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ABSTRACT 
 

Titel: ”Are you mad ’cause you couldn’t get hard?”: En narrativ analys av huvudkaraktären Hannah 

Horvath i TV-serien Girls ur ett genus-och (post)feministiskt perspektiv. ”Are you mad ’cause you 

couldn’t get hard?”: A narrative analysis of the main character Hannah Horvath in the TV-series 

Girls from a gender and (post)feminist perspective. 

Nivå: C-uppsats i Medie-och kommunikationsvetenskap VT16 

Författare: Susanna Killander 

Handledare: Heike Graf 

 

 

Medieinnehåll bidrar till uppfattningen om hur man som kvinna är och bör vara. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka hur den kvinnliga huvudkaraktären Hannah Horvath framställs i Girls 

säsong 5. Detta för att se hur hennes femininitet kommer till uttryck genom vänner, kärlek, 

sexualitet och karriär. Vidare kommer att utläsas hur hon utmanar samt knyter an till den 

traditionella bilden av kvinnor i TV.  

 

Uppsatsen använder sig av en narrativ analysmetod hämtad från How to Study Television (1995), 

som specialiserar sig på hur man studerar innehållet i TV och TV-serier. Analysen kommer att 

göras utifrån ett genus- och (post)feministiskt perspektiv för att möjliggöra utläsningen av 

traditionella och stereotypa egenskaper, attribut samt beteenden kopplat till femininitet och kvinnor. 

Analysen består av sex scener från sex olika avsnitt ur den femte säsongen av Girls.  

 

Analysen har visat hur karaktären Hannah Horvath både utmanar och knyter an till traditionellt 

framställda bilder av kvinnor i TV.  Detta genom att hennes karaktär tillskriver sig, samt skapar en 

dialektisk relation mellan både maskulint och feminint förväntade egenskaper och beteenden. 

Utöver följande aspekter går det utläsa att Hannah Horvath uttrycker sig både inom feministiska, 

och postfeministiska ramverk.  

 
 

Nyckelord: Girls, femininitet, genus, postfeminism, feminism, TV-serie, populärkultur 
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1.0 Inledning 
Idag, kanske mer än någonsin, eftersträvas ett samhälle där kvinnor och män ska behandlas jämlikt 

och ha möjlighet att åtnjuta samma rättigheter i samhället. Samhället ska bidra på alla nivåer till att 

skapa en jämlik värld för kvinnor och män för att undvika att bli diskriminerade på grund av sitt 

kön. Således bör även skildringar av kvinnor och män i medier vara jämlika. Madeleine Kleberg 

(2006), docent i medie-och kommunikationsvetenskap, skriver att mediernas framställning av 

kvinnor och män är av intresse för medievetenskaplig forskning eftersom medier bidrar till 

uppfattningen om vad som är sanning och verklighet (ibid:7f). Enligt Statens medieråd (2015) finns 

det än idag stora skillnader i hur kvinnor och män framställs i medier vilket bidrar till ett 

upprätthållande av stereotypa könsroller. Kvinnor tenderar att visas i mer stereotypa roller (Statens 

medieråd 2015). Med andra ord så har medier stort inflytande på hur normer görs och det finns 

därför en tydlig maktaspekt som medieaktör - detta då medierna själva väljer vad och hur något 

visas eller inte. 

 

Ett samtida fenomen inom västerländsk populärkultur är Girls: en amerikansk TV-serie om fyra 

unga kvinnliga vänner och deras liv i New York. Serien började sändas 2012-nutid och har haft stor 

genomslagskraft. Girls tituleras som en av HBO’s (amerikanskt kommersiellt TV-bolag) mest sedda 

och populära serier och sänds numera världen över. Girls är skapad av kvinnor och handlar om 

kvinnor – dvs. kvinnor är den absoluta mittpunkten. Sedan starten har Girls både kritiserats och 

hyllats för sitt sätt att porträttera de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna i serien. De unga kvinnorna är 

målinriktade, frispråkiga och bejakar sin sexualitet. Lena Dunham, som både skriver, producerar 

och spelar en av huvudkaraktärerna utger sig själv för att vara feminist, och serien har kommit att 

uppmärksammas för sin feministiska underton. Under årens gång har det flitigt debatterats huruvida 

serien verkligen är feministisk eller om den snarare tenderar åt det postfeministiska hållet, men har 

framförallt uppmärksammats för att den anses vara nytänkande. Girls har gjort sig känt för att vara 

något av en röst för kvinnor i millenium-generationen (personer födda under 80-90-talet). 

Gestaltningen av Girls kvinnliga karaktärer sägs utmana tidigare representationer av kvinnor i TV-

serier.  
 

Girls har studerats, debatterats och granskats i det oändliga sedan serien såg sin start. Detta kan ses 

som ett tydligt tecken på att det är något banbrytande med serien. Girls gick nyligen in på sin femte 

säsong, med premiär 21 februari 2016, och kommentarerna har än en gång inte låtit vänta på sig. 

Den brittiska tidningen Independent UK skriver som följande om den femte säsongen: ”It had to be 
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big, it had to be busy, it had to be wacky. But maybe it was a bit too much.” (Revesz 2016). Av de 

fyra kvinnliga huvudkaraktärerna i serien är det främst en karaktär som väcker betydligt mer 

känslor än de andra, nämligen Hannah Horvath. I tidningsartikeln ”Hannah Horvath, Why Do We 

(Still) Hate Thee So?” diskuterar Kathryn VanArendonk vad det är med just huvudkaraktären 

Hannah Horvath som är så provocerande för publiken. Är det för att hon rör sig utanför det 

kulturella ramverk för hur en kvinna förväntas bete sig? Varför stör man sig mer på Hannah 

Horvath än manliga motsvarigheter? (VanArendonk 2016).  

 

Under sina fem år på marknaden har serien bestått som ett fenomen i västvärldens populärkultur, 

vilket gör serien mycket intressant för vidare analys. Vad sänder säsong 5 av Girls ut för bild av 

kvinnor, genus och (post)feminism i dagens samhälle? Bidrar säsong 5 till en positiv bild av 

kvinnorollen eller befäster den en underordnad traditionell kvinnoroll? Vilken slags kvinna är det 

egentligen som kommer till uttryck i Girls idag? Av den orsaken är det intressant att ta avstamp i 

Girls senaste säsong, dvs. säsong 5 för att utläsa dessa aspekter år 2016.  

 

2.0  Bakgrund  
Den omtalade skaparen av Girls, tillika skådespelaren bakom den uppmärksammade 

huvudkaraktären Hannah Horvath, är alltså Lena Dunham. Dunhams karriär tog fart år 2010 när hon 

släppte filmen Tiny Furniture (2010). Tiny Furniture är en semi-självbiografisk berättelse om en 

ung kvinna som precis tagit examen från college och försöker fundera ut vad hon ska göra med 

livet. Det var tack vare denna film som hon kom i kontakt med filmproducenten Judd Apatow och 

planerna för Girls tog sin början (biography.com). Därefter kom Dunhams genombrott för den stora 

massan med Girls, som såg sitt ljus år 2012 då Dunham endast var 26 år gammal. År 2013 vann 

Dunhams programidé Girls två stycken prestigefyllda amerikanska Golden Globe Awards: ett pris 

för bästa TV-serie, samt ett pris för bästa skådespelare i en TV-serie – som Lena Dunham själv blev 

tilldelad. Serien har, inkluderat alla skådespelare och produktionsteam, nominerats till hela 67 olika 

priser, och vunnit femton av dessa (imdb.com). År 2014 nominerades även Dunham till det 

ärofyllda amerikanska TV-priset Emmy Awards, för sin roll som huvudkaraktären Hannah Horvath. 

Serien och dess karaktärer tar sin utgångspunkt ur Dunhams egna upplevelser och erfarenheter från 

sitt liv (biography.com).  

 

Girls placerar sig inom den relativt unika genren “dramedy”, vilket innebär att serien är lika mycket 

drama som komedi. Tidigare feministiska och postfeministiska serier har oftast placerats inom 
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genren komedi (Fuller & Driscoll 2015:259f). På grund av detta behöver inte serien följa strukturen 

av en komedi och kan inta en mer mångsidig ton när de närmar sig sin porträttering av kvinnor 

(Ford 2016:2). Dunham upplevde att det tidigare saknades en reell serie för kvinnor i 25-års åldern 

och ämnar med Girls fylla det tomrummet. Hennes avsikt är att leverera en genuin serie med hög 

igenkänningsfaktor för den unga kvinnliga tittaren. Dunham vill med hjälp av serien belysa 

feminism och menar att vi ännu inte har nått postfeminism – perioden då feminismen anses 

uppnådd (Danes 2012). Aftonbladets kulturrecensent Madeleine Levy (2012) skriver att serien 

behandlar oglamourösa ämnen som ”… analsex, otrohet, knullkompisar, missfall, obskyra 

könssjukdomar, exotiska droger och sexuella trakasserier på arbetsplatsen…” (Levy 2012). Levy 

anser därför att Girls på många vis är en mer rättfram serie än, och nästintill anti, Sex and the City 

(SATC 1998-2004). TV-serien SATC har ofta omtalats för att ha många liknelser med Girls - detta 

på grund av att narrativet, precis som i Girls, behandlar fyra kvinnliga vänner och deras liv i New 

York. Denna liknelse är något Levy inte instämmer med, utan benämner Girls som annorlunda 

tidigare serier på marknaden på grund av hur serien porträtterar kvinnor. Levy anser att Girls är 

unik för sin höga igenkänningsfaktor och originalitet (Levy 2012).  

 

Girls har öppnat många dörrar för Dunham som 2014 släppte sin självbiografi Not That Kind of 

Girl: A Young Woman Tells You What She’s ”Learned”. Om sin självbiografi skriver hon: ”If I can 

take what I’ve learned in this life and make one treacherous relationship or degrading job easier for 

you… then every misstep of mine will have been worthwhile” (lenadunham.com). Recensenten 

Miranda July (2014) skriver såhär om boken: ”Very few women have become famous for being 

who they actually are, nuanced and imperfect.” (lenadunham.com). Ett tydligt kvitto på att Dunham 

bidrar till någonting nytt på marknaden.  

 

Under 2015 lanserade Lena Dunham och Jenni Konner ”Lenny Letter”, ett feministiskt nyhetsbrev 

som kommer via e-post samt har en tillhörande hemsida. Nyhetsbrevet riktar sig till unga kvinnor 

och berör främst ämnen som feminism och politik, men även vardagliga problem och livsstilsfrågor. 

På Lenny Letters Instagramkonto och dess tillhörande presentation återfinns mottot och meningen 

med nyhetsbrevet: ”Dismantling the patriarchy, one newsletter at a time.” (Owen 2016).  

 

Det står väldigt klart att Lena Dunhams mening med Girls, och sina övriga bidrag till den samtida 

västerländska populärkulturen, är att skildra en, enligt henne, mer nyanserad bild av kvinnor med 

utgångspunkt ur hennes egna upplevelser. Med detta vill hon bidra till att sprida det feministiska 

budskapet vidare. Ett av de kanske mest kända citat som återkommer när Lena Dunham, och hennes 
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karriär, omnämns är från Girls säsong 1 och dess pilotavsnitt, när hennes karaktär tillika alter ego 

Hannah säger: ”I think I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation” 

(Girls 2012 Pilot). I samband med att Girls i sådan stor utsträckning sägs härröra från Dunhams 

egna liv, är det inte så konstigt att orden tenderar att förknippas med Dunhams egen agenda. Om 

Dunham och Girls är en röst för sin generation, eller en röst för en generation får dock lämnas till 

den individuelle åskådaren att besluta.   

 

3.0  Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att analysera hur den kvinnliga huvudkaraktären Hannah Horvath i 

Girls säsong 5 framställs, det genom säsongens egen dynamik och återkommande teman: vänner, 

kärlek, sexualitet och karriär. Detta för att se hur karaktärens femininitet kommer till uttryck. 

Undersökningen kommer att ske genom en narrativ analys av relevanta nyckelscener utifrån syfte 

och forskningsfrågor. Jag vill genom denna studie framhäva hur samtida gestaltningar av kvinnor i 

västvärldens populärkultur kan se ut. Uppsatsen kommer att ta avstamp i en övergripande 

frågeställning, vilken kommer besvaras genom ytterligare två underfrågor.  

 

Övergripande fråga:  

- Hur skildras karaktärens femininitet genom relationen till vänner, kärlek, sexualitet och 

karriär? 

 

Underfrågor: 

- Hur utmanar karaktären den traditionella framställningen av kvinnor i TV?   

- Hur anknyter karaktären till den traditionella framställningen av kvinnor i TV?  

 

4.0 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som är relevant för denna studie kommer presenteras nedan. Det valda 

materialet till denna uppsats berör huvudkaraktären Hannah Horvath i Girls – således är det 

intressant att dels se till tidigare studier som berör Girls - men även kvinnors skildring i medier och 

TV för en mer övergripande blick. Detta för att kunna sätta serien och dess kvinnliga valda 

huvudkaraktär i relation till hur det sett ut i tidigare TV-landskap. Studier som berör kvinnor i 

medier, kvinnor i TV och kvinnorna i Girls kommer att behandlas.  
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Professor Rebecca L. Collins har skrivit en kommenterande studie där hon sammanställt ett antal 

artiklar gällande kvantitativa innehållsanalyser av genusroller utförd på ett stort antal spridda 

medier världen över (så som artiklar, nyhetsinslag, musikvideor, film, tv), som behandlar hur 

kvinnor avbildas. Studierna visar att kvinnors roll i ovan nämnda medier är som underordnade. Dels 

är de underrepresenterade, men framförallt så ligger problematiken i hur de kvinnor som får synas 

representeras. Detta är viktigt att uppmärksamma eftersom den bild av kvinnorna som syns är den 

bild som tittaren tar med sig. Studierna visar att porträtteringen av kvinnorna är kritisk och ensidig: 

de tilldelas egenskaper som befäster kvinnans traditionella (stereotypa)roll som bl. a förälder eller 

hemmafru. Kvinnorna i studien (till skillnad från männen) skildrades ofta lättklädda eller 

utmanande vilket bidrar till en objektifiering och sexualisering. Således är det av allra högsta vikt 

att fokusera på porträtteringen av kvinnor i medieinnehåll (Collins 2011:290).  

