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Abstrakt 

Denna genusvetenskapliga uppsats syftar till att undersöka hur kvinnor som 

har barn representeras i populärkulturella dramaserier. Genom ett 

postfeministiskt perspektiv analyseras serierna i en kvalitativ 

tolkningsanalys. Resultatet redovisas sedan med inspiration från Erving 

Goffmans teori om vardagsdramatik, utifrån vilka inramningar kvinnorna 

befinner sig i och hur de framträder. Karaktärernas äktenskap, moderskap 

samt åldrande är av stor betydelse i analysen av kvinnlig representation. 

Slutligen presenteras vilka olika kategorier från Rosalind Gills teori om 

postfeministisk medvetenhet som kan utläsas i serierna. Resultatet visar att 

representationen av kvinnorna i serierna är övergripande likt den rådande 

idealbilden av kvinnan och att femininiteten kan anses vara en till stor del 

kroppslig egenskap. Resultatet visar också att representation av moderskap 

framställs kräva olika mycket engagemang och omtanke beroende på om 

kvinnorna är hemmafruar eller karriärkvinnor.  

Nyckelord: genusvetenskap, postfeminism, representation, tv-serier, 

postfeministisk medvetenhet, kvinnor, moderskap, äktenskap  

Abstract 

The aim of this thesis is to get an understanding of how the representation of 

women as mothers are represented in drama series. Through a postfeministic 

perspective is a qualitative interpretation made. The analyses are presented 

with inspiration from Erving Goffman’s theory of dramaturgy in everyday 

life, looking at how the women perform in different framings. The meaning of 

marriage, motherhood and ageing is taken in to account in looking at the 

representation of women. The postfeministic sensibility presented by 

Rosalind Gill is used to see how representation of women often can be seen 

in media, and which of these categories that appear in series chosen for the 

thesis. The result of female representation is that it is closely linked to the 

ideal picture of women today and not much if even any deviation is found. 

The representation of motherhood differs depending on if the women is a 

stay home mom or a career women. 

Keywords: gender studies, postfeminism, representation, tv, postfeministic 

sensibility, women, mother, motherhood, marriage  
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1.Inledning 
 

Hur kvinnor framställs i medier, så kallad kvinnlig representation, är ur ett 

genusvetenskapligt perspektiv intressant att undersöka. Detta då det kan anses ha 

påverkan på den genusordning som råder i samhället (Fagerström & Nilsson 2008, 

40). En medvetenhet om hur ideal kopplade till kvinnlighet presenteras och 

representeras i olika medier är viktigt att påvisa. Ett ifrågasättande och påvisande av 

rådande diskurser om genus kan ses som en del av den tredjevågens feminism och 

postfeminism (Garrison 2004, 29). Postfeminism kan med innebörden av post tolkas 

som att feminismen är över, i denna uppsats ses det snarare handla om ett pågående 

paradigmskifte, att feminism kan anses söka nya vägar, och med en större 

medvetenhet och inkludering än tidigare feministiska vågor.  

       Angela McRobbie ser postfeminism som en utveckling av feminism med ett stöd 

och hänvisning till tidigare feminism, vilket innebär att vissa feministiska mål kan ses 

uppfyllda, exempelvis jämställdhet (Gwynne & Muller 2013, 2).   

Sara Gamble menar att; “Postfeminism is ‘a flexible ideology which can be adapted to 

suit individuals needs and desires’” (Gwynne & Muller 2013, s2). 

       Att det råder en önskan att omforma feminismen kan exempelvis utläsas i Laurie 

Pennys bok Sex, lögner och revolution. Där hon ifrågasätter vad ‘ha allt’ innebär och 

visar på att kvinnans frihet i dagens samhälle likställts med lönearbete, vad det är för 

arbete, anses inte lika viktigt (Penny 2014, 28). Hon beskriver en besvikelse över den 

befrielse som anses vara uppnådd och frågar sig vad vi kvinnor vill ha och vad är det vi 

matas med som att vi borde vilja ha? (Penny 2014, 30). Penny talar om den duktiga 

flickan, som lever upp till denna så kallade frigörelse och som ändå inte känner sig 

nöjd. Penny ser feminismen som en process, en pågående kamp (Penny 2014, 32f). 

