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Abstract 

Title: Making herstory - A critical analysis of dramatized women’s history in visual media 

 

The media is not only a source of entertainment, it is also a way to better understand 

ourselves and a means to shape our identities. The purpose of different types of 

communication are never neutral, there is always a discourse and an underlying meaning at 

work. By continually portraying women as stereotypical characters, the patriarchal discourse 

is reproduced and perpetuates an unequal view of women in society. It is possible to 

reconstruct the hegemonic male domination and representation is key if there is a change to 

be had in this area. Thus, it is of utter importance to create productions that showcase a vast 

variety of social and gender roles.  

 

The purpose of this essay is to analyse female representation in visual media with a primary 

focus on women’s history, exemplified by how gender is created by female characters in the 

miniseries Fröken Frimans krig. The analysis has a basis in multimodal critical discourse 

analysis as well as critical narrative analysis, and also takes into consideration Mulvey’s 

theories on the male gaze. The theoretical framework is based on poststructural feminist 

theory with an aim to deconstruct notions of what constitutes a woman and a man.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Aldrig förr har intresset för kvinnohistoria varit så stort. Undersökningar av 

skolundervisningen visar på en ytterst skev könsfördelning, vilket lett till upprop för en mer 

jämställd bild av vår historia. Skribenten och programledaren Lina Thomsgård skrev därför 

en egen historiebok, En annan historia. Om Barumskvinnan, Mama Masika och 49 andra 

personer alla bör känna till . Thomsgård har även, tillsammans med författaren och 

journalisten Gunilla Thorgren som har en bakgrund i Grupp 8 , grundat en ny typ av 1

kvinnohistoriskt museum under år 2018. De har sikte på olika former av utställningar under 

2019. Historiskan blev år 2015 Sveriges första kvinnohistoriska tidning efter att enbart varit 

tänkt som ett specialnummer av Allt om Historia, men intresset för en populärvetenskaplig 

inblick i kvinnans historia visade sig vara stort. Fröken Frimans krig är en tv-serie löst 

baserad på Anna Whitlocks kamp för både rösträtt och ett matkooperativ för kvinnor, av 

kvinnor och det som enbart var tänkt som en miniserie gick 2017 in på sin fjärde och sista 

populära säsong och ansågs då som en vedertagen jultradition. Designprojektet Beyond Curie 

uppmärksammar att det finns andra framgångsrika kvinnor inom naturvetenskapen än Marie 

Curie vilka ofta förbises. Filmen Sufragettes gav en dramatiserad inblick i kampen för 

kvinnlig rösträtt i England, liksom Hidden figures  synliggjorde de kvinnliga afroamerikanska 

matematiker som var avgörande för USA:s framgångar i rymdkapplöpningen. År 2013 kom 

A-märkning av filmer på initiativ av Rättviseförmedlingen, Women in Film and Television 

och fyra biografer (Bio Rio, Roy, Spegeln och Röda Kvarn). Märkningen innebär att en film 

som klarar Bechdeltestet kan jämställdhetsmärkas med ett A. 

I en recension av Gundersens avhandling Historisk og fiktivt – en studie av tv-seriene Heimat, 

Matador og Vestavind skriver docent Staffan Ericson att historia “[...] är televisionens nya 

sex och rock ’n’ roll” (Ericsson 2006:181). Ett tecken på detta menar han är de nischade 

historiekanalerna och tv-bolagens storsatsningar på historiska dramaserier. Ericsson pekar på 

att under “[...] en aktuell veckas tablåer i tre svenska marksända kanaler finner vi under prime 

1 Feministisk organisation bildad 1968. 
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time 17 program, fiktiva eller dokumentära, med klart historieskildrande anspråk. I snitt mer 

än två timmar per kväll” (Ericsson 2006:181). Jeremy Butler (2002) menar att tv skall tas på 

allvar då den skapar mening av olika slag samtidigt som den erbjuder underhållning. Butler 

menar att det under de senaste 50 åren inte funnits något medium som kan jämföras med tv 

vad gäller meningsskapande och underhållning och att det därför motiverar seriös granskning 

och forskning. För att göra detta krävs en förståelse för hur ett narrativ struktureras, 

iscensättning, kameravinklar och allt annat som utgör ett tv-programs byggstenar (Butler 

2002:ix).  

Trots ett ökat intresse för kvinnohistoria är utbudet av kvinnliga karaktärer skapade för annat 

än den manliga blicken relativt få - även om de blir fler. Till och med porträtteringen av 

kvinnor som haft en betydande inverkan på vår historia fallerar ofta då kvinnan sexualiseras 

eller marginaliseras. Detta kan ses som en reflektion av vårt patriarkala samhälle dä r “ [...] 

misogyny is not only widespread and deeply entrenched [...], it is naturalized” (Banet-Weiser 

och Miltner 2016:171). Oftast hänvisas det även till att det inte finns ett intresse för historier 

med kvinnliga huvudpersoner (Crittenden 2016). Då fler kvinnor uppmuntras att bli både 

självsäkra och ha högre självkänsla, och därigenom tar mer utrymme, finns även en 

motreaktion bland de som ser detta som en attack på deras rättmätiga plats i den sociala 

hierarkin (Banet-Weiser och Miltner 2016:171). Genom att osynliggöra kvinnors faktiska 

historia i media, marginalisera kvinnors möjlighet till komplexa roller och begränsa deras 

mediala utrymme kan det diskuteras att kvinnor som åhörare de facto fråntas möjligheten att 

till fullo skapa en mångfacetterad identitet. Synlighet är en oerhört viktig del av 

identitetsskapandet och representation betecknar en social existens (Mesropova och 

Weber-Féve 2010:VII; Fagerström och Nilsson 2008:43). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med min uppsats ämnar jag undersöka hur kvinnohistoria framställs i media, med fokus på 

kön och exemplifierat i en utvald tv-serie, Fröken Frimans krig, som porträtterar fiktiv 

historia med förankringar i verkliga händelser. Syftet är att se hur kön skapas av de kvinnliga 

karaktärerna i första säsongen av Fröken Frimans krig och även relatera det till en 
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maktordning, detta för att diskutera medias påverkan på patriarkal maktstruktur och kvinnligt 

identitetsskapande. För att uppnå syftet har följande frågor ställts utifrån materialet: 

● Vilka könsroller, sociala roller och karaktärer återges i seriens första säsong och hur 

reproducerar eller motsätter sig detta en patriarkal diskurs? 

● Vilka spatiala utrymmen är tillgängliga för kvinnor i serien? 

● Hur skapar iscensättningen en känsla av autenticitet?  

● Hur positioneras tittaren?  

● Kan “the male gaze” identifieras i tv-serien?  

1.3 Fröken Frimans krig 

Fröken Frimans krig är en miniserie i genren dramakomedi producerad av Sveriges 

Television och beskrivs som en “Miniserie om klass- och kvinnokamp under tidigt 1900-tal” 

med tagline “Inte alla strider är blodiga” (Sveriges Television [SVT] 2013a). Flera kvinnor är 

involverade i produktionen av Fröken Frimans krig, då den skrivs av Pernilla Oljelund och 

produceras av Maria Nordenberg. För regin står Mikael Hellström som i en intervju menade 

att det är “[...]  en häftig underdog historia” (Nerikes Allehanda 2013). Fröken Frimans krig 

har nominerats till priset Kristallen för bästa dramaserie år 2014 och Maria Kulle, som spelar 

Emmy, nominerades till årets kvinnliga skådespelare i en tv-produktion år 2016. Miniserien 

har totalt fyra säsonger och första säsongen, som består av tre avsnitt, sändes 2013.  

Serien utspelar sig i Stockholm under tidigt 1900-tal och handlar om Dagmar Friman och 

hennes kamp för att skapa ett kvinnligt matkooperativ samtidigt som hon även strider för den 

kvinnliga rösträtten. Dagmar Friman är löst baserad på Anna Whitlock, pedagog, 

kvinnosakskämpe och grundaren av det verkliga matkooperativet Svenska Hem. De andra 

huvudkaraktärerna är Kinna Bohman, även hon kvinnosakskämpe, Dagmar Frimans 

svägerska Lottie och Lotties kokerska Emmy Sjunnesson samt välbärgade Alma Schlyter. 

Deras vägar korsas av olika anledningar och en stark gemenskap bildas. De beslutar sig för 

att tillsammans bilda ett matkooperativ. Svenska Hem skapas, både i verkligheten och i den 

fiktiva versionen, som en motpol till det utbredda matfusket, med ledstjärnan att god mat ska 

finnas tillgänglig till bra priser. Svenska Hem möter stort motstånd i de manliga 
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specerihandlarna som ser dem som stora konkurrenter och ett hot mot den patriarkala 

ordningen (SVT 2013a). 

Serien har under sin första säsong fem huvudkaraktärer och fem viktiga bikaraktärer. I fokus 

är titelns fröken Dagmar Friman som kommer från en borgerlig familj, men har levt från sin 

familj då de inte accepterar hennes vänstersympatier. Hon är en självständig, medelålders 

kvinna som trots sin passion för de sämre lottade i samhället ändå kan vara lite självupptagen 

och snobbig. Kinna Bohman kommer från arbetarklassen, är runt trettio år och har utbildat sig 

inom maskinskrivning och ekonomi. Hon kan retas med Dagmar för hennes snobbighet, men 

har inte fördrag för samma drag hos Lottie Friman. Lottie är Dagmars svägerska och dras 

mellan den nya värld Dagmar öppnar upp för henne och den traditionella hon är van vid. 

Hennes kokerska Emmy Sjunnesson är praktiskt lagd, anser att var och en bör hålla sig på sin 

plats och har inte mycket till övers för män i allmänhet. Från att ha varit emot Svenska Hem 

öppnar hon sakta upp inför idén och går sedan med på att bli föreståndarinna. Allting 

möjliggörs av änkan Alma Schlyters pengar och hon tar snabbt plats i gruppen som en 

likvärdig medlem. Hennes ständige följeslagare är dvärgschnauzern Kapten. Axel Friman, 

Dagmars bror och Lotties man, är en viktig bikaraktär och utvecklas stort, särskilt under 

första och andra säsongen. Han är starkt emot allt tal om rösträtt och tror på sin traditionella 

roll i hemmet. I och med Lotties engagemang får han, med tiden, en förståelse för hur fel han 

har haft och blir istället en av Svenska Hems viktigaste allierade. Tora och Jon är seriens 

ungdomar och står för mer moderna idéer, som att vara “gifta på stockholmska”. Seriens 

antagonister är paret Johannesson och Specerihandlarföreningen. Frithiof Johannesson äger 

specerihandeln mitt emot Svenska Hem och gör allt för att stoppa konkurrensen. Han skulle 

antagligen aldrig kommit särskilt långt utan sin fru Rut som är strategen i paret. Hon 

manipulerar Frithiof så skickligt att han ständigt tror att han själv kommit med alla planer. 

Det är hennes sätt att bygga sin framgång.  

Efter första säsongens popularitet beslutades det om ännu en säsong, och sedan ännu en och 

lagom till jul 2017 sändes seriens fjärde säsong. Varje säsong har belyst viktiga problem ur 

den tidiga 1900-tals kvinnans synvinkel från det kvinnliga matkooperativet och dess bojkott 

till homosexualitet och prostitution. Även om miniserien hämtar inspiration från Anna 

Whitlock är den en fiktiv dramatisering. Pernilla Oljelund menar i en intervju att det är viktigt 

att skilja på verklighet och fiktion: “Dagmar Friman har saker gemensamma med henne men 
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också mycket som är olikt. Att se det som något slags porträtt blir missvisande. Inte minst 

mot Anna Whitlock, som hade en större gärning och ett annat privatliv än Dagmar i serien” 

(SVT 2016). Miniserien angriper allvarliga ämnen, men har hela tiden en varm och positiv 

ton (SVT 2015c). Miniserien hade över 1,5 miljoner tittare under de första säsongerna. Frida 

Hallgren, som spelar Lottie Friman, menar att serien har blivit folkbildande (SVT 2015e). 

Serien har mött kritik gällande historisk korrekthet av historikern Anita du Rietz som anser 

att Fröken Frimans krig ger en felaktig bild av kvinnors situation och att serien snarare är 

anpassad efter moderna fördomar kring levernet under 1900-talets början (Svenska Dagbladet 

2017). Pernilla Oljelund menar att produktionsteamet lagt ned mycket tid på research av 

minsta detaljer, trots att detta är en fiktiv historia utan anspråk på att vara historiskt korrekt 

(SVT 2015c). Serien har också gett upphov till en dokumentär kallad Kvinnorna på fröken 

Frimans tid som skulle ge tittaren mer fakta om dåtidens kvinnor och deras situation. Även 

denna produktion möttes av kritiker som menade att produktionsbolaget presenterade 

forskning som sin egen och medvetet undanhöll namnen på de forskare som stått för de 

verkliga undersökningarna (Sveriges Radio [SR] 2017). 
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2. Tidigare forskning 

Den genomsnittliga svensken ser på traditionell tv cirka 11,5 timmar per vecka, en siffra som 

minskar i och med att allt fler använder streamingtjänster. År 2016 utgjorde streamingtjänster 

cirka 2,8 timmar tv-tittande per vecka (Internetstiftelsen i Sverige 2017). Även om 

medieformen förändras ligger den dagliga mediekonsumtionen på nästan sex timmar per dag, 

något som inte förändrats sedan 1997 (Fagerström och Nilsson 2008:25; Myndigheten för 

press, radio och tv 2017.). Således matas tittaren dagligen med mycket information och 

framställningar och kan inte försvara sig mot denna dagliga indoktrinering (Fagerström och 

Nilsson 2008:36). Medier kan ses som en “[...] del av den totala samhälleliga kontexten som 

vi ingår i och bidrar till att skapa vår medborgaridentitet” (Jarlbro 2006:8, 148) och är således 

en viktig del i vårt identitetsskapande.  

Massmedias porträttering av manlig dominans och överlägsenhet bidrar till att tittaren redan 

som barn uppfostras till att tro på traditionella könsroller (Ross 2012:367). Newman 

(2016:185) menar att det ligger i tv-bolagens intressen att vidmakthålla denna obalans och att 

de därför inte framställer andra aspekter av den manliga identiteten då de har ett behov av en 

stor, heterogen publik. Det vi ser är det vi reproducerar och en ojämlik representation leder 

till en ojämlik reproduktion. Det var först så sent som år 1995 som Förenta Nationerna 

erkände att en brist på kvinnor i media kunde påverka kampen för jämställdhet (Jarlbro 

2006:7).  

I Jarlbro (2006) diskuteras att anledningen till att det finns så få berättelser om kvinnor på tv 

är att författarna övervägande är män. De gånger kvinnor skrev manus var också 

huvudrollsinnehavarna kvinnor (Jarlbro 2006:19). Tidigare medie- och genusforskning visar 

att oavsett genre så är kvinnor underrepresenterade eller stereotypt framställda, något som 

även gäller för nyhetsrapportering (Tinga et al 2018:2). Ofta är kvinnans roll en kliché - 

hennes primära mål i livet är att finna den rätte - och genom denna typ av kvinnogestaltning 

finns risk för både upprepning och förstärkning av ensidiga framställningar (Fagerström och 

Nilsson 2008:103 ). Jarlbro menar också att då kvinnor i karriären skildras får de ofta utstå 

någon form av personlig förlust då de konkurrerar med männen i arbetslivet. Det porträtteras 

även sällan en kvinnlig gemenskap i yrkeslivet utan i karaktärernas privatliv (Jarlbro 
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2006:20). En israelisk studie visar att kvinnor ofta framställs som offer i tv, radio och press 

(Jarlbro 2006:34). Jarlbro poängterar att även om kvinnor är underrepresenterade i 

exempelvis nyhetsmedier så är de framträdande i reklam, men att de där framställs än mer 

könsstereotypt och deras roll är att “ [...] vara unga och till för att behaga” (Jarlbro 2006:147). 

Även om det finns fler sociala roller för kvinnor än de historiskt snäva begränsningarna 

dotter, fru och mor, reduceras det kvinnliga agentskapet fortfarande ofta till hennes utseende 

och behov av relation med en man, snarare än hur de agerar i samhället (Machin och Mayr 

2012:23). 

På senare tid kan vi se vissa skillnader i representation. Foka (2015) framhåller att en ändring 

skett inom “swords and sandals”-genren i och med tv-serien Spartacus, där kvinnor får 

möjlighet att porträtteras på andra sätt än de traditionella. Även om serien innehåller en så 

pass stor andel sexuellt explicita scener att Foka menar att den är snarast pornografisk, ser 

hon ändå en möjlighet till jämställdhet, då det är inte bara kvinnorna som sexualiseras. 

Objektifieringen av män är lika närvarande. Coon (2011) har jämfört de två spionserierna 24 

och Alias, vilka han menar har två mycket skilda utgångspunkter vad gäller framställning av 

de kvinnliga karaktärerna och hur detta kan ses i den rumsliga gestaltningen. I Alias tar 

huvudrollsinnehavaren Sydney både fysiskt och metaforiskt över manligt kodade miljöer, 

medan kvinnorna i 24 begränsas till stereotypa framställningar. Spiongenren är ofta 

mansdominerad och kvinnor reduceras generellt till “the helpful spy” som bistår hjälten, “the 

innocent” som är en civilperson som av misstag blandas in i berättelsen, “the 

bad-girl-turned-good” som är en skurk som förförs av hjälten och sedan blir en allierad samt 

“the villainess/femme fatale/assassin” som ofta dödas av hjälten (Coon 2011:233). Den 

kvinnliga spionen ifrågasätts ofta och kräver därmed en utarbetad bakgrundshistoria för att 

rättfärdiga samma kvaliteter som tas för givna i de manliga agenterna (Coon 2011:234). Coon 

påpekar att genren utvecklas; James Bond har fått en kvinnlig chef och actiongenren har haft 

starka kvinnliga karaktärer i Aliens Ripley, Sarah Connor från Terminator (som inte bara 

blivit ett antal filmer utan även tv-serie med fokus på just Sarah Connor) och tv:s Buffy och 

Xena.  

Stereotypa och normativa framställningar är särskilt vanligt förekommande i såpoperans 

värld. Såpoperan gjort först entré i radio och utgjorde en viktig del av den amerikanska 

hemmafruns liv. 1941 publicerade Herta Herzog vad som kallats den första feministiska 
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lyssnarstudien On Borrowed Experience: An Analysis of Listening to Daytime Sketches. Detta 

var första gången en studie fokuserat på vanliga kvinnors vardagsliv och den visade hur 

radiosåpan hade flera syften, främst eskapism. Genom att kvinnorna berättade om sin 

interaktion med radion kunde Herzog utröna strukturen för deras vardag och de sysslor som 

fyllde den samt hur de själva uppfattade sin situation. (Cavalcante et al 2017:1-2). Förutom 

att innebära verklighetsflykt är såpan en konfirmation på att fokus bör ligga på familjen och 

inte på individen. Att följa de många intrigerna kan också uppfattas som en tröstande aktivitet 

(Fagerström och Nilsson 2008:103-104).  

Kön framställs ofta väldigt stereotypt oavsett genre, med ett fokus på heteronormen och få 

representanter utöver den, vilket bidrar till en kontinuerlig reproduktion av ett tvåkönssystem. 

Detta innebär att alla som inte faller in i denna norm ges väldigt lite utrymme i mainstream 

medier. Dow (2001) diskuterar specifikt homosexualitet i olika tv-program och menar att 

även om homosexualitet har representerats i olika tv-serier sedan tv:s begynnelse, har detta 

skett i begränsad utsträckning. I 1950-talets dramer fick manliga homosexuella karaktärer 

ofta utgöra skurken. Homosexualitet användes för att addera till karaktärens avvikande 

beteende. Kopplingen mellan homosexualitet och kriminalitet användes under flera årtionden. 