 

I en studie utförd av Martha M. Lauzen, David M. Dozier och Nora Horan (2008) studerades 124 

amerikanska TV-program för att se vilka olika sociala roller kvinnliga och manliga karaktärer hade 

inom dessa. I studien ingick TV-program inom genrerna komedi, drama och reality-TV (ibid:207). 

De kunde med sin studie bekräfta att kvinnliga karaktärer tenderade att porträtteras i roller som 

involverade mer personliga teman som vänner, familj och kärlek, medan manliga karaktärer mer 

ofta skildrades i jobbrelaterade roller. Följaktligen konstaterades att porträtteringen av kvinnliga och 

manliga karaktärer bidrog till att befästa en stereotyp skildring (ibid:209ff).  

 

Girls har studerats flitigt genom åren. I boken HBO’s Girls: Questions of Gender, Politics, and 

Millennial Angst (Kaklamanidou & Tally 2014) studeras Girls två första säsonger utifrån ett flertal 

olika aspekter. Boken är en samling undersökande uppsatser som doktorander, doktorer, 

universitetslektorer och professorer bidragit med (ibid:217-220). Uppsatserna diskuterar de 

kulturella, politiska och sociala följderna av Girls. De berör ämnen som kön, identitet, relationer, 

vänskap, mångfald etc. I sitt bidrag till boken, diskuterar doktoranden Nikita T. Hamilton (2014) i 

sitt kapitel bl. a huruvida Girls är feminism, postfeminism eller ingetdera. Hon menar att seriens 

utforskande av femininitet inte nödvändigtvis faller under det ena eller det andra. Hamiltons 

uppfattning är att serien inte kan placeras under en specifik våg av feminism då serien rör sig 

frekvent över gränserna. Vidare ger hon en bakgrund till de olika vågorna och postfeminism. Första 

vågens feminism kämpade för kvinnors rösträtt och politiska jämställdhet mellan könen. I andra 

vågens feminism utökades kampen kring social jämställdhet med att belysa frågor gällande familj, 

preventivfrågor och sexuella rättigheter (såsom abort). Den andra vågen anser att deltagande och 

upprätthållande av stereotypisk femininitet i sig motarbetar den feministiska kampen, och kritiserar 
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förväntade skönhetsideal. Den tredje vågen kritiserar även den förväntade skönhetsideal, samtidigt 

som den anser att man kan leva ut dessa utan att vara mindre feministisk. Postfeminism, enligt 

Hamiltons text, innebär att feminismen är uppnådd - kvinnor och män är jämlika - och att 

feminismen inte behövs längre. Istället är individualismen i fokus. Hamilton anser att de kvinnliga 

huvudkaraktärerna i Girls agerar både i linje med vågornas övertygelse samtidigt som de ibland 

ställer sig helt utanför och snarare befäster en ojämlik maktstruktur (ibid:44f). På grund av denna 

ambivalenta position har hon svårt att placera serien och menar att: ”Girls is first and foremost a 

window into the lives of young women” (2014:44). Detta kan tolkas som att Hamilton anser att 

verkligheten ofta är mycket mer komplicerad. D.v.s. att den samtida kvinnan inte längre är den 

förtryckta kvinnan, det finns numer en mångfald av kvinnor – både på TV och i verkliga livet i 

jämförelse med förr i tiden.  

 

I en komparativ analys av Girls (säsong 1-2) och Sex and the City (SATC 1998-2004) (säsong 1-6) 

har Meredith Nash och Ruby Grant, vars forskningsintressen innefattar feminism och genus, 

studerat och jämfört hur postfeminism tar sig i uttryck i serierna (2015:976f). De anser att Girls är 

skapare av en ny definition postfeminism (ibid:976f). Karaktärerna i SATC visas ofta i scener där 

deras fysiska attribut och hälsa står i centrum, t.ex. när de tränar, shoppar eller går på diet – vilket 

stärker de postfeministiska attributen att bejaka sin kvinnlighet och sitt utseende i tron om att de gör 

det för sin egen skull. Å andra sidan tyder SATC på det faktum att de kvinnliga karaktärernas 

normativa, och feminina kroppar används för att tilltala det motsatta könet, samt fånga deras 

intresse och uppmärksamhet (ibid:986). SATC-karaktärernas femininitet står i centrum medan 

karaktärerna i Girls snarare utmanar typiska heteronormativa- och feminina ideal. Karaktären 

Hannah Horvath kan t.ex. ses hetsäta, gå runt i utnötta underkläder, svettas och det utan att försöka 

göra sig ”fin” för någon annans skull, och skildras så genom som allmänt obrydd. Detta 

problematiserar seriens kategorisering som postfeministisk (ibid:986). Författarna kommer fram till 

att Girls både upprätthåller och utmanar postfeministiska föreställningar och menar att serien 

snarare bör ses som skapare av en ”ny” postfeminism. De menar att Dunham har bidragit med en 

mer verklig skildring av västerländska kvinnor. De skriver att det postfeministiska medielandskapet 

är under förändring och anser därför att Girls är intressant för vidare forskning (ibid:987ff). Vilket 

än befäster syftet med denna uppsats, då vi är under en pågående förhandling inom sociokulturella 

termer – där serier som Girls är med som en bidragande byggsten.  
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I tidsskriften Continuum: Journal of Media and Cultural Studies återfinns ”HBO's Girls: gender, 

generation, and quality television” (2015) av forskaren Sean Fuller och docenten Catherine Driscoll. 

I artikeln diskuterar de hur serien använder sin plattform för att belysa feminism. Fuller och Driscoll 

menar att serien både belyser feminism men också undviker feministiska förväntningar. Forskarna 

diskuterar bl.a. om serien bör placeras som ett verk av feminism eller postfeminism. De menar 

nämligen att serien närmar sig feminism och postfeminism på ett annat sätt än både tidigare och 

samtida serier som också har en feministisk agenda. Girls skiljer sig från de andra genom sin 

stilistik och handling (ibid:253ff). Serien innehåller mycket naket: fumliga sexscener och kvinnliga 

karaktärer som ofta porträtteras halvnakna, men även droganvändande och mental ohälsa är vanligt 

förekommande. Det är en berättelse där karaktärerna ständigt misslyckas att leva upp till vanligt 

förekommande ideal, d.v.s. att man ska se ut på ett visst sätt, vad man ska åstadkomma i livet osv 

(ibid:259f). Fuller & Driscoll sätter Girls i relation till den populära TV-serien Breaking Bad (2008-

2013) för att visa uppenbara skillnader i representationer av kvinnor och män. I Breaking Bad 

framställs den manliga huvudkaraktären Walter White som ett misslyckande i relation till manliga 

ideal. Han har en krävande och destruktiv personlighet, men karaktärens tillsynes miserabla 

framställning har trots detta hyllats av kritiker. Girls framställning av de fyra huvudkaraktärerna har 

däremot kritiserats för att ge en negativ skildring av kvinnor och anklagats för att vara dåliga 

förebilder. De skriver att detta i sin tur visar på en förväntan att kvinnor i TV ska framställas 

positivt och vara respektabla (ibid:256).  

 

I den vetenskapliga tidsskriften Feminist Media Studies återfinns en mängd artiklar där Girls 

diskuteras utifrån ett feministiskt perspektiv. I tidskriften finns artikeln ”The smart” body politics of 

Lena Dunham’s Girls” (2016) av doktoranden Jessica Ford, vars forskningsintressen figurerar inom 

genus och feminism. Ford utmärker Girls för att vara ledstjärnan i en ny era av feministiska TV-

serier. Hon menar att Girls har bidragit till ett skift inom populärkultur gällande den feministiska 

diskursen (ibid:2). Serien har under sina år i rampljuset ändrat konversationen om kvinnor och 

feminism i TV genom sitt sätt att spegla kvinnokroppen (ibid:12). Girls erbjuder genom 

huvudkaraktären Hannah Horvath, en form av det kvinnliga subjektet som bekväm i sin naturliga 

kropp utan att rätta sig efter andras åsikter. Samtidigt är Hannah också stundtals obekväm till 

omgivningens förväntningar på hennes yttre och ursäktar sig ibland. Denna dubbla inställning till 

sin kropp menar Ford tyder på ett samverkande av feminism och postfeminism (ibid:2ff). Med hjälp 

av karaktären Hannah kritiserar serien typiskt postfeministiska kvinnliga ideal om hur kvinnor ska 

bete sig eller se ut. Samtidigt återfinns serien under flertalet postfeministiska karaktärsdrag, som 

t.ex. fokus på det individuella skapandet och makttagandet över- och genom sin sexualitet (ibid:4). 
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Med en hög dos ironi och en nedtonad estetik, där framförallt karaktären Hannahs kropp framställs 

som alldaglig och vanlig, anser hon att serien lägger grund för en ny porträttering av kvinnor och 

därmed en förändrad kroppspolitik. Hannah är (oftast) bekväm i sin kropp, visar gärna upp den och 

följer inte de traditionella kroppsliga idealen. Ford menar att Girls med sitt sätt att skildra 

kvinnokroppen har öppnat dörrar för efterföljande TV-serier (ibid:12). Att serien har en politisk 

agenda står helt klart (ibid:1). Det finns fortfarande en stor oenighet mellan forskare inom 

feminism/TV gällande vilken typ av feministisk eller postfeministisk politik serien för, och i vilken 

nivå av narrativet det går att utläsa (ibid:4).  

 

Den tidigare forskning som presenterats ovan gällande kvinnor i medier och kvinnor i TV har 

exemplifierat att kvinnor tenderar att representeras i traditionella, sociala roller som rör familj, 

vänner och kärlek. Ovan presenterad text kring Girls ämnar ge ett större perspektiv på vilka 

diskussioner de tidigare säsongerna har intresserat sig för. De diskussioner som har tagits upp 

gällande Girls tyder på att serien är omdiskuterad för sitt annorlunda sätt att framställa kvinnor i 

TV. Framförallt framkommer ett tydligt fokus på det visuella d.v.s. skildringen av kvinnokroppen i 

relation till feminism och postfeminism. De diskussioner som förts kring Girls har främst berört 

säsong ett och två, men nu är serien inne på sin femte säsong – vilket ger ett tidsspann på cirka fem 

år – där denna uppsats ämnar komplettera tidigare forskning med analys på hur femininiteten 

skildras i dagens klimat, d.v.s. i Girls säsong 5.  

 

5.0 Teoretiskt ramverk  
Här nedan presenteras det för uppsatsen valda teoretiska ramverket. Detta ramverk består dels av 

genusvetenskaplig teori då denna berör just femininitet, och vidare kompletteras av feminismen. Då 

mycket av den tidigare forskningen gällande Girls anknyter till postfeminism, men även tyder på en 

viss oenighet gällande seriens (post)feministiska agenda, kommer även postfeministiskt perspektiv 

användas för att utläsa förhållandet till detta. Detta är även relevant för att nå ett större, och mer 

genomgående perspektiv på femininitet.  

 

5.1 Genusteori 
Att i sin medieforskning tillämpa ett genusperspektiv innebär att undersöka det vi i dagligt tal kallar 

för kön. Detta görs genom att huvudsakligen rikta in sig på framställningen av kvinnor och män, hur 

kvinnlighet och manlighet utformas, vilka roller har kvinnorna respektive männen samt vad 

återfinns för maktrelationer och förhållanden könen emellan (Kleberg 2006:7). Ett stort fokus ligger 



    12 

på hur femininitet och maskulinitet representeras samt hur genus och sexualitet gestaltas. En del 

analyserar även förutsättningar för kvinnor och män i mediebranschen (Fagerström & Nilsson 

2008:5). Bilder och föreställningar om kön som ges i medier bidrar till att upprätthålla 

förväntningar på hur kvinnor och män är och bör vara (Kleberg 2006:8). Mediernas ofta bristande 

förmåga att återge en nyanserad bild av kön leder till stereotypiserade representationer (ibid:18). 

Om genusordningen mellan könen ska kunna bli rättvis, behöver det väckas kunskap och förståelse 

för och kring genusfrågor (Connell & Pearse 2015:10). 

