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ABSTRACT  

Titel: ”Strong like a woman” - En kritisk diskursanalys av Netflix kategori ”Serier med en 

stark kvinnlig huvudkaraktär” utifrån ett feministisk medieteorietiskt ramverk  

Nivå: C-uppsats i Medie-kommunikationsvetenskap HT18  

Författare: Tilda Hellman  

Handledare: Matilda Tudor  

Handling: Uppsatsens syfte är att analysera och problematisera Netflix kategori ”Serier med 

en stark kvinnlig huvudkaraktär” utifrån valda begrepp inom feministisk medieteori. Det 

valda teoretiska ramverket och tidigare forskningen låg som grund för hur 

problemformulering skapats. Den valda metoden var kritisk diskursanalys baserat på den 

formulerad av Norman Fairclough och genomfördes med hjälp av dennes verktyg den 

tredimensionella modellen, som undersöker diskursiv praktik och text i relation till den 

sociala praktiken. Detta kombinerades även med en innehållsanalys för att ge en bredare 

förståelse för materialet, samt verktyg för att kunna nå en mer övergripande konklusion över 

kategorins struktur och dess innebörd. Resultatet visade både på en historisk utveckling, men 

även på en komplex reproduktion av maktförhållanden inom medieproduktion.   

  

Nyckelord: femininet, representation, TV-serie, Netflix, post-feminism, kritisk diskursanalys  
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1 Inledning  

Utbudet av TV-serier är idag större än någonsin. Streamingtjänster som Netflix producerar 

mängder av serier i varierande genrer, både serier producerat av tjänsten själv, men även en 

stor mängd annat material. För att filtrera det stora utbudet av serier så har Netflix, likt andra 

plattformar, skapat olika kategorier för att guida åskådaren genom tjänsten. De olika 

benämningarna på kategorierna som presenteras är delvis breda, exempelvis ”Populärt just 

nu” eller ”Dramaserier”, men kan även vara mer specifika så som ”BAFTA-belönade-serier” 

eller som kategorin ”Slötittande”. Det som visas för användaren är baserat på algoritmer1, vars 

teknologi hålls delvis i sekretess av företaget. Det vi vet är att den baseras på åskådaren, hur 

mycket tid denne lägger på en viss genre eller serie, och hur denne sen placeras in i en viss 

grupp som i sin tur får olika förslag på kategorier presenterade för sig (Wired, 2017).   

Utifrån mitt egna användande av Netflix så intresserade jag mig speciellt för kategorin ”Serier 

med en stark kvinnlig huvudkaraktär” som uppenbarat sig på startsidan av mitt konto. Netflix 

hade presenterat ett urval av serier som skulle innehålla kvinnliga karaktärer som uttrycker en 

stark ståndpunkt, vilket fick mig att fundera på vad det egentligen är som utgör denna typ av 

kategorisering. På vilket sätt uttrycker dessa serier stark femininitet? Och vad kan 

kategoriseringen säga om våra samtidiga värderingar kring femininitet?  

Hierarkiska värderingar kring hur kön framställs är inte alltid uppenbara inom medierna. Det 

kan därför vara av värde att granska hur dessa diskurser formas, det vill säga dessa idéer kring 

hur vi talar om något. Michelle Lazar (2007) lyfter vikten av att kritiskt granska denna typ av 

diskurser för att blottlägga hegemoniska maktstrukturer utifrån dess kontext. Hon betonar hur 

en kritisk diskursanalys som benämns som feministisk, har möjligheten att bidra till att 

förändra strukturer, vilket således är metoden som denna studien använt sig av. Den kritiska 

diskursanalysen kan ta en position där man vill avslöja och göra motstånd mot en social 

ojämlikhet, som kan yttra sig som begränsningar gällande könsroller (Lazar 2007 s. 142, 

Schiffrin & Hamilton 2008 s. 352). Det är därmed av intresse att granska denna kategori då 

det kan tänkas säga något mer övergripande kring dessa värderingar.   

Gällande mitt material så ställer jag mig ifrågasättande till hur denna kategorisering kan 

tänkas representera stark femininet, och hur den kom att formas på detta sätt, och vad det då 

                                                 
1 En algoritm kan formatera rekommendationer genom att man försöker förutse vad en användare vill se baserat 

på egna och andra användares preferenser. (Internetstiftelsen i Sverige, 2016)  
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kan komma tänkas säga om hur vi värderar stark femininitet i västvärlden. I nästkommande 

kapitel kommer jag att inleda min studie med vad tidigare forskningen sagt om just detta.  

2 Forskningsöversikt  

Det finns en stor mängd forskning kring hur femininitet representeras inom medier, och även 

specifikt gällande representationen i TV-serier. Det berör exempelvis hur kvinnor framställs 

på TV, då gällande vilka roller de porträtterar, hur de talas om dem, hur det talas med dem, 

men även vilka sorters aktiviteter som de engagerar sig i på skärmen. Representationen av 

kvinnor inom TV har tydliga spår med att gå i takt med samhällets utveckling, vilket är 

återkommande i forskningen. Även de olika teman som serierna utgör är återkommande, och 

det är denna typ av forskning som även har störst relevans för min studie.  

2.1 Den historiska representationen av kvinnor på TV  

Medier och dess produktionsvillkor generellt är under en kontinuerlig utveckling, och TV-

serier kan ibland ge en insyn kring dåtidens syn på representation i kontrast till vad vi kan ta 

del av idag.   

Det är i mediernas representation av kvinnor som vi får bemöta ideal i konstrast till vad som 

ses som brister, och även där som kvinnan, trots skiljaktigheter i social klass eller ekonomisk 

status, ändå bedöms som antingen av fascination eller avsmak. Kvinnor, eller närmare bestämt 

kvinnors kroppar, kan komma att representera så mycket mer än något kroppsligt.  Anja 

Hirdman beskriver hur representation av femininitet setts som ett mediematerial, som kan 

symbolisera idéer medan det även paradoxalt reduceras till något passivt utan egen personlig 

betydelse. Representationen av femininitet visar även på makten av ett säljande material, hur 

kvinnokroppar visas just för att diskuteras och värderas i ett nöjessammanhang (Hirdman 

2015, s. 57–60).  

För att få en bredare förståelse kring hur representationen av kvinnor skildras så bör man ha 

en överblick kring det faktiska förhållandet mellan åskådare och material. Angela Press 

öppnar för hur just TV-produktion skapat nya möjligheter för kvinnlig representation och på 

att historiens vingslag går att utläsa i hur kvinnan gått från passiv hemmafru, till en kvinna 

med egna möjligheter och agens. Kvinnans karaktär och kropp kan därför komma att snarare 

representera en ideologisk konstruktion av femininitet (Press 2009, s.139, Hirdman 2015, s.  

57).   

1950-talets medieproduktion skildrade representationen av kvinnor som en individ fast i 

hemmet, begränsad till att endast anknytas till familjen. Under 1960–70-talet reflekterades 
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kvinnors roll på TV som arbetande, och även under mer okonventionella familjeförhållanden, 

i takt med att fler kvinnor lämnade hemmet för att arbeta i realtid. För att ytterligare 

exemplifiera kvinnors representation i TV-serier i relation till samhälls-faktorer, så redogör 

Press (2009) för hur bland annat serien Sex and the City lagt grund för 1990-talets syn på 

kvinnor. Press kallar detta för en post-feministisk medieproduktion och hur den serien och 

liknande av dess tid visar på kvinnor som gör val, vare sig det gäller mellan familjen och sitt 

arbete, eller arbetet och kärleken. Begreppet post-feminism är en benämning på vad som kan 

tolkas som vad som kommer efter tidigare vågor av feminism, och skiljer sig på det sättet att 

det på många vis ses som en slags rörelse som slagit sig fri från den tidigare exemplifierade 

traditionerna av representation gällande femininitet. Det här karaktäriseras genom 

representationen av just ”valet”. Ett narrativ målas upp av hur kvinnor bör göra en distinktion 

mellan familj och karriär vilket inte bara underminerar deras professionalitet, men visar även 

upp en bild av att den normativa bilden av kvinnor alltid har möjligheten att göra det valet 

(Press, 2009 s. 144). Press jämför 1950-talets hemmafru med den som är porträtterad i 

Desperate Housewives från år 2004. Här syns en annan syn gällande just valet som kvinnor 

antas göra, istället för en passiv karaktär porträtteras en karaktär i Desperate Housewives som 

en kvinna som gör valet att stanna hemma som hemmafru, men visas även ångra detta val och 

återgå till arbetsmarknaden. Detta visar inte bara på en karaktär med stor agens, men också 

även en kritik kring äldre stereotyper kring hur hemmafrun representerades (Press 2009, s.  

147).  

2.2 Empowerment  

För att återkoppla till exemplet av Sex and the City så kretsar serien kring vita, heterosexuella 

medelklasskvinnor, vilket kan ses som att ge föga utrymme för en mer bredare blick av 

representationen av kvinnor. Dagens era av TV-serier kan visa på en förändring av detta. En 

del av forskningen fokuserar även på handlingen i dessa TV-serier, det vill säga inte bara hur 

femininet representeras, utan även vad som driver narrativet.  Som tidigare nämnt är livsval 

ett återkommande tema. Dessa typer av val kretsar ofta kring sexualitet, reproduktion och 

kroppslighet. I en komparativ analys av serierna Sex and the City och Girls så har Ruby Grant 

och Meredith Nash (2012) analyserat vilka feministiska diskurser som kan tänkas färga Girls, 

eftersom att de anser att Sex and the City är ett exempel på en serie, som trots visar på en viss 

progressivitet, ändå tycks ”hemsökas” av äldre vågor av feminism. De baserar bland annat 

sina argument i en viss intertextualitet funnen i Girls gällande Sex and the City, och att de 

båda är exempel på post-feministiska TV-serier, men ur olika perspektiv. Begrepp som  
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”empowerment” bemöts på olika sätt, trots att de båda behandlar samma val, exempelvis 

gällande abort. Grant & Nash lyfter hur serien Girls gör en skillnad på personlig och politisk, 

vilket ger en större möjlighet för att inkludera det stora spektrumet av feminismens frågor och 

problem idag. (Grant & Nash, 2017 s. 61–63)  

Just begreppet post-feminism är en återkommande diskurs inom studier av hur kvinnor 

representeras i TV-serier, och begreppet formuleras och analyseras på ett flertal olika sätt, 

men just denna fokus på hur femininitet representeras är central. Forskningen lyfter 

exempelvis just begreppet ”empowerment” och hur det frekvent presenteras i mycket av 

dagens innehåll av TV-serier gällande representationen av kvinnor. Exempelvis så kan man se 

detta utifrån Nash & Grant (2017) studie om hur kvinnors val och individualisering är en så 

stor del av tidigare forskning, vilket skapar en bild av detta historiska skifte av 

representationen av kvinnor som passiva biroller till karaktärer med egna narrativ och agens.   