Det var först med 1970-talets rörelse för homosexuellas rättigheter som en bredare och mer 

sympatisk representation började få utrymme i tv-program, även om homosexuella karaktärer 

ofta enbart fick göra enskilda framträdande och inte var återkommande karaktärer. Det var 

också deras sexualitet som stod i fokus, inte karaktären i sig, och homosexuella karaktärer 

porträtterades primärt utifrån deras plats i de heterosexuella karaktärernas liv (Dow 

2001:129). En generell avsaknad av samkönad lust och sexscener var påtaglig och de 

program som visade mer samkönad interaktion mötte motstånd av både sponsorer och 

konservativa intressegrupper - vissa sponsorer avslutade till och med sina avtal med tv-serier 

på grund av detta (Dow 2001:129-130). Under 1990-talet började fler homosexuella 

karaktärer få återkommande utrymme i serier, särskilt i komediserier vilket Dow (2001:130) 

menar är en vanlig företeelse för marginaliserade grupper. Dow menar att då Ellen 

DeGeneres öppet berättade om sin homosexualitet och att även hennes populära karaktär 

Ellen Morgan i tv-serien Ellen gjorde detsamma , hade detta en “[...] a profound effect on 2

2 Ellen DeGeneres berättade att hon var homosexuell i tidningen Time i april 1997. Omslagets rubrik löd “Yep, 
I’m gay” och Ellen berättade även hur hon ogillade termen “in the closet” (Time uå). Efter detta intervjuades 
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public discourse” (Dow 2001:123). Enligt Dow anser vissa kritiker att Ellen DeGeneres 

genom detta lade grunden för att homosexuella karaktärer skulle få ännu mer utrymme i tv 

och att tv-serier som Will & Grace  skulle nå sådan framgång (Dow 2001:124). Dow menar 

att populärkultur kan vara politisk genom att “[...] empower certain constituencies and [...] 

energize political agendas” (Dow 2001:137). Dow menar även att trots Ellens popularitet 

finns det fortfarande en underliggande problematik i framställningen av homosexuella 

karaktärer - att gilla Ellen som person är inte detsamma som att acceptera eller tycka om 

homosexuella (Dow 2001:137). Detta handlar, enligt Dow, om grundläggande rättigheter och 

maktutövande: “[...] What is at stake here are basic issues of civil rights, freedom of choice, 

and social justice [...]. Media avoidance of such political stakes is more than mere omission; 

it should be recognized as an expression, indeed a production, of power” (Dow 2001:137). 

Creeber anser att historiska följetongsserier som Roots och Our friends in the North blivit 

framgångsrika på grund av deras förmåga att adressera både det personliga och det politiska 

samt genom att använda såpoperans element att centrera berättelsen kring en familj eller släkt 

(Creeber 2004:14). Creeber (2004:22-23) diskuterar vidare att dramatiserad historia i tv-serier 

ofta ger en version av det förflutna som är noga utformad för den moderna publiken, snarare 

än en realistisk historieskildring.  Dow menar att vi genom tv-serier och film “[...] 

romantiserar historien, hur dåtiden blir en tid då livet var enklare” (Dow 1996 i Fagerström 

och Nilsson 2008:102). Populära Downton Abbey  mötte denna kritik där man menar att 

konservativa skaparen Julian Fellowes har underliggande motiv med sin succéserie. 

Kritikerna anser att den inte bara handlar om underhållning eller eskapism utan snarare om 

politik. Byrne tar inte ställning till vilket syfte serien kan ha, men sammanfattar att “[...] 

Downton is most significant not for what it tells us about the past, but for what it 

communicates about the cultural appetites of the present, as we reimagine and consume that 

past on the small screen” (Byrne 2014:326). 

Det finns vissa problem med att studera kvinnors position förr samt att tolka historiska källor 

och den forskning som utförs inom ämnet. Historiska källor ger oss en begränsad bild av 

kvinnors situation och är primärt skapad av män. Inom historieforskningen har, enligt Morley 

(2004:94), inte bara diskriminering av kön skett utan även diskriminering av sexuella 

Ellen av Oprah Winfrey i The Oprah Winfrey Show och av Diane Sawyer i programmet 20/20. Några veckor 
senare berättade Ellens karaktär, Ellen Morgan, att hon var homosexuell i avsnittet “The Puppy Episode”. 
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preferenser och kulturer då forskningen till stor del bedrivits av vita män med en normativ 

syn på samhället. Sedan 1970-talet har uttalad feministisk forskning etablerats inom olika 

ämnen samt även som en egen vetenskap och har bland annat påverkat synen på den 

historiska kvinnan till det mer nyanserade, men det är en pågående process som på intet sätt 

nått sin slutpunkt. 

Ingen källa ger heller sin publik en oförmedlad sanning utan all information filtreras och 

formas utifrån den som tar del av det (Hobden 2009). Historiska filmer, tv-serier och andra 

produktioner av historisk fiktion är ofta skapade för att förflytta publiken till ett skenbart 

förflutet (Matthews 2016:36). Samtidigt finns ett behov av att bekräfta och utforska hur pass 

autentiska dessa historiska porträtt är, menar Matthews som studerat communities skapade 

för att diskutera serien Tudors. Det är en fiktiv skildring av det förflutna som för 

medlemmarna samman, men ett behov av att bekräfta, klargöra och kontextualisera verkliga 

skeenden leder till ett detektivlikt arbete som gör att de tar del av nya ämnen de tidigare inte 

skulle övervägt (Matthews 2016:4).   
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3. Teori och metod 

I detta kapitel presenteras begrepp, teori och metod som legat till grund för analysen.  

3.1 Diskursbegreppet 

För att kunna se hur könsroller återskapas av de kvinnliga karaktärerna och maktfördelning 

presenteras i första säsongen av Fröken Frimans krig är det viktigt att se på vilka diskurser 

som verkar i serien och det samhälle serien skall spegla.  

Diskurs är ett viktigt begrepp inom både poststrukturalistisk feminism och multimodal kritisk 

diskursanalys, vilka presenteras i delkapitel nedan. Lenz Taguchi beskriver termen diskurs 

som “[...] innebörden och betydelsen i det som sägs, det vill säga vad vi menar och hur det 

påverkar vårt handlande” (Lenz Taguchi 2014:18). Hon menar även att diskurser är 

väsentliga då människor skapar sin omgivning för att överensstämma med diskursernas 

mening samt att diskurser förändras över tid och beroende på sammanhang. Det finns också 

vissa diskurser som dominerar andra varför de hänvisas till som dominerande diskurser (Lenz 

Taguchi 2014:18).  

Diskurs är även centralt inom multimodal kritisk diskursanalys, delkapitel 3.4, och har liksom 

poststrukturalistisk feminism påverkats av den franske filosofen Michel Foucault. Foucault 

skrev utförligt om diskurser och makt och ansåg att makt är närvarande i alla relationer 

mellan människor. Han såg makt som något som utövas snarare än en personlig egenskap 

eller något som kan ägas. Enligt Foucault inkluderar diskurser en mängd uppfattningar, 

koncept och uttryck som påvisar en särskild uppfattning av särskilda fenomen bland 

människor i det sociala sammanhanget (Foucault 2002:103-104). Diskurser är således kärnan 

för maktutövande då dess form och uttryck används och hänvisas till genom maktpositionen. 

Detta möjliggör hierarki och medvetenheten att vissa saker inte är lämpliga att diskutera 

liksom att alla inte har rätt att diskutera allt (Foucault 1993:7). Makt har potentialen att 

påverka samtliga relationer inom ett socialt utrymme och förändras kontinuerligt genom en 

fortlöpande process som inte kan förutspås. Processen är en ständig kamp om dominans 

vilken påverkar gruppdynamiken. Den rådande diskursen används för att hävda individer 

eller gruppers beteenden eller åsikter med syfte att förstärka vad dessa anser vara norm. 
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Genom kontinuerlig produktion och reproduktion i både vardagsliv och inom 

forskningsområden befästs diskursen. Uppfattningen om sanning är därmed beroende av de 

som sitter i en maktposition. Syftet är att både ena den egna gruppen och exkludera 

utomstående. Diskursen reproduceras genom att utelämna allt som inte är kompatibelt med de 

föredragna synsätten, varför den kontinuerligt måste anpassas till rådande maktrelationer, 

annars blir den ineffektiv (Foucault 1993:30-31). Det vill säga, makt möts alltid av motstånd 

och konflikten som uppstår då maktutövande utmanas gör diskursen starkare och mer 

anpassad efter omständigheterna när makthavarna etablerar nya sätt att befästa diskursens rätt 

(Foucault 1993:105). De som motsätter sig den rådande diskursen uppfattas som ett hot 

(Foucault 1993:194). Samtidigt faller många in i ledet och låter sig övertalas av de 

dominerande i samhället. Inom kritisk diskursanalys baseras dessa tankar ofta på Gramscis 

teori kring hegemoni som beskriver hur dominanta grupper kan bibehålla sin ställning då de 

underordnade accepterar rådande moraliska, politiska och kulturella värderingar och seder 

och kommer att se dem som naturliga och sunt förnuft (Machin och Mayr 2012:24).  

3.2 Poststrukturalistisk feministisk teori 

För att placera uppsatsen i en genusvetenskaplig kontext och ytterligare synliggöra de ojämna 

skillnaderna mellan könen samt diskutera hur kön skapas i Fröken Frimans krig används 

poststrukturalistisk feminism som teoretisk grund.  

Historiskt har kvinnan ofta existerat som den andra, den binära motsatsen till mannen från 

vilken det mesta utgår. Kvinnor kunde ofta refereras till utifrån en make eller manlig släkting 

som “fiskarfrun” eller “Haraldsdotter” och beskrevs även som ej utvecklade män (Lenz 

Taguchi 2014:29). De Beauvoir (2012) hävdade i sin omdiskuterade bok Le Deuxième Sexe 

(Det andra könet ), som utkom år 1949, att kvinnor positioneras i motsättning till män, där 

mannen är subjekt och kvinnan objekt. Mannens kropp tillhör honom själv medan kvinnans 

är till för andra, genom kulturella förväntningar på barnafödande och att sexuellt 

tillfredsställa män. I media kan detta dras till sin spets till den grad att kvinnor enbart 

refereras till i den mån de påverkar män eller barn (Tinga et al 2018:4). Till det feminina har 

en rad kvaliteter ansetts förknippade så som känslor, det irrationella, kaos, det privata, mjukt, 

beroende, skönhet och kropp i dualistisk motsats till det manliga rationella, ordning, det 
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offentliga, hårt, oberoende, styrka och intellekt - egenskaper som gör honom överlägsen 

kvinnan (Lenz Taguchi 2014:32-33).  

Feminism utvecklades ur social aktivism och studier av samhället ur ett genusperspektiv 

utvecklades under 1970-talet med syfte att synliggöra kvinnors ojämställda situation inom allt 

från vardag till forskning (Åquist 2011:4). Feministisk teori har sedan, i likhet med många 

andra teorier, utvecklats och gett upphov till olika inriktningar. Under industrialiseringen 

begränsades kvinnan ofta till hemmet och det arbete som utfördes där ansågs ”[...] icke 

produktivt och icke värdeskapande” (Åquist 2011:7). Under första världskriget kunde 

kvinnor arbeta då majoriteten av alla män låg i krig, men då freden kom och männen 

återvände fick de flesta kvinnor finna sig i att återvända till rollen som hemmafru. Det 

oavlönade arbetet i hemmet osynliggörs genom att offentlig statistik ofta saknas  och anses 3

istället som en naturlig del av kvinnans vardag istället för att klassas som faktiskt arbete. I 

Sverige finns idag få kvinnor som är hemmafruar . De flesta kvinnor utför förvärvsarbete, 4

men deras arbetsdag fortsätter då de kommer hem medan män oftare tenderar att ägna sig åt 

fritidsaktiviteter eller olika typer av föreningsengagemang (Andersson i Schough 2002:109). 

Detta gör att de traditionella könsrollerna kontinuerligt befästs, trots att kvinnan är en del av 

arbetslivet. Många kvinnor med barn väljer också att arbeta deltid för att hinna med 

vardagspusslet (Statistiska centralbyrån [SCB] 2013). Hemmet anses fortfarande som 

feminint kodad och därmed tillhöra kvinnans sfär och således även vara hennes ansvar, 

medan det offentliga rummet och arbetslivet anses maskulint och höra männen till (Coon 

2011:239).  

För denna uppsats ligger alltså den feministiska poststrukturalistiska teorin som grund. Lenz 

Taguchi menar att denna inriktning främst är en kontinuerlig tillämpning av “[...] värde- och 

kategoriseringsupplösning” vad gäller manligt och kvinnligt med syfte att visa på hur dessa 

kategorier är uppbyggda och därigenom omdefiniera dem och inkludera fler sätt att vara 

(Lenz Taguchi 2014:17-18, 83). Man ifrågasätter således de inpräntade uppfattningar som 

finns kring kön, den rådande patriarkala maktstrukturen och subjektskapande. Enligt Lenz 

Taguchi finns inga “[...] universellt givna sanningar som sanningsenligt kan avtäckas, 

avbildas eller produceras” utan förståelsen av oss själva och vår omgivning uttrycks genom 

3 I Sverige för SCB statistik över jämställdhet sedan 2002 (SCB 2002).  
4 Enligt SCB:s statistik från 2012 är det enbart 13% av kvinnorna som inte är i arbetskraften av olika anledningar, jämfört 
med männens 4% (SCB 2013). 
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språket. Med språk avses här även alla vetenskaper, inklusive matematik och naturvetenskap, 

och Lenz Taguchi menar att exempelvis fysik värderas som mer sann än konst för att vi har 

valt att gradera den språkformen högre (Lenz Taguchi 2014:50). 

Genom att ifrågasätta vad definitionen kvinna egentligen innebär, har studier av kön och 

genus uppkommit. Förenklat brukar man säga att kön är biologiskt betingat medan genus är 

socialt konstruerat, vilket innebär att även om det juridiskt finns två biologiska kön kan det 

finnas flera genus. Om genus således är en social konstruktion, eller en serie av 

sociokulturella imitativa praktiker, kan den som imiterar detta potentiellt ses som kvinna, 

men det biologiska eller genitala könet har, traditionellt sett, även definierat en persons genus 

(Jarlbro 2006:13). Lenz Taguchi diskuterar genitalt och socialt kön och hur dessa avgör vid 

könsbestämning av oklart könade barn, där det i slutändan i stort handlar om barnets chanser 

att uppfattas som “rätt” könad både av sig själv och av sin omgivning (Lenz Taguchi 

2014:37). Lenz Taguchi menar därför att det inte går att göra en gränsdragning mellan 

biologiskt kön och socialt konstruerat genus då “[...] även ‘det biologiska könet’ 

omkonstrueras i sociala sammanhang” och talar hellre om kön än om genus (Lenz Taguchi 

2014:39).  

Judith Butler ser kön som något man lär sig och agerar utifrån, det vill säga kön är 

performativt. Hon menar att vi aldrig lär oss om våra kroppar eller sexualitet utan att ta del av 

den rådande heteronormativa diskursen och därmed konstruerar och imiterar 

handlingsmönster utifrån språkbruk (Butler 2007:57). Att lära sig hur man ska uppföra sig för 

att uppfattas som flicka respektive pojke sker tidigt och i förskola och skola ses det ofta som 

något naturligt att barnen passar in i tvåkönssystemets normativa roller. Flickor ska inte 

väcka uppseende utan vara stillsamma, medan pojkar får vara mer aktiva och utåtagerande. 

Lenz Taguchi menar att dessa roller inte är förutbestämda, utan en reflektion av det som 

uppfattas som kvinnligt och manligt i samhället och något som påverkar barnen i deras 

beteende då de gör kön. Dessa föreställningar är något som bör kritiseras och omformas 

(Lenz Taguchi 2003). Detta är en komplicerad process eftersom vi som lärande subjekt 

skapas genom “[...] en process av könad subjektifikation där vi samtidigt ges och själva tar 

upp specifika könade innebörder i sätt att tänka och vara som diskurserna tillhandahåller oss” 

och att “[...] diskursernas makt inte bara tvingar oss till specifika sätt att vara (som 
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exempelvis kvinna), utan också gör vissa sätt att vara så åtråvärda att vi aktivt tar upp dem 

som en del av oss själva” (Lenz Taguchi 2014:18). Detta diskuteras vidare i delkapitel 4.3. 

Anledningen till att patriarkatet överlevt under tusentals år och fortsätter att råda beror inte 

enbart på mäns beteende utan på samtliga som väljer att handla i enlighet med den manliga 

dominansens riktlinjer. Det är skillnad mellan den patriarkala diskursen som kontinuerligt 

reproduceras av individer och den lagbundna patriarkala strukturen (Lenz Taguchi 2014:59). 

Lenz Taguchi lyfter även fram olika tankefigurer för att förklara hur synen på män och 

kvinnor börjar redan vid födseln och hur tankesättet kring detta påverkar individers 

handlingar. Hon presenterar till exempel den essentialistiska tankefiguren och tanken att kön 

skulle vara naturligt och komma inifrån vilket gör att skillnader mellan män och kvinnor är 

nedärvda i oss (Lenz Taguchi 2003; 2014:34-35). Det innebär att vi har olika referensramar 

för vilket beteende som är acceptabelt för flickor och för pojkar, något som även gäller då 

dessa växer upp till kvinnor och män.  

Lenz Taguchi använder sig även av den strukturalistiska tankefiguren vilken innebär att i och 

med att det finns särskilda dominanta strukturer i samhället så påverkas barn utifrån och 

agerar i enlighet med dessa rådande strukturer. Lenz Taguchi menar även att 

“Genusordningen organiserar vad som blir normer för manligt och kvinnligt i samhället” 

(Lenz Taguchi 2003) samt att “[...] ett slags osynligt genuskontrakt upprättas i familjen, 

förskolan och skolan, baserat på könstypiska symboler, regler och lagbundna 

beteendemönster” (Lenz Taguchi 2014:44-46).  

Den feministiskt poststrukturella tankefiguren å andra sidan handlar om att se beteenden som 

yttringar av vad som anses vara manligt och kvinnligt. Detta är något barn ser i sin 

omgivning och sedan emulerar för att uppfattas som “korrekt könade”, något som sker både 

undermedvetet och aktivt, eller “agentiskt” (Lenz Taguchi 2003). Genom att se på barns 

beteenden enligt feministisk poststrukturalism skulle exempelvis läraren eller föräldern kunna 

understryka att pojkars stökiga utspel inte är något som kommer inifrån och bör accepteras 

utan är ett könsstereotypt beteende som bör belysas och stävjas (Lenz Taguchi 2003).  

En annan viktig del av den feministiska poststrukturalismen är dekonstruktion som innebär att 

man lyfter fram diskurser och dess innebörd och även maktförhållandet mellan dem för att 

omarbeta, eller rekonstruera, bestämningar. Lenz Taguchi benämner detta motståndets etik 

15 



 

och tar för denna del avstamp i bland andra Derrida och Habermas (Lenz Taguchi 2014:155). 

Hon menar att eftersom människor är “[...] relationellt och kontextuellt (situationellt) 

beroende av varandra, för vår konstruktion av oss själva och andra, har vi följaktligen också 

ett ofrånkomligt ansvar för varandra [...] något som vi har möjlighet att ta och utöva mer eller 

mindre medvetet” (Lenz Taguchi 2014:156). Genom ett dekonstruktivt tänkande och samtal 

samt ett oppositionellt medvetande, synliggörs dominerande diskursers påverkan i form av 

föreställningar och gärningar både i andras och det egna beteende. Genom att belysa detta 

öppnar vi således upp för både en förståelse för de processer som lett till vårt 

subjektskapande, vilket gör att vi kan göra motstånd mot sådant som inte passar oss, liksom 

utveckla och förändra våra tanke- och handlingsmönster (Lenz Taguchi 2014:156-157).  