 

Enligt Raewyn Connell och Rebecca Pearse genusteori (2015) är kön en karaktär som vi tilldelas 

genom antingen två X-kromosomer, eller en X-kromosom och en Y-kromosom, men att genus – 

dvs. att kön inte är något man är, utan något man gör – är en social konstruktion. Detta skapande av 

genus är att inta en mer konstruktivistisk position. Connell och Pearse citerar den franska feministen 

Simone de Beauvoir: ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (Connell & Pearse 2015:19). En 

allmän antagen uppfattning kring genus är att de avspeglar biologiska skillnader mellan kvinnliga 

och manliga kroppar (ibid:26). Connell och Pearse i sin tur, menar att genus är något vi gör, något 

vi ser som självklart utan att ens reflektera särskilt över det. Systematiskt sorterar och karaktäriserar 

vi människor som kvinna eller man. Kvinnor handlar en viss sorts klädesplagg, män handlar en 

annan sorts klädesplagg. Vi använder oss t.ex. av olika toaletter, olika frisörer och vi går till olika 

butiker när vi shoppar. Vid större sportarrangemang är det vanligt förekommande att männen står i 

centrum medan kvinnorna är på sidan (ofta relativt avklädda) och hejar på. Sådana saker är något vi 

tenderar att ta för givet, som något ”naturligt”, att det helt enkelt ”bara är så”. När individer inte 

följer dessa genusmönster anses det uppseendeväckande, man bryter genusstrukturen och de 

egenskaper som tillhör ens genuskategori (ibid:18ff). Connell och Pearse menar alltså att vi inte 

föds till kvinna eller man, bara med olika biologiska fortplantningsorgan (ibid:56). Vi blir män eller 

kvinnor under uppväxtens gång för att vår omgivning formar oss till dessa. Kvinnligt och manligt är 

en aktiv social konstruktion, och vi omges i vårt samhälle av exempel på vad som är feminint 

respektive maskulint. Det är dock inte bara samhället som formar vårt genus, vi är själva med och 

konstruerar oss som feminina eller maskulina och på så vis upprätthålls normen. Genom att 

uppträda och agera på ett visst sätt förhåller vi oss till vårt tilldelade genus. Det är däremot vanligt 

att människor rör sig mer eller mindre över gränserna, d.v.s. det finns maskulina kvinnor och vice 

versa. Ju mer man rör sig över dessa gränser, vilket kan liknas vid att gå över naturens ordning, har 

historiskt bidragit till trakasserier och förtryck eller andra negativa konsekvenser. Det sprids 

ständigt åsikter om vad som är rätt och fel beteende i relation till genus (ibid:18ff). 
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Femininitet är alltså synonymt med kvinnligt/kvinnlighet och innebär att vara tillskriven 

egenskaper, beteenden, roller och yttre attribut som förknippas med kvinnor. Helt enkelt diverse sätt 

att vara på som kopplas till kvinnligt genus (Connell & Pearse 2015:19). Det finns en stor ovilja att 

acceptera det genom forskning bevisade stöd som säger att det finns tydliga likheter mellan kvinnor 

och män (ibid:68ff). Särskiljningen mellan könen har kommit att kallas för egenskapernas dikotomi, 

ett traditionellt historiskt tankesätt om kvinnan och mannen som ett slags motsatspar som 

kompletterar varandra. Egenskapernas dikotomi berör bl.a. kroppsliga egenskaper, sociala effekter 

och tilldelar de olika könen olika sociala egenskaper. Egenskapernas dikotomi omfattar bl.a. att: 

”Kvinnor antas vara omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, känslosamma, intuitiva och sexuellt 

lojala: män antas vara aggressiva, envisa, tystlåtna, rationella, analytiska och promiskuösa” 

(Connell & Pearse 2015:68). Dessa anses vara av naturen givna skillnader mellan könen som inte 

går att rubba, det ”bara är så”. Connell och Pearse menar alltså att denna allmänt tagna uppfattning 

om genus som naturgivet ej är sann. Att den västerländska kulturen har en så stark historiskt inrutad 

dikotomi menar de ligger bakom svårigheten och oviljan att förändra synen på kvinnligt och 

manligt. Vad som anses feminint och maskulint kan dock variera mellan olika kulturer och över tid 

(ibid:70). Feminismen, som är en central grundsyn inom genusteori, talar också om att genus är ett 

inrutat dualistiskt tänkande – d.v.s. att vi tänker kvinnligt och manligt som ett motsatspar. De menar 

att det dualistiska tänkandet är införlivat i hela vårt tankesätt genom att det västerländska samhället 

grundar sig på detta. För att förstå kvinnligt måste vi sätta det i relation till manligt för att se vad 

som skiljer de åt, det kan se ut såhär: man/kvinna, förnuft/känsla, människa/djur, intellekt/kropp, 

subjekt/objekt, oberoende/beroende, aktiv/passiv, gott/ont. Det feministiska perspektivet 

understryker att de manliga egenskaperna värderas högre och kvinnans egenskaper därför avviker, 

vilket innebär att mannen anses normen. Sålunda finns orättvisor förenat till genus, då manlighet 

betraktas mer värdefullt än kvinnlighet (Gemzöe 2010:83f).  

 

Fortsättningsvis beskriver Kamilla Peuravaara (2015) i sin avhandling relationen mellan femininitet 

och könskaraktär. Där det uttrycks en förväntan på kvinnor att de bör ”smyckas och sminkas”. Hon 

menar så genom att det befästs ideal kring femininitet, och skapas ”skönhetskomplex” (ibid:28). 

Marie Evertsson (2010) utvecklar kvinnligt och manligt och skriver att det utifrån normer finns 

”rätt” och ”fel” vad det gäller hur man ska vara som kvinna eller man – och om man inte följer detta 

kan man bli ifrågasatt. Detta råkar vi ut för när vi gör saker som inte traditionellt förknippas med 

kvinnligt eller manligt. En man som inte vill ha barn ifrågasätts sällan, medan en kvinna som inte 

vill ha barn ofta får förklara sig. Man blir då som kvinna straffad för att inte leva upp till bilden av 
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en ”riktig” kvinna. När man går emot den förväntande bilden av sitt kön kallar Evertsson för att 

välja att inte göra kön (ibid:66). Detta kan få negativa konsekvenser – man anses mindre kvinnlig. 

Motsatsen är att göra kön, vilket är när man medvetet eller omedvetet placerar sig i den 

könskategori man tilldelats i (ibid:56). Detta kan liknas med den presenterade tes ovan från Connell 

och Pearse, att vi förhåller oss till vårt genus genom att fortsätta agera så som förväntas (Connell & 

Pearse 2015:20).  

 

Liesbet Van Zoonen (1994) lyfter i sin bok Feminist Media Studies hur tidigare forskning ur ett 

globalt perspektiv visar att kvinnor i TV tilldelas stereotypa egenskaper som inte behöver vara 

sanna, en föreställning om hur kvinnor är och bör vara. Typiska egenskaper och situationer som 

kvinnor ofta porträtteras i är traditionella roller som hemmafru, förälder, obeslutsamma, 

underordnade män samt ofta definierade i relation till en annan man: make, son, chef. En annan 

återkommande kvinnlig egenskap är att agera passivt medan mannen är den som agerar aktivt. 

Vanligt är också att som kvinna vara beroende av en man samt stå till tjänst för mannen. Utöver 

detta tenderar kvinnor i TV att följa kvinnliga traditionella skönhetsideal, de är också ideligen av 

ung ålder (ibid:16f).  

 

I sin bok Könet brinner! (2005) presenterar Judith Butler det teoretiska ramverket den 

heterosexuella matrisen. Heterosexuella matrisen innebär att heterosexualitet är ett inlärt påtvingat 

normaliserat beteende vilket författaren problematiserar. Utifrån heterosexuella matrisen ska den 

biologiska kvinnokroppen se kvinnlig ut och leva upp till samhällets heterosexuella förväntningar 

på kvinnor vilken bl. a innebär att kvinnor ska åtrå män, och vice versa gäller för männen. Ett 

samhälle med heteronormativitet som utgångspunkt förutsätter att det naturliga sättet att leva är 

heterosexuellt och de som inte lever så anses avvikande (ibid:10ff).  

 

Viktigt är att ha i åtanke är att genus handlar om makt. Ur både ett genusperspektiv och feministiskt 

perspektiv bygger hela samhället på en maktordning (könsmaktsordning), vilken innebär att männen 

innehar makten i samhället över kvinnor. När man intar ett genusperspektiv är det viktigt att 

involvera maktdimensionen mellan kvinnor och män. Om man inte tar hänsyn till maktaspekten 

med makthierarkier blir resultatet vilseledande och fattigt (Fagerström & Nilsson 2008:12).  
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5.2 Feminism 
Inom genusteorin är även feminismen en central del. För att kunna utläsa vilka roller kvinnor och 

män tilldelas i fråga om makt och genusordning är det viktigt att komplettera med feminism. Utöver 

detta behövs den feministiska aspekten för att förstå var postfeminismen härstammar från. För att 

man ska kunna ställa postfeminismen i relation till feminismen, är det nödvändigt med de olika 

bakgrundskontexterna samt hur de skiljer sig åt.  

 

Att definiera feminism menar vissa kan vara problematiskt då det inte bara finns en feminism, utan 

många olika inriktningar inom feminismen. De fyra huvudinriktningarna är liberalfeminism, 

radikalfeminism, marxism/socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism (Gemzöe 

2010:12). Eftersom denna uppsats inte ämnar gå alltför djupt in på de olika leden och dess 

tänkanden, kommer ordet feminism utgå från feminismens övergripande grundantagande vilket 

resulterar i följande dominerande definition: att kvinnor är förtryckta, underordnade män och att 

detta bör förändras så att kvinnor och män blir jämlika (ibid:13). Gemzöe skriver att när man 

använder sig av denna definition är det viktigt att förklara vad det innebär att kvinnor är just 

underordnade för att undvika eventuella motstånd som menar att kvinnor visst innehar makt och 

bestämmer inom vissa områden (ibid:15). Hon förtydligar: ”En feministisk syn förnekar inte att 

kvinnor som enskilda individer kan ha makt i olika situationer. Feminismen påstår däremot att 

generellt sett har kvinnor mindre makt än män” (Gemzöe 2010:16). Det handlar om en i samhället 

strukturell ojämlikhet mellan kvinnor och män inom alla samhällsområden, en maktordning där 

männen dominerar. Exempel på detta är att kvinnor tenderar (i större utsträckning än män) att t.ex. 

driva politik för vård och omsorg, de arbetar oftare med vård och omsorg, de arbetar oftare med 

lågavlönade jobb, de utför familjearbete och hushållsarbete, de objektifieras och bedöms utifrån 

utseende i medier. Ett feministiskt synsätt vill skapa lika förhållanden och möjligheter i samhället 

för kvinnor som män har, och därmed slå sönder maktordningen i samhället så att kvinnor och män 

kan leva utifrån samma villkor (ibid:16-19). Denna maktordning benämns ofta patriarkatet – vilket 

syftar till mäns dominans över kvinnor i samhällssystemet (ibid:46). Detta begrepp har alltmer 

ersatts av genussystem/genusordning (ibid:80).  

 

Kampen för kvinnors rättigheter delas historiskt in i två överlappande vågor. Den första vågen 

startade kring andra hälften av 1800-talet och pågick till cirka 1920. Härifrån härstammar 

liberalfeminismen och socialistisk feminism (Gemzöe 2010:30). Under första vågen kämpade man 
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för grundläggande demokratiska rättigheter; rösträtt, utbildning, lagliga och politiska rättigheter 

(ibid:31). Den andra vågen varade mellan år 1960-1970. Här gjorde radikalfeminismen sitt intåg, 

men även liberalfeminismen och den socialistiska feminismen fortsatte prägla dessa år (ibid:30f). 

Kampen förs om lika villkor på arbetsmarknaden och inom politiken – en idé om kvinnans 

fullvärdiga medborgerliga rättigheter. Man strider även för lika lön (ibid:37). Radikalfeminismen 

kritiserar mäns förtryck och förakt gentemot kvinnor, som under den tiden ofta fick ha roller som 

hemmafru eller sexobjekt (ibid:45). Kampfrågorna berörde bl. a prostitution, sexuella övergrepp 

och kvinnomisshandel (ibid:53). Nikita T. Hamilton (2014) talar om att det idag råder en tredje 

vågens feminism. Denna våg kritiserar, precis som andra vågen, förväntade skönhetsideal som 

kvinna samt den maktstruktur som omger dessa. Däremot utnyttjar tredje vågen kvinnlighet och 

menar att man får uttrycka kvinnlighet och sin sexualitet utan att för den sakens skull vara mindre 

feministisk eller förminska den feministiska kampen (ibid:44).  

 

5.3 Postfeministiskt perspektiv i en samtida västerländsk populärkultur 
Begreppet postfeminism har varit väl omdiskuterat för att ha en något diffus betydelse. Enligt 

professor Rosalind Gill (2015), vars forskningsintressen ligger inom genus och medier, syftar ordet 

”post” i postfeminism till efter feminismen. Den feministiska kampen är vunnen och kvinnor och 

män är numer jämlika. Postfeminismen betraktas alltså som en effekt av feminismen och ses som en 

motreaktion mot denna: att feminismen inte behövs längre (ibid:221ff). Ett postfeministisk synsätt 

menar att kvinnor känner sig jämställda män eftersom de kan jobba med vad de vill, de kan leva ut 

sin sexualitet som de vill, de har rösträtt och mycket mer privilegier som feminismen en gång i tiden 

kämpade för. Den postfeministiska kvinnan i dagens populärkultur är en självständig individ med 

kontroll som bestämmer över sig själv, sin kropp och gärna bejakar sin femininitet. Kvinnans 

förutsättningar har helt övergått till att vara på hennes villkor (ibid:86ff). Den kvinnliga kroppen 

står i centrum i postfeministisk populärkultur (ibid:226).  

 

Angela McRobbie (2004) skriver att de postfeministiska kvinnorna är självständiga och har många 

valmöjligheter, de behöver inte en man som försörjer dem (ibid:262). De är medvetna om de 

traditionella egenskaper de tillskrivs som kvinnor, men de vill inte behöva ursäkta sig när de lever 

ut dem. Kvinnorna tar avstånd från feminismen för att kunna frigöra sig socialt och sexuellt 

(ibid:255). Ett postfeministiskt synsätt är att kvinnorna inte har fallit för konstruerade skönhetsideal, 

utan att de gör sig vackra för sin egen skull och välmående. Tidigare typiska egenskaper (som 

feminismen menade behagade den manliga blicken) som smal midja, fasta lår och lite hår på 
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kroppen är fortfarande högt värderade attribut – men det anses vara på kvinnans egna villkor och för 

sin egen vinning. Enligt Gill (2015) är dessa attribut lustigt lika de tidigare skönhetsideal som 

användes för att behaga en manlig publik. Istället menar hon att dessa attribut snarare visar hur 

djupt rotade skönhetsideal är och hur vi själva bidrar att konstruera och upprätthålla dessa (ibid:88). 

I postfeministiska framställningar har kvinnan slutat att porträtteras som ett passivt sexobjekt och 

istället ett aktivt självvalt sådant. Gill menar att det blir svårt att kritisera en stereotyp framställning 

av kvinnor i ett medieinnehåll när kvinnorna själva väljer att objektifiera sig för sin egen skull och 

välmående. Hon anser dock att det i slutändan inte är ett självständigt val, utan att kvinnorna 

omedvetet anpassar sig till den kvinnliga förväntade normen i en mansdominerande struktur. Att 

objektifiera sig själv kan också ses som ett sätt att utöva egenmakt, så kallat power femininity, vilket 

kan översättas till makt genom femininitet. Man använder sig av sitt utseende för att strategiskt 

distrahera män och därmed kunna få som man vill i olika situationer (ibid:88). Kvinnan gör sig själv 

till ett åtråvärt objekt för att vinna makt (ibid:86). McRobbie skriver att medierna sätter med sitt 

innehåll reglerna för hur sexuella beteenden ska vara (2004:258). Vi har försetts med 

populärkulturella filmer och serier om Bridget Jones (2001), Ally McBeal (1997-2002) och Sex and 

the City (1998-2004), som i sann postfeministisk ära hinner göra karriär, ta hand om sitt utseende 

och leta efter den perfekta mannen. De spelar på sin sexualitet för att få vad de vill ha, de vill kunna 

vara kvinnliga och ursäktar sig inte (ibid:261f).  