Även om en del av forskningen lyfter nya möjligheter för en utvecklad representation så 

återstår en stor del problematik. Å ena sidan kan en serie som tidigare nämnda Girls lyfta 

viktiga perspektiv på kvinnors val, så kan andra genrer av TV-serier visa på tydliga mer 

traditionella representationer av kvinnor som skapar en stor tvetydighet. I genrer så som crime 

och drama så återstår kvinnor som stereotypiskt undergivna och handlingen tycks kretsa kring 

kvinnors relation till män, och ofta i en position som exempelvis brottsoffer. En stor del av 

forskningen hävdar att detta riskerar att befästa denna stereotyp kring kvinnor som undergivna 

i relation till mannen. Scott Parrott & Caroline Titcomb Parrott (2015) fastställer exempelvis i 

en kvantitativ innehållsanalys hur kön porträtteras i amerikanska crime-drama och hur de inte 

kunde hitta ett relevant samband med hur detta kunde reflektera faktisk brottsstatistik. Vidare 

hävdar de att detta kunde ge en snedvriden bild av verkligheten, eftersom att deras resultat 

bland annat implicerade att just främst vita kvinnor porträtteras som att löpa störst risk för att 

bli utsatt för brott. På en närmare nivå porträtteras även gärningsmannen ofta som en total 

främling, när statistik snarare visar på att i verkligheten är det störst risk för att vara någon 

bekant eller inom familjen. En ytterligare aspekt som Parrot & Titcomb Parrot tar fasta vid är 

just en problematik kring en ojämlikhet som påvisar icke-vita kvinnor som något avvikande 

gällande denna representation (Parrot & Titcomb Parrot 2015, 71–73). Press argumenterar här 

för att en utveckling av representationen visar på en ”narrow-casting” vilket karaktäriseras av 

hur medier ämnar visa på en större mångfald i dess innehåll, men att detta ändå slutligen 

porträtteras ur konventionella normavbildningar av kvinnor (Press, 2009 s. 147).  
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Sammantaget kan man förstå synen på representationen utifrån den tidigare forskningen som 

tvetydig. På ena sidan redogör forskning för att representationen av femininitet på TV 

utvecklats genom åren med fokus på en större agens. Men på den andra sidan florerar 

mängder av studier med fokus på hur äldre stereotyper ändå reproduceras och en avsaknad av 

en jämlik representation av etniciteter.   

Min studie ämnar att få en bredare förståelse för hur man idag kan tänkas värdera stark 

femininitet. Genom att se på denna typ av Netflix-kategori kan jag ämna för att säga något 

mer övergripande, istället för att basera på exempelvis endast en TV-serie, som en stor del av 

den tidigare forskningen fokuserat på. Studien ämnar således bidra med att ifrågasätta 

representationen av vad som idag benämns som stark femininitet inom TV-serier, men i detta 

fall i formatet av en kategorisering.  

3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med min studie är utifrån en kritisk diskursanalys problematisera och analysera drag 

inom Netflix kategorisering ”Serier med en stark kvinnlig huvudkaraktär” med hjälp av ett 

feministiskt medieteoretiskt ramverk.   

3.1 Frågeställningar  
  

• Vilka generella kriterier för ”stark femininet” verkar styra denna kategorisering av 

serierna?  

• Hur representeras de kvinnliga huvudkaraktärerna i materialet som presenterar 

kategoriseringen?  

• Hur kan denna representation av ”stark femininet” betraktas utifrån ett intersektionellt 

perspektiv?  

4 Teori  

Nedan kommer jag att tematisera mitt teoretiska ramverk som utformas utifrån feministisk 

medieteori. Jag kommer att redogöra för fältet generellt samt gå in mer djupgående på vilka 

begrepp och utgångspunkter som jag anser relevanta för min studie.   

Inom feministisk medieteori ämnar man att svara på frågeställningar så som hur kvinnor och 

män framställs i medier, samt även hur man kan tolka konstruktionerna av kvinnlighet och 

manlighet, och sen fråga sig – hur står detta i relation till exempelvis sexualitet, klass eller 
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etnicitet? För att få en förståelse för hur denna konstruktion byggs upp och hur det kan skildra 

maktförhållanden i samhället, så bör man analysera mediernas representation. En 

utgångspunkt inom teorin är att det vore orimligt att inte redogöra för hur medierna med sina 

värderingar och normer, faktiskt har ett ansvar i hur de skildrar könsroller och representerar 

kvinnligt respektive manligt. Inom feministisk forskning så kan man således särskilt se en 

konstruktivistisk utgångspunkt, eftersom det är en stor fokus på representation. Att vara 

kvinna eller man anser man inte vara något som får sin innebörd utanför kulturen, 

medieproduktionen anses bidra till den ojämlika strukturen, och reproducera sexistiskt och 

patriarkalt medieinnehåll. Centralt är tanken kring hur representation bidrar till att skapa 

samhället snarare än att spegla det, och därmed är en dekonstruktion av representation viktigt, 

och det som befäster dessa strukturer måste blottläggas och granskas (Kleberg 2015, 23–24).   

I mitt teoretiska ramverk så kommer jag främst att fokusera på den manliga blicken, 

intersektionalitet samt post-feminism som jag nu kommer att redogöra för nedan. Detta 

eftersom att jag anser att dessa begrepp har störst relevans för min undersökning, samt går i 

linje med tidigare forskning (Press 2009, Hirdman 2015).  

4.1 Den manliga blicken  

Ett centralt begrepp inom denna tradition är hur blickar organiseras inom populärkulturen i 

relation till könsroller. Utifrån en Freudiansk utgångspunkt kring sexualitet och det 

omedvetna, har Laura Mulvey myntat uttrycket ”den manliga blicken”. Mulvey grundar detta 

i hur ett patriarkalt samhälle strukturerat exempelvis hur film formaterats, och att manlig 

heterosexuell njutning är fokus för hur filmen uppfattas. Detta lämnar kvinnors  

representation till att begränsas till två motsättande extremer, genom att antingen sätta kvinnor 

på en piedestal eller som för att bli utsatt för bestraffning. Makten i att se på något har 

historiskt sett antytts varit reserverat till män, och även om det kan iscensättas som om något 

producerats för kvinnors ögon, så tycks det i vissa fall ändå inte vara genom deras ögon, utan 

ändå utgå från en manlig åskådare. Exempelvis yttrar detta sig i hur åskådaren ofta identifierar 

sig med en manlig karaktär eftersom att det är denne som narrativet kretsar kring. Även i hur 

kameran prioriterar olika vinklar, samt hur den fragmentiserar kvinnor till att porträtteras 

genom närbilder av kroppsdelar (Mulvey 1999, s. 840). Den manliga blicken kan även 

exemplifieras genom porträtteringen av kvinnor som gör sig mer attraktiva genom 

skönhetsprodukter, eller hur vissa ansiktsuttryck kan ge uttryck för sexuell konnotation 

(Ritland 2018, s. 1285). Mulvey sammanfattar det som att alla kameravinklar är en ytterligare 

komponent, som hon benämner som ett ”third looking party” utöver protagonisten och 
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åskådaren. Begreppet den manliga blicken innebär således att mannen har en möjlighet att 

identifiera sig med en manlig protagonist, både genom att se på honom och tänka sig in i hans 

position, men även genom sättet som kvinnor presenteras som något att se på, både för 

protagonisten och för hela publiken. Mulvey anser att en omvänd situation var svår att finna, 

det vill säga ett fall där kvinnor hade möjlighet att identifiera sig med en kvinnlig protagonist, 

och där det var männen som var positionerad som något att se på. Hon syftar som sagt snarare 

på att det är genom medier, då främst genom filmproduktionen, som en ojämlik struktur 

reproduceras (van Zoonen 1994, s.89–90). Således så är synen på hur kvinnor kan ses som 

objekt för manligt heterosexuellt begär centralt, inom denna teoribildning. Men kvinnor kan 

även ses som presenterad på olika nivåer som kombineras med varandra, då exemplifierat 

inom filmen. Å ena sidan är hon presenterad som ett erotiskt objekt, något för mannen att se 

på. Samtidigt bidrar hon även till narrativet, om än som ett objekt, men ett objekt som driver 

på handlingen i relation till mannen. Nichols beskriver detta som ett tydligt exempel på hur 

denna struktur av representation visar på ett lager av ideologisk maktstruktur mellan könen 

(Nichols 1985, s.314).   

Historiskt sett inom den feministiska medieteorin så har representationen av den kvinnliga 

kroppen även reducerats till en ingrediens. Allt från att kvinnliga kroppsdelar inkorporeras 

inom reklam för att sälja något, till att högre kulturella sfärer så som konstvärldens 

representation, målar av kvinnokroppar på samma sätt. En fokus har således blivit vad detta 

kan ha för konsekvenser och vad det kan ha för effekt på reella kvinnor, eftersom den i många 

fall tycks prioritera en specifik framställningsform. På många sätt anses denna syn på 

representation relativt etnocentrerad eftersom att den prioriterar en viss typ av kvinnor, och 

kanske inte i alla fall kan universellt appliceras på alla utanför det västerländska perspektivet. 

Mary Ann Doane ifrågasätter bland annat om hur begrepp som den manliga blicken ens är 

relevanta för svarta kvinnor. Hon menar på att detta perspektiv skapar en snäv diskurs där de 

inte inkluderas och faller snarare in på något som ses som ”avvikande”, eller ”other”, som hon 

uttrycker det. Den psykoanalytiska utgångspunkten av den manliga blicken kan därför ses 

som att inte ta hänsyn till alla kvinnor på en mikronivå (van Zoonen 1994, s. 95). Den lämnar 

föga utrymme för en bredare representation av kvinnor, och just denna typ av västerländska 

dominans har färgat medieforskningen kring representationen av kvinnor och feministisk 

medieteori generellt. Jag ämnar därför att även ansluta min studie till intersektionalitet.   
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4.2 Intersektionalitet  

Begreppet innebär en inkludering av ytterligare faktorer utöver kön, så som etnicitet, social 

klass och sexuell läggning, och har blivit större inom forskningen på senare år. Genom att 

kombinera dessa faktorer kan man analysera maktordningar ytterligare och även göra 

motstånd mot ett tidigare exemplifierat, snävt västerländskt perspektiv på kvinnor (Rooswall 

& Widestedt 2015, s. 35).    

Att klumpa ihop alla kvinnor, vare sig det gäller etnicitet, sexualitet eller klass, innebär att 

man skapar en uppfattning om ett kollektivt och gemensamt förtryck (Kleberg 2015, s. 24). 

Att exempelvis inte ta hänsyn till faktorer så som etnicitet, är att förbise andra kamper. Kelly 

Macías (2015) argumenterar för att man bör se svarta kvinnors feminism som något enskilt 

just på grund av deras kön och etnicitet samt menar att deras narrativ gått förlorat i den 

västerländska världen. Denna typ av diskriminering blir tydligt när man ser på just hur svarta 

kvinnor hamnat utanför diskussioner rörande exempelvis sexism, vilket ofta haft ett total 

fokus på vita kvinnor (Macías, 2015 s. 8).  