Vissa postfeministiska forskare menar att feminismen inte längre behövs och att vi nu lever i 

ett jämlikt samhälle, men möts av motstånd från forskare som fortsätter att hävda behovet av 

feminism då de anser att samhället fortfarande inte är vare sig jämlikt eller jämställt. Báez (i 

Levine 2015:54) menar att “[...] in rendering feminism unnecessary, postfeminist media 

encourage hypersexualized images of women (especially young women) and legitimize the 

mocking of women in general”. Den postfeministiska kritiken skulle även jag vilja hävda 

saknar grund, då samhället i stort fortfarande innebär stora ojämlikheter för kvinnor vad 

gäller lön, representation i arbetslivet, obetalt arbete i hemmet och föräldraledighet (SCB 

2016). Då har vi inte ens berört mäns våld mot kvinnor som begränsar och förtrycker (SCB 

2017). Att det den 1 januari 2018 etablerades en Jämställdhetsmyndighet visar ytterligare att 

även politiker ser Sverige som ojämställt och ojämlikt. Myndighetens jämställdhetsarbete har 

som mål att “[...] kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället 

och sina egna liv” och dess arbete innefattar till exempel “[...] frågor om inflytande, ekonomi, 

hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet” (Jämställdhetsmyndigheten 2018).  

Andra invändningar mot feministisk forskning kommer från Lenz Taguchi, som själv är 

feministisk utbildningsforskare. Hon ser självfallet vikten av forskning, men påpekar att 

större förändringar kan göras av de som utbildar barn och unga och som har möjligheten att 

introducera dem till andra synsätt (Lenz Taguchi 2014:157).  
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3.3 Identitet och roll 

För att ytterligare se på hur skapandet av kön sätts i relation till identitetsskapande som helhet 

diskuteras här viktiga faktorer, som roller och status, i den enskilde individens 

identitetsskapande.  

Giddens (2009) menar att identitet är vår uppfattning om vilka vi själva och andra är. 

Identiteter är inte medfödda utan skapas och är mångfacetterade. De inkluderar både det 

individuella/personliga och det kollektiva/sociala. Medier spelar en betydande roll i vårt 

identitetsskapande, liksom aspekter som kön, klass, etnicitet, ålder, sexualitet och 

funktionsnedsättning (Fagerström och Nilsson, 2008:31; Gauntlett 2008:19). Gauntlett (2008) 

menar att identiteter dock är väldigt komplexa konstruktioner där kön enbart är en del, om än 

en mycket viktig del, av individens självuppfattning. Hur pass viktig del av identiteten det är 

kan bero på sociala omständigheter. Giddens (2009) diskuterar primära och sekundära 

identiteter som relateras till socialiseringsprocessen. Den primära identiteten tillskansar vi oss 

som unga. Den relateras oftast till kön och ursprung och kan även inkludera former av 

funktionsnedsättningar. Den sekundära bygger vidare på detta till att även inkludera sociala 

roller och status såsom yrkesroll (Giddens 2009:256-257).  

Giddens använder sig bland annat av Goffmans teorier kring sociala roller vilka handlar om 

de socialt definierade förväntningar som en individ följer då hen är i en särskild social 

position eller har en särskild status (Giddens 2009:264). Individer antar olika sociala roller 

beroende på sammanhang och livssituation och agerar i enlighet med strategier baserade på 

hur man önskar att andra ska reagera på ens rollspel, det vill säga “impression management”. 

Detta sker både medvetet, då andras åsikter om en är viktiga, och omedvetet. Samma person 

innehar flera roller samtidigt, som till exempel lärare, dotter och vän, vilka innebär olika 

förväntningar och status (Giddens 2009:264). De olika status man innehar kallas “status set”. 

Det är även skillnad på tilldelad status , vilket är den sociala ställning man tilldelas genom 

omständigheter som arv och kön, och förvärvad status , vilket är den sociala ställning man 

uppnår genom eget arbete och insats (Giddens 2009:264-265).  

Det är genom diskurs som sociala aktörer kan skapa identitet, roller och kunskap (Machin 

och Mayr 2013:359). Lenz Taguchi diskuterar det Foucault och Judith Butler kallat 
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subjektifikationsprocessen, det vill säga att själv bli ett subjekt, vilken hon beskriver som att 

man “[...] samtidigt produceras av de normer, föreställningar och praktiker som man gör 

motstånd mot dem. Både motståndet och agentskapet är lokaliserat i denna (repetitiva) 

praktik som alltså är innesluten i själva maktproducerandet” (Lenz Taguchi 2014:103). Att 

subjektet både görs och gör sig själv kallas även ett diskursivt agentskap  och innebär att 

individen inte bara påverkas av dominerande diskurser utan även själv väljer att förstärka 

eller förkasta dem, det vill säga göra diskurserna till en del av sin identitet eller ej (Lenz 

Taguchi 2014:63).  

Diskurser är kontradiktoriska, vilket gör att subjektet är motstridigt, något som inom den 

feministiska poststrukturalismen kallas multipla subjektiviteter . Det innebär att ett subjekt 

uppför sig på olika sätt avhängigt vilka diskurser som är dominanta i den särskilda situationen 

och hur diskurserna förhåller sig till varandra (Lenz Taguchi 2014:65, 94-98). Subjektets 

agentskap är väsentligt för att förändring skall kunna äga rum då agentskapet innebär “[...] 

möjligheten att skriva och tala fram sitt eget liv” (Lenz Taguchi 2014:173), det vill säga att 

varje person är författaren till sitt eget liv. Lenz Taguchi diskuterar språkliga begrepp i 

relation till identitet och menar att det är enbart genom dessa och andra kulturella uttryck som 

individen själv behärskar, och även vet att andra förstår, som man kan förstå vem man själv 

är. Detta är också beroende på situationen och hur man väljer att positionera sig själv, samt 

hur andra positionerar en (Lenz Taguchi 2014:54-55). 

Gauntlett (2008) tar avstamp i Giddens teorier kring social ordning och social reproduktion 

och diskuterar människans behov av en konsekvent verklighet och vardagsliv i vilken man 

kan sätta sin tilltro. Genom detta sammanhang, som utvecklas i tidiga år och ofta ter sig 

närmast undermedvetet, är det klart hur män och kvinnor skall bete sig och det är något som 

dagligen upprätthålls i interaktionen med andra. Detta är anledningen till att vissa män blir 

upprörda och arga över att se andra män agera på ett feminint vis, då detta är något som 

utmanar deras världsuppfattning: “People have an emotional investment in their world as they 

expect it, and for some, certain aberrations are most unwelcome” (Gauntlett 2008:103). Ross 

(2013) hävdar att detta gör att livsstilsmagasin för män därför uppmuntrar en hypermaskulin 

eller sexistisk syn på kvinnor samt även eggar på män att jämföra sig med andra män utifrån 

värden som ekonomisk och yrkesmässig framgång eller fysik. Detta gör att de som inte kan 

18 



 

leva upp till mediernas värderingar istället får en destruktiv självuppfattning som både kan ta 

sig uttryck i överdrivet machobeteende, men även i form av depression (Ross 2013:17).  

En anledning till att medier är en viktig del av skapandet av den egna identiteten, är att fiktiva 

karaktärer används för att förstå både det egna och andra personers beteenden. Det hjälper oss 

att sortera både moraliska och känslomässiga problem och situationer (West 2015:219). På ett 

negativt sätt förstärker karaktärerna ofta det binära tänket som heteronormen innebär genom 

att kontinuerligt reproducera denna diskurs vad gäller könsroller . Detta ses i både beteende 

och fysik där män är kraftfulla och agentiska subjekt, medan kvinnor är svaga och passiva 

objekt (Tinga et al 2018:4). Carter menar att kategorisering av kön skapar en falsk binäritet, 

där de som inte passar in i de två alternativen ignoreras. Genom språklig könskategorisering 

påverkas och begränsas vår förståelse av sexuella olikheter, dess representation och hur vi 

kan diskutera till exempel biologi och mänsklig natur (Carter i Ross 2012:365).  

Det ska noteras att för att särskilja de roller som aktörer innehar i en berättelse (det vill säga, i 

detta fall, karaktärer i tv-serien som kan vara till exempel offer, hjältar eller skurkar) från 

sociala roller och sociala aktörer, hänvisas det i uppsatsen till karaktärer .  

3.4 Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) 

För att kunna se på könsskapande och den ojämna maktrelationen mellan könen används 

multimodal kritisk diskursanalys. 

Kritisk diskursanalys, CDA, innebär en analys av text och talat språk genom olika 

angreppssätt från lingvistiken med syfte att avslöja underliggande ideologier (Machin och 

Mayr 2012:1). Några av de största forskarna inom detta område är Kress, Wodak, van Dijk, 

van Leeuwen och Fairclough. CDA uppstod ur den kritiska lingvistiken som en reaktion på 

vad man ansåg som en bristande utveckling vad gäller sambandet mellan språk, makt och 

ideologi (Fairclough 1992 i Machin och Mayr 2012:2). CDA finns i olika versioner beroende 

på vilken forskare som använder sig av det, men med en grundläggande syn på språk som en 

social konstruktion som både skapar och skapas av samhället samt termen “kritisk” som avser 

en omarbetning av språket för att synliggöra idéer och åsikter som tas för givna i en text 

liksom belysa avsaknaden av andra föreställningar (Machin och Mayr 2012:3). Fairclough 

(1995) menar att språkbruk och texter utgörs av och påverkar sociala identiteter och grupper 
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liksom relationerna mellan dessa och hur de agerar inom utformade kunskaps- och 

värderingssystem. Han ser också att det sociala samspelet och språkbruket är nära förbundet 

med maktutövande, vilket ofta kan ta sig uttryck på ett undermedvetet plan (Fairclough 

1995:53). Språk är således inte enbart ett verktyg för kommunikation eller övertalning, utan 

även ett medel för social konstruktion och dominans (Machin och Mayr 2012:24). 

Mening uttrycks dock inte bara genom text utan även genom semiotik. Multimodal kritisk 

diskursanalys (MCDA) utvecklas ur CDA under 1980-90-talet för att ytterligare inkludera det 

visuella i olika typer av kommunikation. Man valde att kombinera social semiotik och CDA i 

ett nytt angreppssätt som inte begränsas till språk (Machin och Mayr 2012:6). Genom att 

kombinera text och det visuella skapas ny mening. Termen multimodal analys myntades av 

van Leeuwen och Kress i deras Reading Images (1996). Machin och Mayr ser den 

multimodala kritiska diskursanalysen som en förfining av CDA och att den kan bidra med en 

uppmärksamhet av detaljer i texter, särskilt genom analys av sociala aktörer och transitivitet 

(Machin och Mayr 2013:356).  

All kommunikation oavsett form bör ses som skapade av olika semiotiska resurser, vilka i sig 

indikerar fler associationer än enbart de som specificeras. Dels så visas något i 

kommunikationen, det vill säga denotering, men dessa föremål förmedlar även särskilda idéer 

eller koncept, det vill säga konnotering (Machin och Mayr 2012:50). MCDA fokuserar på att 

visa hur bilder, fotografier, diagram och dylikt också förmedlar en mening samt hur de både 

skapar och skapas av samhället och således utgör en del i kommunikationen av 

maktförhållanden (Machin och Mayr 2012:9-11). Genom väl valda ord och visuella element 

antyds exempelvis särskilda identiteter, handlingar eller värderingar och dessa måste sättas i 

relation till maktförhållanden (Machin och Mayr 2012:29). Ofta används alltså lingvistiska 

och visuella strategier som på ytan framstår neutrala, men kan innefatta ideologiska budskap 

avsedda att påverka representationen av händelser eller personer. För att synliggöra dessa 

underliggande budskap används olika former av analys.  

Inom CDA är den mest grundläggande lingvistiska analysen lexikal analys, det vill säga att 

analysera vilken typ av ord som texten utgörs av, alltså vilket vokabulär författaren av texten 

använder (Machin och Mayr 2012:30). Olika ordval kan indikera olika diskurser, ofta indirekt 

eller outtalat. Inom MCDA är en av de enklaste analyserna ikonografisk eller ikonologisk 
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analys vilket innebär att man undersöker enskilda komponenter i det visuella materialet och 

hur dessa visar på olika diskurser. Detta inkluderar till exempel objekt och miljö. Semiotik 

kan användas där orden brister då bilder kan innebära en mer öppen tolkning, vilket ger 

avsändaren större svängrum - “[...] visual and linguistic semiotic resources have different 

affordances ” (Machin och Mayr 2012:31) - och är därför passande för olika syften. Genom 5

att analysera val av rekvisita, scen och ljussättning är det lättare att se vad som kommuniceras 

och hur.  

Avsändaren har många val när det gäller framställningen av individer eller grupper, vilka 

kallas sociala aktörer  eller medverkande , och dessa val gör det möjligt att positionera dem i 

ett socialt sammanhang samt lyfta fram eller mörka särskilda aspekter av aktörens identitet - 

det finns inget neutralt sätt att framställa en person. De val som görs är alltså medvetna 

strategier för representation (Machin och Mayr 2012:77). Det är användbart att se hur de 

medverkande representeras, till exempel som individer, del av en grupp eller som företrädare 

för en särskild kategori av människor; samt om framställningen baseras på vad de är eller vad 

de gör (Machin och Mayr 2013:360). Ett sätt att undersöka representation är genom att se på 

vad personer visas göra, vem som gör vad mot vem och hur, det vill säga transitivitetsanalys 

(Machin och Mayr 2012: 104). Viktigt inom MCDA är också interdiskursivitet, det vill säga 

diskurser inom/mellan andra diskurser, och metaforer som är en grundläggande del av 

människans tankar och världsuppfattning, samt hur man sorterar sina upplever. Metaforer kan 

påverka hur vi uppfattar saker och ting och har en dold ideologisk mening, samtidigt som de 

ger sken av att avslöja mening (Machin och Mayr 2012:163-164). 

CDA och MCDA har anklagats för att inte vara en metod för analys, utan en övning i 

tolkning av materialet, samt att en viss mening projiceras på de studerade texterna, medan 

andra utesluts (Machin och Mayr 2012:210). Detta innebär att det finns en viss problematik i 

att analysen kan bli godtycklig (Machin och Mayr 2012:47). Självfallet blir analysen 

subjektiv, liksom all analys blir färgad av den som utför den, men jag har försökt minimera 

risken med detta metodproblem genom att tillskansa mig information och tidigare forskning 

från olika källor inom ämnet, liksom att hitta en jämvikt mellan att lägga in värderingar i 

5 “Affordance” är de uppfattade och de faktiska egenskaperna ett föremål har. 
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återberättandet av scener (till exempel genom undvika att använda metapropositionella verb 

vid citering, Machin och Mayr 2012:59) och att förmedla känslan i scenen.  

3.5 Kritisk narrativ analys av tv-serier 

Det finns många sätt för seriens skapare att både visuellt och i dialog framställa olika typer av 

könsroller, sociala roller och karaktärer. Genom en kritisk analys av tv-seriens viktiga 

beståndsdelar kan särskilda diskurser belysas och knytas till syfte och frågeställningar.  

Gripsrud (2002) menar att genom att genrebestämma så visar man på vilka tecken som kan 

och får kombineras inom texter. Semiotiskt sett är detta en kod som utgår från rådande 

diskurs. Det är ett sätt att förmedla innehållet till publiken i ett eller ett par ord som romantisk 

komedi eller action (Gripsrud 2002:157). Detta kan sedan belysas och avkodas i en analys för 

att lyfta fram de dolda budskap som finns. Vad gäller tv-program finns en rad olika genrer 

inom både fiktion och dokumentärer. Såpoperan har influerat en del av dagens dramer i form 

av narration och filmning. Genrens viktigaste aspekter är intimitet och kontinuitet, vilka 

möjliggör publikens starka engagemang och känslan av delaktighet i karaktärernas liv 

(Newcomb 1974:253 i Creeber 2001:442). Braga (2016) menar att det är viktigt att bygga 

upp publikens intresse kring karaktärerna. Därigenom skapas berättelsens moraliska 

kompass, då det är författarens mål att guida publiken att fördöma eller instämma i de olika 

karaktärernas beteenden och handlingar. Det är genom konflikter i berättelsen som olika 

moraliska dilemman uppstår och karaktärerna tvingas att fatta beslut genom vilka seriens 

underliggande moraliska teman kan undersökas. Det är också genom den dramatiska 

konflikten som berättelsen blir mer relevant för tittaren och genom tittarens ansträngning eller 

svårigheter att relatera till dessa värderingar som huvudkaraktären blir intressant (Braga 

2016:2). 

Jeremy Butler (2002) diskuterar televisionens strukturerade polysemi, mångtydighet, och hur 

olika saker/teman kan beskrivas på olika sätt genom olika tv-program. Allt som visas på tv, 

från reklamer till nyheter, dokumentärer och dramer utgör “televisual texts” och det är genom 

dem som tv-producenterna kommunicerar med publiken. Dessa texter betonar utvalda delar 

och lägger mindre vikt på andra (strukturerad polysemi) och det är därför av betydelse att se 

över vad som framhävs som viktigt då detta ofta korrelerar med rådande maktordning (Butler 
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2002:6-7). Butler menar att både publik och tv-texter formas av olika diskurser och publikens 

uppfattning av texten kommer därför bero på om dess diskurser passar tittaren eller inte. De 

dominerande diskurserna är dock ofta så genomgripande att de tas för givna och ses som sunt 

förnuft (Butler 2002:7). Tv-tittande innefattar kontinuerliga avbrott, både i tablån för en dag, i 

själva programmet (som har en segmenterad struktur som avgör hur mycket av berättelsen 

eller informationen som delges) och i tittarens eget beteende (det vill säga “channel surfing”).  

I och med streamingtjänsternas popularitet och stora utbud, som enbart ökat under de senaste 

åren, har ett nytt sätt att se på tv-serier och film etablerats. “Bingewatching” eller “netflixa” 

har blivit vanliga termer. Genom streamingtjänsterna behöver tittaren inte längre begränsa sig 

till att följa en serie veckovis, utan kan se en hel säsong eller ännu mer om så önskas i en 

sittning. Detta gör att tv-serieformatet har förändrats och delvis frigjorts från sina rötter i den 

traditionella televisionen med reklampauser och veckovisa avsnittssläpp (Klarer 2014:204).  

Både Butler (2002) och Creeber (2004) gör skillnad mellan “tv series” och “serials”. Butler 

(2002) beskriver tv series som ett narrativ som presenteras i veckovisa avsnitt med en 

bestämd uppsättning karaktärer. Varje avsnitt är relativt fristående, dock med en övergripande 

narrativ kurva, men som inte fortsätter där föregående avsnitt avslutade. En serial å andra 

sidan förutsätter att tittaren följer programmet från avsnitt till avsnitt för att kunna ha en 

förståelse för berättelsen (Butler 2002:27). Creeber påpekar dock att det som särskiljer series 

och serials har börjat smälta samman genom åren (Creeber 2004:8-12).  

Typiskt för en serial är flera huvudkaraktärer som därigenom möjliggör flera handlingar i 

samma miljö och ett narrativt fokus som förflyttas mellan dessa karaktärer. Oftast är det 

karaktärens längtan eller avsaknad av något, det vill säga hens motivation, som driver 

handlingen vidare. Eftersom det finns flertalet karaktärer förflyttas motivationen mellan dem 

i de olika avsnitten, vilket ger ett ständigt ganska ombytande och på ett sätt snabbt tempo, 

samtidigt som vissa underliggande frågor kan dras ut på i flera avsnitt eller säsonger. I en 

serial sker händelser inte slumpmässigt, utan en scen leder till nästa och kedjan bryts enbart 

för reklampauser, vilket gör att det är viktigt att manuset arbetar runt detta på ett strategiskt 

vis. Avsnittet har ett klimax där handlingen får en upplösning, men seriens övergripande 

problematik får sitt klimax först i sista avsnittet. En serial präglas även av avsaknaden av en 
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slutlig och total upplösning, då detta skulle göra att anledningen till att titta skulle försvinna 

(Butler 2002:24-30).  