Pennys bok är väl knuten till de akademiska definitionerna av postfeminism då hon 

påvisar exempel på det som Rosalind Gill (2007) kallar den postfeministiska 

medvetenheten. Den postfeministiska medvetenheten kan tolkas som att vara 

medveten om den sexualiserade kultur vi lever i och de flertal olika faktorer som 

fortsätter befästa och upprätthålla samhällets normer och ideal.  

        Nina Björk (2013) beskriver i sin bok Lyckliga i alla sina dar hur en förskjutning 

av moderskapet kan anses ha skett och att det finns en rädsla inför att bli ‘bara’ en 

mamma och för att förlora sin egen frihet.  Därför talas det i större utsträckning om 

mammarollen, då det ger en öppning för att vara något man kan gå in i och kliva ur likt 

andra roller i livet (Björk 2013, 32f). Nina Björk menar samtidigt att det finns 
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erfarenheter i moderskapet som inte tas tillvara och som inte anses ha något värde i ett 

samhälle fokuserat kring individualism och konsumtion (Björk 2013, 34). Kvinnor 

anses idag ha uppnått en del av feminismens tidigare mål och anses ha möjlighet att 

ha ‘allt’. Det kan ibland framställas som enkelt att kombinera föräldraskap och karriär, 

som både Penny och Björk ger uttryck för kanske det inte är så enkelt. Det är därför av 

intresse att studera hur dessa ideal och normer produceras. Hur ser representationen 

av kvinnor som har barn ut i samtida populärkulturella TV-serier? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur idealbilden av ’kvinnan’ i det samtida samhället 

ser ut och hur representationen av den postfeministiska kvinnan ser ut inom TV-serier. 

Det görs genom att utifrån ett postfeministiskt perspektiv undersöka dramaserier med 

kvinnliga huvudkaraktärer. Uppsatsen syftar till att göra en kvalitativ analys av TV-

serierna The Good Wife (2009), Nashville (2012) och Big Little Lies (2017) som alla 

har huvudkaraktärer som är kvinnor, och titta närmare på representationen av kvinnor 

som är i trettio- till fyrtioårsåldern och föräldrar. 

 

Frågeställningarna är följande; 

1) Hur framställs idealbilden av kvinnor och femininitet i representation av kvinnor i 

tv-serierna Nashville, The Good Wife och Big Little Lies? 

2) Vilka aspekter av den postfeministiska medvetenheten går att utläsa i kvinnlig 

representation i utvalda tv-serier med kvinnliga huvudkaraktärer? 

3) Hur ser representationen av moderskap och äktenskap ut i valda serier? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

 

2.1 Studier av TV med feministisk teori som avstamp 

Akademiska studier med tv som forskningsområde har växt som studieämne i takt 

med att mediet har utvecklats och framförallt den globala spridningen av amerikanska 

tv-serier kan ses som bidragande till intresset för tv. Studier inom området tv sker ofta 

interdisciplinärt med anknytning till flera olika ämnen och metoder. Studier av tv med 

feministisk teori som utgångspunkt kan anses haft inverkan på hela 

forskningsområdet. Denna inverkan kom som en följd av de feministiska studier som 

bedrevs under slutet av 1970-talet och 1980-talet och som hade en närmare koppling 

till humanistiska ämnen än tidigare och påvisar hur tv kan anses ha en betydande roll i 

upprätthållande och reproducerande av samhällets rådande politiska position och 

könsmaktsordning (Stempel Mumford 1998, 114ff).  

      Laura Mulvey var feministisk filmteoretiker som under 1970-talet och framåt haft 

stort inflytande på hur även tv studerats. Hennes teorier byggde på psykoanalysen och 

fokuserade på hur den kvinnliga åskådaren påverkades och om hon överhuvudtaget 

såg som en potentiell mottagare till film (Mumford 1998, 118). Feministiska studier 

har med hjälp av TV undersökt frågor som; vad innebär det att vara man eller kvinna? 