Som ett slags motstånd till en till synes etnocentrisk utgångspunkt från Mulvey, myntade bell 

hooks (2009) begreppet ”the oppositional gaze” inom den postkoloniala teoribildningen. Hon 

hävdar att den feministiska synen på film utesluter svarta kvinnor och att när den talar om 

kvinnlig representation så talar den om vit kvinnlig representation. ”The oppositional gaze” 

innebär en distansering och ett motstånd till vad svarta kvinnor ser på filmduken. Genom att 

kritiskt delta i att se på film menar hooks att det ger dem möjligheten att göra motstånd, men 

också omtolka och ifrågasätta filmen på olika nivåer. Genom detta så menar hooks att svarta 

kvinnor ingått i en process där de ser sin historia som ett minne att använda som redskap, för 

att sedan själva forma sin framtid (hooks 2009, s. 470). Ett intersektionellt perspektiv kan 

således ses som mer inkluderande samt ansluter inte till synen på en homogen och definitiv 

avbildning av kvinnor. Eftersom att vit medelklass dessutom utgör en norm och dominans i 

västerländsk feministisk medieforskning så är denna problematisering inte alltid uppenbar. 

Man bör därför utgå från att andra faktorer kan vara lika mycket betydelsefulla i skapandet av 

identiteter som femininitet är (Rooswall & Widestedt 2015, s. 42).   

En kritik av heteronormativitet är även centralt inom feministisk medieteori. Inom queer-teori 

används intersektionalitet även för att kritisera hur heterosexualitet utgör kärnan av kulturell 

dominans, och har även flera gemensamma beröringspunkter som den postkoloniala teorin.  

Att därför använda intersektionalitet som ansats kan ses som att utmana exempelvis 

heteronormativiteten inom forskning, och det är i skärningspunkten av dessa olika faktorer av 
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kön, etnicitet, social klass samt sexuell läggning, som vi kan kontextualisera hur 

maktförhållandena upprätthålls och verkar (Kleberg 2015, s. 26, Sundén 2015, s. 115).   

Som tidigare nämnt så har exempelvis intersektionalitet öppnat för nya angreppsätt inom 

feministisk medieteori, vilket kan visa på dess utveckling i takt med tidens gång. Den tidigare 

forskningen visade på hur medieinnehållet färgats av historiska utvecklingar och företeelser, 

och en stor del av feministisk medieteori har på senare år bedrivit frågeställningar kring 

begreppet post-feminism, som jag nu kommer att redogöra för nedan.  

4.3 Post-feminism  

Post-feminismen kan ses som den tidsperioden som kommer efter feminismen, som namnet 

anspelar på. Detta kan tolkas på olika vis, och termen används ibland med en viss tvekan på 

dess definitiva innebörd. En tolkning är att feminismen kan ses som överspelad, och att denna 

typ av rörelse inte längre riktigt fyller någon funktion. Ett annat perspektiv är det på 

postfeminism som en slags kombination av de så kallade ”vågorna” av feminism genom 

historien. Denna tvetydighet kan göra det svårt att därmed avgöra vad som utgör post-

feminism, men kanske främst vad som gör en medieproduktion post-feministisk. Rosalind 

Gill (2007) menar på att man kan se ett skifte gällande femininitet dagens produktion, att den 

snarare ses som kroppslig än socialt konstruerat. Exempelvis anses det ha skett ett skifte i 

representationen i medierna, från femininitet som något starkt kopplat till moderskap, till att 

en ”sexig kropp” är det viktigaste av kvinnors identitet (Gill 2007, s. 3).   

Angela McRobbie argumenterar för att den post-feministiska diskursen erkänner 1970–1980 

talets framgångar som uppfyllda och att jämlikhet är uppnått, den så kallade ”äldre” 

feminismen tycks inte behövas längre. Det är just denna syn på post-feminism som kommer 

att styra min studie, eftersom den lyfter problematiken kring denna form av representation.   

Representationen av kvinnor ur ett post-feministiskt perspektiv formuleras till något som 

kvinnorna väljer själva. Kvinnor porträtteras i sina underkläder i vad som kan ses ur ett 

traditionellt perspektiv av den manliga blicken, men det genomsyras nästan av en känsla av 

ironi, eftersom att den synen på kvinnor är något som tycks tillhöra det förflutna. Hon 

beskriver även hur denna utveckling yttras i hur unga kvinnor kan ses distansera sig från de 

tidigare traditionerna av feminism. Dessa kvinnor distanserar sig från feminism som en 

kollektiv rörelse, där potential och val skiftat till en individnivå och där en självständighet är i 

fokus. Men denna till synes nyvunna frihet anser McRobbie snarare är en ny typ av kontroll 

och befästande av maktstruktur, och det är i medieproduktionen som denna maskering av ytlig 
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jämlikhet visar sig, samt att det är genom analysen av dessa strukturer som maskeringen 

blottläggs (McRobbie 2011, s. 181).  

Post-feminismen kan således ses som ett avfärdande av tidigare kritik mot sexistisk 

representation av kvinnor, och som att den fragmentiserats till något som sker på en 

individnivå. Inom diskursen kring stark femininet så förväntas nu kvinnor ha en egen livsplan, 

en egen agenda med hur de vill leva sina liv. Den äldre synen på hur kvinnor varit under 

bevakning, tycks delvis övergått till ett ”själv-bevakande”. Återkommande är även en grad av  

”empowerment” där exempelvis skönhetsoperationer ses som något som kvinnor gör för deras 

egna skull, för att stärka sin egna självkänsla och må bra i sin kropp, utan någon specifik 

samhällelig influens. Hirdman argumenterar att man bör vara medveten om vad man är vittne 

till gällande denna typ av syn på femininet inom medieproduktion. Hon baserar detta på att 

medierna alltid är beroende av reklamintäkter, och att det sin tur även påverkar innehållet 

(Gill 2007, s. 12 McRobbie 2009, s. 19 Hirdman 2015, s. 29).    

Exempel på hur post-feminism yttrat sig i medieproduktion är avbildning av hur kvinnor ser 

på sin egna sexualitet. De ses som att avfärda den traditionella mannen, och är självsäkra nog 

ett erkänna sina rädslor för att inte hitta kärleken i deras liv, men hur denna rädsla samtidigt 

kontras med ett sexuellt självförtroende. McRobbie menar på att det är just genom denna 

formulering av medietexter som maktförhållanden produceras, och reproduceras (McRobbie  

2009, s. 21). Det finns således risker med att påstå att vi nu lever i en post-feministisk era, och 

då även risker med post-feministisk medieproduktion. Att frångå feminism som en kollektiv 

process är att omformulera processens relevans och feminismens kärnfrågor. Elaine J Hall & 

Marnie Salupo Rodriguez (2003) hävdar att om post-feminismen befäster sin ideologi så 

kommer tanken kring en ojämlikhet mellan könen suddas ut. För den manliga åskådaren så 

befästs ett slags godkännande av den manliga blicken, medan för kvinnor så målas detta upp 

som en rörelse som går bortom feminismen. Det är nu deras egna fria val. Om man avfärdar 

tidigare viktiga historiska framsteg av frigörelse så minskar möjligheten till ny politisk 

förändring. McRobbie syftar därmed på att det är just genom diskursen av exempelvis 

”empowerment” som kvinnor istället faktiskt fråntas sin makt. Många röster inom den 

feministiska medieteorin argumenterar därför för att feminismen i sin grundform är det som 

bidrar till kvinnors kamp och för att bygga på tidigare processer och sedan kunna 

omstrukturera ojämlika maktförhållanden i samhället (Hall & Salupo Rodriguez 2003 s. 899, 

McRobbie 2009 s. 17).   
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4.4 Teorireflektion  
Som jag nämnde i introduktionen av detta teorikapitel så är en av den feministiska 

medieteorins grundpunkter att könsroller inte får sin innebörd utanför kulturen. Det är således 

genom en analys av hur kvinnor representeras som man kan få en förståelse för hur 

värderingar kring femininet kan komma att konstrueras (Kleberg 2015, s. 24).  

 Gemensamt för dessa inriktningar inom teorin är just tanken kring hur medierna formar hur 

kvinnor representeras på TV men också hur man kan göra motstånd mot en reproduktion av 

ojämlikheter. Den manliga blicken, intersektionalitet samt post-feminism är viktiga teoretiska 

grundbegrepp som jag utgår ifrån i min studie, samt även har en stor relevans i den tidigare 

forskningen och inom den feministiska medieteorin.   

5 Metod  

I detta kapitel så kommer jag att redogöra för den metod jag valt för att genomföra min studie.   

Jag kommer att kombinera både kvalitativt och kvantitativt för att undersöka mitt material. En 

hjälpsam effekt av en bidragande kvantitativ metod är att den kan bidra till att göra en viss 

generalisering, vilket gör att man kan ta hjälp av resultatet för att bygga ett argument. 

Kvantitativa resultat kan visa på återkommande processer av representation som kan komma 

att påverka hur vi värderar vissa aspekter, vilket gör det till ett effektivt inslag i min metod. 

Genom att göra detta så har jag möjligheten att kombinera den latenta diskursanalysen med en 

manifest innehållsanalys, där skillnaden därmed blir att kombinera en övergripande överblick 

med en fördjupning, alltså både kvantitativt och kvalitativt (Hesmondhalgh 2006, s. 154)  

Jag valt att kvalitativt använda mig av metoden kritisk diskursanalys. Gällande denna metod 

så går den att använda i en relativ bred bemärkelse, men kan sammantaget beskrivas som en 

metod där man teoretiskt problematiserar och empiriskt undersöker relationer mellan 

diskursiv praktik och social samt kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. Den 

kritiska diskursanalysen anser jag lämpa sig bra med den feministiska medieteorin då de båda 

har en utgångpunkt ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Benämningen diskurs används i 

detta fall som beskrivningen av en idé kring hur språk kan vara strukturerat och hur vi utifrån 

detta kan förstå världen (Winter Jørgensen & Phillips 2002, s.7).    

Den kritiska diskursanalysen har olika angreppssätt, men sammanfattat kan man beskriva det 

som en analys av relationer mellan diskursiva praktiker och sociala samt kulturella 

utvecklingar i samhället.  I Diskursanalys som metod och teori skriven av Marianne Winther 

Jørgensen & Louise Philips (2000) redogörs för en bred beskrivning av den kritiska 
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diskursanalysens olika perspektiv, däribland den av Norman Fairclough. Jag kommer att utgå 

ifrån Faircloughs perspektiv på kritisk diskursanalys, vilket innebär att utgå från att diskurser 

bidrar till att forma sociala strukturer och processer, men även att de också speglar dem. Detta 

genom både produktionen av text, men också konsumtionen av den.  Analysen behandlar text 

i en bred bemärkelse och inkluderar även talet och bilder samt även relationen mellan dessa.  

Fairclough särskiljer sig till viss del från annan typ av diskursanalyspraktiker gällande sitt 

tvärvetenskapliga perspektiv. Han anser att endast textanalys inte är tillräckligt för att skapa 

en förståelse, eftersom att det inte täcker relationen mellan texten och de samhälleliga 

processerna, vilket gör att detta val av metod är särskilt gynnsamt för mig eftersom mitt 

studieobjekt är mångfacetterat (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 67–72).  

Faircloughs syn på hegemoni är att den aldrig kan ses som helt fullbordad eller fast, utan 

beskriver det snarare som en slags process. Han understryker exempelvis även att texter kan 

komma att ha ett flertal olika betydelser, som i sin tur även kan komma motsäga varandra, och 

därmed att betydelse kan komma att skapas i själva processen av tolkandet av texten. Det är 

genom denna syn på hegemonin som vi kan analysera diskursiva praktiker som i sin tur ingår i 

den större sociala praktiken, och hur detta då bidrar till maktrelationerna (Winther Jørgensen 

& Philips 2000 s. 80).  