 

Ovanstående teoristycken möjliggör för vidare utforskning av hur huvudkaraktären Hannah 

Horvaths femininitet framställs, samt hur hon utmanar och knyter an till den traditionella 

framställningen av kvinnor i TV. Connells och Pearse resonemang och begrepp inom genusteori 

kan hjälpa att söka svar på hur femininitet framställs, vad som anses feminint och i vilken grad 

karaktären lever upp till den uttryckta femininiteten. Dessutom kan det avläsas hur karaktären 

konstruerar sitt genus i relation till samhällets normer. Feminismen kompletterar genusteorin i fråga 

om att utläsa maktpositioner, där det postfeministiska perspektivet vidare kommer att användas för 

att utläsa postfeministiska ideal och attribut.  

 

 

 

 

 



    18 

6.0 Material 
Girls är en amerikansk dramakomediserie från 2012-nutid. Serien kretsar kring fyra stycken unga 

kvinnliga vänner bosatta i Brooklyn, New York. I seriens femte säsong, vilken ligger till grund för 

denna undersökning, har vännerna hunnit bli mellan 25-27år. Handlingen berör deras vardagsliv 

med främst följande återkommande teman: vänner, kärlek, sexualitet och karriär. Serien är skapad 

av Lena Dunham, som även spelar Hannah Horvath - en av huvudkaraktärerna och den karaktär 

som serien främst tar avstamp ifrån. Girls och Hannah Horvath är starkt baserad på Lena Dunhams 

egna upplevelser och persona.  

 

6.1 Karaktärerna i Girls  

Hannah Horvath: Den karaktär som denna uppsats utgår från. Hannah är gruppens självutnämnde 

ledare vars största egenskap är godhjärtad men självcentrerad. Hon bryr sig väldigt mycket om sina 

vänner men de andra tjejerna tenderar att beklaga sig över att hon är omogen och narcissistisk. 

Hannah har en collegeexamen i engelska. Hennes största dröm är att kunna försörja sig som 

författare, men efter några misslyckade försök är hon numera lärare för högstadieelever. Hon har 

svårt att sätta gränser och vill bli omtyckt, vilket leder till att hon tenderar att snarare bete sig som 

en vän gentemot eleverna istället för som en lärare.  

Marnie Michaels: Hannahs bästa vän som hon delade rum med i college. Marnie är omtalad för att 

säga exakt vad hon tycker och hon räds inte för att såra någon. Marnie har en fästman - Desi. 

Shoshanna Shapiro: Karaktären Jessa Johanssons (se nedan) kusin. Hon är lite yngre än de andra 

tjejerna. Hennes främsta egenskap är att hon pratar konstant, har en (oftast) positiv åsikt om allt 

mellan himmel och jord samt är väldigt tillmötesgående. Skaffar i säsong 5 sin andra pojkvän. 

Fran Parker: Hannahs pojkvän tillika lärarkollega. Hannah är inte särskilt förälskad i Fran och 

upplever honom mer som en belastning. Fran å andra sidan, är hopplöst förälskad i Hannah. 

Elijah Krantz: Hannahs ex och bästa killkompis som hon delar sin lägenhet med. Elijah är numera 

öppet homosexuell efter att förhållandet med Hannah tog slut. Han är mycket mån om Hannah samt 

på ständig jakt efter den rätta kärleken. 

Ray Ploshansky: En nära vän till Hannah, tillika Shoshannas ex-pojkvän. Trots att det är slut med 

Shoshanna så har Hannah och Ray behållit en mycket god vänskaplig relation. Ray är hemligt kär i 

Marnie.  
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Utöver de ovan nämnda återfinns karaktärer som kommer att presenteras löpande i analysen. I Girls 

är två av de betydande karaktärerna Jessa Johansson och Adam Sackler – de återfinns dock inte i 

det utvalda materialet. 

 

 

 

6.2 Avgränsning  

Girls säsong 5 sändes mellan 21 februari och 17 april 2016 på HBO Nordic. Säsongen består av tio 

avsnitt på cirka 30 minuter vardera. I och med den stora mängd empiri som finns att tillgå kommer 

avgränsningen ske utifrån relevans för forskningsfrågorna. Studiens material kommer därför att 

bestå av sex utvalda avsnitt, som i sin tur presenterar sex nyckelscener ur Girls säsong 5. De utvalda 

avsnitten och dess nummer i ordningen är 1. Wedding Day, 2. Good Man, 3. Japan, 5. Queen for 

Two Days, 7. Hello Kitty samt 8. Homeward Bound. Nyckelscener är de scener som anses relevanta, 

utmärkande och väsentliga för analys d.v.s. där en tydlig koppling går att se till forskningsfrågorna. 

Den huvudkaraktär som återfinns i serien och ligger till grund för analysen är Hannah Horvath. 

Eftersom fokus ligger på att analysera scener med karaktären Hannah Horvath kommer andra 

karaktärer endast betraktas som en sidofunktion som fulländar scenerna. Med andra ord kommer 

ingen djupare enskild analys av andra karaktärer att tillämpas, karaktärerna kommer dock att tas i 

beaktning för att kunna sätta karaktären Hannah Horvath i relation till analysens syfte. 

 

Den ovan presenterade avgränsningen känns nödvändig för att inte tappa fokus från 

forskningsfrågorna. Det vore intressant för min studie att analysera fler scener, men på grund av den 

begränsade tidsperioden för denna uppsats har denna avgränsning valts.  

 

7.0 Metod 
Denna uppsats ämnar söka förståelse för sin empiri – huvudkaraktären Hannah Horvath i Girls 

säsong 5 – genom att analysera och tolka scener utifrån narrativet. I boken How to Study Television 

av Keith Selby och Ron Cowdery (1995) presenterar författarna en analysmetod för att studera TV. 

Analysen kommer utgå från denna metod eftersom den specialiserar sig på hur man studerar 

innehållet i just en TV-serie (Selby & Cowdery 1995:1ff). Med hjälp av föreslagna verktyg (se 

nedan) konstruerar man ett eget analysschema att stödja sig på utifrån sitt intresseområde, det finns 

således ett flertal olika tillvägagångssätt när man analyserar TV. Det finns några grundläggande 
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kategorier att inledningsvis ta i beaktning inför sin analys, dessa kommer att preciseras nedan 

(ibid:1ff).  

 

 

Selby och Cowderys metod innehåller fem kategorier att vända sig till för analys av ett TV-

program:  

 

Konstruktion: Med hjälp av formella koder och/eller tekniska koder undersöka medietextens 

konstruktion (ibid:14).  

Publik: Analysera publiken och TV-programmets relation till publiken (ibid:22).  

Narrativ: Beskriva vad som händer i medietexten, d.v.s. en berättande analys av innehållet samt 

tolka medietextens explicita och implicita betydelser och mening (ibid:30).  

Kategorisering: Placera medietexten i en genre – vilket medium, vilken form av text och vilken 

stilistik använder den sig av (ibid:34f).  

Institutioner: Vilken kontext produceras och framställs medietexten i, vilka institutionella faktorer 

har påverkat materialet (ibid:37-40).  

 

Selby och Cowdery menar alltså att dessa fem kategorier bör betraktas som flexibla verktyg att själv 

välja utifrån beroende på vad det är man vill undersöka i sin medietext (medietext innebär alla typer 

av medieinnehåll). Man ska heller inte på något vis se dessa kategorier som låsta, att man måste 

använda dem i kronologisk ordning eller att man måste inkludera alla fem kategorier i en analys. 

Beroende på tid och omfång av sitt material och intresseområde kan man välja en eller flera 

kategorier (ibid:68). Av ovan nämnda kategorier att utgå ifrån, är det att analysera narrativet som är 

relevant för att kunna besvara denna uppsats syfte och frågeställningar. Narrativ innebär berättande 

eller berättelse - det är genom narrativet man får ta del av Girls berättelse (ibid:30). På grund av 

arbetets tidsbegränsning och omfattning anses även denna komprimering, att vända sig till enbart 

narrativet, nödvändig.  

 

7.1 Narrativ analys 

En analys av narrativet bidrar till att upptäcka olika nivåer och innebörder i en medietext. Selby och 

Cowderys metod för narrativ analys består av tre steg. Börja med att detaljerat men sammanfattat 

beskriva vad som händer i scenen: vad syns, vad sägs, vad uttrycks. Här kommer jag att fokusera 

främst på karaktärerna: hur agerar dem, vad säger dem, hur ser de ut. Både verbal och icke-verbal 

kommunikation är viktig i detta skede. Därefter, identifiera/tolka scenens explicita (tydliga) teman 
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och betydelser. Här gäller det att inte bara tala om vad som visas, utan hur det visas. Slutligen, 

identifiera/tolka scenens implicita (underförstådda) betydelser och relatera dessa till samhällets 

dominerande värderingar och normer. Detta behöver dock inte vara betydelser som narrativet 

medvetet gett sin text, utan som tolkaren läser in. Exempel på värderingar och normer kan vara 

gällande sociala roller, familj, yrke, sexualitet osv. Här ska man fråga sig varför något ser ut som 

det gör och hur det knyter an till sociala samhälleliga mönster (1995:30-34). När det gäller denna 

del av analysen skriver Selby och Cowdery: ”… you need to stick out your neck and risk making 

mistakes, for you can isolate these implicit meanings only by putting forward some tentatives ideas” 

(ibid:32). Här kan jag alltså lägga fram mina egna idéer. Här undersöks således vad scenen säger 

om mitt syfte/frågeställningar. Med hjälp av denna metod kan man ta reda på vad medietexten och 

karaktärerna uttrycker genom narrativet och vad det kan tänkas betyda i ett större sammanhang.  

 

7.2 Analysschema 

Selby och Cowdery föreslår att man inleder sin analys med att kolla igenom hela avsnittet så att 

man därefter kan identifiera teman eller generella mönster som man intresserar sig för, eller som 

utmärker sig. Därefter väljer man den sekvens man är intresserad av och analyserar denna med hjälp 

av de tre stegen för narrativ analys (1995:70-74).  

 

Här nedan återfinns det slutgiltiga analysschemat som kommer att stå till grund för min analys:  

 

Steg 1: Se hela avsnittet. Identifiera, utifrån syftet och frågeställningar, relevanta scener.  

 

Steg 2:  

Applicera den narrativa analysens tre steg på den utvalda scenen.  

 

• Beskriv scenen sammanfattande men inkludera de viktigaste beståndsdelarna. Vad händer, 

vad kan man se: omgivning, karaktärer, utseende, karaktärers beteende, verbal 

kommunikation, icke-verbal kommunikation (ibid:30-34).  

 

• Identifiera scenens explicita teman och meningsinnehåll (ibid:30-34).  

 

• Identifiera scenens implicita teman och meningsinnehåll, vad säger dessa utifrån uppsatsens 

syfte, frågeställningar och teorier? (ibid:30-34).  
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Punkt ett och två (beskrivning av scenen och scenens explicita meningsinnehåll) kommer att 

modifieras och vävas samman för att få en mer flytande beskrivning av scenen och vad som händer 

i denna. På så vis blir beskrivningen mer levande.  

 

 

 

7.3 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis har jag tittat på hela Girls säsong 5 och dess tio avsnitt. Därefter har, som tidigare 

nämnts i materialkapitlet, följande sex avsnitt valts ut: 1. Wedding Day, 2. Good Man, 3. Japan, 5. 

Queen for Two Days, 7. Hello Kitty samt 8. Homeward Bound. Ur dessa avsnitt har sedan sex 

nyckelscener valts ut för djupare analys. Därefter har jag applicerat mitt ovan presenterade 

analysschema på materialet.  

 

7.4 Metodreflektion 

Eftersom metoden som används i denna uppsats är kvalitativ finns en del konsekvenser att ta i 

beaktning. Det är viktigt att ha i åtanke att när man gör en narrativ analys görs både tydliga och 

mindre tydliga tolkningar av en medietext. Med detta innebär att forskarens egna värderingar, 

förkunskap och känslor alltid spelar in i en analys där man tolkar något. Det finns konnotationer 

som kan uppfattas olika beroende på individ och bakgrund. De konnotationer som uppstår är heller 

inte fixerade över tid, den text och bild som kommer till uttryck kan ha haft en annan betydelse i en 

annan tidsperiod (Selby & Cowdery 1995:32).  

 

När vi ska tolka en medietext har vi som individer alltså olika förkunskaper och förförståelse om ett 

ämne. Vi kommer utifrån olika kulturella och sociala kontexter, vilket påverkar vår uppfattning om 

det mesta i samhället och världen (Gilje & Grimen 2007:179). Vi ser på något utifrån personliga 

erfarenheter och värderingar, detta innebär en subjektiv position. Olika uttryck och beteenden som 

karaktärerna i Girls har, skulle en annan forskare kunna tolka annorlunda. Man bör som forskare 

uppmärksamma sin förförståelse och reflektera över denna, på så vis kan man försöka hålla sig mer 

objektiv i sin analys. Man intar en mer kritisk position till sitt resultat (ibid:184).  

 

Jag är medveten om att min förförståelse för medier och Girls som serie spelar in. Som en Medie-

och kommunikationsstudent är jag dock troligtvis mer uppmärksam och har en mer granskande 

blick än en ”vanlig” tittare inför analys av detta material. Detta grundar sig såklart i att jag dessutom 
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följer ett specifikt utformat TV-analysschema. Å andra sidan är jag också ett stort fan av Girls 

sedan tidigare, vilket givetvis har bidragit till en positiv blick av serien. Genom att hela tiden ha 

denna förkunskap i bakhuvudet under arbetets gång, kan jag försöka ta ett steg bakåt och inta en 

mer kritisk blick. Genom att stödja analysen utifrån teoretiska glasögon kan subjektiviteten 

förebyggas till viss mån, även om subjektiviteten aldrig går att förbise helt.  