Hur påverkas och formas vårt genus genom de medier och kulturer som finns runt 

omkring oss? Den feministiska forskningen kan anses ha bidragit till att genus, 

sexualitet och andra maktfaktorer berörs inom flera olika ämnesområden (Mumford 

1998, 115). Feministiska studier inom tv har fokuserat på både representation i utbudet 

och genrer och hur publiken påverkas av tv och andra diskurser som rör sig i och runt 

tv (Mumford 1998, 122). Ett område som väckt intresse hos feministiska teoretiker 

rörande tv är såpoperan som till en början var skapad med ett kommersiellt fokus 

inriktat mot kvinnor för att sälja olika produkter med anknytning till en kvinnlig 

livsstil. Studier av bland annat Christine Geraghty och Tania Modleski påvisade 

såpoperans sätt att fokusera på vardagliga händelser likt åskådarnas egna och att den 

upprepande berättelsetekniken gjorde det lättare för kvinnor som arbetade i hemmet 

att följa med i handlingen utan att behöva se varje avsnitt från början till slut. I 

såpoperan erbjöds de kvinnliga tittarna olika kvinnliga karaktärer att identifiera sig 

med, de flesta återspeglade vad som då ansågs vara den ideala modern (Mumford 

1998, 123). 
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Från såpoperans representation av kvinnor inom TV och film med en fokusering på 

modern, framkom en annorlunda kvinnlig representation i början av 2000-talet i tv-

serier som exempelvis Sex and the city, Ally McBeal, Charlie’s Angels, Bridget Jones 

m.fl. Den representationen visade en kvinna som hade allt det som andra vågens 

feminism kämpat för, och blivit den ekonomiskt, socialt och sexuellt fria kvinnan med 

en framgångsrik karriär. Då kan feminismens mål ses som uppnådda och feminism 

inte längre behövas eller tolkas som att feminismen gått från att vara politisk till att 

handla om personliga och mer ytliga områden (Gorton 2004, 154).  

Karaktären Ally McBeal kan anses framställas ur feministisk synvinkel som 

framgångsrik samtidigt så fokuserar serien på hennes sökande efter kärleken och den 

rätta mannen. Det skulle kunna tolkas som att hon, och andra kvinnor, inte kan vara 

lycklig utan det. Representationen visar då något motsägelsefullt i vilja att vara den 

fria kvinnan och samtidigt ha ett suktande efter att vara beroende av en man (Gorton 

2004, 158). Den kritik mot representationer likt Ally McBeal som har presenterats har 

handlat om att representationen ansågs vara kontraproduktiva i feminismens namn. 

Andra menar att de ger en bild av inre konflikter hos många av dagens kvinnor som ser 

sig själv som feminister, att både vilja vara fri och oberoende samtidigt som det finns 

en önskan efter en relation. Ien Ang har påtalat att det kan handla om att nutida 

kvinnor i målet att bli ett feminint subjekt ställs inför fler problem än vad som är 

möjligt att lösa för att uppnå idealet (Gorton 2004, 160f). Inom film är 

representationen av den framgångsrika kvinnan oftast de vita heterosexuella 

medelklasskvinnor och hon kan anses få stå som representation för alla världens 

kvinnor (Moya 2013, 14).    

  

2.2 Tidigare forskning  

Nedan presenteras doktorsavhandlingar inom det genusvetenskapliga ämnesområdet 

som på olika sätt kan anses anknyta till ämnet i denna uppsats. 

 

I Avhandlingen Att se och synas: filmutbud, kön och modernitet (2004) fokuserar 

Ingrid Lindell på hur könsrepresentation i filmer som gick på bio under 1996 såg ut. 

Studien syftade till att undersöka kvinnlig representation både bakom kameran och 

vilka kvinnliga stereotyper som finns framför (Lindell 2004). Lindell visade på fem 

kategorier av vanligt förekommande stereotyper: Häxor och psykopater, offer och 

våldtagna, prostituerade och sexsäljerskor, voyeurism och skopofili, samt mödrar, 

vårdare och ta-hand-om-objekt (Lindell 2004, 124–130). Lindell noterar en 



    

5 
 

motsättning mellan hur vi uppmuntras till frihet i skapandet av vår könsidentitet och 

hur filmutbudet samtidigt skapar en upprepad stereotypifiering av kvinnor (Lindell 

2004, 29). Lindells studie kan anses visa att det finns relativt tydlig stereotypifiering i 

representationen av kvinnor på film. 

     TV-rummets eliter: föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion är Maria 

Edströms (2006) doktorsavhandling som undersöker representation inom tv-världen 

och hur den påverkar tittare och vad den kan leda till i samhället (Edström 2006, 14). 

Fokus i avhandlingen är personer som har makt och kan definieras som elit inom sitt 

område (2006, 19ff). Edström menar att de som visas på tv hjälper till i skapandet av 

föreställningar och förväntningar kopplade till exempelvis kön (Edström 2006, 91). 