Såpoperor kan ses som serials, men Creeber skiljer mellan de två och menar att såpoperan är 

ett kontinuerligt drama utan slut, medan en serial trots sin kontinuitet, oftast kommer till ett 

klimax i det sista avsnittet, även om det finns en uppföljande säsong (Creeber 2004:8-9). 

Fagerström och Nilsson (2008:92-93) beskriver såpoperor som fragmentariska i sin 

berättelsestruktur och att de består av flertalet intriger och flera huvudpersoner som möjliggör 

dessa multipla parallella intriger. Denna form av fragmenterad struktur innefattar snabba och 

många klipp i jämförelse med filmen som både har mer visuellt djup och en annan 

komplexitet. Tittaren får sällan se en scen från början till slut, utan scenen dras ut på under ett 

eller flera avsnitt. Creeber (2004) menar att berättelsestrukturen i serials numera utgörs av ett 

så kallat “flexi-narrative”, en flerdimensionell berättelsestruktur som gör berättelsen 

intressant och att publiken hela tiden vill se mer, något som har sin grund i såpoperans 

narrativa teknik. Creeber beskriver ett flexi-narrative som invecklade och sofistikerade lager 

av intriger med parallella sidointriger som gradvis utvecklar karaktärerna och gör narrativet 

mer kompakt (Creeber 2004:15). I ett flexi-narrative är informationen i varje scen begränsad 

och måste därför vara lättolkad för publiken. Genom flexi-narrative fångas den moderna 

världens mångfald, tvetydighet och öppenhet, vilket gör det lättare för publiken att knyta an 

till serier som använder sig av denna struktur (Creeber 2004:5).  

Att använda sig av såpoperatekniker är ett sätt att tydliggöra och omvärdera den psykologiska 

framställningen av en karaktär och ge publiken en mer mångfacetterad framställning (Creeber 

2004:13). Det är relationerna som är i fokus i såpoperor, vilket gör att det förekommer en hel 

del drama, men även mycket konversationer. Fagerström och Nilsson (2008) menar att det 

finns vissa karaktärer som utgör “professionella lyssnare” och inkluderas i serien för att vara 

andra karaktärers bollplank. Fagerström och Nilsson påpekar också de ofta stereotypa och 

normativa könsroller som präglar såpoperan, där mannen är aktiv och den som beskyddar 

familjen genom att ute i det offentliga rummet vara de som jagar antagonisterna, medan 

kvinnorna till stor del är begränsade till hemmet, där de pratar om de problem som familjen 

har. I en såpopera är familjen central och ofta inkluderas inte bara det normativa mamma, 
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pappa och barn utan även flera generationer och andra släktingar (Fagerström och Nilsson 

2008:97-98). 

Typiskt för miniserier, som Fröken Frimans krig, är att de är strukturellt lika en serial. 

Miniserier är ofta associerade med episka dramer och “event television”, exempelvis en 

filmatisering av en bok som visas under ett par kvällar i rad (Creeber 2004:9). Butler 

likställer miniserien med tv-filmen (“made for television movie” eller “MOW”) som har en 

berättelsestruktur centrerad kring en karaktär. Huvudpersonens önskan och begär utgör en 

katalysator för berättelsen och det finns en central, underliggande gåta som ska lösas. Genom 

att fördröja denna lösning, drivs berättelsen framåt. Då konflikten når sin kulmen, når även 

berättelsen sitt klimax och den följande upplösningen ger berättelsen ett avslut. Skillnaden 

mellan en MOW och biofilm är den hänsyn skaparna tar till reklampauser och genom detta 

medvetet pausar handlingen och ger publiken ett kortare klimax innan reklamen börjar. På 

samma sätt kan man se hur en miniseries avsnitt avslutas inför nästa avsnitt. Detta klimax är 

ingen lösning på huvudpersonens underliggande problem, utan snarare ett sätt att förhöja det 

genom att introducera frågeställningar som lockar tittaren att stanna under reklampausen eller 

till nästa avsnitt (Butler 2002:20-22).  

Karaktärerna är de mest betydelsefulla delarna av en berättelse. Butler (2002) beskriver hur 

vissa beståndsdelar är viktiga för att skapa trovärdiga karaktärer. Han börjar med 

förhandskännedom som innebär att redan innan tittaren ser programmet är det sannolikt att 

viss information om karaktären har framkommit på olika sätt som genre, trailer eller genom 

omnämningar om skådespelaren i media. Karaktärens namn är också viktigt och kan indikera 

allt från familjeband till ursprung. Likaså avslöjar karaktärens utseende (ansikte och frisyr, 

kroppsbyggnad, hållning samt kläder) ofta mycket om väsentliga drag. Karaktärer kan också 

ha så kallade korrelativa objekt som kan vara både levande och artificiella objekt eller miljöer 

som är nära förknippade med karaktären och avslöjar något om denne. Seriens författare 

skriver också dialogerna på ett sätt som visar på vem karaktären är, då det karaktären säger, 

samt det andra säger om denne, avgör mycket när det gäller vår uppfattning om karaktären. 

Även ljussättning är avgörande i vår uppfattning av karaktären. När en skådespelare ljussätts 

underifrån är det ofta för att visa hur lömsk eller hotfull deras karaktär är. Ljussättning 

bakifrån kan indikera mystik.  
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Det allra viktigaste är dock karaktärens handlingar som slutligen avgör vad tittaren tycker om 

karaktären (Butler 2002:37-39). Skådespelaren tolkar karaktären och kan genom röst i form 

av ton och volym förmedla karaktärens natur och personlighet. Andra sätt att visa detta är 

genom minspel där olika ansiktsuttryck indikerar olika känslor - en viss typ av leende 

indikerar lycka, ett annat nedlåtenhet. Även små rörelser kan vara väldigt signifikanta. Gester 

är ett annat sätt att uttrycka karaktärens personlighet och de kan även ha kulturell betydelse. 

Kroppsspråk överhuvudtaget kan relatera till karaktärens personlighet och inkluderar 

exempelvis hållning och uppförande (Butler 2002:40-43). 

Butler (2002) menar också att mise-en-scène, det vill säga omgivning eller miljö (“setting”), 

rekvisita, ljussättning och kostymer, är en viktig del av tv-serien och dess attraktion. Det är 

meningsskapande och utgör en stor del av berättandet och hur tittaren uppfattar karaktärerna 

samt informationen som förmedlas (Butler 2002:95; Machin och Mayr 2012:52-54). Coon 

(2011) skiljer mellan rum och plats där rum är mer abstrakt och ofta beskriver en fysisk 

relation mellan objekt eller koncept som det offentliga rummet. Plats hänvisar till specifika, 

fysiska platser och innefattar upplevelser. En persons hem är både en plats och ett exempel på 

det privata rummet (Coon 2011:232). Plats och rum kan också vara stereotypt könade där det 

offentliga eller ett kontor ses som maskulint och hemmet och det privata som feminint (Coon 

2011:234-235; Cavalcante et al 2017:2).  

Ljud är också en självklar och viktig del av en tv-produktion och inkluderar allt från tal, 

musik och ljudeffekter. I dialogen mellan karaktärerna adresseras oftast inte tittaren utan 

bjuder in tittaren att tjuvlyssna på konversationen. Musik ackompanjerar ofta dialogen och 

läggs generellt till i efterhand. Ljudeffekter innefattar allt som inte är tal eller musik såsom 

dörrklocka eller fotsteg på asfalt (Butler 2002:173). Syftena med de olika formerna av ljud är 

flera från att fånga tittarens intresse till att manipulera tittarens förståelse av det visuella eller 

bibehålla flödet eller kontinuitet mellan scener (Butler 2002:177). 

Tittarens blick kontrolleras av hur kameran placeras och används. Avståndet spelar roll i 

narrativet samt i hur man vill framställa en karaktär. Bildutsnitt som miljö- eller översiktsbild 

används för att positionera karaktärer i vissa miljöer och därigenom visa på olika aspekter av 

karaktären. Miljöer förser tittaren med material för att bättre förstå karaktären och ett 

bildutsnitt som visar upp miljön underlättar således ofta förståelsen av karaktären. En helbild 
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används för att visa karaktären i helkropp och nyttjas ofta där rörelse är av vikt. Halvbild 

används ofta vid konversationer och visar, beroende på antal personer, ofta karaktärerna från 

midjan eller knäna och uppåt. Detta är ett sätt att etablera förhållandet mellan olika 

karaktärer. Närbilder visar ofta en karaktärs ansikte inzoomat och används för att förmedla 

känslor eller för att betona vissa detaljer (Butler 2002:123-124; Machin och Mayr 2012:70, 

98). Genom att positionera publiken på ett visst sätt, ger man tittaren en särskild inbyggd 

tolkning. Detta gäller även för hur karaktärerna tittar på varandra.  

Mulvey (1999) anser att det är primärt den manliga blicken, “the male gaze”, som får råda i 

filmvärlden. Den manliga blicken handlar om att världen som representeras i media ses ur ett 

manligt perspektiv och även är till för den manliga tillfredsställelsen. Män innehar 

huvudrollen och är aktiva subjekt, medan kvinnor tenderar att förpassas till en passiv och ofta 

objektifierad roll (Mulvey 1999:834, 837). Det finns tre aspekter av den manliga blicken: 

kameran, den manliga karaktären och den manlige åskådaren. Mulvey menar att kvinnor i en 

patriarkal kultur är begränsade av en symbolisk ordning där män kan leva ut sina fantasier 

och besattheter (Mulvey 1999:834). Det råder därmed en sexuell obalans och den 

voyeuristiska njutningen är enbart männen förunnad. Det som räknas är vad den kvinnliga 

karaktären provocerar fram eller representerar, men i sig själv saknar hon värde (Mulvey 

1999:837). Den manlige åskådaren identifierar sig med den manliga karaktären som blir hans 

surrogat på filmduken och han projicerar sin blick på detta surrogat, vilket gör att surrogatets 

maktposition sammanfaller med den erotiska blicken och således ger åskådaren en 

tillfredsställande känsla av allsmäktighet. Mulvey liknar detta vid jaget åskådaren ser i 

spegeln, men menar att surrogatet utgör ett kraftfullt, idealt ego som är överlägset det i 

spegeln. Enligt Mulvey är ett av värdena med film eller tv narcissistisk voyeurism, där man 

ser sig själv i karaktären och identifierar sig med dem, samt skoptofili, det vill säga att man 

njuter av att betrakta andra människor.  

Gauntlett (2008) anser dock att det finns en stor brist i Mulveys resonemang då hon inte 

erkänner den heterosexuella kvinnliga blicken, utan menar att både män och kvinnor 

positioneras att beundra den manlige huvudrollsinnehavaren för hans handlingar samt anta 

hans romantiska eller erotiska syn på produktionens kvinnor. Gauntlett erkänner värdet i 

teorin att kvinnor lär sig att se sig själva och andra kvinnor genom den manliga blicken då 

majoriteten av alla medieproduktioner är skapade av män, men menar att förneka den 
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kvinnliga blicken inte är till kvinnors fördel (Gauntlett 2008:42). Gauntlett hävdar att filmer 

även inkluderar fysiskt attraktiva män samt hänvisar till kvinnliga actionhjältar som Angelina 

Jolie, Jennifer Garner and Charlize Theron vilka istället för att vara objekt för den manliga 

karaktärens lust och således driva honom till handling, själva är hjältarna i berättelsen. 

Gauntlett menar att de också tar sig rätten att betrakta män på ett lustfyllt sätt, något som inte 

passar in i Mulveys modell (Gauntlett 2008:42-43).  

När filmningen är klar kvarstår fortfarande ett stort arbete i efterbehandlingen och 

redigeringen. För att förkorta en berättelse eller ändra ordning på narrativet, utan att förvirra 

tittaren, finns olika övergångstekniker som borttoning (då bilden blir mörkare tills skärmen är 

svart och tonar sedan över till en ny bild - används ofta för att visa att det passerat avsevärt 

mycket tid), övertoning (när en scen upplöses in i nästa och skapar en överlappning mellan 

scenerna indikeras ofta att en längre tid förflutit eller att till exempel en drömsekvens 

lämnas), “the wipe” (en bild ersätter en annan likt en vindrutetorkare rör sig över vindrutan 

och kan indikera en förändring i tid eller ögonblicklig förflyttning av miljö) och 

tillbakablickar (Butler 2002:161). 

Tv, liksom all form av kommunikation, kan brytas ned till mindre beståndsdelar som 

förmedlar mening. Den minsta beståndsdelen är ett tecken som tillsammans med andra tecken 

bildar ett system som utgör text. Butler (2002) tar avstamp i Peirces semiotik för sin analys 

och menar att ett tecken består av två delar, betecknande (“the signifier”) och det betecknade 

(“the signified”). Det är genom kombinationen eller kontrasten av tecken som mening ofta 

skapas (Butler 2002:344).  

3.6 Material och urval 

Det utvalda materialet är samtliga tre avsnitt av miniserien Fröken Frimans krigs första 

säsong. Jag har följt serien under tre säsonger, men valt att enbart fokusera på första 

säsongen. Rovirosa (2010:7) menar att första säsongen av en serie alltid påvisar seriens 

viktigaste egenskaper och fastställer tema, ämnen samt definierar karaktärer och seriens 

struktur liksom ses som en helhet (Berger 1999:26 i Lindgren 2009:65). Denna avgränsning 

är baserad på den tidsbegränsning som finns för uppsatsen. 
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3.7 Metodbeskrivning och diskussion 

De metoder som används för analys i denna uppsats är multimodal kritisk diskursanalys och 

Jeremy Butlers (2002) kritiska analys av narrativet i tv-serier samt med en grund i feministisk 

poststrukturalistisk teori. Detta för att kunna se på flera aspekter i hur man skapar kön och 

belyser maktförhållanden i serien genom framställandet av könsroller, sociala roller och 

karaktärer samt hur man använder sig av rekvisita och utrymmen för att understryka detta. 

Detta relateras även till historisk autenticitet.  

Jag har använt en modifierad version av Butlers modell, där jag lägger mindre vikt på tredje 

delen av analysen, samt valt bort andra delen, analys av programmets struktur, vilken 

innehåller segmentering. Segmentering är inte lika relevant för Fröken Frimans krig som 

saknar reklampauser då miniserien har sänts på SVT. Frågeställningarna Butler använder sig 

av är följande (samtliga delar återfinns på originalspråk i bilaga 1): 

1. Vilka meningar/diskurser finns kodade i texterna och presenteras för tittaren för 

avkodning? Gör en översikt av de ämnen som är involverade och fyll sedan denna 

skiss med detaljer från programmet. 

2. Betonas vissa betydelser över andra? Presenteras vissa positivt och andra negativt? 

Hur? Det vill säga, vilken attityd eller perspektiv antar programmet? Har programmet 

ett dolt budskap?  

3. Vad utmärker den tilltänkta publiken? Vilken typ av tittare är programmet skapat för? 

Är alternativa tolkningar av programmet möjligt (det vill säga “against-the-grain 

readings”)? 

4. Hur bidrar mise-en-scène till avsnittets narrativ? Det vill säga, hur förmedlar 

mise-en-scènes olika komponenter aspekter av berättelsen? 

5. Hur påverkar olika bildutsnitt förståelsen av en scen? Vilken rytm används? Gör 

efterbehandlingen att tittaren känner sig närmare karaktären eller mer distanserad? 

6. Hur används musik, dialog och ljud för att bygga upp berättelsen i avsnitten? Vad 

betonar respektive läggs mindre vikt på genom ljud? (Butler 2002:354) 

För vissa utvalda scener har Butlers frågeställningar för dekonstruktion av en scen använts 

som grund i en initial analys (se samtliga frågeställningar i bilaga 1). För att studera tv-serien 
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behöver information om serien i sig tas fram, detta återfinns i kapitel 1.3. För analysen ligger 

även begrepp inom MCDA som representation, främst med Machin och Mayr (2012, 2013) 

som grund och med fokus på det visuella snarare än lingvistisk analys, varför djupare analys 

av dialogen ej utförs, detta på grund av uppsatsens begränsade omfång.  

Metoderna är valda för att studera tv-seriens utformning och uppbyggnad och analysera 

diskurser som re/produceras genom denna tv-serie. Relationer mellan människor är aldrig 

objektiva, utan präglas av maktförhållanden. Den kritiska analysen ämnar belysa detta 

maktförhållande genom att se hur det visuella och språket används i kommunikationen för att 

skapa betydelse. Fördelen med de valda metoderna är att man tar hänsyn till flera olika 

aspekter av de valda tv-serierna, från tal till bild, och hur dessa kan dölja en underliggande 

mening.  

Analysen består av reflektioner utifrån frågeställningarna baserat på Butlers modell samt 

MCDA. Iscensättning undersöks i form av rekvisita och omgivning samt hur karaktärer 

byggs upp genom exempelvis utseende, tal och relaterade föremål. Kvinnors tillgång till olika 

platser och rum inkluderas också. Av intresse är hur detta kan relateras till olika former av 

roller (sociala roller, könsroller och karaktärer) och känsla av autenticitet. Detta för att vidare 

se på karaktärernas skapande av kön och hantering av en patriarkal maktordning. Tittarens 

positionering presenteras och diskuteras utifrån Butler (2002) och Mulvey (1999).   
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4. Resultat och analys 

Detta kapitel presenterar olika aspekter av hur de kvinnliga karaktärerna i Fröken Frimans 

krigs första säsong skapar kön. Generellt kan noteras att trots att titeln indikerar ett fokus 

främst på Dagmar Friman, visar serien flera olika typer av karaktärer och sociala roller som 

möjliggör för olika sätt att göra kön. Dagmar och Kinna är exempel på starka och 

självständiga kvinnor med engagemang i kvinnors rösträtt, vilket inte står i paritet med 

normen för den dåtida kvinnan. Dock framställs de, i synnerhet Dagmar, genom handling och 

personlighet, på ett positivt vis och de har kontinuerligt agentskap. Dagmar och Kinnas 

vänskap och engagemang i kampen möjliggör Svenska Hem, men det är först då samtliga 

kvinnor ingår i gruppen som de tillsammans kan driva rörelsen framåt. Detta indikerar ett 

underliggande budskap om att olikheter och mångfald kan vara något positivt och i vissa fall 

till och med vara en avgörande faktor för framgång. Även om Emmy inte stämmer in i 

rösträttsfrågan, delar kvinnorna en gemensam syn på människovärde och att basal nutrition 

skall vara en självklarhet för alla. Det är genom de könsroller och sociala roller som de olika 

karaktärerna porträtterar samt genom deras interaktion med andra, som tittaren lotsas till att 

se den feministiska diskursen som den korrekta. 

I nedanstående delkapitel presenteras en mer ingående analys utifrån frågeställningar och 

syfte, för att se hur man skapar kön, hur ojämn maktfördelning mellan könen presenteras och 

hur den patriarkala diskursen bemöts av karaktärerna i Fröken Frimans krigs  första säsong. 

4.1 Skapandet av kön 

Skapandet av kön tar sig flera uttryck. För att klargöra olika aspekter delas detta delkapitel in 

i seriens olika medel för att göra kön; dialog, klädsel och rekvisita, metaforer, 

familjekonstellationer och positionering av tittaren. Dialogen hanteras i ett eget delkapitel, 

4.1.1, där det läggs särskilt fokus på det språkbruk som används i dialogerna och vad detta 

kan indikera i då karaktärerna gör kön, men dialogen är självfallet av vikt även i andra 

delkapitel.  
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4.1.1 I dialog 

Dialogerna visar, genom ordval och dialekt, en del om karaktärerna och deras bakgrund. 