 

Jag är av den uppfattningen att med mitt stegvisa analysschema kan en annan forskare applicera 

samma procedur för att på ett korrekt sätt studera narrativet i samma utvalda material – vilket 

stärker validiteten. Däremot betyder det inte att vi på grund av detta behöver få samma resultat, 

eftersom en tolkning av ett material alltid är högst subjektiv. Detta innebär också att mitt resultat, 

eller en annan forskares resultat, inte skulle gå att generalisera. Dock är detta heller inte poängen 

med undersökningen. Förhoppningsvis kan uppsatsen bidra till en ökad inblick med nya 

infallsvinklar i förståelsen för ett samtida, samhälleligt populärkulturellt fenomen. Utöver detta, så 

hoppas jag med uppsatsen uppmuntra till vidare forskning inom populärkulturens framställning av 

kvinnor i TV.  

 

En avslutande tanke, jag är medveten om att denna analysmetod publicerades för över 20 år sedan. 

Då metoden fokuserar på narrativet, och ett narrativ alltid är föränderligt och är unikt för varje 

programs innehåll, anser jag den fortfarande aktuell att kunna applicera på mitt samtida material. 

Fördelen med Selby och Cowderys (1995) metod är dessutom att den har egenskaper från både 

semiotik och diskursanalys (ibid:41, 210). Vilket ger ett mer mångsidigt utgångsläge inför analysen.  

  

8.0 Analys och resultat 
Här nedan presenteras de resultat som framkommit genom en narrativ analys av framställningen av 

huvudkaraktären Hannah Horvath. Analysen är indelad efter de fyra teman som återfinns i syftet 

och den övergripande frågeställningen: vänner, kärlek, sexualitet och karriär. De olika kategorierna 

hjälper till att strukturera analysen utifrån vilket huvudämne de berör.  

 

8.1 Analys av nyckelscener  
8.1.1. Scen ett: Marnies bröllop 

Tema: Vänner 

Avsnitt 1, tid: 14.13-16.10   
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Beskrivning av scenen + explicit meningsinnehåll: 

Denna scen är från säsongens första avsnitt som heter Wedding Day. Avsnittet kretsar kring att 

Marnie och Desi ska gifta sig och man får följa hela dagen i kronologisk ordning. Detta inkluderar 

bland annat när vännerna gör sig redo inför vigseln, vilket följande scen är ett exempel på. 

 

I scenen återfinns Hannah, Marnie, Marnies mamma, Shoshanna samt Bebe - en inhyrd stylist som 

är där för att göra iordning alla tjejerna inför det stora tillfället. Marnie, Marnies mamma och Bebe 

för en konversation gällande Marnies frisyr medan Shoshanna och Hannah sitter i bakgrunden och 

knappar på sina mobiltelefoner. De befinner sig i ett kombinerat kök/vardagsrum och man kan se att 

smink och andra skönhetsprodukter står uppdukade i bakgrunden. Marnie, Marnies mamma, Bebe 

och Shoshanna bär alla smink och mer eller mindre iordninggjorda frisyrer. Hannah, däremot, sitter 

osminkad och hennes hår är inte iordninggjort på något sätt. Bebe fäster en blomsterkrans i Marnies 

hår, vilket Marnies mamma tycker ser löjligt ut, och jämför Marnie med frihetsgudinnan. Marnies 

mamma lägger mycket stor vikt vid att Marnie måste ”se rätt ut” så att hon inte ångrar alla bilder 

från sin bröllopsdag, så som hon själv gör. Marnie är märkbart irriterad på sin mamma som lägger 

sig i hennes utstyrsel, så Bebe bestämmer sig för att fokusera på de andra tjejernas styling för en 

stund.  

 

Bebe går fram till Hannah och frågar vad hon hade tänkt sig för frisyr. Hannah vill behålla håret 

som det är (håret är kortklippt till öronen och har tillsynes inga hårprodukter i), för att hon vill 

känna sig som ”sig själv”. Shoshanna kritiserar snabbt Hannahs åsikt och säger att detta inte handlar 

om Hannah. Marnie börjar räkna upp vilka alternativ det finns för Hannah: 

 

MARNIE: Jag har samlat förslag i ett bildkollage. Det finns på ipaden (Marnies mamma viftar med 

en iPad och antyder att Hannah ska kolla i den). Gå igenom dem. Det finns blomsterkransar och 

hårband. Du kan få hårförlängning… (Marnies ton blir alltmer frustrerad). Leta upp något utomhus 

och sätt det i ditt jävla hår... Jag bryr mig fan inte! (Marnie bryr sig inte om vilket av de föreslagna 

alternativen Hannah väljer, mer än att det måste vara något annat än hur Hannah ser ut nu). 

HANNAH: Helst inte.  

MARNIES MAMMA: Vi vill att du gör det.  

MARNIE: Jag tar hand om det här (säger Marnie med bestämd ton till sin mamma). Hannah, du 

måste! Det här är en del av min vision från en Edward Sharpe-musikvideo! (Edward Sharpe and the 

Magnetic Zeros är namnet på ett folkmusikband från USA).  
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Bebe råkar därefter bränna Hannah i håret med en plattång för att Hannah gör motstånd. Hannah 

höjer rösten och skriker att hon inte klarar detta något mer medan hon stormar ut ur rummet. 

Marnies mamma suckar och undrar varför Marnie ens bemödar sig med Hannah. Därefter är scenen 

är slut. Fokus i scenen ligger på att det finns ett särskilt ”rätt sätt” att se ut på, och om tjejerna inte 

följer detta mönster så sårar de Marnies känslor och vision. Hannah vill dock inte vara 

tillmötesgående till detta. Man får även senare i detta avsnitt bekräftat ännu engång att Hannah fick 

sin vilja igenom, då hon vid vigselceremonin skildras utseendemässigt precis som innan bråket. 

 

Implicit meningsinnehåll: 

Med hjälp av Shoshanna, Marnie, Marnies mamma och Bebe visualiseras en bild av hur kvinnor 

förväntas se ut vid en bröllopstillställning. Det är det klassiskt feminina idealet om att ”smyckas och 

sminkas” som står till grund, d.v.s. smink, klänning och iordninggjort hår. Hannah vill inte följa de 

övriga tjejernas traditionellt feminina utseende med iordninggjort hår och smink – attribut som kan 

kopplas till femininitet och som vanligen förknippas med kvinnor (Peuravaara 2015:28). Man 

uppfattar att Hannah inte vill lägga tid på sitt utseende så som scenen implicerar förväntas av 

kvinnor inför ett bröllop. Därför är det tydligt att narrativet porträtterar Hannah som rebellisk i 

jämförelse med de andra kvinnokaraktärerna. Jag tolkar att Hannah väljer att inte göra kön – d.v.s. 

hon går emot den förväntade bilden av henne som kvinna och bestraffas på grund av detta av sina 

vänners missnöje (Evertsson 2010:66). Narrativet visar att karaktären Hannah bryter mot den 

traditionella bilden av kvinnan i TV när hon går emot det förväntade skönhetsidealet (Van Zoonen 

1994:17). Hannah låter sig inte påverkas av sina vänner, utan lämnar rummet när hon inte får som 

hon vill och besitter så maktövertaget för situationen – detta eftersom hon inte behöver vika ned sig. 

Det ska vara på hennes villkor och hon låter sig inte bli trampad på, fast att de andra kvinnorna har 

varandras rygg när de redogör för Hannah att de är hon som agerar fel när hon inte beter sig som 

Marnie vill, så är det Hannah som styr situationen. Utifrån Connells och Pearse teori om 

egenskapernas dikotomi framställs Hannah som maskulint aggressiv och envis, då hon agerar 

känslokallt när hon går emot Marnies vilja och stormar ut ur rummet (2015:68).  

 

De kvinnliga karaktärerna, bortsett från Hannah, i denna scen pekar tydligt på att man bör vara och 

se ut på ett visst sätt som kvinna, annars blir man inte accepterad. Då Hannah inte lever upp till de 

samhällsförväntningarna vad det gäller att vara feminin, genom att lämna rummet och inte göra sig 

fin inför bröllopet – kan detta ses som att Hannah inte uppfyller kraven för en ”riktig kvinna” 

(Evertsson 2010:66). Detta blir problematiskt ur ett genusperspektiv då det istället upprätthåller en 

stereotyp bild av hur kvinnor bör se ut och vara. Att iklä sig de kvinnliga attributen och 
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egenskaperna blir i sammanhanget det ansett korrekta – medan motsatsen, att avsäga sig det 

feminina – anses fel av de andra karaktärernas reaktion att döma, där Hannah bryter föreställningen 

om de feminina karaktäristiska genusattributen (Connell&Pearse 2015:19f). Hannah anser sig vara 

kvinna, men blir inte accepterad av de andra så som hon vill se ut som kvinna, vilket hon poängterar 

när hon säger att hon bara vill vara ”sig själv”. Man upplever att hon blir nedvärderad för sitt 

utseende av de andra kvinnorna. Detta kan tolkas som att Hannah implicit säger att hon vill bli 

accepterad för den kvinnan hon är, inte utifrån genusrelaterade förväntningar. Scenen i sin helhet 

upprätthåller genom de övriga karaktärerna den traditionella bilden av kvinnor, men Hannah vägrar 

ställa sig i ledet och konflikten löses genom att hon får sin vilja igenom. Jag tolkar att Hannah som 

karaktär används för att kritisera samhällets normer, där hennes karaktär agerar normbrytande i 

sammanhanget. Jag tolkar vidare att scenen uttrycker en protest och kritik mot den traditionella 

femininiteten, samt pekar mot att den moderna kvinnan måste få sin plats i samhället.  

 

8.1.2 Scen två: Vänskapskyss till frukost 

Tema: Kärlek 

Avsnitt 2, tid: 02.58-03.42  

 

Beskrivning av scenen + explicit meningsinnehåll:  

Denna scen är från avsnittet Good Man. Hannah och Fran har spenderat natten i Hannahs lägenhet, 

vilken hon delar med sin kompis Elijah. Tidigare nätter har oftast spenderats i Frans lägenhet. 

 

Hannah och Fran äter frukost vid matbordet. Hannah är iklädd en blommig, färgglad knälång 

klänning. Hon är utan behå under klänningen, vilket hon också vid ett tillfälle poängterar högt: ”Jag 

glömde ta på mig behå”, utan att röra en min i ansiktet, vilket kan utläsas som att hon är helt obrydd 

inför det. Fran är iklädd byxa, skjorta och slips vilket ger en något mer välklädd och därmed seriös 

framtoning. Det går att utläsa att de är på väg till jobbet och vi ska förstå att detta är deras 

sedvanliga morgonrutin tillsammans. In i köket kommer Elijah, iklädd endast kalsonger. De tre 

samtalar lite, och Elijah förklarar för Fran vilka regler som gäller när han spenderar natten i deras 

lägenhet framöver. Frukosten tar slut och Fran säger åt Hannah att det är dags för dem att bege sig 

till jobbet. De reser sig upp från köksbordet, Elijah går då fram till Hannah och håller om henne 

varpå de börjar kyssa varandra ömt medan Hannah säger ”Jag älskar dig, baby” till Elijah. De 

fortsätter kyssa varandra medan Fran obekvämt ser på och skrattar till nervöst. Han försöker antyda 

att deras agerande är olämpligt:  
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FRAN: Eehhh… (Fran harklar sig högt medan han iakttar Hannah och Elijahs ömma kyssar) 

ELIJAH: Vadå, ska vi sluta med det här nu när du bor här? (Elijah betraktar missnöjt Fran) 

FRAN: Kanske det (säger han med en jakande ton)  

HANNAH: Vi har en väldigt speciell relation (Hannah syftar på henne och Elijah). Vi måste få 

uttrycka oss. Vi har kämpat hårt för att komma hit.    

 

Det centrala temat i narrativet är Hannah och Elijahs relation satt i förhållande till Hannahs 

kärleksrelation med Fran. Vi ska förstå att detta inte är något ovanligt beteende från Hannah och 

Elijahs sida. Deras vänskap blir ett problem i Hannahs kärleksrelation med Fran.  

 

Implicit meningsinnehåll:  

Scenens implicita budskap antyder att Hannah motsätter sig vad som förväntas av henne i sin 

relation med Fran, vilket gör att hon bryter mot samhälleliga normer gällande relationer kvinnor och 

män emellan. Det ges här en omvänd fördelning av makt i en kärleksrelation mellan kvinna och 

man: att kvinnan är den dominanta. Där det att inneha den dominanta rollen i ett heterosexuellt 

förhållande annars är en tillämpad egenskap hänvisat mannen (Connell & Pearse 2015:98). Genom 

att intensivt kyssa Elijah och uttrycka sin ömhet för honom, trots att Hannah är i en kärleksrelation 

med Fran, påvisar henne sexuellt illojal mot sin pojkvän. Istället kan man utläsa att hon snarare 

besvarar ett promiskuöst beteende, dvs. är sexuellt lösaktig, och återigen visar på en manlig 

egenskap (ibid:68). Här påvisas att Hannahs könskaraktär inte har något att göra med det genus hon 

iscensätter och därmed bryter mot den förväntade genusstrukturen gällande femininitet (ibid:20).  