Hon har bland annat undersökt hur kön representeras på tv både i utrymme rörande 

tid, genre och ett intersektionellt perspektiv som ålder, klass och etnicitet (Edström 

2006, 123). Hon har sedan närmare studerat hur olika så kallade eliter ges utrymme 

och representation utifrån kön i tv inom både fakta och fiktions genrer (Edström 

2006). Avhandlingen visar på att rådande könsnormer befästs och att de som får mest 

plats och representationen på tv är majoritetsbefolkningen och medelklass (Edström 

2006, 203). Av de 30 procent kvinnor som syns på tv är de flesta oftast yngre, medan 

majoriteten av de 70 procent män som syns är äldre (2006, 221). Kvinnlig 

representation och de resultat som kommer fram i Edströms studie har relevant 

koppling till postfeministisk medvetenhet och denna uppsats då den visar på ett 

medialt fokus kring den yngre kvinnan som ideal och betydelsen av att lyfta fram en 

blandad representation då tv kan anses ha påverkan för samhället och dess diskurser. 

      En avhandling med anknytning till representation av kvinnliga normer utifrån ett 

poststrukturellt feministiskt perspektiv är Inte den typ som gifter sig? Feministiska 

samtal om äktenskapsmotstånd, av Anna Adeniji (2008). Adeniji använder sig av flera 

olika mediala texter för att undersöka hur, vad hon kallar, det imaginära kulturella 

fältet ser ut kring bröllop och äktenskap. Hon använder sig av tv-serien Sex and the 

City som en del av sitt material för att undersöka hur en kvinna som säger att hon inte 

vill gifta sig mottas av samhället (Adenijis 2008, 43). Adenijis avhandling kan ses som 

inspiration för denna uppsats i användandet av tv-serier för att påvisa hur normer 

reproduceras kulturellt och upprätthåller normativa ideals hegemoni rörande kvinnor. 

   Avhandlingen I moderskapets skugga - berättelser om normativa ideal och 

alternativa praktiker av Monica Johansson (2014) ifrågasätter Johansson de ideal 

som råder i samhället kopplat till moderskap och heteronormativitet. Genom 

intervjuer med kvinnor som befinner sig utanför de normativa idealen av moderskap. 
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Johansson vill med studien visa på hur inkludering och exkludering av olika identiteter 

sker i samhället och belysa vikten av att låta dessa alternativa identiteter ta plats i 

studier (Johansson 2014). Johanssons avhandlingen ifrågasätter moderskapet och 

vilka normativa förväntningar som finns i samhället, det kan anses gränsa in i den här 

uppsatsens ämne då den undersöker hur idealbilden av mödrar ser ut. 

       Alla ovan nämnda studier har fokuserat på kvinnor i olika positioner i samhället 

och vilka rådande normer som finns och vad som anses avvikande eller stereotypt. 

Ingrid Lindell och Marie Edström har fokuserat på kvinnlig representation i tv och 

film, medan Anna Adeniji har använt sig av tv-serie som en kulturell synvinkel och del 

av underlaget för hennes forskning. Johanssons studie syftar till en mer generell bild 

av moderskapets marginaler i samhället och har inte använt mediala underlag utan 

djupintervjuer, hennes avhandling är ändå intressant i koppling till ämnet då den 

ifrågasätter och påvisar normer rörande kvinnlighet och moderlighet. 
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3.Teoretiska utgångspunkter   
   
 
3.1 Tredje vågens feminism och feminismens historia 

Då denna uppsats placerar sig inom genusvetenskapliga fältet och utgår från nutida 

feministisk teori kan det vara av intresse att ge en bild av feminismens historia för att 

få en ökad förståelse för dagens rörelse. 

       Feminismens historia presenteras ofta som bestående av olika vågor i den 

feministiska kampen. Feminismens indelning i vågor ger en öppning för att undersöka 

dem som övergripande samhällsfenomen kopplade till feministisk teori och praktik. 

Feminismens första våg tog sin början i 1800-talets kvinnorörelse som kämpade för att 

kvinnor skulle bli en del av det politiska, ekonomiska och sociala, som då ansågs vara 

en uteslutande manlig arena i samhället. De kvinnor som kämpade i den tidiga 

kvinnorörelsen kanske inte såg sig själva som eller ansågs vara feminister, även om de 

var delaktiga i kampen för exempelvis kvinnlig rösträtt och rätten för kvinnor att 

studera på högre lärosäten (Gillis, Howie, Munford 2004, 1).  