Detta kanske är mest tydligt i Egon, Gunnars far, som arbetar i hamnen och använder sig av 

ett mer ovårdat språk än övriga karaktärer. I övrigt skiljer sig inte språket mycket mellan 

karaktärerna. En del äldre uttryck förekommer i serien, men inte på ett sätt som gör att 

dialogen känns främmande från den moderna svenskan. Dialogen används på flera sätt för att 

skapa kön och förstärker också ofta det visuella och karaktärernas handlingar. Dels skapas 

kön genom hänvisningar där tvåkönssystemet är tydligt. Det finns enbart utrymme för man 

och kvinna och kvinnan sätts ofta i relation till mannen. Kön skapas även genom det 

karaktärerna säger, olika könsroller indikeras enligt eller i motsats till den rådande 

traditionella, heterosexuella normen. Värt att notera är att det i tv-serien saknas utrymme för 

de som inte identifierar sig i dessa binära könskategorier. Detta kan ses som ett resultat av 

den begränsade könsrepresentation som finns i allmänhet, men i synnerhet i historiska 

reproduktioner.  

Det hänvisas främst till de sociala aktörerna i relation till deras profession eller sociala roll 

som hustru, änka eller dylikt. Man kallar även varandra vid förnamn om man är förtrolig med 

den andra eller titel och efternamn om man niar varandra. Detta är vanliga sätt att tilltala 

andra vid den här tiden, men det är även tydligt att kvinnor sätts i relation till männen i sina 

liv och inte tvärtom. Genom att tydliggöra detta förhållande i tilltalet kan man säga att 

kvinnor underställs mannen redan då hon adresseras. Exempel på detta kan ses i hur man 

refererar till Alma som “änkan” i första avsnittet.  

Dagmar utgör en abnormalitet i den dominanta patriarkala diskursen, men är en naturlig del i 

den motstående feministiska diskursen. Detta betyder att hon inte faller in i den normativa 

kvinnliga könsrollen och det indikeras att det bara finns ett rätt sätt att vara kvinna. För att 

uppfattas som korrekt könad ska man uppfylla kriterierna för denna arketyp, något som 

Dagmar aktivt motsätter sig. Om hon inte kan ses som kvinna, återstår endast ett alternativ - 

rollen som man. Detta tas upp i första avsnittet då Axel säger att Dagmar antagligen inte ens 

ser sig som kvinna, utan som en man i kvinnokläder.  
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Dagmar har både vana och vilja att sköta allt själv och står tydligt fast vid sina värderingar, 

vilket kan ses då hon anlänt hos brodern Axel i första avsnittet. Dagmar lägger upp sin 

resväska på gästsängen, hennes ärmar är uppkavlade och hon låter ansträngd när hon flyttar 

väskan, men hon ber inte om hjälp. Axel står i dörröppningen och tittar på. Han erbjuder sig 

heller inte att hjälpa till utan säger: “Dagmar. Jag varnar dig. Om du fortfarande envisas med 

ditt nonsens om kvinnor och rösträtt…”. “Jag envisas”, avbryter Dagmar.  

Ett annat exempel på Dagmars självständighet, som är så atypisk för den här tiden, är då 

hennes ungdomskärlek, Ruben, friar till henne. Dagmar och Ruben var tidigare förlovade, 

men hennes far satte stopp för förhållandet då Ruben ansågs olämplig på grund av sitt judiska 

ursprung. När de nu är äldre och mer “stridbara”, blir det en självklarhet att det ska vara de 

två. Dagmars självständighet är en central del i Rubens frieri till henne och verkar vara en 

kvalitet han beundrar. Genom att tydligt adressera hennes oberoende, kan frågan om 

äktenskap tas upp utan att den tar något från Dagmars oberoende. Ruben säger: “Jag har en 

stor våning och en bra försörjning. Inte för att jag menar att du behöver bli försörjd. Du är 

självständig och det ska du vara. Men om du samtidigt kunde tänka dig att vara någons 

hustru…”. “Inte någons”, avbryter Dagmar. “Men om det är din, då vill jag det gärna.”  

Tora är ett annat exempel på en karaktär som, på sitt sätt, utmanar de traditionella 

könsrollerna. Hon är en ung kvinna med modern inställning och är inte rädd för att ta för sig. 

Då ett mer undfallande förhållningssätt utgör den kvinnliga normen, kan Toras handlingar ses 

som avvikande från denna. Detta exemplifieras bland annat i seriens andra avsnitt. Tora 

skickas till Svenska Hem på uppdrag av Rut och har blivit tillsagd att låtsas söka plats i 

butiken i syfte att spionera på Svenska Hem. Tora tar istället tillfället i akt och söker tjänsten. 

Hon framhäver sig själv på ett säkert sätt: “Jag tror att jag är bra på mitt arbete. Jag är 

punktlig, räknar snabbt och är artig mot kunderna. Även de besvärliga”.  

I Toras och Jons begynnande kärleksförhållande har seriens författare vänt på de traditionella 

könsrollerna, där mannen skall vara den drivande kraften och den som tar initiativet. Tora är 

istället den som tar kommandot i hennes och Jons relation. Hon ger honom komplimanger, 

döljer inte att hon är glad att se honom och försöker flertalet gånger ordna att de ska ses. Jon 

däremot är blyg och vågar inte anta hennes förslag. Hans reaktion får henne att tvivla på sig 

själv, vilket ger hennes karaktär mer dimension. Till slut får hon nog och säger mycket tydligt 
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till Jon att de ska träffas, vilket får honom att gå med på hennes förslag. Detta ses i avsnitt 

två. I en diskussion med Alma och Emmy säger Tora att det nog mest är hon som är 

intresserad av Jon. Emmy säger att hon ska tänka sig för, för ingen köper kon om mjölken är 

gratis, vilket visar inställningen till den kvinnliga dygden som ska hållas på och värnas om. 

Alma himlar med ögonen och säger att det är nonsens, då det är en man de talar om och att 

män inte alltid vet sitt eget bästa. Det är upp till kvinnan att tala om det för honom, menar 

Alma. När Tora sköter om Jons sår efter att han har blivit misshandlad, blir hon arg på hans 

sävlighet och säger upprört med ett grepp om hans skjorta “Förstår du inte?! Jon Oskarsson. 

Nästa gång du spelar på en dans så ska du bjuda med mig. Så jag kan titta. På dig. Och efteråt 

ska vi dansa. Med varandra”. Hon släpper greppet om hans skjorta och reser sig med en suck 

och Jon får fram att det är klart att han vill det. “Bra. Då var det bestämt”, säger Tora kort. 

I dialogerna används även verbala processer för att understryka tidigare uttalande och 

indikera vem som är subjekt. Axel nyttjar denna teknik med Lottie för att framhålla sina 

argument och understryka att det är han som är talaren och således den Lottie bör lyssna på: 

“Du går ingenstans, sa jag ” och “Inte ett ord, sa jag !”. Rut använder sig kontinuerligt av 

uttryck som får det att verka som att hennes åsikter egentligen är Frithiofs. Hon gör således 

tvärtom från Axel och gör Frithiof till talaren. Exempel på detta är: “Ja, nu när du säger  det 

så”, “Som du alltid brukar säga” eller “Tora hörde vad min make sa”. Detta är till både 

hennes och hans fördel och blir ett sätt för dem att rädda ansiktet och dölja det faktum att de 

egentligen inte lever i traditionella könsroller. Om detta beteende är kalkylerande eller 

undermedvetet är inte helt klart, kanske är det en kombination. 

Även om Rut är antagonist i serien framställs hon inte som en ond person, utan hennes 

reaktion bygger på det hot kvinnorna innebär mot hennes världsbild. Hon är en produkt av sin 

samtid, uppväxt och situation och förblir djupt traditionell, trots att det de facto är hon som 

styr Johannessons specerihandel. För henne är det helt enkelt en omöjlighet att hon skulle 

kunna ha haft eller skött denna butik själv. Ett visst mått av avundsjuka på kvinnorna i 

Svenska Hem lyser dock igenom och kanske funderar Rut på om hon skulle kunnat ha gjort 

andra val i sitt eget liv. Ett exempel på detta ses i första avsnittet: “Vilka tror de att de är? 

Bara göra som de vill… själva…”. Ett annat exempel återfinns i avsnitt tre då säger Frithiof 

att om han inte visste bättre skulle han tro att hon var avundsjuk. Rut fnyser och säger att det 
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var det dummaste hon hört. “Varför skulle jag vara det?” frågar hon samtidigt som hon ser 

beklämd ut och indikerar att hon kanske ställer sig själv den frågan.  

I dialoger mellan syskonparet Dagmar och Axel tydliggörs Axels initialt traditionella manliga 

könsroll samt hur Dagmar utmanar normen med sin icke-typiska kvinnliga könsroll. Det är 

även tydligt hur deras relation förändras i och med Axels egen utveckling. Dagmar kallar i 

avsnitt ett Axel för “Lille Axelman”. Det sägs vänligt och systerligt, men tilltalet gör honom 

obekväm då han antagligen känner sig förminskad. Deras motsättningar eskalerar tills det 

tredje avsnittet då Axel har kommit till insikt. Det finns då en annan förtrolighet mellan dem 

och när hon då säger “Axelman” ger de istället varandra varma blickar. 

4.1.2 I klädsel och rekvisita 

Sekelskiftet innebar stora förändringar både vad gäller industrialiseringen, klasskillnader och 

jämställdhet. Den tidiga 1900-talets kvinna tog plats och började erövra det offentliga rum 

som tidigare varit tillgängligt endast för män då detta var en tid av utveckling på många plan. 

För att skapa en känsla av autenticitet och uppfattning om att serien utspelar sig under tidigt 

1900-tal är mise-en-scène och visuella semiotiska val av vikt. Miljöerna som används för 

inspelningen är i stor utsträckning autentiska byggnader från sekelskifte eller tidigare 

perioder i Stockholms innerstad. Det hänvisas kontinuerligt till olika samtida händelser och 

företeelser, som prinsbröllopet och Konsums etablering. Allt detta kan ses som markörer för 

visuell modalitet som ska övertyga tittaren om att detta är en korrekt representation av 

historia. Rekvisitan och kostymerna bidrar till känslan av äkthet, från vardagliga saker som 

Dagmars cigarettpaket av märket Black Cat till Dr Sandéns elektriska ”Herculex”-batteri. 

Kläderna är inte bara ett sätt att skapa autenticitet utan även ett viktigt sätt att bygga 

karaktärerna.  

Redan i kostymerna kan mycket således utläsas om våra karaktärer och det indikeras genom 

klädsel och annan tillhörande rekvisita hur deras könsroller ska uppfattas. Under denna tid 

begränsades kvinnor från alla samhällsklasser till otympliga kjolar. Man bar alltså inte byxor 

som männen (Bohusläns museum uå). I serien ses de som framställs som utpräglade 

kvinnosakskämpar i mer maskulint kodade kläder i mörkare färger och med influenser från 

männens kostymer. De som porträtteras i mer traditionellt kvinnliga könsroller bär också ofta 
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mer feminint kodade utstyrslar i ljusa färger och material som spets och siden för de mer 

bemedlade och enklare, praktiska kläder för arbetarklassen. Under tidigt 1900-tal hade det 

under ett par decennier blivit mer utbrett och vanligt förekommande med kläder tillverkade 

på fabrik. Dessa var så pass prisvänliga att även arbetarkvinnor kunde följa med mer i modet, 

även om kvaliteten, detaljerna och materialen skilde sig avsevärt från de övre 

samhällsklassernas handsydda kläder av dyrbara material. När en kvinna hade gift sig var hon 

tvungen att täcka huvudet utomhus medan ogifta kvinnor kunde gå med huvudet bart, men 

huvudbonader av olika slag var dock vanligt förekommande även bland ogifta (Bohusläns 

museum uå). Samtliga kvinnliga karaktärer i serien har, vid något tillfälle, någon form av 

huvudbonad och ofta antyder den klasstillhörighet (detta diskuteras vidare nedan). På 

badplatsen bar kvinnor ganska heltäckande plagg medan männen även i denna klädsel tilläts 

mer frihet och ofta bar linne och byxor som gick till knäna (Nordiska museet uå). Dock kan 

badklädseln ha utgjort ett välkommet avbrott från hellånga kjolar och långärmade blusar och 

kanske är det därför serieskaparna har valt att framställa säsongens sista scener på en 

badstrand där alla kvinnor utom Tora, som parallellt visas dansa med Jon i en park, badar 

tillsammans med barnen.  

Redan i det första avsnittet ser vi skillnaden i manligt och kvinnligt könsskapande, som även i 

detta exempel kan korreleras till ont mot gott, i skillnaderna mellan specerihandlarnas möte 

och kvinnorna på Svenska Hems möte. Kvinnorna är klädda i ljusa färger till skillnad från 

männens svarta kostymer. Detta förstärks ytterligare av att Specerihandlarföreningen möts i 

en mörk lokal, vilket bokstavligen indikerar deras ljusskygghet, i kontrast till den ljusa 

omgivningen på kvinnornas möte.  

Dagmar är, som nämnts, en frigjord och stark kvinna som bryter mot normen och mycket 

finns att utläsa om hennes karaktär i hennes utseende. Hon för sig självsäkert, men använder 

sig även av attribut som normativt skulle tillskrivas män för att ytterligare påvisa detta. 

Hennes klädsel speglar det maskulina med väst och fluga. I en av de första scenerna i serien 

sitter Dagmar i en tågkupé mitt emot ett par och redan här är det tydligt att Dagmar är 

kontroversiell, då hon reser själv utan manligt sällskap. Bredvid sig lägger hon ett nummer av 

tidningen Times - vilket visar att hon håller sig à jour samt indikerar en viss skolning eller 

erfarenhet då tidningen är på engelska - och sedan en duk ovanpå på vilken hon breder ut sina 

saker, en vattenflaska, en smörgås i smörgåspapper, tändsticksask och ett cigarettpaket. Detta 
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indikerar att hon är en van resenär och hon har dessutom olika normativt maskulint kodade 

objekt med sig. Dagmar tar på sig glasögon och tar sedan fram en pamflett om kvinnlig 

rösträtt, även den på engelska, och ytterligare en symbol för hur hon avviker från normen, 

och börjar läsa. Då paret mitt emot Dagmar ser ämnet på broschyren, ger mannen kvinnan en 

blick som tydligt visar att detta beteende inte är acceptabelt och de lämnar sina platser.  

 

Bild 1. Stillbild från avsnitt ett, Dagmar läser en pamflett om kvinnlig rösträtt. (Fröken Frimans krig 2013). 

Andra exempel på hur rekvisita används för att understryka Dagmars avvikande könsroll är 

hennes cykel och resväska. Cykeln är inte bara ett transportmedel, den blir här, liksom 

resväskan, även en symbol för hennes oberoende. När hon i första avsnittet anländer till 

Stockholm, skyndar en manlig järnvägsanställd fram för att hjälpa henne med väskorna, men 

hon avbryter bestämt med orden “Om jag behöver hjälp, ber jag om det”. Med en väska i 

vardera hand banar Dagmar sedan väg mot sin cykel som har lyfts av tåget. Hon nickar kort 

mot en annan järnvägsanställd och i nästa scen har hon lastat på väskorna och leder 

självsäkert cykeln på perrongen jämsides kvinnor som i kontrast får sina väskor burna av 

manliga järnvägsanställda.  

Liknande paralleller om maskulina komponenter i klädseln kan dras till Kinna. I sin visuella 

framställning är Kinna stilren och ofta med inslag av det normativt maskulina. Hon bär som 

regel vit skjorta till klänning eller kjol i en mörkare grön eller svart färg och har accessoarer 
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som ett svart band runt kragen och svart hatt. I Kinna kan man också se exempel på 

subjektifikationsprocessen, då det både är viktigt att uppfattas som korrekt könad, samtidigt 

som hon gör uppror mot det. Det indikeras i första säsongen att Kinna är homosexuell , vilket 6

under denna tid är straffbart. Därmed kan det hävdas att hon är i en mer utsatt position än de 

andra kvinnorna och, i och med sin arbetarbakgrund, står utan de kontakter som skulle kunna 

rädda henne om hennes sexuella läggning uppdagas. Det är således viktigt för henne att inte 

dra för mycket uppmärksamhet till sig själv genom en alltför avvikande klädsel.  

Serien präglas initialt av uppfattningen om Lottie som en “dockhustru”, från hennes egen 

självbild till andras syn på henne, vilket exemplifieras av hennes make och Kinna (detta 

diskuteras vidare i 4.1.4 och 4.2.2). Hon är precis så som en kvinna “ska vara” och uppför sig 

i enlighet med alla regler som sätts upp för henne av både samhälle och make. I sin 

framtoning är Lottie mild, något som förstärks av hennes klädsel som ofta går i ljusa färger 

som beige, rosa och aprikos och är gjorda av siden och spets. Hon är därför normativt könad i 

sitt utseende. Lottie och Axels klädsel matchar initialt varandra färgmässigt. De inte bara 

känns som ett team, de ser ut som det också. Detta kan även ses i paret Johannesson som ofta 

matchar varandras kläder i färgton och mönster, så att de visuellt utgör en enhet. Utseende 

framställs som något av stor vikt för Lottie, men inte bara hennes eget utan även Axels och 

hemmets. Saker och ting ska se rätt ut. Detta märks då hon hjälper Axel med kravatten, 

pysslar med blommor eller ska ha fram särskilda kristallglas, tills hon blir nöjd. Som 

hemmafru fylls hennes dagar av kvinnans plikter, alltså att sköta hushållet och ta hand om 

make och barn. Till hjälp har hon både kokerska och barnflicka, vilket innebär att det finns 

mycket tid över som inte fylls av vare sig förvärvsarbete eller hushållssysslor. Detta förändras 

då hon börjar engagera sig i Svenska Hem och hennes dagar istället består av arbete. Hennes 

klädsel förblir dock densamma, även när hennes karaktär utvecklas under säsongens gång.  

Alma är en bemedlad kvinna, vilket syns i hennes mer extravaganta klädsel. Hon är ofta 

normativ könad i lila och svart siden och med stora fjäderprydda hattar. Alma är änka och 

lever ensam med sin hund Kapten sedan makens bortgång. Kapten kan ses som korrelativt 

objekt och som ett attribut som symboliserar kompanjonskap. Almas status som ensam 

kvinna diskuteras vidare i delkapitel 4.1.4. 

6 Detta blir en mer central del av handlingen i kommande säsonger. 
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Emmy arbetar i seriens början som paret Frimans kokerska. Av hennes yrke och mer 

praktiska kläder utan större dekorationer, indikeras att hon tillhör arbetarklassen. Det finns 

inget i hennes utseende som direkt avviker från den kvinnliga arbetarnormen. Emmys främsta 

allierade blir hästen Birger som kan ses som ett korrelativt objekt. Hennes kärlek för djuret är 

ofiltrerad och okonstlad, kanske känner hon sig trygg att uttrycka sig där det inte finns 

element av klasskillnader.  

Tora är normativt feminin i sitt utseende och de gånger vi ser henne utan sin 

butiksbiträdesuniform, bär hon enkla kläder som antyder en arbetarbakgrund. Hennes 

utseende indikerar inte att hon gör kön på annat sätt än normen, det är något vi ser först i 

hennes handlingar. Att hon vid vissa tillfällen visas utan huvudbonad utomhus visar att hon är 

yngre och ogift.  