Begreppet kritisk diskursanalys innebär således att man hävdar att dessa olika diskurser bidrar 

till att skapa och även reproducera ojämlikheter samt maktstrukturer. Exempel på denna typ 

av ojämlikheter kan vara den gällande social klass samt även mellan kön, och en kritisk 

diskursanalys ämnar då kunna kartlägga diskursens roll i detta skapande eller reproducering 

av ojämlikheter. Centralt i denna metod är en ambition att bidra till en förändring i dessa 

processer och vidare sedan för en förändring i samhället, denna diskursiva förändring skapas 

således när vi omformulerar diskursens element (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 66).  

När man analyserar diskurs så bör man fokusera på två olika dimensioner. Den första är den 

kommunikativa händelsen, vilket kan kännetecknas som exempelvis en artikel eller film, men 

kan även vara ett politiskt tal, och i mitt fall är detta en kategorisering av rörlig bild, det vill 

säga TV-serier. Man bör sedan även se på diskursordningen, det vill säga summan av de olika 

diskurser som används inom en viss institution eller social domän.  Dessa typer av diskurser 

kan exempelvis bestå av genrer. Just genre kan beskrivas som språkbruk som konstituerar en 

del av en social praktik, så som en viss typ av filmgenre exempelvis. I mitt fall så intresserar 
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jag mig just för en specifik kategorisering av olika genrer som benämns som att ha en 

gemensam nämnare, starka kvinnliga huvudkaraktärer.   

5.1 Norman Faircloughs tredimensionella modell  
Faircloughs så kallade ”tredimensionella modell” för kritisk diskursanalys innebär en 

indelning i tre olika dimensioner: diskursiv praktik, text och social praktik. Detta innebär att 

varje fall av något slags språkbruk är en kommunikativ händelse som sedan delas in i dessa tre 

dimensioner. Synen på förhållandet mellan den kommunikativa händelsen och diskursen 

beskriver Fairclough som dialektisk. Winther Jørgensen & Philips (2000) exemplifierar detta 

med hur en journalist bygger på en diskurs som drivs rutinmässigt inom medierna så bidrar 

denne till att då reproducera mediesystemet. Denna typ av reproduktion kan således gå att 

undersökas genom att analysera relationen mellan diskurserna i en diskursordning, och 

relationerna mellan dessa diskursordningar. Jag kommer därmed kunna få en överblick av 

eventuella mönster och hur det kan tänkas att hållas ihop (Winther Jørgensen & Philips 2000, 

s. 76).  

 Enligt Fairclough så bidrar diskurser till att konstruera bland annat sociala identiteter och 

relationer, men även också kunskaps- och betydelsesystem, och det är därför viktigt att 

kritiskt granska dem. Målet med en kritisk diskursanalys är således at få människor att bli mer 

medvetna kring de ramar som kan begränsa dem utan deras uppenbara vetskap, och även då 

den möjlighet de har för att göra ett motstånd (Winther Jørgensen & Philips 2000 s. 73–92)  

I mitt fall så kommer jag som sagt att undersöka en kategori på Netflix. Kategorin består av 

42 serier, där de tio första serierna ligger i fokus för den kvalitativa delen av analysen och där 

alla 42 serier innefattas i den kvantitativa innehållsanalysen. Jag återkommer till 

innehållsanalysen senare i detta kapitel och även i nästkommande materialkapitel. Vidare 

kommer jag att beskriva den tredimensionella modellens olika ramar.  

5.1.1 Diskursiv praktik  

 I denna dimension så vill man fokusera på hur en text producerats, och även hur den senare 

konsumeras. Man intresserar sig för exempelvis produktionsledet och hur uppbyggnaden 

skapats, samt från det andra hållet senare analysera hur textproduktionen mottagits av läsaren.  

I mitt fall så kommer jag inte kunna göra en djupgående analys kring hur dessa TV-serier 

uppfattas av konsumenten, utan kommer fokusera på produktionen i denna dimension. Detta 

innebär en anpassning av metod i relation till mitt material. Fairclough tenderar i denna 

modell analytiskt särskilja den diskursiva praktiken från textdimension. Han väljer istället för 

att se på lingvistiken mer konkret och inte här lägga fokus på att sociologiskt avkoda den. Jag 
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väljer således själv att göra detta särskiljande mellan diskursiv praktik och text där jag 

fokuserar på kategorins produktion först, för att senare fördjupa mig i textens möjliga 

innebörder, i nästkommande del av modellen (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 86).  

 Här intresserar sig Fairclough även för textens interdiskursivitet, det vill säga vilka sorters 

diskurser som texten bygger på. Interdiskursivitet är även en del av intertextualitet som 

beskriver hur man aldrig skapar något från intet, eller ”börjar om från början”. Begreppet 

innebär relationen mellan hur kommunikativa händelser finns i relation till tidigare händelser 

(Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 77). I denna dimension vill jag således se på helheten 

av kategorin, hur de olika textuella beskrivningarna skapats, diskursordningen, och vad detta 

kan tänkas innebära. Jag kommer att använda ordet ”kategorin” i samma bemärkelse som 

texten, eftersom det just denna som är i fokus för analysen.  Genom att kombinera dessa 

aspekter kan man därmed få möjligheten att analysera hur detta kan skapa en kontext, och hur 

den kontexten kan yttra sig i samhälleliga praktiker (Fairclough 2001, s. 5)  

5.1.2 Text   

I textdimensionen intresserar man sig för ett kartläggande av textens egenskaper, och kan då 

få en bild av hur diskurserna förverkligas genom den, och därmed få underlag för sin tolkning. 

En analys av texten visar på de olika drag som kan finnas hos och som i sin tur kan konstruera 

diskurser och genrer. Detta innefattar semiotiska aspekter så som grammatik, vokabulär och 

sammanhang mellan olika satser. En aspekt av detta är att visa på möjliga ideologiska 

konsekvenser av en viss framställningsform. Det kallas för transivitet och innebär ett 

perspektiv på förbindelse, eller i vissa fall icke-förbindelsen, mellan subjekt och objekt. 

Textdimensionen kan som tidigare nämnt inkludera mer än bara skriftlig text, då även i det 

här fallet även tal, bilder och rörlig bild. Här gäller det alltså inte bara en specifik text utan 

kategorin som helhet. Jag kommer därför att fokusera på ordval, men också även det textuella 

i kombination med det visuella.  

Det är även i denna dimension som vi kan se hur kategorin ser ut gällande dess modalitet.  

Modalitet betyder ”sätt” och hänsyftar till vilken grad som talaren instämmer med satsen, och 

hur då denne förbinder sig med diverse påståenden. Exempelvis kan den valda typen av 

modalitet ha konsekvenser för hur diskursen är konstruerad, och vad det då får för slags 

betydelse. En talare kan exempelvis ge mer eller mindre tillåtelse för mottagaren att tolka 

något, genom att med en bestämd modalitet säga ”du kan göra detta”, eller ”du får inte göra 

detta”. Talaren i detta fall blir kategorin som helhet, och modalitet kan då undersökas i vilken 

grad av instämmande den har i olika sammanhang. Enligt Fairclough så är det vanligt att 
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exempelvis massmedier att använda sig av en bestämd modalitet för att stärka sin auktoritet 

(Winther Jørgensen & Philips 2000 s. 86–88).  

5.1.3 Social praktik  

Den yttersta dimensionen är den sociala praktiken, och det är även i denna dimensionen som 

man når sin slutsats. Man kan här dra slutsatser kring huruvida man kunde utläsa något 

mönster av diskurser samt hur de fördelats och regleras. Man kan därmed svara på frågor så 

som huruvida den diskursiva praktiken faktiskt reproducerar diskursordningen, som i sin tur 

skapar ojämlika maktstrukturer, i den större sociala praktiken. Har detta ideologiska, politiska 

eller sociala konsekvenser? (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 90).  

  

Det är i denna slutgiltiga dimension som jag kan ämna att besvara mina frågeställningar som 

presenterats tidigare med hjälp av mina teoretiska begrepp.  

  

5.2 Kvantitativ innehållsanalys  
För att fördjupa analysen ämnar jag att kombinera den kvalitativa, kritiska diskursanalysen 

med en kvantitativ innehållsanalys. Att även kombinera denna kritiska diskursanalys med en 

kvantitativ innehållsanalys gör att jag kan räkna och mäta antal gällande en viss 

representation, då exempelvis representation utifrån en vald enhet, och även ha möjlighet att 

kvalitativt tolka vad detta kan betyda.   

En innehållsanalys kan beskrivas innehålla fyra olika huvudprocesser. Först formuleras en 

fråga eller en problematik, sedan följer ett urval av material, kodande eller räkning av 

materialet och sedan en sammanfattning och tolkning av resultatet (Hesmondhalg 2006, s. 

120–156). Gällande denna problemformulering så har vi fastställt i den tidigare forskningen 

samt i det teoretiska ramverket att det existerar en problematik gällande representationen av 

olika hudfärger, och att femininet ofta utgår från vita kvinnor. En intressant aspekt av en 

manifest överblick är således att fastställa hur representationen ser ut i kategorin gällande den 

aspekten, vilket innebär att jag väljer att kalla en enhet för hudfärg. Jag väljer just hudfärg 

eftersom att detta är en manifest del av metoden, och jag fördjupar mig således inte in mer i 

karaktärers etniciteter på ett större plan än det. Tidigare forskning samt teorin påpekar en 

heteronormativitet och hur kvinnors agens ofta är knutet till manliga relationer inom 

mediernas representation. Det är därför även av intresse att analysera kategorins uttryck för 

sexualitet i detta anseende, och är således min andra enhet.  
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Det är viktigt att ha en exakt föreställning kring vad det är man vill undersöka i sin 

innehållsanalys, och att det är knutet till sina frågeställningar. Därför måste de egenskaper jag 

vill undersöka vara tydliga och anpassade utifrån de begränsningar som är nödvändiga för 

mig. Eftersom att jag vill se på en manifest överblick av kategorin i min innehållsanalys så 

utgår jag ur en teorinivå för vad jag kommer att fokusera på i denna kvantitativa del av 

metoden. Jag kommer därmed att utveckla min metod genom att fördjupa textdimensionen i 

Faircloughs tredimensionella modell. Detta kommer utföras genom att kvantitativt koda 

kategorins trailers utifrån valda parametrar ur mitt teoretiska ramverk. Det är endast trailers 

som är materialet för innehållsanalysen, då det är i den kvalitativa som jag snarare kommer 

analysera exempelvis samband mellan textbeskrivningars uppbyggnad i relation till bild. Det 

som analyseras i innehållsanalysen är således det rörliga materialet av trailern, då ljud och 

bild.   