      Andra vågens feminism uppkom under 1960- och 70 talet, och bildades till följd av 

att den tidigare kvinnokampens framgångar ansågs stagnerat och inte följt de 

förändringar inom samhället som skett. Feminismens kamp kom nu att fokusera på 

reproduktion, omsorgsarbete, moderskap och sexuellt våld. Kampen fördes i kollektiv 

anda med kvinna som gemensam nämnare och fokus. Till följd av ett ifrågasättande 

om vad rörelsen ansåg inkluderas i begreppet ’kvinna’ som objekt och subjekt väcks 

det som kan ses som den tredje vågens feminism (Gillis, Howie, Munford, 2004, 

1).          

      Tredje vågens feminism tar sin början under 1990 talet och skedde samtidigt som 

den andra vågens feminister fortfarande var aktiva i sin kamp. Det kan ha medfört 

motsättningar och diskussioner om hur dagens feminism bör se ut och vilka som anses 

inkluderas i den (Garrison 2004, s.33).  Den tredje vågens feminism är även kallad och 

sedd som poststrukturalistisk och postmodernistisk (Gillian Howie, Ashley Tauchert 

2004, 37). Ett exempel på motsättning mellan den andra och tredje vågen skulle kunna 

kan vara en kritik mot att tidigare diskurser och undersökningar av kvinnlig 

representation främst fokuserat på genrer riktade till kvinnor 
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3.2 Postfeminism 

Postfeminism har inte inom akademisk teori någon enhetlig beskrivning. Exempel på 

en beskrivning som ger uttryck för detta är den som Elaine Showalter ger. Hon ser 

postfeminismen som en hänvisning till den rådande feministiska rörelsen och kan 

anses vara svårtolkad (Gillis, Mumford 2004, 60). Nedan redogörs för några olika 

förklaringar av postfeminism och deras inriktningar. Postfeminism kan enligt Angela 

McRobbie (2011) och Rosalind Gill (2007) innebära ett nytt sätt att se på feminism och 

dess roll. Den lyfter fram hur unga kvinnor genom medier möter ett nytt synsätt, en 

motsättning av feminism och antifeminism. Fokuset har flyttats från kvinnor som 

grupp till ett individualistiskt synsätt där alla behöver se till sig själva och skapa sin 

egen identitet (McRobbie 2011). Angela McRobbie anser att Donna Haraway och 

Judith Butlers ifrågasättande av det som ansågs vara den naturliga kvinnan, är en stor 

anledning till skapandet av tredje vågens feminism och postfeminism. Butlers teorier 

om kön och genus som performativt har haft stor betydelse och McRobbie ser Butlers 

teorier som en förflyttning från ett kollektivt vi ‘kvinnor’ till ett ifrågasättande av själva 

innebörden i kvinna och hur hon påverkas av olika kulturella och sociala aspekter 

(McRobbie 2004, 256). Att se kvinnan som ett subjekt är en utgångspunkt i denna 

uppsats och därför kan det vara viktigt att beskriva Butlers teori. 

 

3.2.1 Subjektet och performativitet 

Ett ifrågasättande av en dualistisk uppdelning av genus är utgångspunkten för Butlers 

teori där hon istället vill lyfta fram en mer nyanserad bild av genusidentiteter, samt 

ifrågasätter heteronormativiteten och kopplingen mellan dessa två. Butler syftar till att 

det är genusdualism som upprätthåller heterosexualiteten som normativt ansedd och 

att om genus anses ha en uppdelning i två, manligt och kvinnligt blir den som 

identifierar sig inom någon av kategorierna en del av det hierarkiska genussystemet 

(Butler 2007). Subjektet kvinna var det som styrde feminismens och politikens fokus 

och täcktes av dess representation, subjektet kvinna menar Butler är i ständig 

förändring och för att känna att det finns representation behöver individer forma sig 

efter representationen för att känna sig inkluderade. Att se flera olika påverkande 

kategorier kan innebära att subjektet kvinna anses ha gått från att vara en fast ram av 

kriterier till att var mer flytande och då täcka in en större grupp individer under dess 

representation och skulle kunna innebära som Butler efterfrågar en ny feministisk 

politik som inte enbart ser till subjektet kvinna utan istället har en större inkludering i 

sin representation (Butler 2007, s.49ff). Performativitet upprätthåller identiteter, 
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befäster och skapar ideal. Det sker genom att upprepade gånger återge kroppsuttryck 

och andra handlingar och beteenden, som då kommer att ses som naturliga agerande 

och inte möter något större ifrågasättande eller motstånd. Det väl befästa performativa 

ageranden av genus gör att alternativa genus inte ges något större utrymme att synas 

(Butler 2007, 88, 214).  