 

Genom att visa att Hannahs vänskap till sin vän Elijah är minst lika viktigt som hennes relation med 

Fran, om inte viktigare, ges ett budskap att hon inte är beroende av kärleken från sin man. Hon är 

istället, likt den postfeministiska kvinnan, en självständig individ (McRobbie 2004:262). Hon tänker 

inte lyssna på Fran, och gör med denna gest tydligt klart för honom att det är under dessa premisser 

hennes vänskapsrelationer kommer att te sig. Att Fran inte ger svar på tal är att tolka som att det ges 

inget annat alternativ för honom än att acceptera situationen för vad den är - vilket tydligare 

bekräftar att Hannah har makten i frågan. I detta avseende har Fran inget att säga till om, där 

Hannah går emot de stereotypiska attributen av kvinnor i TV, som visat sig underordna sig sina män 

(Van Zoonen 1994:16). Utöver detta utläses att för Hannah är vänskapen med Elijah viktigare än sin 

kärleksrelation med Fran.  
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Intressant att belysa är också det faktum att Hannah i dialogen helt oförmodat poängterar att hon 

inte bär någon behå. I Connells och Pearse (2015) text benämns att rent historiskt, närmare bestämt 

under andra vågens feminism, sågs behån som ett hämmande plagg. Utifrån ett feministiskt 

perspektiv menade man att behån begränsade den kvinnliga kroppen från frihet (ibid:61f). När 

Hannah säger att hon glömde ta på sig en behå, men ändock inte går och hämtar en, tolkar jag att 

hon utifrån ett samhälleligt perspektiv borde ha behå men väljer att gå emot detta. Detta ger uttryck 

att Hannah motsätter sig förväntningen på kvinnor. Att inte bära behå blir i sammanhanget att stå 

emot samt kritisera de tidigare förtryck och förväntningar på kvinnokroppen. Handlingen blir en 

hyllning: lösa och fria bröst som erkänner den naturliga kroppen. Hamilton (2014) skriver att aktivt 

kritisera ett förväntat skönhetsideal gällande kvinnor är att ansluta sig till feministiska tankar 

(ibid:44). Därmed tolkar jag att Hannah i denna scen knyter an till feminismen. 

 
8.1.3 Scen tre: Nakenbild på cafét 

Tema: Kärlek 

Avsnitt 3, tid: 08.30-10.08 

 

Beskrivning av scenen + explicit meningsinnehåll: 

Denna scen är ur avsnittet Japan. Hannah har tidigare i avsnittet upptäckt att hennes pojkvän Fran 

har nakenbilder på sina före detta flickvänner i sin mobiltelefon. Dessa bilder använder han till att 

betrakta medan han masturberar. Kvinnorna på bilderna är smala och har stora fylliga bröst samt 

plutiga läppar. Hannah blir märkbart irriterad och konfronterar Fran. Fran å andra sidan, tycker att 

det är fullt naturligt att han har kvar de bilderna. Han menar att han aldrig skulle stötta 

porrindustrin, utan istället betraktar han bilder på kvinnor han känner. Hannah tycker att han kan 

betrakta bilder på henne istället, men Fran tycker att Hannah är för löjlig och osexig på bilderna hon 

skickat till honom.  

 

Scenen tar sin början på ett café som Ray driver. Belysningen är relativt dämpad och caféet är 

nästintill tomt på gäster, trots att dagsljuset som skymtas i fönstren indikerar på att det är dagtid. På 

grund av detta ser det ut som att caféet inte är vidare populärt. Bakom kassan står Hannahs och 

Rays vän Elijah, som även är Rays kollega. Elijah rengör en kaffemaskin medan Ray går runt och 

plockar disk på caféet. Hannah står och lutar sig mot kassadisken. De tre samtalar om Fran och det 

faktum att han har nakenbilder på sina före detta flickvänner på sin mobiltelefon. Hannahs bästa vän 

Marnie är bortrest, men har över Skype låtit meddela Hannah att hon inte alls tycker att Frans 
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sparade bilder är något konstigt. Hannah nöjer sig inte med detta svar och söker sympati hos sina 

två goda manliga vänner, men Ray är inte beredd att erbjuda någon sympati. Med en ironisk ton 

säger han (och syftar på Fran): ”Så han protesterar mot förslavningen av kvinnor? Vilket monster!” 

och man förstår att Ray tycker att Hannah dömer Fran för hårt, då Fran trots allt inte använder sig 

utav ”riktiga” porrbilder när han masturberar. Elijah däremot, tycker att Fran är äcklig som har 

sparat bilderna:  

 

ELIJAH: Jag tycker det är obscent. 

HANNAH: Tack! Jag var rädd att jag blivit gammal och tråkig, för jag är ju så stolt över min 

öppenhet (Hannah syftar på sin sexualitet). Jag väger upp bristande teknik med en extrem 

nyfikenhet.  

RAY: Så varför är du så överspänd över detta då? 

HANNAH: För att jag har kämpat hårt för att övervinna utmaningen med en icke-traditionell 

kroppstyp. Jag vill inte bli utmanövrerad av tjejer utan intressanta fettreserver (man förstår att 

Frans före detta flickvänner har en smal kroppstyp). Innan det här hände var jag praktiskt taget 

Kate Upton i mitt huvud (Hannah syftar på en välkänd, kurvig amerikansk underklädesmodell).  

ELIJAH: Hannah, du är fortfarande sexig. Enligt Fran.  

 

I nästa ögonblick syns en helnaken Hannah ligga på en bänk inne på caféet. Hannahs kropp är 

kurvig snarare än smal, hon har heltäckande kroppsbehåring mellan benen samt ett flertal utspridda 

tatueringar. I övrigt är hon osminkad med ett litet hårspänne som håller snedluggen på plats. Ray 

sitter på huk med en mobiltelefon och ger Hannah instruktioner i hur hon ska posera, medan Elijah 

står i bakgrunden och sträcker ut ett skynke som ska dölja insyn på caféet. Ray säger att Hannah 

kommer att tacka honom för att han använder en särskild lins som gör att hennes bilder kommer 

skilja sig från de andra (Ray syftar på de avklädda bilderna på Frans före detta flickvänner). 

Hannah ligger med en arm på höften och putar med läpparna efter instruktioner, medan varken Ray 

eller Elijah tycker att hon ser tillräckligt bra och sexig ut. Elijah löser problemet genom att säga: 

”Låt mig förklara detta i termer som du kommer förstå - se ut som att du ska få en tårta senare” 

Hannah ler exalterat medan hon försiktigt biter sig i tungan, och Elijah bekräftar nöjt: ”Åh, ja, där 

har vi henne!”, och sedan är scenen slut. Det tydliga temat i scenen är att Hannahs kropp inte håller 

samma standard som Frans före detta flickvänner, och att Ray och Elijah vill hjälpa henne att lösa 

problemet genom att ta bilder på henne som de anser sexiga, med hjälp av ett särskilt filter. Bilder 

som Hannah sedan kan skicka till Fran. Det går således att utläsa att en nakenbild på Hannah inte 

duger för hennes pojkvän Fran.  
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Implicit meningsinnehåll:  

I denna scen får vi följa hur Hannah hanterar uttalade förväntningar i sin kärleksrelation med Fran.  

Det iscensätts en traditionell bild av kvinnan som den underordnade som ska tillfredsställa mannens 

önskan och därmed stå till tjänst för honom (Van Zoonen 1994:16f). Det implicita budskapet är 

aningen tudelat och delvis kritiskt ur ett genus-och feministiskt perspektiv. Dels uttrycker budskapet 

att kvinnan inte blir fulländad som kvinna om hon inte ser ”rätt ut” för sin man och att mannens 

åsikt är det rätta. Detta då Hannah rättar sig efter Frans kommentarer, att hon inte är tillräcklig som 

hon är (för att hon är osexig enligt Fran) och försöker göra sig sexigare för honom. Dessutom 

implicerar scenen att Hannah inte klarar av att agera feminint, där hennes manliga vänner kommer 

att tala om hur hon ska bete sig för att leva upp till förväntningarna, vilket är ännu ett tecken på att 

det är mannens åsikt som väger tyngst. Utifrån Gemzöe (2010) kan det tolkas som att Hannah duger 

först när hon intar den traditionella kvinnorollen som sexobjekt (ibid:45). Genom Hannahs repliker 

(se dialog ovan) kan vi utläsa att det finns från samhället traditionella förväntningar på kroppen som 

Hannah motsätter sig. Hennes kurviga, håriga kropp duger enligt henne precis som den är, och 

hennes utseende utmanar därmed de populärkulturella postfeministiska förväntningar som Gill 

(2015) beskriver att den kvinnliga kroppen vanligtvis har: smal midja, fasta lår och lite hår på 

kroppen (ibid:88). När Hannah aktivt kritiserar det förväntade samhällsidealet på en kvinna tyder på 

att hon har en feministisk samhällssyn och egentligen inte vill ställa sig bakom de förväntade 

idealen (Hamilton 2014:44). Min tolkning är att Hannah motsäger sig själv när hon verbalt uttrycker 

att hon inte tänker sig låtas bli utkonkurrerad av smalare, och fastare kvinnor – men samtidigt faller 

för de samhällsförväntningar som råder, då hon till trots agerar utefter vedertagna förväntningar om 

sexighet. Rosalind Gills kritik gällande den postfeministiska kvinnan i populärkultur – att kvinnan 

omedvetet anpassar sig till den förväntade normen i en mansdominerande struktur - blir synlig när 

Hannah tror att hon inte fallit offer för samhällets (männens) åsikter, vilket hon dock har (Gill 

2015:86). 

 

8.1.4 Scen fyra: Sex i bastun 

Tema: Sexualitet  

Avsnitt 5, tid: 16.30-17.23, 19.02-20.06 

 

Beskrivning av scenen + explicit meningsinnehåll: 

Denna scen är från avsnittet Queen for Two Days. Tidigare i avsnittet har Hannah och hennes 

mamma begett sig på en weekend till en spa-anläggning för att slappna av och bara fokusera på sig 
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själva. På spa-anläggningen är all kontakt med omvärlden förbjuden, vilket inkluderar att man inte 

ska använda sig utav mobiltelefoner - vilket får Hannah att bli riktigt rastlös. Istället ska man på 

spa-anläggningen fokusera på att finna sitt inre jag och sina inre känslor. 

 

Scenen utspelar sig i en bastu där Hannah och en kvinnlig yogainstruktör återfinns. De båda är 

iklädda sport-bh på överkroppen. På underkroppen bär Hannah heltäckande trosor och 

yogainstruktören bär hellånga tights. Man kan se svetten glänsa på deras kroppar och stämningen 

upplevs mycket intim. Yogainstruktören har en smal, vältränad kropp med fasta lår och synliga 

magrutor. Utöver detta har hon långt uppsatt hår, lösögonfransar, mascara och blekta tänder. 

Hannah, å andra sidan, har en kurvig kropp med synliga valkar av lätt övervikt samt celluliter. Håret 

är kort, utan hårprodukter i och ansiktet osminkat. Yogainstruktören ligger på rygg på en av 

bänkarna i bastun. Med hjälp av sina fötter balanserar hon Hannah i luften över sin egen kropp. 

Samtidigt förklarar yogainstruktören för Hannah att allt själsligt arbete handlar om balans och inre 

styrka att förflytta de emotionella lager man omger sig av. Det är tydligt att yogainstruktören, och 

det explicita temat för scenen, antyder att det är viktigt att vara öppen för nya intryck på alla 

personliga plan. Plötsligt tappar yogainstruktören greppet om Hannah, så att Hannah faller över 

henne och deras kroppar möts. Yogainstruktören lägger sina händer på Hannahs kropp, och hon 

tittar djupt och nyfiket in i Hannahs ögon. Hannah besvarar blicken med att berätta att hon aldrig 

haft sex med en kvinna förut. Därefter påbörjar de ett samlag på bänken i bastun. Efter en stund 

avbryter Hannah plötsligt akten och säger att hon inte klarar av det något mer. Hon klär stressat på 

sig och kollar med avsmak på yogainstruktören - som har fortsatt akten med att onanera.  

 

Implicit meningsinnehåll: 

Genom att tydligt illustrera Hannahs kropp som yogainstruktörens motsats ges en alternativ bild av 

kvinnokroppen som vi är vana att se den i TV. Yogainstruktören positioneras som innehavare av 

traditionellt högt värderade postfeministiska attribut i och med hennes smala och vältränade kropp - 

medan Hannahs kropp bryter helt mot dessa då hennes kropp är kurvig och otränad (Gill 2015:88). 

När yogainstruktören sedan är märkbart attraherad av Hannah påvisar narrativet rent visuellt att 

man kan vara attraktiv för någon som kvinna utan att vara innehavare av de typiska 

utseendeidealen.  

 

I denna scen kringgår Hannah det Judith Butler kallar för den heterosexuella matrisen – detta då 

Hannah utmanar den heteronormativa ordningen genom att åtrå en kvinna istället för en man (Butler 

2005:10ff). Jag tolkar detta som att narrativet ifrågasätter tanken om att enbart heterosexuella 
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relationer är det rätta, och vill påvisa att det även finns andra möjligheter och sanningar. Hannah är 

alltså inte född med en attraktion enbart till det motsatta könet, vilket bestrider att kvinnor enbart 

attraheras av män (ibid:10ff). En ytterligare aspekt som är normbrytande är att Hannah i denna scen 

inte är sexuellt lojal mot sin pojkvän Fran – en annars kvinnlig egenskap (Connell & Pearse 

2015:68). Trots att Hannah och Fran är i en kärleksrelation med varandra, är hon otrogen mot 

honom och bryter således mot det förväntade beteendet i egenskap av kvinna.  

 

Det som motsäger den heteronormativa kritik jag anser att scenen utför, är dock att Hannah i 

slutändan blir obekväm och avbryter sexakten. Det återfinns två alternativa tolkningar till att hon 

avbryter: antingen beror det på att hon är obekväm med själva akten, eller att hon inte är bekväm 

med att vara otrogen. Det som tydligt går att utläsa av scenen är att Hannah inte är främmande för 

sex med människor av samma kön, och även om hon i slutändan har en pojkvän så är hennes 

sexuella läggning inte begränsad till enbart män.  

 

Denna scen tolkar jag som kritik gentemot samhällets förväntningar på kvinnor: både gällande 

utseende och beteende. Genom Hannah får en icke-traditionell kvinnlig kroppstyp ta plats. Samt 

exemplifierar scenen en sexuellt nyanserad bild av kvinnan; då kvinnor gestaltat i TV tenderar att 

framställas i kärleksrelation till en man (Van Zoonen 1994:16f).  