För att förhålla mig objektiv och fokusera på den kvantitativa delen av denna metod så väljer 

jag att särskilja en kodenhet med en analysenhet. Detta innebär att detta kodande av mina 

valda enheter är på en lägre nivå än den senkommande analysen (Østbye 2003, s. 218). Den 

kvantitativa innehållsanalysen fungerar således som ett verktyg för att fördjupa studien, men 

bidrar inte till analysen på samma nivå som den kvalitativa delen. Fördelen med att 

genomföra en kvantitativ del av metoden är att jag i detta fall kan inkludera en större del av 

materialet i analysen. Genom en manifest överblick av hur karaktärerna framställs i kategorin 

utifrån valda enheter, kan jag således säga något sammantaget om urvalet, och hur de 

presenteras som att uttrycka stark femininet.  

När man väljer sina enheter för analys så bör man utgå från om man vill undersöka mängd 

eller existens. I detta fall så vill jag alltså undersöka mängden, vilket gör att det är viktigt att 

jag har fastställt vilken kapacitet jag väljer att utgå ifrån (Østbye 2003, s. 219). Jag väljer även 

att specificera det jag anser relevant och intressant för kodningen, vilket innebär att jag endast 

utgår från mina enheter och inte inkluderar andra aspekter som jag kan tänkas finna, i just den 

kvantitativa innehållsanalysen. Detta eftersom jag vill behålla denna del manifest, och att det 

är den kritiska diskursanalysen som undersöker det latenta av kategoriseringen. Eftersom att 

kategorin heter ”Serier med en stark kvinnlig huvudkaraktär” så faller det sig naturligt att 

fokuset för innehållsanalysen är på protagonisten i serien. Jag väljer därför att utgå från denne 

när jag kodar.   

Det är även viktigt att fastställa hur man kommer att generalisera de olika enheterna. Eftersom 

mina enheter är överblickande, så måste jag avgöra huruvida jag ska generalisera mina olika 



21  

  

variabler. Exempelvis om jag väljer att koda något som samma även om det uppenbarar sig i 

en annan form (Rossi et al 2014, s. 42).  Det är viktigt att jag särskilt fastställer enhetens 

variabler på ett så noggrant sätt som möjligt eftersom jag i denna studie inte har möjlighet att 

utföra en reliabilitetsprövning. En reliabilitetsövning innebär en klassificering av 

överenstämmelse mellan olika kodare. Exempelvis skulle detta innebära att man kunde se om 

flera kodare kodar samma material likadant, och därmed räkna ut ett reliabilitetsmått. Denna 

prövning kan ses som en slags försäkring kring att den enskilde forskaren inte styrs av 

exempelvis egna fördomar. I mitt fall så är det inte möjligt att genomföra en 

reliabilitetsprövning eftersom jag utför denna studie själv. Dock så ska det poängteras att en 

reliabilitetsprövning inte alltid är en garanti för objektivitet eller sann överenstämmelse med 

verkligheten, vilket gör att en brist av denna typ av prövning inte nödvändigtvis påverkar min 

innehållsanalys.  Istället är det viktigt för mig att inse hur definitionerna av hur man tolkar de 

olika enheterna kan vara mycket breda. Det skulle därför göra att endast en kvantitativ 

innehållsanalys baserat på mina valda enheter inte skulle ge ett fruktbart resultat. Men i 

kombination med den kvalitativa diskursanalysen så ger den studien ett värde (Østbye 2003, s.  

225–226 Krippendorff, 2004 s. 89).  

Jag kommer nedan gå in på de olika variabler jag valt för innehållsanalysen och redogör för 

hur jag valt just dessa och även hur de kommer att kodas.  

5.2.1 Hudfärg  

Eftersom att den tidigare forskningen visar på en brist av en inkluderande representation och 

visar på en stor västerländsk dominans så är en enhet just hudfärg. Jag har valt att namnge 

denna enhet till just hudfärg eftersom att det är just detta som jag kommer kunna koda, och 

kan inte fördjupa mig i karaktärernas etniciteter eftersom denna analys är endast manifest. För 

att konkretisera just hur representationen av hudfärger yttrar sig så vill jag därmed fördjupa 

mig i denna aspekt i innehållsanalysen. Genom att få en överblick kring denna typ av 

fördelning inom materialet så kan jag bidra till den delen av studien som ansluter sig till det 

intersektionella perspektivet, eftersom att det innefattar att se på materialet bortom endast en 

faktor så som kön, och även då vilken representation av hudfärg som går att finna i denna 

kategorisering. Det kan vara svårt att koda just denna enhet, då det kan vara mycket tvetydigt. 

Jag väljer därmed för att basera mig utifrån mitt teoretiska ramverk och dela upp denna enhet i 

variablerna:  

1) Vit  

2) Icke-vit  
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3) Odefinierad  

Variabelvärde 1) Vit innebär representation av en vit protagonist, och jag kodar detta utifrån 

vilken hudfärg denne har, samt utgår från det västerländska perspektivet på vit hudfärg. 2) 

Icke-vit innebär således de som inte faller in på variabelvärde 1), medan 3) Odefinierad gäller 

de fall där det inte går att utläsa. Här är det således skillnad på Icke-vit och Odefinierad i det 

fallet att icke-vit kan ta form av olika hudfärger, men registreras inom samma variabelvärde, 

medan Odefinierad är ett variabelvärde som innebär det fall där det inte gick att utläsa 1) eller 

2). (Rossi et al 2014, s. 43).  

5.2.2 Sexualitet  

 En annan aspekt i innehållsanalysen är att se hur sexualitet representeras. Som tidigare nämnt 

i teorikapitlet så domineras representationen av kvinnor av en heterosexuell norm, och utgör 

en stor del av den kulturella dominansen överlag. Något återkommande inom feministisk 

medieteori är ju även hur narrativet till så stor del baseras på kvinnor i kärleksrelationer till 

män och avsaknaden av egen agens. Det kan därför vara nödvändigt för mig att inkludera 

denna enhet. Jag kommer som sagt inte kunna gå in på hur karaktärer eller skådespelare 

identifierar sig, jag kommer att endast utgå från mitt teoretiska ramverk kring heterosexuell 

representation av sexualitet, och hur materialet faller in gällande detta. Variablerna i denna 

enhet är följande:  

1) Heterosexuell  

2) Icke-heterosexuell  

3) Odefinierad  

Med 1) Heterosexuell menar jag om materialet visar på uttryck för heterosexuell sexualitet, 

det vill säga mellan en man och en kvinna.  Jag fastställer hur jag väljer att koda genom att 

utläsa uttryck så som någon typ av kärleksförhållanden mellan en man och kvinna, så som 

sexuella handlingar eller via talspråk i trailern. 2) Icke-heterosexuell innefattar därmed uttryck 

av sexualitet som inte faller i linje med den heterosexuella representationen. Det tredje 

variabelvärdet 3) Odefinierad innebär fall där sexualitet inte uttrycks eller inte går att koda.  

Det är viktigt att här poängtera att detta kodande och räknande baseras på en manifest 

överblick av kategorin och inte går in närmare in på seriernas hela innehåll eller 

upphovsmannens intentioner. Eftersom att mängden av det som ska kodas inte är alldeles för 

omfattande så kommer jag att genomföra innehållsanalysen genom att manuellt räkna samt 

koda variablerna utifrån mina valda enheter.   
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5.3 Metodreflektion  
Generellt gällande diskursanalys är det viktigt att inse att det är en sammanlänkning av metod 

och teori, vilket innebär en acceptans för dess grundläggande filosofiska premisser innan 

användningen av metoden. Man bör ha som utgångspunkt att man aldrig kan nå verkligheten 

utanför diskursen, det är själva diskursen som är fokus för analysen. Man bör dock vara 

noggrann med att se vad som skrivits eller sagts för att kunna utläsa mönster och huruvida 

detta gett sociala konsekvenser, men samtidigt skapa ett avstånd till dessa. I mitt fall innebär 

det att jag måste ställa mig främmande till materialet, eftersom att jag själv är en del av den 

kultur som jag vill undersöka. Genom att se på min kritiska diskursanalys ur ett feministiskt 

medieteoretiskt perspektiv så kan jag skilja mig till viss del från mina egna självklarheter, och 

ställa frågor till mitt material utifrån ett specifikt ramverk istället. Som tidigare nämnt så finns 

det även ett värde i att benämna sin kritiska diskursanalys som feministisk sådan, eftersom att 

detta även innebär en viss reflexivet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 30 Lazar 2007, 

152).   

Genom att använda mig av kritisk diskursanalys som metod har jag möjligheten att 

problematisera och undersöka diskurser i relation till samhället i stort. Via vetskapen om att 

metoden benämns som kritiskt har jag även en utgångspunkt som engagerat i förändring. Att 

jag väljer att även kombinera den kritiska diskursanalysen med en innehållsanalys gör att jag 

kan få en kvantitativ överblick och även bidra till en reflexivet senare i analysen. Eftersom 

den kritiska diskursanalysen är en tolkande metod så bidrar det kvantitativa resultatet med att 

ta avstånd från materialet. Det är således gynnsamt att objektivt kunna göra en generalisering 

kring innehållet i kategoriseringen, för att därmed kunna stärka sina argument i analysen. Man 

bör dock ändå vara medveten om att vara objektiv inte är detsamma som att kunna säga något 

”definitivt” om verkligheten.   

6 Material  

Gällande material så intresserar jag mig som sagt för en viss kategorisering. På Netflix 

presenteras en mängd olika kategoriseringar på startsidan, samt en hjälpsam sökfunktion som 

ger förslag baserat på vad du kan tänkas vara intresserad av. Just denna kategorisering, ”Serier 

med starka kvinnliga huvudkaraktärer” presenterades för mig som förslag på startsidan av mitt 

konto, men det går även att söka efter just den via sökfunktionen.   

6.1 Urval  
Vid en sökning kommer det även upp åtta stycken subkategorier, som specificerar sig mer på 

en detaljnivå, exempelvis ”Perioddraman med en stark kvinnlig huvudkaraktär”. Det finns 
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även en kategori med filmer med en stark kvinnlig huvudkaraktär, men eftersom jag 

intresserar mig för TV-serier så har jag valt att endast se på just den kategorin. Att göra denna 

begränsning gör att jag kan få en bättre överblick över en specifik kategori och göra en mer 

djupgående analys av den.  

Kategorin innehåller 42 serier som Netflix rekommenderar för användaren. Jag har begränsat 

mig till de tio första serierna för den kvalitativa delen av metoden, för att göra en analys hur 

denna kategori presenteras. Serierna tycks inte falla i någon ordning, vare sig alfabetisk eller 

efter utgivningsår, vilket gör att de första tio serierna blir slumpvis utvalda. De tio första 

serierna som presenteras på kategorin ”Serier med stark kvinnlig huvudkaraktär” är följande: 

Client List (2013), Jessica Jones (2018), Girlboss (2017), Wynonna Earp (2017), Wanted 

(2016), Collateral (2018), Queen of the South (2017), Miss Fishers Murder Mysteries (2015) 

samt Gypsy (2016) och Alias Grace (2017).  

  

  

Figur 1. Överblick av kategorin.   