4.1.3 Metaforer 

I teorin presenterades det hur Machin och Mayr (2012:163-164) menar att metaforer kan 

influera vår uppfattning av olika saker och att de även kan inneha latenta betydelser, även om 

de verkar förmedla en särskild innebörd. Det är inte alltid som karaktärerna direkt säger eller 

visar vad de menar och vissa sekvenser kan ses som metaforer för övergripande teman. 

Liknelser kan också användas för att understryka en åsikt eller en poäng. 

Metaforer i tal används genomgående i serien för att addera en viss dramatisk effekt och 

indikera ett motstånd mot eller försvar av den patriarkala diskursen. “Lagen är en åsna!”, 

säger Dagmar i tredje avsnittet om att Axel har rätt att ta barnen från Lottie, något som är 

befängt enligt Dagmars åsikt. Axel säger i första avsnittet att Dagmar “har huvudet i det blå” 

för att hon vill få till förändringar i samhället, vilket indikerar hur orealistisk tanken på 

kvinnors rösträtt verkar för honom. Frithiof säger i det tredje avsnittet att 

Specerihandlarföreningen måste “dra åt tumskruvarna”, när han propagerar för att de måste 

motarbeta Svenska Hem ytterligare. Detta kan ses som en normativt manlig kommentar, med 

ett bildligt hot om våld, och adderar även till uppfattningen att Frithiof är seriens antagonist. I 

det tredje avsnittet liknas kvinnornas kamp mot Specerihandlarföreningen vid berättelsen om 

David och Goliat. Detta ger ytterligare legitimitet till deras kamp och till den feministiska 
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diskursen, då David vinner över den avsevärt mycket större och mer erfarne krigaren Goliat 

genom att ha rätten (eller Gud) på sin sida.  

Hemmet är en viktig del av sekelskifteskvinnans liv och vardag. Är hon gift utgör hemmet 

hennes sfär och ansvar, men hon är också begränsad till det då stora delar av det offentliga 

rummet inte är tillgängliga för henne (se vidare diskussion i delkapitel 4.2.3). I Lotties fall 

förbjuder Axel henne uttryckligen att lämna hemmet under vissa tider (se delkapitel 4.2.1). 

Lottie liknar, i avsnitt tre, deras hem vid ett fängelse. Metaforen är stark, men inte långsökt då 

kvinnor som Lottie, generellt ofta var ytterst begränsade till hemmet och var tvungen att ha 

lov att röra sig utanför dess väggar. Detta blir särskilt påtagligt då Axel specifikt sagt att hon 

inte får lämna hemmet som hon vill.  

Termen “vårt hem” används av både Lottie och Axel för att vädja till den andra och kan även 

ses som en symbol för deras ojämlika förhållande. När Lottie använder sig av uttrycket är det 

för att hävda sin rätt till hemmet och motsätta sig de traditionella könsrollerna som innebär att 

hon är underordnad Axel. Detta möter Axel med ett stort motstånd. Scenen äger rum i avsnitt 

ett, då Axel ovetande kommer in på Svenska Hems första möte och ilsket vill kasta ut alla ur 

“sitt hem”. Lottie svarar då: “Vårt hem”. Axel säger argt: “Inte ett ord sa jag!”. I det tredje 

avsnittet är det istället Axel som använder termen och det kan ses som ett sätt för honom att 

hålla fast vid deras samvaro, eftersom risken för skilsmässa blir alltmer påtaglig. I scenen vill 

Lottie att Axel ska gå till pressen med Specerihandlarföreningens cirkulärskrivning, något 

Axel starkt ifrågasätter då han menar att det är en konfidentiell handling. Lottie säger: “Jag 

skäms, vet du det, när jag tänker på att det är pengar från sådana som dem som har bekostat 

det här som ska föreställa mitt hem!”. Axel svarar: “Vårt hem, väl?”. Det är även vid detta 

tillfälle som Lottie använder sig då av ännu en metafor och säger att det inte längre är ett hem 

utan ett fängelse.  

Axel och Lotties sovrum används också som en allegori, både för deras relationsstatus, men 

också vad gäller könsroller. Sovrummet i sig är ett rum med attribut som närhet och samliv, 

vilket gör det till en lämplig liknelse för parets intimitet. Från att de till en början klär om till 

nattkläder tillsammans samtidigt som de småpratar och avslutar i att somna i en omfamning, 

till att de knappt talar och somnar, var och en vända åt varsitt håll. När parets relation är i 

riktig fara sover Lottie hos barnen, vilket kan ses som ett motstånd mot Axel och den 
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traditionella könsrollen. I första avsnittet utgör sovrummet en harmonisk och förtrolig plats 

där paret gör sig redo för natten. Axel hjälper Lottie av med korsetten, samtidigt som de 

samtalar. Lottie försvinner sedan bakom en skärm, för att sedesamt byta om till sina 

nattkläder. Detta trots att de är gifta och uppenbarligen har varit intima med varandra då de 

har barn, vilket säger en hel del om synen på kvinnans sedlighet. Den nakna kvinnokroppen 

skall hållas skyld. Skärmen kan således ses som en symbol för det avstånd som finns mellan 

dem på grund av könsroller.  

Att hänvisa till kvinnorna i Svenska Hem som män är en effektiv liknelse för att visa hur de 

bryter mot könsnormen. Hur kvinnorna väljer att svara är också ett sätt för dem att fortsätta 

reproducera och befästa sina avvikande könsroller. Ett exempel på detta är då Dagmar och 

Kinna sitter på restaurang, där alla andra gäster är män (vidare diskussion kring det offentliga 

rummet ses i delkapitel 4.2.3) och ivrigt diskuterar rösträtten. Servitören stirrar på dem och 

fnyser, uppenbart uppbragt över samtalsämnet. Dagmar kommenterar: “Strunt i den, de är 

värre i London”. Servitören avbryter sedan samtalet, då han kommer med en karaff och säger 

med ett överlägset leende “Varsågoda, mina herrar”. Dagmar replikerar: “Tack så mycket, 

söta fröken”. 

Att Dagmar har förblivit ogift har antagligen sin grund i att hennes far stoppade hennes 

förlovning med ungdomskärleken Ruben, på grund av Rubens judiska härkomst. Detta verkar 

ha varit ett djupt trauma för henne då hon fortfarande, flera decennier senare, har starka 

känslor för honom. En symbol för detta är hennes medaljonghalsband som innehåller ett foto 

på Ruben som ung. medaljongen kommer genom serien att symbolisera kärlek och förlust. I 

första avsnittet ser vi hur Dagmar tar upp halsbandet och ler mot fotografiet inuti. Hon ler och 

suckar sedan lite innan hon stänger medaljongen och lägger tillbaka den. Det känns som en 

vanehandling, vilket gör att man kan anta att Dagmar ofta tittar på Rubens fotografi och 

fortfarande har starka känslor för honom. I det andra avsnittet sitter Dagmar vid Rubens 

nygrävda grav. Hon lägger en sten på jorden istället för en blomma i enlighet med judisk 

tradition och tar sedan av sig medaljongen med fotografier på Ruben och henne, smeker hans 

foto innan hon lägger medaljongen ovanpå jorden. medaljongen som hon bevarat så 

omsorgsfullt under alla dessa år har varit en symbol för hennes hopp, men nu finns det inte 

längre något hopp för Dagmar och Ruben. 
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Den manlige hjälten som en räddare i nöden är inte särskilt frekvent förekommande i Fröken 

Frimans krig. Dock finns en viss liknelse för den starka mannen då Jon anställs som dräng 

för att lyfta de tunga artiklarna och utföra annat tyngre arbete som man anser inte vara för 

kvinnorna. Det faktum att de fortfarande anser att det krävs en man för den typen av manuellt 

arbete, visar att karaktärernas syn på jämställdhet och könsroller fortfarande är skev trots att 

de annars är så progressiva. Det finns inte heller något uppenbart i Jons gängliga fysik som 

indikerar att han skulle kunna sköta dessa uppgifter bättre än kvinnorna. Detta skulle kunna 

vara ett medvetet val av serieskaparna för att understryka paradoxen i att 

kvinnosakskvinnorna fortfarande anser män överlägset anpassade och skapade för vissa 

uppgifter. Även för Jon verkar det tydligt, att det är mannens sak att skydda kvinnorna, vilket 

kan ses i de två tillfällen han får möjlighet att vara mer utåtagerande och inneha agentskap. 

Jon är annars en mycket tillbakadragen och fåordig ung man. Vid det första tillfället, i andra 

avsnittet, ska Jon jaga bort hotfulla män utanför butiken. Tora protesterar, men Jon menar att 

det inte finns någon annan att ta itu med dem. Detta trots att han tillsammans med kvinnorna 

har numerärt överläge och att de hade kunnat lösa situationen gemensamt. När han sedan blir 

misshandlad av männen, är det Emmy som kommer till hans undsättning och visar att det inte 

handlar om kön, utan om civilkurage. I sista avsnittet är det dock Jon som står för 

räddningsinsatsen, då Tora blir antastad av tre män, och han får för en stund inneha rollen 

som den traditionella manliga hjälten. 

4.1.4 Kärnfamiljen och motsättningar 

Den självklara heteronorm, som präglade sekelskiftets Sverige starkare än idag, är tydlig 

genom säsongen. Det rådande idealet under tidigt 1900-tal är en kvinna som viger sitt liv åt 

sin familj som hustru och mor. Det är mannen som fattar besluten och även den som står för 

försörjningen. I serien belyser man flera olika aspekter på hur karaktärer motsätter sig den 

heteronormativa kärnfamiljen; dels i Kinnas indikerade homosexualitet, men även hur både 

hon och Dagmar valt bort äktenskap och lever ensamma. Att leva själv är acceptabelt i vissa 

fall, som vad gäller Alma vilket diskuteras nedan, men är generellt något som ses som 

avvikande. En ensam kvinna anses inte heller passande som fostermor. Detta diskuteras också 

vidare nedan.  
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Att Dagmar och Kinna väljer att leva själva istället för att gifta sig, ses alltså som udda och 

något som förlöjligas. Det finns inte förståelse för att det finns andra familjekonstellationer än 

mamma, pappa och barn. Att välja bort äktenskapet måste tyda på något ännu mer avvikande 

i beteendet än radikala åsikter, till exempel homosexualitet. I Dagmars fall har hon, som 

nämnt, valt att leva ensam eftersom hon fortfarande har känslor för Ruben, något som inte 

finns med i reflektionerna kring varför hon inte gift sig. Resonemanget kring Dagmars 

situation ses i första avsnittet och sekvensen visar hur stark äktenskapets betydelse och 

självklarhet är liksom de fördomar som självständiga kvinnor möter. Att Dagmar ses mer som 

en man än kvinna kan också påverka andras uppfattning om henne som mindre känslosam, då 

män ansågs vara mer rationella än känsliga. Sekvensen inleds med Axel som säger att han 

inte tror att Dagmar ser sig själv som kvinna, utan mer som en man i kvinnokläder, och Lottie 

undrar då om Dagmar skulle vara lesbisk. Axel verkar tycka att det är befängt. Lottie säger att 

Dagmar kanske “hade varit annorlunda om hon hade fått uppleva det som är kvinnans lycka - 

ett hem, en make, barn att älska”. Axel berättar om Dagmar och Rubens förlovning och säger 

att Dagmar själv förstod att det som hände var för det bästa: “Mycket kan man säga om den 

gamla nuckan, men sentimental är hon inte”. Scenen övergår till Dagmar i gästrummet där 

Dagmar tittar på medaljongen som nämndes ovan i delkapitel 4.1.3, vilket framhäver hennes 

mer känslosamma sida.  

I den första säsongen indikeras Kinnas känslor för Dagmar, men hennes homosexualitet, eller 

homosexualitet överhuvudtaget, berörs inte mer på djupet utan indikeras enbart genom 

Kinnas blickar, minspel och gester. I seriens andra avsnitt är det tydligt att hon är både 

upprörd och besviken över Dagmars förlovning. Antagligen grundar sig detta inte bara i 

romantiska känslor utan även i att hon anser att Dagmar sviker saken samt att förlovningen 

utgör en plågsam påminnelse att Kinna aldrig officiellt kommer att kunna dela sitt liv med en 

partner. Detta är en orättvisa som självfallet är en stor sorg för henne och som hon omsätter i 

ilska och blir utåtagerande. Genom nära bildutsnitt för dessa sekvenser som visar på hennes 

känslospel och gester som en hand för magen, som för att stilla sitt inre, får publiken en viss 

förståelse för Kinnas osympatiska beteende. I scenen i andra avsnittet utbrister Kinna: “Du 

tänker verkligen göra det? Du, av alla människor, ska gå och gifta dig?”. Dagmar svarar ja, 

men understryker att hon inte tänker ge upp sin självständighet, svika sina vänner eller ideal 

samt att “Om min bästa vän kunde vara glad för min skull, skulle jag tycka om det. Men om 
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det är omöjligt så tänker jag ändå gifta mig”. Kinna kämpar med gråten och ser efter Dagmar 

som går iväg. I samma avsnitt fäller Kinna kommentarer till Lottie om att arbetet i Svenska 

Hem inte är någon liten bisyssla vid sidan av kvinnans sanna plikter mot det “heliga 

äktenskapet”. Även om kommentaren riktas till Lottie, kan man ana att den egentligen är 

avsedd för Dagmar.  

Det är, som nämnt, inte heller gångbart för en ensamstående kvinna att ta sig an ett fosterbarn 

trots att barnet far illa i sitt hem. En våldsam hemmiljö verkar vara att föredra om den är i 

enlighet med normen. Detta illustreras genom Dagmars kamp för att få bli fostermor till sin 

skyddsling Gunnar, något som barnavårdsnämnden, som är en del av den patriarkala 

strukturen, motsätter sig. Kampen för Gunnar belyser svårigheten att få andra att acceptera 

familjekonstellationer utanför normen samt hur samhällets syn i frågan även påverkar en 

stark feminist som Dagmar, som i denna fråga verkar känna sig underlägsen. Familjelivet 

verkar vara en sfär som är främmande för henne, antagligen då hon saknar erfarenhet av den, 

och därmed något som gör henne obekväm. Att Dagmar har dessa brister kan ses som ett sätt 

att göra henne mer sympatisk och trovärdig för publiken. Hennes främsta allierade i detta är 

Lottie, som kontinuerligt uppmuntrar Dagmar att kämpa för Gunnar. I det andra avsnittet 

besöker Dagmar barnavårdsnämnden för att se över chansen att ta in Gunnar som fosterbarn. 

Handläggaren menar att Dagmar inte är passande då hon saknar en egen bostad och en make. 

Dagmar indikerar ett svagt medhåll i denna dialog, som att det vore löjligt att hon skulle 

kunna göra detta. Detta är även en av de få gånger som vi ser Dagmar ha annat än tro på sig 

själv och sitt eget värde. Likaså när Gunnars bror Henning går bort och Dagmar ska trösta 

Gunnar, indikeras det att hon inte verkar ha erfarenhet av barn eller fysisk närhet. Gunnar 

kastar sig om hennes midja och gråter och efter ett ögonblick lägger hon armarna om honom 

och tar ett djupt andetag, samtidigt som vi får en närbild på hennes ansikte och tecken på de 

känslor som detta rör upp i henne. Senare, då Gunnars far omkommit och Dagmar hyrt en 

bostad, lyckas hon till slut bli fostermor till Gunnar.  

Alma är ett av få exempel på att det inte alltid ses som något avvikande att leva ensam. 

Skillnaden är hennes sociala status som änka samt hennes ekonomiska oberoende. Hon är 

trogen sin avlidne make, samtidigt som hon blir överdrivet exalterad av de flesta män eller 

samtal kring män. Detta kan ses som en hänvisning till tankegångar kring kvinnors sexualitet, 

då en kvinna inte kunde accepteras att ha ett sexuellt förhållande utanför äktenskapet. Tittaren 
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kan anta att Alma saknar denna del av ett förhållande, men verkar samtidigt ganska tillfreds 

med sin situation. Ett exempel på detta ses i det första avsnittet när Alma säger: “Ja, det är 

inget fel på män… det är inte så jag menar. Min salige man, viceamiralen, var en underbar 

man. Men de kan ju också vara lite grova till sättet och hårda… [sväljer] i kroppen”.  

4.1.5 Positionering av tittaren 

Positionering av tittaren är ett sätt att betona särskilda aspekter av karaktärerna eller 

understryka särskilda handlingar, vilket kan vara av vikt då de skapar kön. Blickar och 

bildutsnitt med fokus på ansikten är också ett sätt att etablera en koppling mellan karaktärer 

och med publiken, visa vem publiken förväntas identifiera sig med samt indikera de känslor 

som utspelar sig i karaktären. Tittaren positioneras ofta nära karaktärerna för att understryka 

känslor och dess kraft.  

I Fröken Frimans krig framställs kvinnor som subjekt. De kvinnliga karaktärerna har ganska 

genomgående värde i sig själva och utgör inte en katalysator i mäns narrativ. Objektifiering 

av de kvinnliga karaktärerna finns därmed inte på det sätt som Mulvey (1999) uttrycker och 

kvinnorna saknar inte heller agentskap. Både kvinnor och män är aktiva och agerar, med 

skillnaden att de flesta kvinnor framställs i en positiv dager och de män som förekommer 

främst är karaktärer med mer eller mindre drag från “skurken”.  

Gauntlett (2008) menar att Mulvey inte tar hänsyn till andra aspekter än den manliga blicken 

och att det inom hennes teoribildning inte finns utrymme för andra typer av blickar. Denna 

tv-serie stämmer in i Gauntletts resonemang, men det är sannolikt beroende på typen av 

produktion vad gäller ämne, tema och vilka som skapat materialet. Avsaknaden av explicita 

sexscener, yngre och yppiga kvinnor samt avklädda karaktärer, gör att serien ytterligare inte 

passar in i Mulveys resonemang. Detta innebär dock inte att Mulveys poänger inte är 

träffande vad gäller andra produktioner.  

Det som dock kan stämma överens är Mulveys (1999) allmänna tankegångar angående 

narcissistisk voyeurism, om man ser det ur synvinkeln att produktionen innebär 

empowerment genom media hos en feministisk publik. Att se starka kvinnliga karaktärer kan 

främja det egna identitetsskapandet.  

45 



 

4.2 Maktordning 

Den ojämnt fördelade makten mellan könen och den rådande patriarkala diskursen är tydlig 

genom Fröken Frimans krigs  första säsong. Det kan också diskuteras att det i motståndet mot 

kvinnors emancipation verkar finns en underliggande rädsla för vad kvinnors frigörelse skulle 

kunna innebära i form av maktförskjutning och förändrade könsroller. En avsevärd 

förändring kan självklart uppfattas som ett hot mot en etablerad ordning. Ovissheten kring 

hur ett jämställt samhälle skulle se ut och vad det betyder för den enskilda individen, är en del 

av rädslan som Gauntlett (2008) diskuterar (se kapitel 3.3). Det är något som berörs av både 

manliga och kvinnliga karaktärer. Bland de kvinnliga karaktärerna diskuterar till exempel 

Emmy något raljerande vad som skulle hända om kvinnor var jämställda mannen - skulle 

männen då stå i köket - och Rut menar att det är emot naturen och Guds ordning i likhet med 

Lenz Taguchis (2014) essentialistiska tankefigur. Lottie frågar Axel rakt ut: “Vad är så 

skrämmande med tanken på att en kvinna skulle kunna ha ett värde och rättigheter precis som 

en man har?”. Hon får dock inget svar.  

Nedan diskuteras de traditioner som präglar det dåtida samhället och innebär vissa 

restriktioner för kvinnorna, som antingen gör motstånd mot eller följer normen. Ett annat sätt 

att utöva makt mellan könen är genom ett nedsättande språkbruk eller begränsa spatiala 

utrymmen för kvinnor. 