 
8.1.5 Scen fem: Oralsex i kaffetrucken 

Tema: Sexualitet 

Avsnitt 8, tid: 07.10-09.20, 11.56-13.17 

 
Beskrivning av scenen + explicit meningsinnehåll: 

Denna scen är ur avsnittet Homeward Bound. Hannah har tidigare i avsnittet påbörjat en roadtrip 

med sin pojkvän Fran och deras husbil. Hannah får kalla fötter gällande sin relation med Fran - så 

hon avslutar deras förhållande abrupt. Hannah lämnar Fran och husbilen, sätter sig längs en 

landsväg, ringer sina vänner och får tillslut tag i sin gode vän Ray som ska komma och hämta upp 

henne.  

 

Scenen utspelar sig i Rays truck. Han har varit och plockat upp Hannah, som väntat längs 

landsvägen på skjuts hem. Tillsammans åker de tillbaka mot New York. Ray kör den stora trucken, 

han har en ganska bitter uppsyn och är iklädd en enkel brun t-shirt. Både trucken och t-shirten har 
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samma färg, trucken har en logga med texten ”Ray’s kaffe”, man får intrycket att han behövt lämna 

sitt jobb för att hämta upp henne. Det första han säger när de möts är: ”Det tog mig 1,5timme att 

köra hit”. Detta är en kommentar som bekräftar idén att det är en mödosam, uppoffrande tjänst han 

gör henne, han inleder inte ens konversationen med ett hej. Han fortsätter att beklaga sig över den 

långa vägen han kört och man förstår att han inte är så positivt inställd till situationen Hannah 

medvetet satt sig i. På passagerarsidan sitter Hannah, som är iklädd pyjamas fast att det är ljust ute. 

Att det är ljust ute indikerar på att scenen utspelar sig mitt på dagen, men att Hannah inte bryr sig 

om vilka plagg som lämpar sig för vilken tid på dygnet – hon har på sig det hon vill ha på sig. Man 

förstår att hon är en ganska obrydd person vad det gäller sitt utseende och inte klär sig så som det 

förväntas för tidpunkten. Hon svarar Rays beklagande med att säga: ”Ray, du är min mest 

kärleksfulla och tillgivna vän”, även om tonen i hennes röst och hennes likgiltiga ansiktsuttryck 

antyder att hon inte riktigt talar sanning. Denna kommentar kan utläsas som att hon säger så för att 

hon inte orkar diskutera med honom - utan att hon vill hålla en god ton för att slippa konflikter. 

Under resans gång samtalar de om Hannahs uppbrott med Fran, och Ray stöttar henne till hundra 

procent. Ray möter tillslut Hannahs blick med ett varmt leende och vänliga ögon - man ska förstå 

att han nu känner medlidande med henne och inte är arg längre. Hannah besvarar leendet med att 

rynka på pannan, bita sig i läppen och vika ned blicken – som att hon funderar - och tillslut får hon 

en idé. Därefter reser hon sig upp, tar ett steg över till Rays sida av trucken, sätter sig på knä 

bredvid förarsätet och knäpper upp Rays byxor. Ray frågar vad hon gör och Hannah svarar att hon 

vill tacka honom för att han varit så snäll som hämtat henne. Därefter utför hon oralsex på Ray, som 

fortfarande kör trucken. Ray säger: ”Det här är nog inte bra för vår vänskap…”, men gör inget 

fysiskt motstånd. Oralsexet fortlöper och leder till att Ray på grund av njutning tappar fokus från 

landsvägen och kör i diket - vilket resulterar i att trucken välter.    

 

(Scenen fortsätter igen vid 11.56minuter in i avsnittet)  

De båda klättrar ur trucken som ligger nedvält på sidan av vägen, och Ray skriker ut sin frustration 

på Hannah:  

 

RAY: Vad fan var det där? 

HANNAH: Du körde, och plötsligt… 

RAY: Nej, vad fan gjorde du!? 

HANNAH: Jag försökte suga av dig! 

RAY: Varför det!? 

HANNAH: Jag försökte ge dig vad du ville ha. Jag är inte en självisk person.  
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Ray fortsätter skälla på Hannah för att trucken välte, han menar att det är hennes fel och att trucken 

har kostat honom mycket pengar att investera i. Hannah ignorerar hans utskällning, hennes 

ansiktsuttryck är oförstående och lite hemlighetsfullt. Man kan utläsa att Hannah anser sig veta hur 

det egentligen ligger till, varför Ray egentligen är så frustrerad. Hennes reaktion tyder också på att 

hon inte bryr sig ett dugg om att Rays dyra truck nu är förstörd, d.v.s. att hon inte tar Ray på allvar. 

Hon besvarar hans kritik med att flytta fokus från trucken till sex igen, genom att fråga om han är 

såhär arg för att han inte kunde få en hårdare erektion. Ray försvarar sig, med arg ton i rösten, 

genom att säga att han visst kan få en hård erektion om han vill och säger att Hannah kan ringa 

tjejerna han haft sex med tidigare och fråga om hon inte tror honom. Att Ray väljer att försvara sig, 

istället för att bara dementera Hannahs påstående kan förstås som att han känner sig träffad av 

hennes fråga, och troligtvis något generad över hela situationen. Tillslut ger dock Hannah upp 

diskussionen och Ray ”vinner” därmed samtalet. Därefter tar scenen slut.  

 

Implicit meningsinnehåll: 

När Hannah knäpper upp Rays byxor och börjar ge honom oralsex, utan att han på något sätt 

indikerar eller uttryckt att han vill ha det, så uppfattas Hannah som en person som inte följer 

vedertagna sociala koder. Hon bryter mot den i TV kvinnliga stereotypa egenskapen att vara passiv 

(Van Zoonen 1994:17). Istället upplevs hon som en spontan och frigjord kvinna som bejakar sin 

sexualitet för att hon vill och för att hon kan, likt den postfeministiska kvinnan i dagens 

populärkultur (Gill 2015:88). I och med att Ray inte protesterar nämnvärt, utan bara med ett 

halvdant mindre entusiastiskt försök att ifrågasätta henne, förstår man också att han är okej med 

situationen. Ett dualistiskt tänkande lämnar dock avtryck i narrativet, utifrån ett genusperspektiv 

visar narrativet egenskapernas dikotomi med Ray och Hannah som motsatspar: när Ray trevande 

försöker bete sig förnuftigt genom att påpeka att Hannahs beteende kanske inte är bra för deras 

vänskap, agerar Hannah motsatsen till förnuftigt – nämligen iscensätter sin femininitet genom att 

agera på känsla. Vilket bekräftar att narrativet särskiljer karaktärerna som stereotypiskt man och 

kvinna i deras egenskaper (Connell & Pearse 2015:68, Gemzöe 2010:83).  

 

Vidare syns fler exempel på hur egenskapernas dikotomi är införlivat i narrativet. Ray målas upp 

som maskulin på fler sätt i scenen, då han uppfyller de stereotypiska maskulina attributen som 

hetlevrad och aggressiv. Det är Rays uppjagade känslor som står i fokus i narrativet och Hannah 

intar genast den förväntade rollen som kvinna: att agera motsatsen till Rays uppjagade person 

genom att lugna hans känslor och iklä sig egenskapen som omvårdande och lugn (Connell & Pearse 
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2015:68). Hon står därmed underordnad mannen Ray, eftersom att inneha kvinnliga egenskaper är 

mindre värt än manliga egenskaper (Gemzöe 2010:83f).  

 

Narrativet erbjuder en tolkning att Hannah ger Ray oralsex av fri vilja, därmed porträtteras Hannah 

som den populärkulturella postfeministiska kvinnan som gör sig själv till ett aktivt valt sexsubjekt, 

istället för den tidigare passivt objektifierade kvinnan (Gill 2015:86). Men när Ray sedan 

ifrågasätter hennes agerande efter att trucken har vält, och Hannah svarar att hon försökte ge honom 

vad han vill ha, går att utläsa att hon uppträder så som hon tror det förväntas av en kvinna. Här 

bekräftas den större bilden att det finns ett av samhället förväntat kvinnoideal, vilket hon försökte 

leva upp till genom att agera så som hon tror förväntas av henne i sin kvinnoroll. I enlighet med 

Connell och Pearse (2015) genusteori kan man se hur Hannah konstruerar sitt genus genom att 

frivilligt förhålla sig till samhällets normer om vad som är kvinnligt (ibid:20). I scenen 

exemplifieras också en ojämn maktfördelning när det automatiskt är Hannahs fel att trucken välte, 

fast att det var Ray som körde trucken. Mannen blir den överordnade och när Hannah inte 

ifrågasätter att det faktiskt var Ray som körde och därmed orsakade att trucken välte, kan tolkas 

som att hon placerar sig omedvetet i maktstrukturen som den underordnade kvinnan – där 

Fagerström och Nilsson (2008) pekar på en konventionell könsmaktsordning, där männen innehar 

makten i samhället över kvinnor (ibid:12). 

 

Att Hannah är iklädd pyjamas kan tolkas som att hon är en person som går emot det förväntande, då 

klädseln inte passar in på vad som förväntas utifrån tidpunkt och omgivning. Det är också tydligt att 

hon inte lagt ned tid på att göra sig iordning, vilket går emot den traditionella bilden av kvinnor i 

TV som vanligtvis följer samhällets skönhetsideal dvs. att bry sig om, och vårda sitt utseende (Van 

Zoonen 2004:17). Trots att det är en scen innehållande en sexuell akt så kategoriserar sig inte 

hennes klädsel under typiskt avklädda attribut då hon är iförd pyjamas, samt att hon inte agerar 

utmanande under hennes oralsex med Ray, vilket inte befäster de resultat Collins (2011) fann i sin 

studie – att kvinnor i medier ofta framställs lättklädda eller utmanande (ibid:290).  

 

Min förståelse av narrativet är att scenen vill förmedla en nyanserad bild av kvinnan i ett samtida 

samhälle – men jag anser att i slutändan misslyckas intentionen med att förändra den traditionella 

kvinnobilden. Detta då scenen inte utmanar den sexuella normen mellan kvinna och man utan 

snarare befäster denna. Visserligen agerar Hannah, och ser ut på ett sätt som inte förväntas i den 

miljö, situation och omgivning de befinner sig i. Utifrån Van Zoonens (1994) presenterade 

stereotypiska kvinnliga egenskaper bryter Hannah mot den förväntade traditionella kvinnans 
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passiva agerande och utseende. Den traditionella bilden av kvinnan i TV befästs dock genom 

Hannahs agerande – då hon tror sig agera utefter vad mannen, Ray vill ha. Här uttrycker hon en hög 

grad av tjänstgöring gentemot mannen, som Van Zoonen pekar på vara en typisk framställning av 

kvinnor i TV (ibid:16f).  

 

Min övergripande implicita tolkning av scenen är att Hannah bryter mot stereotypa bilder och 

förväntningar i relation till kvinnor framställda i TV, då hon t ex är iförd pyjamas och inte agerar 

sexigt under det oralsex hon ger Ray. Dock agerar Hannah utefter vad samhället förväntar sig av 

kvinnan, genom att t.ex. uttrycka sin tacksamhet gentemot Ray genom sexuella handlingar. 

 

8.1.6 Scen sex: Könsblottning för rektorn 

Tema: Karriär 

Avsnitt 7, tid: 00.06-01.33 

 

Beskrivning av scenen + explicit meningsinnehåll: 

Denna scen inleder avsnittet Hello Kitty. Scenen börjar med att man ser Hannah sitta inne på 

rektorns kontor. De sitter vid rektorns skrivbord; Hannah vid ena sidan av bordet och rektorn, som 

är en äldre man, på den andra. Hannah har en långärmad tröja och en kort kjol på sig. Trots att 

Hannah sitter med benen i kors så kan man se början på hennes bakdel i den korta kjolen, vilket hon 

verkar tillsynes helt oberörd av. Detta kan förstås som att hon är bekväm i sitt utseende. Rektorn har 

en mer påklädd utstyrsel på sig då han bär en långärmad skjorta med tillhörande slips (hans 

nederdel är inte i bild). Rektorn framstår som något mer professionell i sin klädsel i jämförelse med 

Hannah. Hannahs kläder speglar hennes person som mer ungdomlig och fri medan rektorn kan 

anses mer sofistikerad.  

 

Rektorn inleder scenen med att säga att ’problemet’ denna gång inte handlar om Hannahs relation 

till eleverna, utan att det gäller lärarna. Denna kommentar presenterar det övergripande temat för 

scenen: man förstår att Hannah befinner sig hos rektorn för att det har uppstått ett problem som 

gäller henne och hennes yrkesroll, och att detta inte är första gången rektorn, i egenskap av rollen 

som hennes chef, måste konfrontera henne. Man förstår också av kommentaren att Hannah har en 

relation dels till eleverna, men även till lärarna, som inte är helt accepterad på hennes arbetsplats. 

Rektorn delger för Hannah att de andra lärarna har klagat på henne i sin yrkesroll. Detta i sin tur 

tycker han är problematiskt eftersom Hannah tidigare alltid varit hans favoritlärare men att det nu 

har gått för långt. Hannah själv besvarar hans kritik med att hon tycker att hon gör ett strålande jobb 
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och är en så bra lärare hon egentligen bara kan drömma om att vara. Detta indikerar på att Hannah 

är självsäker i sin roll och inte viker sig. Rektorn fortsätter ha en upprörd ton genom samtalet medan 

Hannah inte alls förstår kritiken och tar ganska lättsamt på situationen. Under samtalet ger Hannah 

gång på gång svar på tal och går emot den förväntande bilden av att en anställd bör lyssna på sin 

chef. Rektorn säger att Hannah använder ett för sexuellt laddat språk och att hon talar om olämpliga 

saker – vilket de andra lärarna känner sig obekväma att hon gör inför eleverna. Det tydliga mönstret 

i scenen är att det finns vissa meningsskiljaktigheter i hur hennes roll som lärare bör vara och att 

Hannah inte tänker rätta sig efter rektorns önskemål. 