6.2 Ikoner   
En överblick av kategorin visar på en bild av TV-serien, som en poster med titeln på.  

Ikonerna är uppställda i ett rutmönster. När man cirkulerar med pilen över de olika ikonerna 

så markeras denna och förstoras för att ge möjlighet att öppna upp just denna serie och ta del 

av en textuell beskrivning av serien. För att bekanta mig med kategorin och materialet 

generellt så har jag kontinuerligt navigerat mig runt på den och upptäckt att ikonerna ibland 

byter bild. Jag har därför valt att göra ett skärmklipp att utgå ifrån som är tagen fredagen den 

7e december klockan 12.36 som synes i Figur 1.   

6.3 Textbeskrivningar  
Varje serie har en beskrivning av vad serien handlar om. Det skiljer sig i längd, men 

sammantaget visar de på vad respektive serie har för handling. Det finns två olika 
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beskrivningar av serierna. En som förefaller då du navigerar över ikonen, vilket i de flesta fall 

består av en till två meningar. När du väljer att klicka in på seriens ikon så uppenbarar sig en 

annan beskrivning som även den består av cirka en till två meningar. Beskrivningarna liknar 

dock varandra, och skiljer sig endast via olika formuleringar av samma handling. Vidare följer 

en beskrivning av vad serien även kan tänkas falla in på gällande genre. Efter denna punkt 

finns en textbeskrivning som lyder ”Den här serien är…” följande av olika adjektiv för att 

beskriva seriens handling. Det förekommer även i vissa fall en procentuell uträkning kring 

huruvida kontots ägare kan tänkas matcha med innehållet i en serie, som en rekommendation 

utifrån vad denne kan tänkas vara intresserad av.  

  

Figur 2. Närbild av Alias Grace (2017) beskrivning  

  

6.4 Trailers  
När man fokuserar på en serie och navigerar över ikonen så spelas automatiskt en trailer upp 

för användaren, som en förhandsvisning av vad serien innehåller. Efter trailerns slut så följer 

stillbilder från serien i ett bildspel. Kategorins trailers skiljer sig i längd, där en del är upp mot 

1 minut, och andra knappt 30 sekunder långa.   

Efter en uppspelning av trailern så följer som sagt ett bildspel från serien. Dessa varierar i 

mängd och utformning, men visar till stor del på utdrag från seriens handling.  

6.5 Sammanfattning av materialval  
När det kommer till valet av material för min studie så har jag fokuserat på att det ska gynna 

mitt syfte, och vad det är jag faktiskt intresserar mig för. I detta fall så är ju det själva 

kategoriseringen som är mitt fokus, och hur man kan få förstå stark femininet utifrån denna 

typ av kategorisering. Urvalet av serier som jag analyserar kvalitativt utifrån min metod är 
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valt just på grund av den tidsbegränsningen som jag har för utförandet av studien, men också 

för att det inte är det specifika innehållet i varje serie som är det centrala i analysen, utan 

huruvida jag kan finna mönster och samband i hur kategoriseringen är konstruerad.   

I en överblick av det materialet jag valt att analysera kan jag även utläsa att alla av de tio 

första serierna är producerade inom de senaste fem åren, vilket gynnar mig i detta fall, då min 

studie ämnar svara på just vad detta kan säga idag om våra värderingar kring stark femininet.  

7 Analys  

I detta kapitel kommer jag att redogöra för min analys. Jag kommer att inleda med den 

diskursiva praktiken. Därefter kommer jag att redogöra för den kvantitativa innehållsanalysen 

för att sedan fördjupa detta med textdimensionen för att sedan ställa dessa dimensioner i 

relation till den sociala praktiken. Analys sker löpande i detta kapitel, för att slutligen 

redogöra en sammanfattning. 

7.1 Diskursiv praktik  
I denna del av modellen analyseras kategorins interdiskursivitet, det vill säga vilka diskurser 

den kan tänkas bygga på. Analysen tar även intertextualitet i åtanke och ser på hur kategorin 

kan byggas på från andra texter. I detta fall är det ju ett lite annorlunda fall då en Netflix-

kategori är fokus för min analys, och inte exempelvis en enskild text, och analysen är därför 

anpassad utefter det.  Det är även här man kan tänkas urskilja Netflix egna logik kring 

kategorins form, och vilka diskurser detta kan tänkas bygga på. De diskurser som jag sett 

framträdande i analysen är i detta fall en samtalsdiskurs samt en kommersiell diskurs.   

Som jag tidigare nämnde i metod-kapitlet så väljer Fairclough i denna del av modellen att 

konkret analysera lingvistiken av texten. I mitt fall innebär det att jag därmed lagt fokus på 

dess uppbyggnad som kategori. Jag analyserade här kategorins interdiskursivitet, det vill säga 

vilka diskurser den kan tänkas bygga på. Analysen tar även intertextualitet i åtanke och ser på 

hur kategorin kan byggas på från andra texter. Det är även här man kan tänkas urskilja Netflix 

egna logik kring kategorins form, och vilka diskurser detta kan tänkas bygga på.   

De diskurser som jag sett framträdande i analysen är i detta fall en kommersiell diskurs samt 

en samtalsdiskurs som jag inleder denna dimension med. Jag kommer sedan redogöra för 

kategorins intertextualitet, följande av en sammanfattning av den diskursiva praktiken.   
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7.1.1 Interdiskursivitet  

Man kan tänkas att producenten, vilket i detta fall ju är Netflix, har en kommersiell logik 

bakom hur kategorin är konstruerad. Detta blir extra tydligt genom enkelheten och 

effektiviteten kring hur användaren kan navigera sig i kategorin, och hur man bara behöver 

hålla sig över seriens ikon för att få en upp textbeskrivningar, samt hur trailern automatiskt 

spelas upp utan att du behöver anstränga dig. Med vetskapen om att Netflix inte delar med sig 

av hur deras algoritmer faktiskt fungerar så stärker det även min tro kring hur det kan vara just 

den kommersiella logiken som styr hur Netflix arrangerar sitt material, vilket gör att en 

utmärkande diskurs i detta fall är den kommersiella diskursen.  

När man analyserar den diskursiva praktiken så ser jag som tidigare nämnt på produktionen 

bakom kategorin. I fallet av Netflix så kan man finna en del av serierna producerade av 

Netflix själva, som är tydligt markerade med Netflix röda logga i ena hörnet av seriens ikon. 

Det som tydligt särskiljer Netflix egenproduktion från resterande serier är att dess trailers är 

betydligt längre i flera fall, vilket kan tolkas som att kategorin ger mer utrymme för dess egna 

produktion för att således främja just dessa serier. Även detta stärker den kommersiella 

diskursen av kategorin eftersom man då kan se hur produktionen vill ge en större synlighet 

och utrymme för sitt egna material. Det visuella materialet kan således tolka som under olika 

produktionsförhållanden (Winther Jørgensen & Philips, 2000 s. 86). Av de tio första serien i 

kategorin så var fyra av dem presenterade med en Netflix-stämpel, och deras trailers var 

längre än de serier som inte hade denna stämpel. Icke-Netflix produktion kan således ses som 

underkastade gällande kategorins uppbyggnad. Även om längden på trailers skiljer sig från 

Netflix egen produktion och de restaurerande så är dock de textuella beskrivningarna överlag 

av samma längd, vilket faller in på hur kategorin är uppbyggd som för effektiv navigering.   

Kategorin har som tidigare nämnt textuella beskrivningar av vad serien är bestående av ett till 

tre adjektiv. Dessa varierar och kan yttra sig i exempelvis i hur Girlboss (2018) beskrivs som  

”Annorlunda”. Detta visar på en grad av personifiering inom kategorin. Just detta sätt av att 

beskriva med endast ett ord kan tolkas som ett samtal mellan två individer, så som att Netflix 

vill etablera ett förhållande med åskådaren. Man får därför intrycket av att kategorin är 

uppbyggd på ett sätt som för att bjuda in åskådaren till att lita på dess konstruktion, genom att 

inbringa denna känsla av en förståelse för åskådarens möjliga preferenser. Detta exemplifieras 

ytterligare i hur Netflix i vissa fall presenterar en procentuell uträkning i vilken grad som 

åskådaren kan tänkas matchas med en series innehåll. Netflix tycks därför bygga på en slags 

samtalsdiskurs genom att forma denna samtalston i hur den rekommenderar innehåll för 
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åskådaren.  I kombination med de korta textuella handlingsbeskrivningarna av serierna så 

tycks det inte finnas någon röd tråd kring vilket sätt man presenterar dem. De skiljer sig som 

sagt i längd, men överlag är de mycket korta och snabbt sammanfattande. Det är tydligt att 

Netflix vill satsa på en enkelhet och en snabb och effektiv navigering för mottagaren, vilket 

således kan tänkas påverka hur omfattande de textuella beskrivningarna är, och därmed 

utformats på ett sätt som ska vara lättöverskådlig och även locka till att konsumera dess 

innehåll.   

7.1.2 Intertextualitet  

Som jag tidigare nämnt så har varje serie en egen ikon bestående av en bild och seriens titel. I 

dessa kunde man utläsa intertextualitet i sättet de var utformade. Även detta kan tänkas tolkas 

som en del av Netflix kommersiella logik till att locka konsumenten till att klicka sig in på de 

olika serierna, då genom tilltalande ikoner med tillhörande tydlig texttitel.   

Sättet som kategorin är uppbyggd, med ikonerna och dess textbeskrivningar anser jag visar på 

intertextualitet. De textuella beskrivningarna av de olika serierna skiljer sig ibland åt gällande 

innehållet, i vissa fall markant. Hur de skiljs åt blir tydligt i hur protagonisterna presenteras i 

beskrivningarna. I fallet Girlboss (2018) så presenteras huvudkaraktären som smart, snygg 

och rebellisk. När det kommer till serien Wanted (2016) så beskrivs dem som ena fallet spänd, 

och i det andra fallet som ”rappkäftad”. Dessa är visserligen exempel på positiva samt till 

synes negativa adjektiv, men detta blir intressant om man ställer dem i kontrast till många av 

de andra seriernas textbeskrivningar. I Collateral (2018) beskrivs protagonisten endast som 

”polis” och i Wynonna Earp (2017) bara som den ”unga skarpskytten”. Som tidigare nämnt i 

beskrivningen av denna dimension så talar Fairclough om vilka typ av texter kategorin kan 

baserats på. Man kan tänkas sig att det är så att i de fall som textbeskrivningarna fokuserar på 

specifika egenskaper eller attribut kombinerat med textbeskrivningar som inte fokuserar på 

protagonistens kön visar på en utveckling av hur protagonisterna representeras. Det är ju just 

via intertextualitet man kan tänkas se hur texter förändras. Som tidigare nämnt så fungerar 

den diskursiva praktiken dialektiskt med den sociala praktiken, och i detta fall kan den sociala 

praktiken vara den som sätter gränserna och möjligheter för just denna förändringsprocessen 

(Winther Jørgensen & Philips 2000, s.75). Jag hävdar att den intertextualitet som yttrar sig gör 

att man kan utläsa den historiska utvecklingen bara i hur dessa textuella beskrivningar skiljer 

sig. I den tidigare forskningen lyfte jag hur historisk utveckling går att utläsa i hur kvinnor 

representeras i TV-serier (Press 2009, Hirdman 2015). Man kan på så sätt se hur 
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beskrivningarna av protagonister som exempelvis via egenskaper i kontrast till hur deras kön 

inte ens finns med i beskrivningen.   