4.2.1 Traditioner 

Genom sina sociala roller och status set har kvinnorna olika möjligheter och inflytande i 

samhället. Det de har gemensamt är att de genom sitt kön befinner sig i en ställning 

underordnad mannen. Om man använder Dagmar som ett exempel kan man se att hon 

kommer från en borgerlig bakgrund, antagligen övre medelklass, men har genom att inte gifta 

sig utan fokusera på kampen för jämlikhet och jämställdhet fått en förvärvad status som 

rösträttskvinna. Axel hänvisar i första avsnittet till hennes umgänge med “intelligenta 

radikaler” . Dagmar arbetar inte med någon typ av förvärvsarbete, utan har en livränta som är 7

“knapp”. I och med hur Dagmar har valt att positionera sig, alltså hennes motstånd mot 

7 Liksom många andra rösträttskvinnor har hon spenderat tid i England, där suffragetterna kämpade för den 
kvinnliga rösträtten, ofta med militanta taktiker (Björk och Kaijser 2005:22). 

46 



 

normen samtidigt som hon valt att inte arbeta, gör att hon saknar både social och ekonomisk 

status. Om man jämför Dagmar med Kinna, ser man en skillnad mellan tilldelad och 

förvärvad status och hur ett liv utan privilegier kan ses till en karaktärs fördel, då publiken 

antagligen förväntas sympatisera med den hårt arbetande Kinna som gjort en klassresa.  

Under denna tid börjar allt fler kvinnor att utbilda sig och engagera sig politiskt. Kampen för 

den kvinnliga rösträtten blir en brännande punkt för många kvinnor, främst bland de mer 

bemedlade. Äktenskapet är en form av trygghet, socialt och ekonomiskt, oftast på bekostnad 

av den personliga friheten (Björk och Kaijser 2005:23). Det förväntas också att männen ska 

ta hand om sina kvinnliga släktingar. Detta kan ses i den ansträngda relationen mellan 

Dagmar och Axel, där han, trots att han finner hennes åsikter stötande, har en stark 

pliktkänsla - under förutsättningen att hon faller in i ledet och antar en heteronormativ 

könsroll, vilket hon vägrar. Detta kan ses i det första avsnittet efter Axel berättat att deras far 

testamenterat Dagmars mors pengar och alla andra tillgångar till honom, trots att lika arvsrätt 

är lag. Dagmar packar då sina tillhörigheter och gör sig redo att lämna lägenheten, när Axel 

säger: “Jag är fullt beredd att sörja för dig [...] om du bara kan uppföra dig som det anstår ditt 

kön och din ålder så är du mer än välkommen att stanna” (se bild 2). Dagmar visar inga 

tecken på att överge sitt motstånd mot normen utan svarar: “Jag bor hellre på fattighuset än 

på nåder hos dig!”. Hon lämnar sedan lägenheten och tar in på pensionat.  

 

Bild 2. Stillbild från avsnitt ett, Axel försöker visa vem som bestämmer. (Fröken Frimans krig 2013). 

Innan Svenska Hems etablering är det enbart Emmy, Kinna och Tora som har någon form av 

förvärvsarbete och de tre tillhör arbetarklassen. Att Dagmar, Alma och Lottie inte arbetar 
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visar att det finns en skillnad mellan samhällsklasserna. Därmed antyds även att kvinnor från 

olika samhällsklasser inte var helt vanligt förekommande på arbetsplatser . Kinna tror på att 8

hennes hårda arbete ska löna sig och är övertygad om att hon snart ska bli förste kassör med 

två underställda män. Den förväntade befordran uteblir dock, vilket får Kinna att engagera sig 

i Dagmars idé kring ett kvinnligt matkooperativ. I sekvensen där Kinna säger upp sig ser 

publiken henne på sin arbetsplats. Hon tittar upp från sitt arbete för att se sin chef skaka hand 

med en manlig kollega. Männen befinner sig i ett rum bredvid den öppna kontorsyta där 

Kinna sitter. En glasruta finns mellan dem och Kinna, vilken kan ses som symbolisk för 

Kinnas plats i arbetslivet. Hon tillåts vara en del av arbetsstyrkan, men kommer inte längre. 

När kollegan sätter sig vid skrivbordet i sitt nya rum, stänger chefen dörren om dem, följt av 

en närbild på hur någon putsar en mässingsskylt på vilken det står “Förste kassör HR 

Zachrisson”. Kinnas blick faller på skylten, som blir en symbol för att kvinnor inte kan bli 

arbetsledare här, och sedan går hon till sin plats och lägger ned sina saker i en kartong.  

Närvaron av tjänstefolk utgör både en klassmarkör och är ett sätt att iscensätta sekelskiftets 

klassamhälle. Samtidigt skulle det kunna ses som en modern tolkning att visa på 

klasskillnaderna, men tona ned dem för att passa och tilltala den samtida publiken. I serien är 

det främst Axel som ser problem med Lotties förtrolighet med Emmy och menar att 

tjänstefolket måste styras med en fast hand, vilket han även understryker genom att sluta 

näven. Axels relation till Emmy utgör ett komiskt inslag. Axel framställs, trots sin sociala 

ställning och allt övermodigt prat i Emmys frånvaro, som undergiven Emmy i de situationer 

där de båda medverkar. Samtidigt som Emmy saknar makt rent klassmässigt och ekonomiskt, 

har hon ändå en betydande social roll i hushållet och styr köket med järnhand. 

Maktförskjutningen mellan Axel och Emmy ses i ett par olika sekvenser. I det andra avsnittet 

försöker Axel att få Lottie att säga upp Emmy då han ser deras ökade förtrolighet som ett hot 

mot sin sociala roll som mannen i huset. Lottie vägrar och säger att hon betvivlar att Axel har 

mod nog att själv ge Emmy avsked eftersom han knappt vågar säga till när soppan är för salt. 

För att motbevisa henne ska Axel säga till om soppan, men bara en blick på Emmys min gör 

8 Fler kvinnor än någonsin tidigare hade tjänster andra än de tyngsta arbetaryrkena som tvätterskor eller dylikt, 
som till exempel lärare, läkare och journalister. Betty Pettersson blev Sveriges första kvinnliga läroverkslärare år 
1877. Hon var även Sveriges första kvinnliga student och akademiker. Karolina Widerström blev första kvinnan 
att ta läkarexamen i Sverige år 1888. Sveriges första kvinnliga journalist, Wendela Hebbe, anställdes på 
Aftonbladet 1841. Det skulle dock dröja cirka 50 år innan Bansai, Ester Blenda Nordström, blev den första 
kvinnliga undersökande reportern.  
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att han börjar backa. Han säger istället att soppan “undantagsvis, ibland, kan vara för salt” 

och gör sig sedan redo för reträtt medan Emmy tittar efter honom. Hon behöver inte yttra ett 

ord för att visa vem som har makten i köket. När han vid ett senare tillfälle försöker få 

revansch förekommer Emmy honom och lämnar in sin uppsägning, vilket chockar Axel även 

om han också kan uppfattas som lättad att slippa konfrontera Emmy.  

Emmy har inte mycket till övers för män som inte är till någon större nytta “varken här eller 

där”, men hon tror likväl starkt på mannens ställning i samhället. Hon är tydlig med att alla 

ska hålla sig på sin plats, både klassmässigt och vad gäller könsroller. Ett exempel på detta 

kan ses i det första avsnittet säger Emmy till Dagmar: “Folk ska hålla sig till sitt, hög som 

låg. Så fungerar det i världen”. Emmys karaktär präglas av både en bestämdhet och styrka, 

samtidigt som hon har svårt att tro på sig själv på grund av sin tilldelade status. Detta kan ses 

som ett exempel på multipla subjektiviteter, där hon uppför sig på olika sätt i olika 

situationer, men är även ett sätt att få publiken att relatera till Emmy och hennes känslor av 

otillräcklighet. Dagmar uppmuntrar kontinuerligt Emmy att lägga titlarna åt sidan, men det är 

först då hästen Birger är nära slakt som hon i sin sorg kan acceptera Dagmars vänskap på 

jämlik grund. Dagmar har från första stund fullt förtroende för Emmy och det är genom detta 

förtroende Emmy får chansen samt vågar ta steget att lämna livet som kokerska. Detta ses till 

exempel i avsnitt två då Emmy säger: “Jag vet vad jag är. Det vet fröken också. Se på mig. 

Vem skulle tro på den här som föreståndarinna?”, är det en självklarhet för Dagmar att svara 

“Jag skulle”.  

När Svenska Hem ska etableras möts Alma, Lottie, Emmy, Kinna och Dagmar på en 

uteservering för att räkna sålda andelar och även diskutera frågan om män ska få vara 

medlemmar eller inte. Åsikterna i denna fråga visar också på karaktärernas syn på könsroller 

och maktfördelning. Kinna anser inte att män ska få vara med i Svenska Hem, medan Lottie 

inte tycker att det är lika självklart och undrar hur man ska främja jämställdhet utan att 

inkludera män. Dagmar slår dock fast: “Där män är med får kvinnor ingen makt” (se bild 3) . 9

Emmy säger att hon inte vill ha någon makt, men ser samtidigt ingen poäng med män. Alma 

9 Detta är även intressant då det enligt Björk och Kaijser (2005:26-27) var en fråga som diskuterades då 
verklighetens Svenska Hem grundades. Diskussionen kring hur jämställdhet ska främjas utan män är även en 
fråga som är lika aktuell i dagens debatter kring jämställdhet. 
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är osäker och menar på att det finns många sorters män. De röstar genom handuppräckning 

och Alma höjer snabbt handen efter en blick på Lottie, men majoriteten röstar emot män.  

 

Bild 3. Stillbild från avsnitt ett, Dagmar påpekar att kvinnor saknar makt i alla de sammanhang där män är med. 

(Fröken Frimans krig 2013). 

 

Lottie nöjer sig inledningsvis med de sociala roller samhället tilldelat henne, de som hängiven 

mor och god hustru. Hon ifrågasätter inte sina traditionella roller utan sköter dem 

exemplariskt. Hennes uppvaknande till samhällets orättvisor och att det finns mer för henne 

än livet innanför hemmets väggar, är inte smärtfritt och Axels reaktion är inledningsvis 

stereotyp. Lotties intresse för kvinnors rätt initieras redan vid Dagmars första besök, vilket vi 

ser då Axel, Lottie och Dagmar äter soppa. Denna scen ses delvis i bild 4. Sekvensen skulle 

kunna ses som ett dekonstruktivt samtal som Dagmar försöker föra och som faktiskt är början 

till både Lottie och Axels uppvaknande. Det är också tydligt att Dagmar inte backar i sina 

sakfrågor och utmanar traditioner och Axels tidigare dominans i hemmet. 

Scenen inleds med att Axel sörplar ljudligt, medan kvinnorna tyst äter sin soppa. Dagmar ser 

dock lite road ut av detta. Hon tittar på Lottie som ler överseende och fortsätter att äta. 

Dagmar avbryter sedan tystnaden genom att ta upp frågan om rösträtt, vilket kan ses som ett 

sätt att provocera Axel, då han tidigare uttryckligen sagt att hon ska hålla sina åsikter för sig 

själv, men även som ett exempel på motstånd i hopp om att förändra välcementerade åsikter. 

Dagmar vill veta Lotties inställning och vänder sig till henne för att fysiskt demonstrera att 
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det är Lottie som har hennes fulla uppmärksamhet. Lottie drar litet på det, som om hon inte är 

van att andra vill höra hennes åsikt, och säger i en lättsam ton att hon inte är så insatt. 

Dagmar frågar om detta beror på att samhällsfrågorna hör mannen till. Lottie svarar och gör 

samtidigt lite avvärjande gester med handen: “Ja, det betyder inte att kvinnans område är 

mindre viktiga. Tvärtom. Vi styr över hem och hushåll”. Axel säger att de flesta av Sveriges 

kvinnor inte vill ha rösträtt och att “De är nöjda med sin ställning - som Lottie här”. Axel 

sörplar ljudligt igen för att fysiskt återta dominansen av rummet. När Dagmar svarar honom 

med en liknelse om att många slavar i Förenta staterna också var nöjda innan de blev fria, 

avslutar även hon med en ljudlig sörpling. Detta kan ses som en handling för att visa att hon 

tar utrymme precis som Axel.  

 

Bild 4. Stillbilder från avsnitt ett, Axel och Dagmar samtalar om kvinnlig rösträtt. (Fröken Frimans krig 2013). 

4.2.2 Nedvärderande språkbruk 

Det motstånd Specerihandlarföreningen bjuder Svenska Hem indikerar att även om de räds 

alla förändringar som rubbar deras maktbalans, så ser de Svenska Hem som ett särskilt stort 

hot, då dess organisation består av kvinnor. De utgör därmed inte enbart konkurrens, utan 

även ett hot mot specerihandlarnas traditionella värderingar och stereotypiska syn på 

könsroller och maktordning. För att slå ned Svenska Hem innan de hunnit öppna, utövar de 

påtryckningar på mäklare och grossister och anordnar slutligen en regelrätt bojkott genom en 
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cirkulärskrivning. Bojkotten går dock inte som tänkt och det är istället specerihandlarna som 

framhävs som bovarna i både den dåtida pressen och i publikens ögon. Specerihandlarna 

använder sig även kontinuerligt av ett nedsättande språkbruk för att förminska kvinnorna i 

Svenska Hem. Genom generell gruppering av kvinnorna, användningen av termer som 

hänvisar till dem som hysteriska eller galna samt överlexikalisering av termer som 

“fruntimren”, kan fokus flyttas från deras sakfrågor och deras kamp således undermineras. 

Frithiof kallar dem genom serien allt från “fruntimren” till “kacklande höns” och “kjoltygen” 

och döper om butiken till Hemska Sven. Även Rut använder sig av nedvärderande 

benämningar för att svartmåla kvinnorna och således underbygga Frithiofs sak. Ett exempel 

på detta kan ses i det andra avsnittet säger hon till en kund: “Ett kooperativ som drivs av en 

hoper rösträttsivrare..[...] Jag känner inte en enda anständig kvinna  som skulle sätta sin fot 

där”.  

Uppfattningen att kvinnor ska nöja sig med sin lott är påtaglig i Lotties och Axels äktenskap. 

När Lottie vill bli mer självständig använder sig Axel av olika maktmedel för att förtrycka 

henne, från att tvinga med henne till skärgården till att hota med att ta barnen från henne vid 

skilsmässa. Lottie gör både aktivt och passivt motstånd tills dess att Axel inser hur fel han har 

handlat och hon då förlåter honom. I Axel och Lotties relation ser man hur det inte enbart är 

genom explicit nedvärderande termer som de kvinnliga karaktärerna förminskas. Axel 

använder genomgående uttryck som indikerar att Lottie inte förstår eller mäktar med, vilket 

kan ses som i enlighet med rådande samhällssyn att det intellektuella är för männen (Lenz 

Taguchi 2014:32-33). Detta ses till exempel i första avsnittet då Axel säger till Lottie: “Det är 

ingenting av vikt, käraste. Det är bara tråkiga, rättsliga ting som du varken begriper eller 

behöver tänka på”. Lottie ligger tyst bredvid honom i sängen efter denna kommentar och 

blundar. Hon tar hans hand då de ska sova, men sedan öppnar hon ögonen igen och ser 

fundersam ut, vilket indikerar att detta uttalande påverkade henne. Följande dag hittar hon 

tillfälle att replikera “Inget som jag begriper eller behöver tänka på?”.  

När Lottie börjar intressera sig för Svenska Hem, blir Axels ton mot henne och det språkbruk 

han använder hårdare. Han uttrycker tydligt att Lottie brister i sin sociala roll som fru, något 

som inte kan tolereras och han ämnar sätta stopp för det genom att begränsa hennes fysiska 

utrymme. Axel ber inte om hennes åsikt i frågan och försöker heller inte kompromissa, utan 

bestämmer över henne likt en ägodel eller anställd. Hennes försök till protest verkar lämna 
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honom oberörd. Detta indikerar en ojämn maktfördelning i förhållandet, då Lottie inte får 

bestämma själv över sitt liv och sina handlingar. Axel hänvisar både till Svenska Hem och 

Lotties handlingar på ett nedsättande vis. Detta kan exempelvis ses i en scen i det första 

avsnittet. Axel använder sig av termer som att han har “försökt att vara tolerant”, att det är 

“pinsamt” att Lottie engagerar sig i “sådant” och att folk kan tro att han är gift med en 

“rösträttskvinna”. Lottie protesterar och säger att hon bara är engagerad i sådant som rör hem 

och hushåll. Axel säger också att Lottie sitter och “tjattrar” med kokerskan som om de vore 

jämbördiga. Lottie svarar att det är roligt och gör henne lycklig. Axel skuldbelägger då henne 

och indikera att det är honom som Lottie borde prioritera genom att säga: “Jag trodde jag 

gjorde dig lycklig”. Lotties leende försvinner innan hon svarar att han gör henne lycklig - 

“också”. Samtidigt som Axel aggressivt skär sitt kött säger han: “Hur som helst, det får bli 

ändring på det”. Han fortsätter med att säga att Lottie inte får vara borta så många dagar i 

veckan och inte heller på kvällarna. “När jag kommer hem från arbetet vill jag ha en hustru 

som väntar på mig som en hustru bör”. Lottie sitter tyst under hans monolog, men hennes 

ansikte filmas i närbild för varje kommentar och hennes sårade känslor är tydliga. Axel 

fortsätter dock att äta som om inget har hänt.  

Det ska noteras att det även förekommer ett nedsättande språkbruk mellan kvinnorna, 

specifikt är det Kinna som uttrycker sig förringande om och i direkt tilltal till Lottie. Det är 

tydligt att Dagmar, redan vid deras första samtal, sett något speciellt i Lottie och vill ge henne 

en möjlighet att förändras, medan Kinna är redo att avpollettera henne. Kinnas förakt för 

Lottie är tydligt i nästan alla deras dialoger. Kinna ser, som nämnt, ned på den 

heteronormativa tvåsamheten, som hon inte kan ta del av samt som fjättrar kvinnor i hemmet. 

Exempel på detta kan ses i första avsnittet då Kinna säger till Dagmar: “Hon kommer ju 

tillföra mycket, din brors dockhustru”. Ett annat exempel är i andra avsnittet då Kinna svarar 

“Men det hade ingen väntat sig heller, Lottie. Du kommer inte ens vara här när vi öppnar utan 

i skärgårn och passa upp på maken”, när Lottie säger att hon inte kan komma på “en enda 

vettig idé”.  

4.2.3 Det offentliga och det privata rummet 

Vissa miljöer utgör både platser och rum. Miljöer utanför hemmet som restauranger och 

Specerihandlarföreningens lokal är platser, men de tillhör också det offentliga, det vill säga 
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mannens domän. Tillgången till olika utrymmen är en viktig del i den ojämna maktordningen, 

där männen kan vistas fritt både i det offentliga och det privata rummet och kvinnorna ofta är 

begränsade till hemmet eller vissa delar av det offentliga rummet. I delkapitel 4.1.3 

diskuterades det hur Lottie ser hemmet som ett fängelse, vilket kan ses som ytterligare 

indikation på kvinnors begränsade tillgång till utrymmen utanför hemmet.  

Könskodningen manligt och kvinnligt i miljöer, ses i de mer mörka och maskulint inredda 

kontor, restauranger eller mötesplatser jämfört med kvinnornas ljust inredda platser. I det 

privata, som kvinnan rår över, pysslas och donas det av hemmafruar som Lottie. Butikerna 

utgör en metafor för hierarkin, för även om kvinnor förekommer här så är det antingen som 

anställda - och därmed underställda den manliga ägaren - eller som kunder, som handlar åt 

familjen. Den enda kvinnan som uttalat är en ägare av en fastighet eller rörelse är Alma. 

