermål vid tjugo års ålder framstår som förlegat. Från Sandras mamma 

Rebecka finns det även en stark påtryckning att hon ska gifta sig rätt. Med rätt syftar Sandras 

mamma på att hon bör gifta sig med Lukas, en ung man från en fin familj som utbildar sig till 
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läkare. Att Sandra har andra aspirationer för vad hon skulle vilja göra med sitt liv är den kamp 

som serien, för hennes del, kretsar om.  

 

Hos både Sandra och Eva finns en gemensam strävan efter frigörelse. Det är olika typer av 

frigörelser men det finns likande element. Sandra vill frigöra sig från de krav som ställs på 

henne i hemmet, och hitta passion och kärlek genom ett förhållande. Eva vill bli mer 

fristående från sitt förhållande och skapa en egen umgängeskrets utan sin pojkvän. I bådas 

frigörelser finns den heterosexuella relationen i ett undermedvetet centrum.  

 

Om man ska utgå från Skilda världar så kunde inte kvinnor 1996 prata om något annat än 

män. 19 år senare så börjar samtalsämnena bli fler, men det är ännu inte självklart att kvinnor 

har annat att prata om. Förhoppningsvis så fortsätter porträtteringen av unga kvinnor i 

populärkultur att bli ännu bredare tills att kvinnor kan prata om annat än män.  
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7. Avslutande ord 

Sammanfattningsvis belyser denna studie en skillnad mellan hur unga kvinnor porträtteras i 

skandinaviska tv-serier, sända med ett mellanrum på nästan 20 år. De unga kvinnorna 

tillskrivs olika roller och det finns sammantaget mer skillnader än likheter i hur de framställs. 

Genom dessa dokumenterade skillnader har syftet och frågeställningen uppfyllts.  

Som förslag till framtida forskning hade det kunnat vara intressant att fördjupa sig i hur de 

kvinnliga karaktärerna agerar mot varandra. Alternativ att gå djupare i hur den tekniska 

utveckling som skett och hur det har påverkat berättelsen i tv-serier.  
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9. Bilagor 
Bilaga	1	
Propps 31 steg:  

URSPRUNGSSITUATION   FAMILJENS MEDLEMMAR 

PRESENTERAS; HJÄLTEN 

PRESENTERAS 

1. Bortavaro   en i familjen håller sig borta 

2. Förbud   förbudet riktas mot hjälten (kan upphävas) 

3. Kränkning   förbudet kränks 

4. Spaning   skurken söker skaffa sig information 

5. Utlämning   skurken får information om offret 

6. Bedrägeri   skurken söker lura offret 

7. Delaktighet   offret luras 

8. Skurkaktighet   skurken vållar en familjemedlem skada; 

familjemedlem saknar/önskar något 

9. Förmedling   olyckan blir känd; hjälten sänds efter 

10. Motstånd   hjälten går med på, bestämmer sig för, att 

göra motstånd 

11. Avresa   hjälten lämnar hemmet 

12. 1:a givarfunktionen   hjälten testas, får en magiska agent eller 

hjälpare 

13. Hjältens reaktion   hjälten reagerar på agenten eller givaren 

14. Mottagande av agenten   hjälten får bruk för agenten 

15. Förändring i rummet   hjälten börjar sökandet 

16. Kamp   hjälten och skurken i direkt strid 

17. Stämpling   hjälten stämplas 

18. Seger   skurken besegras 

19. Undanröjning   ursprungliga olyckan eller bristen 

undanröjs 

20. Återvändo   hjälten återvänder 
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21. Förföljande, jakt   hjälten förföljs 

22. Räddning   hjälten räddas från förföljarna 

23. Icke igenkänd ankomst   hjälten anländer till hemmet eller annan 

plats utan att kännas igen 

24. Ogrundade krav   falsk hjälte framför ogrundade krav 

25. Svår uppgift   hjälten föreläggs en svår uppgift 

26. Lösning   uppgiften löses 

27. Igenkänning   hjälten känns igen 

28. Avslöjande   den falske hjälten eller skurken avslöjas 

29. Omgestaltning   hjälten får ett nytt utseende 

30. Straff   skurken bestraffas 

31. Giftermål   hjälten gifter sig, bestiger tronen 

 
 

 

 