Kategorin är som tidigare nämnt uppbyggt på det sätt att det inte finns någon röd tråd i hur de 

kvinnliga protagonisterna beskrivs textuellt. I det ena fallet är det en fokus på beskrivande 

adjektiv, som för att trycka på att kvinnor kan representeras som både attraktiva och 

intelligenta. I andra fall är beskrivningarna mer kortfattade och benämner inte kön eller någon 

specifik egenskap. Man kan ju traditionellt tänka sig att det är genren av serien som avgör hur 

beskrivande dess textuella beskrivning är. Exempelvis kring hur det skiljer sig mellan en 

komediserie och en crime-serie i innehåll och den ena kan tänkas mer lättvindig än den andra. 

Serierna presenterar en bred variation av genrer, allt från komedi och skräck, men trots detta 

så fanns det ingen specifik distinktion mellan hur de olika genrerna presenteras.   

Sammanfattningsvis så visar den diskursiva praktiken på att den interdiskursiva blandningen 

visar hur Netflix bygger kategorin genom en kommersiell diskurs som personifieras via en 

samtalsdiskurs. Kategorins intertextualitet visar på att den bygger på olika sätt att beskriva 

handlingarna av serierna vilket jag hävdar visar på en historisk utveckling av 

representationen. Generellt så anser Fairclough att om en text inte visar på hög 

interdiskursivitet så tyder detta på en reproduktion av det bestående. Det är komplicerat i detta 

fall att avgöra exakt hur bred kategorins interdiskursiv är eftersom att denna kategori som 

studieobjekt inte har en framträdande lingvistik i samma bemärkelse som en skriftlig text 

exempelvis. Jag väljer därför att tolka det som att kategorin visar på en låg grad av 

interdiskursivitet vilket därmed innebär att den enligt Fairclough är en reproduktion av det 

bestående, men att intertextualiteten visar på en förändring, vilket ger intrycket av att den 

diskursiva praktiken regleras av den breda sociala praktiken. Som tidigare nämnt så anser 

Fairclough att ur ett hegemoniskt perspektiv så kan en text ibland ha flertal betydelser och kan 

komma att motsäga sig, vilket således är hur jag tolkat den diskursiva praktiken (Winther 

Jørgensen & Philips 2000, s. 77–87).  

Det är i nästa del av analysen som jag kommer att gå in på dimensionen Text där jag redogör 

för min kvantitativa innehållsanalys resultat, samt fördjupar mig i kategorins egenskaper och 

användande av redskap. Det är sedan med denna diskursiva praktik i kombination med 

fördjupningen i textdimensionen som jag kommer att kunna säga något om hur det förhåller 

sig till den sociala praktiken.  

7.2 Text  
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7.2.1 Resultat av innehållsanalys  

Min innehållsanalys visade sig på många sätt gå i linje med både tidigare forskning samt den 

feministiska medieteorin utifrån de enheter som jag valde att koda. Trots att denna del av 

analysen varit till som ett verktyg, och inte bas för hela analysen, så kunde resultatet ändå ge 

mig en fingervisning för var någonstans analysen barkade.   

Jag intresserade mig som sagt för att få en överblick kring hur hudfärger samt sexualitet 

yttrade sig i kategorin över alla 42 serier. Jag kommer endast att redogöra för resultatet här, 

för att fördjupa mig i analysen i nästkommande del. Detta eftersom att jag som tidigare nämnt 

genomfört detta som ett bidragande hjälpmedel för analysen, och inte analysens kvalitativa 

grund.  Den första enheten som jag valde att koda var hudfärg. Av denna enhet så ville jag få 

en bild av hur representationen av hudfärger yttrade sig i en överblick av kategorin, vilket jag 

baserade på hur jag vill ansluta min studie till intersektionalitet.   

7.2.2 Hudfärg  

  

  

Modell 1. Variabel Hudfärg  

  

  

Av de 42 räknade variablerna kunde jag utläsa hur 88,1 % av protagonisterna var av vit 

hudfärg. 7,1 % av protagonisterna i serien var alltså av icke-vit hudfärg, och i 4,8 % gick det 

inte att definiera hudfärg. Denna enhet gav mig således en insyn till hur representationen av 

hudfärg var ojämlik i hela kategorin, och hade en tydlig dominans.   
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7.2.3 Sexualitet  

  

Modell 2. Variabel Sexualitet  

  

I min andra enhet så valde jag att koda hur sexualitet utrycktes genomgående i kategorin. 

Detta eftersom att en stor del av den tidigare forskningen samt det teoretiska ramverket 

presenterat en heterosexuell norm i representationen av kvinnor och femininet.   

Resultatet visade på att det var till 53,5% odefinierbart vilken typ av sexualitet som uttrycktes 

i serierna. 44,2 % visade dock på heterosexuell representation och endast 2,3 % visade på ett 

icke-heterosexuell representation.   

  
Figur 3. The Fall (2016)  
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Figur 4. The Good Place (2016)  

  

Figur 3 och 4 är två skärmklipp som exempel på hur sexualitet representerades överlag i de 

fall som det gick att koda. Protagonisterna agerade antingen själva i någon handling som 

kunde kodas som heterosexuell, eller talade om en eller flera relationer till män. Jag kommer 

vidare att kombinera resultatet av innehållsanalysen med den kvalitativa analysen.   

7.2.4 Lingvistik samt multimodala egenskaper  

När jag har analyserat text-dimensionen så har jag utgått från kategorins formella drag 

gällande text och bild. I den här dimension så har jag således fokuserat på att analysera 

lingvistiken, så väl som bilder samt även de rörliga bilder som kategorin presenterar. Gällande 

vilket material som jag nu redogör för så är det som nämnt tidigare de tio första serierna i 

kategorin som ligger i förgrund för analysen, medan hela kategorins 42 serier analyserats via 

den kvantitativa innehållsanalysen och då utifrån de utvalda variablerna som jag presenterat 

ovan.   

Eftersom att hela kategorin har namnet ”Serier med en stark kvinnlig huvudkaraktär” så har 

man redan där en bestämd modalitet. Detta presenteras därför som att det inte är en fråga 

kring vad ”Serier med en stark kvinnlig huvudkaraktär” kan tänkas innebära, utan säger 

definitivt att dessa serier har en protagonist som visar på stark femininet. Det är just detta 

faktum som driver min studie överlag, hur denna kategori presenteras på ett sätt säger att det 

är vedertaget vad som är stark femininet, och att det är i dessa serier som vi kan finna exempel 

på hur vi idag värderar detta. Enligt Fairclough så är det vanligt av exempelvis massmedier att 

använda sig av en bestämd modalitet för att stärka sin auktoritet. Man kan därför tolka 

kategorins modalitet som en del av denna reproducering av kvinnors representation i medier, 
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genom att säga att detta är vad vi som samhälle gemensamt erkänner som stark femininet 

(Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 87).  

7.2.5 Ordval  

Som nämnt i dimensionen av den diskursiva praktiken så fann jag inte någon röd tråd kring 

hur kategorin presenterade de textuella beskrivningarna. Det som var slående i detta anseende 

var bland annat hur de språkligt skiljde sig åt gällande ordval i dess beskrivningar av 

protagonisterna i serierna. I serierna Client List (2013) och Gypsy (2017) beskrivs 

protagonisterna i båda fallen som mödrar, där den förstnämnda även tydliggörs som 

ensamstående, och den andre även som en kärleksfull fru. Som vi kunde se i den tidigare 

forskningen så representerades kvinnor ofta endast i egenskap av deras roll som mödrar eller 

fruar, men att detta ofta var en del av 1950–60-talets TV-serier (Press, 2009 s. 140). Att denna 

typ av beskrivning återfunnes i kategorisering går således att se som en rest från en äldre 

representation av kvinnor. Konsekvenserna av denna typ av framställning kan då vara att detta 

förstärker en traditionell stereotyp av femininitet, som reducerar kvinnor till en föråldrad 

könsroll. I fallet av serien Girlboss (2018) så beskrivs exempelvis denna protagonist som 

smart, snygg och självsäker med ett mål att bygga ett modeimperium. Ordvalen här är 

intressanta eftersom de båda även här är målande adjektiv för att beskriva vad dessa 

karaktären är, och fråntar delvis ett fokus från vad serien faktiskt handlar om, som istället blir 

som en bisats. Om fokusen på kvinnor som mödrar och fruar är en del av en äldre 

representation av kvinnor så kan man även tolka exempelvis Girlboss (2018) beskrivning som 

en del av den post-feministiska typen av medieproduktion. Jag baserar detta på betoningen av 

protagonistens självsäkerhet. Istället för att där beskrivas som exempelvis en ung kvinna, som 

exempelvis är fallet i Miss Fischers Murder Mysteries (2015) där protagonisten beskrivs just 

som ”tuff tjej”, så tycks beskrivningen fokusera på protagonistens individuella resa i livet. I 

Queen of the South (2017) beskrivs även protagonisten som att bland annat behöva lita på sitt 

förnuft för att överleva, vilket ger intrycket att det är fokus på en livsplan och formandet av en 

egen, individuell agenda (McRobbie, 2009 Gill, 2007).  

7.2.6 Det visuella i kombination med text  

Som sagt så inkluderar även denna dimension det visuella i kategorin. Den post-feministiska 

teoribildningen kan ses som ytterligare förtydligad i en kombination av text och bild. I Jessica 

Jones (2018) så kretsar trailern kring Jessica, en kvinna med övernaturliga förmågor och ett 

mörkt förflutet. I trailern visas protagonisten i flera sammanhang engagerad i olika 

våldsamma strider, ofta med ett övertag. I efterföljande bildspel efter trailern så förekommer 

en bild där protagonisten porträtteras i en stridsposition med nävarna höjda. I bakgrunden är 
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meningen ”Fight like a woman” spraymålat i rött på väggen. Detta tolkar jag som att anspela 

på centralbegreppet ”empowerment”, och hur kvinnor presenteras som att sitta i en 

maktposition, och finner styrka i sig själva som individ. Man kan tänka sig att man här 

betonar ”…som en kvinna” just för att det är en del av den post-feministiska perspektivet på 

stark femininet. I fallet av Jessica Jones (2018) så är betoningen på styrka tydlig, både i 

seriens textuella beskrivning där det står att hon ”minsann kan slåss”, och även som sagt i 

trailerns visuella innehåll. Det som är anmärkningsvärt är att trailern även porträtterar 

protagonisten beskriva hur en manlig figur är anledningen till hennes plågor i livet.  

Protagonistens narrativ tycks således drivas av dennes individuella styrka, men också även av 

dennes relation till en man, vilket även är återkommande i Queen of the South (2017) där 

handlingen cirkulerar kring hur protagonisten tvingas arbeta för en kartell efterföljande 

hennes pojkväns bortgång. Centralt i den feministiska medieteorin är en heterosexuell 

dominans, eftersom en stor del av representationen av kvinnor baseras på just deras relation 

till män (Kleberg 2015, s. 26, Sundén 2015, s. 115).  Just dessa exempel tycks befästa hur 

dessa serier baseras just på denna sorten av representation, men mitt resultat visar dock på att 

kategorin generellt inte tycks reproducera detta. Enligt den kvantitativa innehållsanalysen 

kunde jag utläsa att i 53, 1 % av fallen så visade det visuella materialet inte på någon typ av 

sexualitet, vilket jag därmed tolkar som att det inte är en beståndsdel av kategorin och alltså 

inte är ett generellt kriterium för stark femininet enligt denna kategorisering, vilket kan visa 

en utveckling av att detta skulle vara det enda innehållet av protagonisternas agens.   