 

Samtalet får en ännu allvarligare ton när rektorn vill att Hannah erbjuder en lösning på problemet: 

”Hannah, vi har pratat om det här förut. Den här gången måste jag vidta åtgärder”. Hannahs blick 

börjar vandra iväg till andra delar i rummet, hennes kroppsspråk uttrycker att hon har tappat fokus 

på samtalet och är i sina egna funderingar. Man förstår att Hannah nu sitter och överväger hur hon 

ska ta sig ur denna situation. Plötsligt tar hon ett fast handslag om stolsarmarna och spänner blicken 

i sin chef. Hon ändrar inställning och håller nu med honom att hon agerat fel, därefter särar hon 

sakta på benen och man kan se hela hennes kön då hon inte bär trosor under kjolen. Hennes kön har 

en heltäckande kroppsbehåring. ”Kan du komma på någon lösning?” säger Hannah med ett sug i 

blicken (och syftar på problemen hon ställt till med) till sin chockade chef som tappar hakan och 

blir mållös, därefter tar scenen slut. I följande scen får vi reda på att Hannah får behålla sitt jobb -

utan konsekvenser.  

 

Implicit meningsinnehåll:  

Det är tydligt att Hannah har satt sig i en underlägsen situation på sin arbetsplats, hon är kritiserad 

och inser att hon måste agera drastiskt för att göra sin chef nöjd igen. Hon ska återta makten. 

Implicit exemplifierar scenen hur en kvinnas kropp kan ta kontroll i en maktsituation med en man, 

genom att använda sig utav sin femininitet. Hannah följer ett postfeministiskt beteende när hon 

spelar på sin sexualitet och kroppsliga objektivitet för att nå dit hon vill i en maktstruktur där hon 

inledningsvis är underlägsen (Gill 2015:88). Därmed tolkar jag denna scen som ett exempel på 

utövande av det postfeministiska begreppet power femininty (makt genom femininitet), när Hannah 

strategiskt väljer att visa sitt kön för sin chef för att ta makt över situationen (ibid:88). Att hon har 

övertaget i situationen utläses genom att hon får som hon vill – hon undkommer konsekvenser för 

de tidigare problem hon orsakat på arbetsplatsen. Precis som Rosalind McGill (2015) skriver om 

självvald objektifiering, så är det svårt att kritisera den stereotypa framställningen av Hannah när 

hon själv gör ett aktivt val att objektifiera sig (ibid:86).  



    38 

 

Att Hannah inte värdesätter sin chef och kollegors kommentarer om att hon betett sig illa, och att 

hon säger emot sin chef, symboliserar att Hannah värdesätter sig själv före de andras välmående. 

Hon går emot den klassiska bilden av kvinnliga stereotyper i TV genom att agera aktivt (Van 

Zoonen 1994:17). Hannah reflekterar inte över hur hennes beteende påverkar de andra, och är inte 

alls medgörlig inför den tilldelade kritiken hon får ta emot. Genom att protestera och bete sig envist, 

som är en typisk maskulin egenskap, ser man ännu engång hur Hannah rör sig över gränsen mellan 

feminint och maskulint beteende (Connell & Pearse 2015:68). När Hannah får behålla sitt jobb utan 

konsekvenser, bevisar att hon har den dominanta rollen i deras relation, trots att hennes chef är man 

och innehar en viss maktposition i egenskap av chef. Utifrån ett samhälleligt perspektiv befästs 

dock normen att kvinnor bedöms utifrån utseende istället för beteende.  

 

9.0 Sammanfattande diskussion och slutsats  
Utifrån resultaten av de sex analyserade scenerna sammanfattas och diskuteras här nedan hur 

karaktären Hannah Horvath skildrats utifrån femininitet genom vänner, kärlek, sexualitet och 

karriär i Girls säsong 5. Vidare har undersökts hur hon utmanar samt anknyter till den traditionella 

framställningen av kvinnor i TV.   

 

Hannah utmanar den traditionella framställningen av kvinnor i TV när hon inte lever upp till de 

vedertagna förväntningar om feminina egenskaper genom att t.ex. visa sig med lite eller inget smink 

alls i scenerna. I scen ett (Marnies bröllop) kan man se Marnie och Shoshanna bära en något mer 

diskret sminkning, men bär till trots mer smink än vad Hannah gör i säsongen som helhet. Utöver 

detta är Hannah den enda kvinnliga karaktären med kort och ej iordninggjort hår. Endast vid ett 

tillfälle i scen tre (nakenbild på cafét) kan man se att Hannah ansträngt sig någorlunda med sitt hår 

genom att fästa ett hårspänne i luggen – vilket kan tolkas till att Hannah bryter mot de förväntade 

idealen kring femininet gällande kvinnors kroppar, som ska ”smyckas och sminkas”. Vidare kan 

man därför se att Hannah då saknar flertalet feminina idealiska attribut förknippat med kvinnor: 

skönhetsprodukter, hårfrisyrer etc. (Peuravaara 2015:28). Nash och Grant (2015) skriver om hur 

Girls säsong 1 och 2 utmanade heteronormativa femininitetsideal, och kopplat till de 

utseendemässiga attribut som kommer till uttryck i säsong 5, kan det bekräftas att Girls fortsätter 

utmana, och ifrågasätta idealet.  
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Vidare tyder Hannahs porträttering även på en öppensinnad attityd till sex och sexualitet; där hon 

också är sexuellt frigjord genom att vara sexuellt illojal mot sin pojkvän, vilket bryter mot vad som 

anses vara feminint (Connell & Pearse 2015:68). Ett exempel på detta är när hon kringgår den 

heterosexuella matrisen genom att i scen fyra (sex i bastun) attraheras av och blir intim i ett sexuellt 

möte med en kvinna (Butler 2007:10ff). Dessutom kan det ses som en feministisk ståndpunkt, när 

Hannah i scen två (vänskapskyss till frukost) genom ett demonstrativt beslut väljer att inte bära 

behå.  

 

En annan intressant aspekt ur ett feministiskt perspektiv är att, när Hannah interagerar med andra 

manliga- och kvinnliga karaktärer sällan intar samma genuskonstruktion. En tydlig uppdelning 

mellan de kvinnliga respektive manliga egenskaperna är konstant närvarande, och så genom blir en 

tydlig maktposition alltid närvarande. Man kan t.ex. i scen ett (Marnies bröllop) se när Hannah 

bråkar med Marnie, att Hannah ”vinner” diskussionen genom att tillskriva sig maskulina 

egenskaper. Det genom att bete sig envist och aggressivt, då hon agerar känslokallt när hon går 

emot Marnies vilja och stormar ut ur rummet – vilket kan tolkas att ett manligt beteende väger 

tyngre, något som Lena Gemzöe (2010) problematiserar i sin text (ibid:84). I scen två 

(vänskapskyss till frukost), samt i scen sex (könsblottning för rektorn) framkommer en tydlig 

omvänd maktposition mellan könen, då Hannah står som den dominanta, överordnade i relationen 

till sin manliga chef, samt till sin pojkvän Fran, genom att sätta sin egen agenda. Dessa scener bör 

anses som en nyanserad skildring av kvinnor i medier i fråga om genusordning. Genusordning som 

ju innebär mäns dominans över kvinnor (Gemzöe 2010:80).  

 

Hannah knyter med sin karaktär an till den traditionella framställningen av kvinnor i TV när hon 

framhäver sin femininitet genom att bära typiskt feminina kläder som visar mycket hud, då hon t.ex. 

bär en mycket kort kjol i scen sex (könsblottning för rektorn), en klänning med bara ben i scen två 

(vänskapskyss till frukost), samt tar beslut om att fotas naken i scen tre (nakenbild på cafét). 

Hannah agerar även i scen fem (oralsex i kaffetrucken) utefter samhällets förväntningar på kvinnan, 

då hon underordnar sig genom tacksamhet när hon beslutar sig för att ge Ray oralsex i tron om att 

det är det han vill ha i gengäld – vilket befäster Van Zoonens teori om kvinnlig gestaltning i TV 

som typiskt underordnade (1994:16).  

 

Ur ett postfeministiskt perspektiv kan man dock utläsa att Hannah uppfyller flera av de ansett 

kvinnliga attributen: stort självfokus, hon är mån om sitt jobb och sin karriär, hon är självständig 

och klarar sig utan en man, samt utforskar och bejakar sin sexualitet utan att ursäkta sig. Trots att 
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Hannah är bejakande i sin sexualitet, lever hon till trots i en normativ heterosexuell relation med sin 

pojkvän Fran, och bemöter så genom den traditionella framställningen av kvinnan (Butler 

2007:10ff).   

 

Övergripande kan Hannahs skildring ses inom både maskulina, samt feminina egenskaper utifrån 

samhället förväntade ideal. Hon besvarar inte de egenskaper och attribut för det feminina 

skönhetsidealet då hon t ex inte vill sminka sig eller göra iordning håret till Marnies bröllop, även 

fast det förväntas av henne. Däremot faller hon bitvis offer för de djupt rotade regelverken, och 

besvarar samhällets förväntningar när hon t.ex. bestämmer sig för att i tacksamhet ge Ray oralsex – 

det skapas alltså en dialektisk relation mellan Hannahs normbrytande karaktär då hon å ena sidan 

ifrågasätter och går emot normen, men å andra sidan faller offer för den.  

 

I relation till tidigare presenterade studier kring Girls övriga säsonger finns både likheter och 

olikheter. I enlighet med Fords (2016) analys av Girls kan vi se att Hannah även i säsong 5 

fortsätter skildras i sin naturliga kropp, och hennes utseende stannar oförändrat. Hon är märkbart 

bekväm i sin kropp och vi kan se att hon även i denna säsong porträtteras som alldaglig och 

innehavare av en ”icke-traditionell” kroppstyp. Likt Fords resonemang kring tidigare säsonger, 

fortsätter Hannah uttrycka frustration för omgivningens förväntningar på kvinnokroppen.   

 

Nash och Grants (2015) inställning till Girls är att serien upprätthåller och utmanar postfeministiska 

föreställningar och vill därför namnge serien skapare av en ”ny postfeminism”. Liksom Fuller & 

Driscoll (2015) i sin artikel tar upp att tidigare säsonger av Girls belyser feminism men också 

undviker feministiska förväntningar och därför är osäker på om de bör betraktas som feminism eller 

postfeminism. Hamilton (2014) å andra sidan ser svårigheter i att placera serien som varken eller – 

då även hon menar att serien rör sig mellan feminism och postfeminism och låter frågan stå 

obesvarad (ibid:44). I enlighet med dessa studier går det även i min analys att finna tendenser som 

tyder på att serien även under säsong 5 rör sig under båda fälten, då Hannah kan ses som innehavare 

av både feministiska och postfeministiska attribut. Det finns dock indikationer i min analys som jag 

menar på i slutändan pekar mot mer feministiska ståndpunkter. Hannah uttrycker individualism, 

bejakar sin sexualitet och kvinnlighet, objektifierar sig själv och spelar på sitt utseende likt den 

postfeministiska kvinnan, men i slutändan så följer hon inte traditionella skönhetsideal och 

kritiserar även aktivt dessa. Jag vill hävda att de sex analyserade scenerna från Girls säsong 5 

indikerar på att Hannah är ett exempel på den samtida tredje vågens feminist – hon uttrycker sin 
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femininitet och sexualitet för att hon kan och för att hon vill - utan att för den sakens skull vara 

mindre feministisk.  

 

Connell och Pearse (2015) skriver att uppfattningar om genus är traditionellt, historiskt införlivat i 

det västerländska samhället och att samhället bidrar till att konstruera genusnormer – kanske är det 

därför vi, i säsong 5, fortfarande ser traditionella aspekter i Girls? Det vore troligast lite för 

hoppfullt att tro att något så djupt inrotat i samhället som uppfattningar om genus kan avfärdas med 

enkelhet i en TV-serie. Kanske är det genom att skynda långsamt som Girls kan nå sin ambition om 

att vara nyskapande på lång sikt. Jag uppfattar framställningen av karaktären Hannah Horvath i 

Girls säsong 5 som en fortsatt protest mot hur kvinnor i TV vanligtvis framställs.  

 

Vi kan genom följande sammanfattande diskussion, dra slutsatsen att karaktären Hannah Horvath 

främst framställs som normbrytande i sin femininitet. Det görs genom den narrativa tilldelningen av 

både feminina och maskulina egenskaper. Därför konstateras att hon både anknyter, samt utmanar 

den traditionella rollen av kvinnan framställd i TV. Genom analysens resultat går även att avläsa att 

Hannah tillskrivs mer feministiska än postfeministiska egenskaper.  

 

9.1 Förslag på vidare forskning 
Som beskrivet i materialkapitlet har stora avgränsningar behövts göras i arbetet med denna uppsats 

på grund av tidsomfattning. Detta begränsar givetvis analysens material och dess resultat. Önskvärt 

vore att analysera fler scener, och scener ur fler avsnitt för att kunna anlägga ett större, mer 

omfattande perspektiv på säsongen. Då skulle man även kunna inkludera fler karaktärer att 

analysera löpande jämte Hannah, men även gå djupare in på dessa karaktärer och den roll de spelar 

för meningsskapandet av Girls. Förslag på intressant vidare forskning vore även att flytta fokus från 

kvinnorna helt och undersöka hur de manliga karaktärerna tar sig i uttryck i Girls säsong 5 samt 

vilka roller de tilldelas i relation till den traditionella mannen och dennes maskulinitet. På så vis kan 

man utläsa om männen utmanar den stereotypa manliga rollen i TV eller om Girls befäster denna 

och vad det kan tänkas betyda. Ett annat intressant led i vidare forskning vore att vända sig till 

publiken och mottagandet av serien. Då skulle man kunna ta utgångspunkt ur kvalitativa intervjuer 

som man utför på Girls ämnade målgrupp: unga kvinnor mellan 20-30 år. Det för att kunna utläsa 

om serien lever upp till Lena Dunhams syfte med serien som är igenkänningsfaktor och reell känsla. 

På så vis kan utläsas om serien når ut med sitt budskap samt om mottagarna förstår, och relaterar till 

serien som verklig och bidragande i skapandet av deras verklighet. 
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