Således kan det diskuteras att Svenska Hem-butiken utgör ett motstånd mot den rådande 

patriarkala makten. Butiken visar hur kvinnorna rent fysiskt tar plats i det offentliga och blir 

ett sätt att manifestera protesten mot det ojämlika maktförhållandet könen emellan. Butiken 

används också för att ytterligare skapa en känsla av autenticitet. 

Exempel på hur restaurangmiljön används för att tydliggöra maktordning mellan könen kan 

ses då Frithiof möter journalisten, för att få till en artikel mot Svenska Hem, i avsnitt två. 

Restaurangen är full av män som dricker och konverserar. Det är här affärer sluts och 

allianser skapas, en plats otillgänglig för kvinnor då det är männens rum. Frithiof etablerar en 

närmare relation till journalisten och skapar förtrolighet genom språkbruk som “Vad säger 

bror, en till?”. Om man jämför detta med den scen i första avsnittet då Dagmar och Kinna 

sitter på en restaurang och dricker och röker, är skillnaderna påtagliga. Alla andra besökare är 

män och det är tydligt att kvinnor inte tillhör vanligheterna här, samt inte ses med blida ögon.  

Paret Frimans hem är inte bara en plats och en kuliss, utan utgör även en meningsbärande 

miljö på många vis samt är ett exempel på det privata rummet. Hallen, ett annars ganska 

opersonligt utrymme, utgör en tydlig del av parets vardag. Det är här Lottie varje dag skyndar 

för att möta Axel efter hans arbetsdag. Sekvensen där han kommer hem används 

återkommande för att belysa maktbalansen mellan Lottie och Axel under säsongens gång, 

från att Axel är den som bestämmer i förhållandet, till att Lottie tar plats som hans jämlike. I 

första avsnittet ser vi denna interaktion för första gången och det är då tydligt att de till en 
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början lever i ett mycket traditionell förhållande. Scenen inleds med att Axel kommer hem 

och ropar “Hallå”, vilket får Lottie att skynda ut i hallen för att ta hans ytterkläder och hänga 

upp dem. Han inväntar att hon ska göra detta och de stereotypa könsrollerna är påtagliga. De 

kysser varandra och hon frågar om hans dag och han får möjlighet att beklaga sig angående 

triviala händelser, men frågar inte hur hennes dag har varit.  

Den tidigare maktobalansen mellan Axel och Lottie börjar skifta till Lotties fördel vid det 

andra tillfället då vi får se hur Axel kommer hem från arbetet. Det är fortfarande i det första 

avsnittet. Lottie har gått emot Axels vilja och låtit ett möte för att locka medlemmar till 

Svenska Hem hållas i deras hem. Hon har sedan hemlighållit detta för honom och antagligen 

inte trott att han skulle komma hem då han skulle vara på möte med 

Specerihandlarföreningen. När Axel ropar “Hallå” i denna scen, hör Lottie honom inte och 

kommer inte för att möta honom som vanligt. Han går därför in i lägenheten med en 

förbryllad min. När han inser vad det är för möte, blir han arg. Lottie blir först nervös och 

ställd, men i takt med Axels utskällning verkar hon få mer mod. Till slut skriver Lottie under 

Svenska Hems andelslista som en protest mot Axel och efter en blick på Axel ställer hon sig 

symboliskt bredvid Dagmar och visar således med sin fysiska placering var hon placerar sin 

lojalitet i frågan. Det är också intressant att notera hur Axels åsikter kring vilka som får 

befinna sig i parets hem är det som han anser har störst betydelse, när ett av hans argument 

mot kvinnors rösträtt är att kvinnan är den som styr över hemmet.  

I det andra avsnittet har Lotties engagemang i Svenska Hem ökat, vilket upprör Axel då han 

anser att Lottie i och med detta brister som hustru. Detta kan ses då Axel kommer hem, med 

blommor i handen, och ropar som vanligt, men får inte heller denna gång något svar. Han 

lägger därför själv upp hatten och hänger upp rocken. I köket sitter Lottie med Emmy och 

pratar livsmedelsprodukter till Svenska Hem. I det tredje avsnittet är spänningen mellan Axel 

och Lottie påtaglig. När Axel kommer hem går han in utan att ropa något och tittaren hör 

samtidigt Lotties röst som läser Rida rida ranka . Ett av barnen hälsar och säger att de läser 

saga, medan Lottie stirrar ned i boken. I avsnittets slut, då Axel har insett sina misstag, är det 

omvända roller och Lottie är den som kommer hem. Axel möter henne och frågar om hennes 

dag. “Bra”, säger hon först lite avvaktande, innan hon skrattar och fortsätter: “Väldigt bra 

faktiskt”. Axel hjälper henne av med ytterkläderna, precis som hon gjorde för honom i första 

avsnittet. “Men det är skönt att komma hem”, tillägger Lottie och tar hans hand, vilket är den 
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indikation på tillgivenhet som han behöver. Han brister ut i gråt och tar henne i famnen. Hon 

kramar om honom och låter honom gråta ut.  
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5. Slutdiskussion 

Initialt ville jag studera tv-serier som marginaliserar, objektifierar och osynliggör 

kvinnohistoria då det finns gott om exempel på detta, men fann det sedan kontraproduktivt. 

Det kan diskuteras att om man vill förändra och utmana diskurser är det då bäst att analysera 

sådant som är uppenbart diskriminerande eller fokusera på och lyfta fram det som gör det 

motsatta. Fröken Frimans krig har hyllats för att gå emot strömmen och på ett realistiskt sätt 

skildra kvinnors situation under tidigt 1900-tal, även om det också mött kritik att det inte är 

historiskt korrekt nog. Miniserien har dessutom åtnjutit stora framgångar i en bred tittargrupp 

inkluderande både män och kvinnor i olika åldrar. Detta visar att påståenden kring mäns 

bristande intresse för historier som fokuserar på kvinnor snarast är ett sätt att fortsätta 

reproducera en rådande patriarkal diskurs, snarare än en vedertagen sanning. Genom analys 

av Fröken Frimans krig ville jag undersöka hur de kvinnliga karaktärerna skapar kön i 

seriens första säsong. Viktiga aspekter av detta var att se vilka roller som skapas för kvinnor, 

vilken tillgång de har till olika spatiala utrymmen och hur maktordningen ser ut, samt sedan 

resonera kring denna framställning och dess påverkan på både samhälle och det enskilda 

identitetsskapandet. 

Sekelskiftet innebar stora förändringar för kvinnor. Allt fler “respektabla” kvinnor gjorde 

revolt genom att utbildade sig, arbeta och engagera sig politiskt. Dock ställdes även de 

engagerade inför valet mellan saken och maken, som Elin Wägner skall ha uttryck det (Björk 

och Kaijser 2005:23). Fröken Frimans krig skildrar denna tid av förändring på ett tydligt vis. 

Den rådande patriarkala strukturen är tydlig, liksom den patriarkala diskursen. Det finns dock 

en diskurs som tävlar om utrymme, vilket är den feministiska diskursen. Det är den som 

framhävs som det rätta i serien, vilket narrativets moraliska kompass leder publiken att se. 

Det är tydligt att Dagmar och de andra kvinnorna är hjältarna som slåss mot samhällets 

förtryck och att det är dem tittaren skall identifiera sig med. Seriens budskap handlar om 

jämställdhet och rättvisa, med utgångspunkt att kvinnan självklart ska ha rätt att rösta, arbeta 

och leva ett självständigt liv. Man använder sig av ett tydligt David och Goliat-narrativ, vilket 

även refereras till som en metafor i det tredje avsnittet. Det feministiska budskapet är dock på 

en så pass basal nivå att serien kan tilltala en stor målgrupp. Den lättsamma tonen bidrar 

också till en lättillgänglig och underhållande serie som ger alla, från unga till äldre, chansen 
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att ta del av dramatiserad kvinnohistoria som ofta marginaliseras i allt från historieböcker till 

media.  

Dramers kommunikativa styrka ligger i återskapandets autenticitet och i att förmedla känslor 

på ett visuellt kraftfullt vis. Publiken ser ofta enbart en sida av historien och serieskaparna har 

i uppgift att välja ut det mest meningsskapande, något som självfallet blir subjektivt. 

Problematiken ligger i när vi enbart har en viss kategori av kvinnlig representation att tillgå. 

Tidigare forskning (Fagerström och Nilsson 2008; Jarlbro 2006) och teori (Machin och Mayr 

2013; Butler 2002) tydliggör att vi påverkas i mycket stor utsträckning av det vi ser på tv. I 

arbetets början ställdes frågan om och hur en jämlik framställning av kvinnohistoria kan 

påverka det kvinnliga identitetsskapandet. Den slutsats som jag drar av detta arbete är att om 

representation saknas, fortsätter vi att reproducera rådande patriarkal diskurs och dess 

stereotypa könsroller. I och med att utbudet breddas, breddas även möjligheterna till olika 

identiteter, varför serier som Fröken Frimans krig  spelar en oerhörd viktig roll. 

Representation av olika typer av sociala roller och av olika könsroller är av vikt, liksom att 

visa motstånd mot den hegemoniska patriarkala diskursen. Genom de val som görs av 

kommunikativa element representeras inte bara världen, utan den även skapas. Att 

kontinuerligt reproducera en ojämställd verklighet i media, gör detsamma i verkliga livet. 

Kvinnor är egna individer, som visserligen kan vara någons fru, mor eller syster, men 

sannerligen inte skall definieras enbart utifrån detta. Det är då av ytterst vikt att fler kvinnor 

som visar olika tolkningar av könsroller, sociala roller och karaktärer representeras i media.  

Fröken Frimans krig är ett bra exempel på hur framgångsrik en serie med representation kan 

bli och vilka positiva konsekvenser det kan få. I serien understryks kvinnornas rättvisa kamp 

mot samhällets trångsynthet och patriarkala uppbyggnad, ett tema som publiken kan 

reproducera i den egna vardagen. Flera män får anta rollen av skurkar eller på annat sätt 

utgöra ett motstånd, men de ges också utrymme för förändring och försoning. Dagmar och 

Kinnas kontrast ses initialt i svägerskan Lottie, men även i specerihandlare Johannessons 

hustru Rut, som båda representerar de traditionella och normativa könsrollerna. Lottie är 

ganska undfallande och mild i sitt sätt, men då Dagmar introducerar en ny värld för henne vill 

hon vara en del av den, till skillnad från Rut som är fastcementerad i sin roll som hustru. 

Kvinnorna i serien är inte en homogen grupp stöpta i en och samma form och de tycker inte 

lika i alla frågor. Deras olikheter betonas, liksom hur det bidrar till utvecklingen av 
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karaktärerna då de lär sig av varandra. Seriens budskap kan därför inte enbart anses handla 

om jämställdhet, utan även om vikten av olikheter. Det finns inte ett sätt att vara på. De olika 

sociala roller som presenteras visar på en mångfald och stereotypiska könsroller utmanas av 

karaktärerna på olika vis. Således visar man att det även finns många olika sätt att “göra 

kön”. Karaktärerna kan lika gärna platsa i en samtida produktion; Kinna som är en kvinna i 

karriären och ställs inför samhällets trångsynthet gällande hennes läggning, eller Lottie som 

dras mellan två världar, frihet versus tradition, och gör allt för att räcka till. Samtidigt som 

serien belyser patriarkatets påverkan på det dåtida samhället och hur långt vi har kommit, ser 

vi även hur mycket som fortfarande är detsamma över hundra år senare. Genom 

dekonstruktion av begrepp och att visa olika versioner av sociala roller där ingen version är 

mer rätt än någon annan, kan en förändring äga rum. Som Lenz Taguchi (2014) menar så 

måste en dekonstruktion ske för att en rekonstruktion skall vara möjlig. Genom att skapa 

olika former av representation i media, kan andra roller än de stereotypa bli mer 

lättillgängliga och bredda grunden för det kvinnliga identitetsskapandet.  

En person i privilegierad position kommer dock sällan att vilja ge upp sin ställning till förmån 

för någon annan. Ideologi kan även fördunkla hur makt upprätthålls och dölja konstruktionen 

av ojämställda samhällen, vilket förhindrar oss från att se alternativ till den dominanta 

ordningen. När ens identitet är sammankopplad till diskursen, försvåras möjligheten att se 

andra alternativ ytterligare. Man gör därför allt som står i en ens makt för att förhindra den 

hotande förändringen, precis som vi ser Specerihandlarföreningen göra. Genom språkbruk 

kan de som utgör ett hot svartmålas och förringas. Ett annat sätt är att begränsa tillgången till 

spatiala utrymmen. Lottie kommer att se sitt hem, det vill säga det privata rummet som 

ansetts vara kvinnans sfär, som ett fängelse, vilket symboliserar de osynliga kedjor som 

fjättrade dåtidens kvinnor. Även i vårt moderna samhälle har vi en ojämlik tillgång till det 

offentliga rummet, som så länge varit nära förknippat med mannen. Rädslan för att vistas där, 

särskilt under vissa tider på dygnet, på grund av hot om våld och övergrepp är ett sätt att 

inskränka kvinnors rörelsemönster. Andra platser som till stor del fortfarande är stängda för 

kvinnor är styrelserummen inom privat verksamhet , liksom Kinna inte kan ta sig in på andra 10

sidan glasfönstret till tjänsten som förste kassör.  

10 Som exempel kan man se på börsbolagens styrelser där endast fem procent av styrelseordföranden är kvinnor 
(SCB 2017). 
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Av vikt, när man diskuterar relationen mellan en tv-serie och presentation av det förflutna, är 

att fundera på syftet med produktionen. Denna miniserie är en dramatisering av historia och 

således inte ett historiskt dokument, vilket är viktigt att ha i åtanke. Alla detaljer i miljö, 

rekvisita, kostymer och liknande ger oss en känsla av autenticitet för att vi skall kunna 

uppskatta den berättelse som är själva syftet med serien. Det har även påpekats av skaparna 

att man enbart hämtat inspiration från Anna Whitlock och att detta inte på något sätt skall 

återge hennes historia. Serien har mött kritik för att inte vara tillräckligt verklighetsförankrad 

vad gäller representation av arbetande kvinnor, vilket ger upphov till frågan vad är av vikt i 

en dramatiserad historieproduktion? Är det att vara en minutiöst korrekt återgivelse av det 

förflutna eller framhäva vissa aspekter av historien samt att underhålla tittaren? Att återge 

historia är att återge en tolkning och erbjuda publiken ett begränsat material. Även etablerade 

historiker kan endast tolka det källmaterial som finns tillgängligt och har inte en universell 

sanning. Därmed skulle det kunna hävdas att det är känslan av autenticitet som är av vikt för 

en tv-produktion, snarare än att den har rent dokumentäriska kvaliteter. Vidare är det av 

intresse att se på vad serien säger om vårt moderna samhälle, kanske snarare än om det 

dåtida, och vilka teman och ämnen man väljer att belysa. När dramatiserad kvinnohistoria ges 

utrymme i media, ges även en mer nyanserad bild av det förflutna och andra diskurser tillåts 

på allvar utmana den patriarkala. Kameravinklar kan också hjälpa till att framhäva vissa 

kvaliteter hos karaktärerna. Genom att inte objektifiera kvinnor och likaså ge dem mer fysiskt 

utrymme påverkar man publikens syn på karaktärerna. Det är då inte längre den manliga 

blicken som får råda. Kvinnorna är inte inkluderade baserat på fysiska kvaliteter, utan på 

karaktärernas personlighet och djup. Detta ses tydligt i Fröken Frimans krig. Tittaren 

positioneras nära för att understryka känslospel och görs delaktig i ett intressant drama med 

substans.  

Självklart ser jag inte enbart ett behov av fler tv-serier och filmer som erbjuder en bredd inom 

dramatiserad kvinnohistoria, utan även av ytterligare forskning inom området. Genom att 

belysa ojämställdhet på olika plan och arbeta för att rekonstruera vedertagna sanningar och 

uppfattningar kan vi sakta men säkert gå en mer jämställd verklighet till mötes.  
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Bilaga 1 - Butlers kritiska analys 
SAMPLE NARRATIVE ANALYSIS 

Analysis of polysemy 

This is the core portion, the most important part, of your analysis. In this segment you should analyze 
the ideas that underpin programs. 

1. What meanings, what discourses, are encoded on the text, presented for the viewer to decode? 
Outline the issues involved and then flesh out that skeleton with details from the program. 

2. Are some meanings emphasized over others? Are some presented positively and others 
negatively? How? In other words, what attitude or perspective toward those meanings does 
the show take? Does the program seem to have a “message”? For example, if it’s a program 
telling a story about a woman getting an abortion, does it support or condemn her decision? 

3. What characterizes the preferred viewer of this program? That is, what sort of viewer does 
this program seem to be designed for? What potential does the program offer for alternative 
interpretations, for what might be called “against-the-grain readings”? 

Analysis of Program Structure: Flow, Segmentation, and Interruption 

To effectively analyze a text’s polysemy you must break down its overall structure and visual/sound 
style. This is where you explain how a program takes a perspective toward a certain meaning or issue. 

1. What recurring dilemma underpins the narrative of every episode? That is, what general 
dilemma is repeated every week? What is the program’s continuing narrative problematic? 

2. Using one or two episodes to illustrate your argument, explain how a specific enigma is 
played out in one narrative on a particular week/day. How does this one individual episode 
illustrate the general dilemma of the program? How does the narrative come to an 
(inconclusive) conclusion? 

3. How is the program segmented? Where are the commercials inserted? How is the narrative 
segmented in order to fit between the commercials? (It would probably be useful for you to 
list the timing of all of the scenes and commercials in this episode as you prepare your 
analysis.) 

4. What do the commercials suggest about the target audience, the preferred viewer, of the 
program? Does the polysemy of the commercials support or contradict the meanings of the 
program? 

Analysis of Visual/Sound Style 

Begin by choosing a single scene from one episode of your program. List all of the shots for that 
scene. Draw a bird’s-eye-view diagram of the positions of the actors, furniture and cameras. 

1. How does the mise-en-scene contribute to this episode’s narrative? In other words, how do the 
elements of mise-en-scene communicate aspects of the story to the viewer? 
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2. Which mode of production was used—single-camera or multiple-camera? What 
advantages/disadvantages does this mode offer the program? How does it affect what the 
program can and cannot do? 

3. How does the organization of space through editing support the narrative? How does the 
variation of framing (long shot, close-up, etc.) influence our understanding of the scene? 
What sort of rhythm (fast? slow?) is used in the scene and why? Does the editing pull us 
closer to the characters or distance us? 

4. How do elements of music, dialogue, sound perspective, or sync help to construct the story in 
this episode? What do they emphasize or deemphasize?  

5. What do the credits tell the viewer about the program? Specifically, what do they indicate 
about the show’s narrative or polysemy? What do the credits re-establish each week? 

(Butler 2002:354) 

Dekonstruktion av en scen 

1. How is the scene’s space, the area in which the action takes place, introduced to the viewer? 
Does an establishing shot occur at the start of the scene (or later in it)? 

2. What is the narrative purpose or function of each shot? What does each shot communicate to 
the viewer about the story? 

3. Why was each shot taken from the camera position that it was? Do these angles adhere to the 
180°rule? Is screen direction maintained? If not, why is the viewer not disoriented? Or if the 
space is ambiguous, what narrative purpose does that serve? 

4. If the characters move around, how does the editing (or camera movement) create transitions 
from one area to another? 

5. Is an alternating editing pattern used? Is shot-counter shot used? 
6. How does the camera relate to the character’s perspective? Are there point-of-view or 

subjective shots? If so, how are those shots cued or marked? That is, what tells us that they 
are subjective or point-of-view shots?  

7. Is matchonaction used? Are there jump cuts?  
8. How does the last shot of the scene bring it to a conclusion? 
9. In sum, how does the organization of space by editing support the narrative? 

(Butler 2002:160) 
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