Vidare kunde jag analysera i det visuella materialet att protagonisterna i flera fall 

porträtterades i sina underkläder, eller i förskönande sammanhang så som att exempelvis sitta 

framför en spegel och applicera smink. Detta går i linje med hur Mulvey (1999) myntat den 

manliga blicken, att detta är för och även ur en manlig åskådares blick, men i detta fall tolkar 

jag det snarare ur ett post-feministiskt perspektiv eftersom att det i kombination med resten av 

innehållet inte objektifierar representationen av karaktärerna, utan används snarare som för att 

förstärka deras känsla individualisering. Den manliga blicken karaktäriseras ju som bekant 

exempelvis via närbilder av kvinnors kroppsdelar och reducerar kvinnor till objekt vilket i sin 

tur kan ses som att förstärka patriarkala maktstrukturer. Som sagt så förekommer det bilder av 

kvinnornas avklädda kroppar, men det porträtteras som utifrån karaktärernas egna val 

(Mulvey 1999, McRobbie, 2009).  Ett exempel på hur detta yttrar sig är protagonisten i Gypsy 

(2018) porträtteras placerad framför en spegel i färd med vad som kan tolkas som hennes 

skönhetsrutin medan denne spekulerar kring valet mellan att följa sin livsplan eller ge sig hän 
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till sin åtrå. Kategorin tycks således inte reproducera den manliga blicken ur det analyserade 

materialet.  

7.2.7 Anslutningen till intersektionalitet  

För att nå mitt syfte så formulerade jag frågeställningen huruvida kategorins representation av 

stark femininet betraktas utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det var således tydligt att 

kategorin reproducerar synen på en homogen porträttering av hudfärg gällande denna 

representation av kvinnor, och här inte tycks ta hänsyn till ett större spektrum än det (Kleberg, 

2015 s. 25).  I 88,1% av fallen så var protagonisten av vit hudfärg, vilket tydligt visar på en 

exkludering och som även går att applicera på hur när det inom representation av femininet, 

utgår från en vit hudfärg (hooks, 2009). Det går därför att betrakta denna kategori ur ett 

intersektionellt perspektiv som att den definitivt är bristande kring denna faktor och således 

uppfattas som etnocentrisk. Jag kunde ana detta på en manifest överblick, men på en latent 

grad stärktes även min uppfattning och i sin tur även denna problematiken. Icke-vit 

representation kan i detta fall tolkas som avvikande, och att inte gå in linje med de generella 

kriterier för stark femininet som kategorin förespråkar. Just eftersom denna 

problematiseringen inte alltid är uppenbar så är detta resultat av analysen ett mycket slående 

argument för varför en intersektionell anslutning är mycket viktig faktor inom feministisk 

medieforskning.   

Som beskrivet i forskningsöversikten så kan denna representation, eller i detta fall brist på 

representation, färga hur vi slutligen uppfattar stark femininet, och i sin tur påverka även hur 

vi uppfattar samhället i stort när det exempelvis porträtterar icke-vita kvinnor som avvikande 

(Parrot & Parrott Titcomb 2015, hooks 1992, van Zoonen 1994).    

7.3 Social praktik   
Det är i denna tredje dimension som analysen kan knytas ihop och nå en slutsats, samt se hur 

de tidigare dimensionera förhåller sig till den yttersta, det vill säga den sociala praktiken. För 

att strukturera denna dimension på ett tydligt sätt så har jag valt att först klarlägga den 

diskursiva praktikens relation till dess diskursordning, och då främst vilka mönster jag kunnat 

utläsa.   

Det är här jag slutligen svarar på frågan: Reproducerar den diskursiva praktiken 

diskursordningen- och bidrar därmed till att upprätthålla till ett oförändrat läge i den bredare 

sociala praktiken? (Winther Jørgensen & Philips, 2000 s. 90).    
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I den diskursiva praktiken fokuserade jag på hur hela kategorin var strukturerad genom att 

analysera dess produktion, samt interdiskursivitet och intertextualitet. Eftersom det i mitt fall 

är en kategori på Netflix som är mitt studieobjekt så skiljde sig således det från sättet 

Faircloughs modell appliceras på en specifik text, och formade således analysens struktur.   

I min analys kunde jag utläsa två tydliga diskurser som kategorin bygger på, vilket var en 

samtalsdiskurs samt en kommersiell diskurs, samt att dess intertextualitet visade på en viss 

historisk utveckling av hur textbeskrivningarna var producerade. I kombination med vad jag 

kunde utläsa i textdimensionen som jag kunde närma mig frågan kring vilka konsekvenser 

detta kunde tänkas komma att ha. Kategorins struktur är till synes konstruerad som för att 

bjuda in till en tilltro mellan Netflix och mottagaren, för att skapa en relation. Eftersom den 

diskursiva praktiken förhåller sig dialektiskt med den sociala praktiken så kan jag dra 

slutsatsen att det här skapas en relation mellan Netflix och åskådaren som egentligen kan 

tolkas som en maskering av hur medieproduktion, genom ett skenbart förhållande, utnyttjar 

och förstärker en hegemoni. Det är genom Netflix samtalsdiskurs som den maskerar den 

kommersiella diskursen och således formar den sociala praktiken. En central tanke inom den 

feministiska medieteorin är att kvinnor ofta använts för att sälja något, som en slags 

ingrediens ur ett kommersiellt perspektiv. Detta stärker således min uppfattning att kategorin 

presenterar denna kategori på detta sätt just för att använda sig av begreppet ”starka kvinnor” 

som en kommersiell lockelse (Hirdman, 2015 s. 29).   

Via en modalitet i de textuella beskrivningarna, både för sig och i kombination med det 

visuella, så fastställs kategorin som vedertagen och presenteras indirekt som ett facit av vad vi 

idag värderar som stark femininet. När den djupgående analysen däremot visar på en komplex 

blandning av representation gällande stereotypiska avbildningar i kombination med 

postfeministiska speglingar så blir det tydligt att det inte finns ett konsekvent tänk kring exakt 

vad som värderas som stark femininet, men att en stor del av kategorin presenterade ett 

möjligt riskfyllt perspektiv på en post-feministiskt förhållningssätt. Det som blev uppenbart 

var att detta också innebar en brist på en bredare representation av icke-vita kvinnor, och att 

kategorin var homogen i det avseendet. Med hjälp av den kritiska diskursanalysens 

tredimensionella modell kunde jag slutligen sammanfatta det som att Netflix kategori faktiskt 

förstärker och döljer ojämlika maktförhållanden via den diskursiva praktiken.  

 För att tydliggöra studiens slutsatser så ämnar jag nu för att återgå till mina frågeställningar 

som jag formade som hjälp för att nå mitt syfte.  
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• Vilka generella kriterier för ”stark femininet” verkar styra denna kategorisering av 

serierna?  

• Hur representeras de kvinnliga huvudkaraktärerna i materialet som presenterar 

kategoriseringen?  

• Hur kan denna representation av ”stark femininet” betraktas utifrån ett intersektionellt 

perspektiv?  

Det gick att utläsa mönster gällande främst det post-feministiska perspektivet som yttrade sig i 

många av serierna. Textuellt så fanns det inget konsekvent sätt hur en viss genre presenterade 

sin protagonist, men i kombination med det visuella så framträdde den typen av 

postfeministisk medieproduktion som gick att återfinna i den tidigare forskningen samt 

beskrivet i det teoretiska ramverket. Gällande vilka typ av generella kriterier för stark 

femininet som styr kategorin så är det mest utmärkande hur stor bristen av olika hudfärger är i 

kategorin. Det gick således att kontextualisera ett maktupprätthållande gällande denna typ av 

vit västerländsk dominans över hur femininet värderas utifrån denna kategorisering (Rooswall 

& Widestedt, 2015 s. 42)  

Att presentera denna kategori som serier med ”en stark kvinnlig huvudkaraktär” där innehållet 

kan tolkas som post-feministiskt riskerar således till att fortbringa en tanke av att de äldre 

vågorna av feminism och dess landvinningar inte längre behövs eller fyller någon funktion 

(McRobbie 2009, Hall & Salupo Rodriguez 2003).   

Sammanfattande diskussion och slutsatser  

I min studie drar jag sammanfattningsvis slutsatsen att den diskursiva praktiken formats av 

den sociala praktiken och således format hur denna kategori är konstruerad. Den diskursiva 

praktiken ser jag som att förstärka ojämlika maktförhållanden och riskerar därmed ge faktiska 

samhälleliga konsekvenser i ur vi värderar stark femininitet i den sociala praktiken.    

Jag har konstaterat tydliga spår av post-feministisk produktion vilket i många fall är synonymt 

med en individualisering och hur stark femininet uttrycks genom att ha en egen livsplan och 

en agenda i livet som styrs av begrepp som empowerment och själv-bevakande. Kategorin 

bidrar således som en del av denna historiska utveckling, och där den kan tolkas som en 

bricka i spelet då den reproducerar denna syn på vad som karaktäriserar stark femininet. Stark 

femininet idag tycks enligt denna kategorisering värderas utifrån självständighet, där 
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sexualitet och hur man uppfattas samt porträtteras är självvalt, i en sann post-feministisk anda.  

Representation av icke-vita kvinnor är bristande, vilket visar på att kategorin befäster ett 

etnocentrerat perspektiv på hur kvinnor i västvärlden representeras i TV-serier vilket slutligen 

innebär att denna, och liknande strukturer, alltid bör ifrågasättas och problematiseras.  

  

8 Reflektion samt förslag på vidare forskning  
Att närma sig detta utifrån en annan typ av diskursanalys skulle kunna ge fruktbart resultat, då 

det delvis varit komplicerat att applicera just Norman Faircloughs perspektiv på kritisk 

diskursanalys på mitt studiematerial. Dock så anser jag ändå att just denna metod är den mest 

inkluderande och övergripande för just mitt syfte, och att det var möjligt att fullborda studien 

med hjälp av en anpassning till materialet. Att använda mig av det feministiska teoretiska 

ramverket hjälpte mig att närma mig syftet och dess begrepp var användbara i analysen, samt 

att den tidigare forskningen visade på användbara ingångsvinklar inom denna problematik.  

För att utveckla ifrågasättandet av denna problematik så skulle en mer omfattande studie 

kunna ge ett mer fruktbart resultat. Genom att exempelvis genomföra en studie som innefattar 

ett större kvalitativt material, då genom att fördjupa sig i ett större antal serier i kategorin, 

vore intressant för att vidga överblicken. Att även förstora innehållsanalysen samt inkludera 

flera kodare skulle kunna ge en större reliabilitet och även ge en möjlighet att inkludera flera 

variabler att koda. Att fördjupa sig mer i seriernas innehåll skulle även kunna analysera 

mönster i den produktionen.  
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