  

3.2.2.Tre förklaringar av postfeminism      

Postfeminismen kan anses tolkas utifrån tre olika synvinklar. Det första handlar om att 

en förändring inom feminismen har skett med ett synliggörande av intersektionell 

feminism. Detta epistemologiska genombrott innebär ett steg på väg bort från 

dikotomier och dualistiskt tänkande och istället fokuseras på variationer mellan 

människor och strukturer i samhället. Genus ses inte längre som något som är möjligt 

att studera enskilt utan att se till andra faktorer som exempelvis etnicitet, sexualitet, 

klass och funktionalitet (Gill 2007, 250).            

       Ett andra sätt att se på postfeminism är att se det som en historisk förändring, det 

innebär ett nytt feministiskt synsätt kopplat till tredje vågens feminism. En liberal syn 

att kvinnan vill och kan ha allt. Genom hårt arbete, vilja och stöd av familj går det 

mesta enligt denna liberala syn att uppnå och är i marknadsföringssyfte en bra 

utgångspunkt med inriktning på vita medelklasskvinnor som arbetar och anses ha 

pengar att spendera (Gill 2007, 251f). Det tredje synsättet av postfeminism som 

presenteras är som ett bakslag. Det innebär att postfeminism är en motreaktion mot 

feminism och dess framsteg. Denna motreaktion ska ha funnits redan från 1920-talet 

men blivit mycket starkare på 80-och 90-talet. Diskursen om feminism och dess 

misslyckande kopplar kampen för jämlikhet som orsaken till många problem rörande 

kvinnor. Detta bakslag kan även innebära att feminismens mål anses och presenteras, i 

exempelvis medier, som uppnådda. Det handlar dock inte om antifeminism utan 

snarare om en omarbetning och avpolitisering av feminism med innebörden att det 

inte är möjligt att som kvinna ha allt. En ytterligare aspekt av denna backlash som 

presenteras är sexualiseringen som sker, till viss del med ironi och koppling till 

tidigare sexuella framställningar som såväl den samtida sexualiseringen av kvinnor 

som sexuella subjekt. Mediernas representation av kvinna framställs ofta som ett 

aktivt medvetet heterosexuellt åtråvärt subjekt (Gill 2007, 253f).  

      Dessa tre sätt att se på postfeminism kan ses motsägelsefulla i vissa avseenden 

samtidigt som de öppnar upp för nya diskurser exempelvis om kvinnan som subjekt 

kan anses fri från förtryck, eller om det skapar andra sorter av förtryck. Ett 
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intersektionellt perspektiv medför en kombinerad syn på diskriminering, att det inom 

feminismen inte enbart är den vita medelklasskvinnan som bör vara den som för alla 

kvinnors talan, utan att det finns många maktfaktorer och privilegier i samhället som 

bör undersökas och ges utrymme i kampen för jämställdhet. 

 

3.3 Postfeministisk medvetenhet   

För att visa på aspekter som är viktiga att ifrågasätta och kritiseras i samtida medier 

föreslår Rosalind Gill (2007) ett angreppssätt som hon kallar postfeministisk 

sensibility. Jag tolkar och översätter detta som en sårbarhet/känslighet/medvetenhet 

och kallas i uppsatsen för postfeministisk medvetenhet. Denna medvetenhet innebär 

en övergripande förståelse för hur kön/genus kategorisera i medier. 

Gill anser att fokus och viljan för ifrågasättande bör riktas mot vår samtida 

mediekultur. Gill syftar till att ifrågasätta istället för att lita till förutbestämda 

meningar och betydelser. Som utgångspunkt presenterar Gill nio teman; femininitet 

som kroppslig egenskap, sexualiserad kultur, från sexobjekt till sexuellt subjekt, 

individualism, självkontroll och disciplin, förändringens paradigm, säkerställande 

av sexuell olikhet, ironi och vetande samt feminism och anti feminism (Gill 2007, 

255). Jag kommer nedan förklara sju av dessa teman mer utförligt då de är en viktig 

del i min analys.  

      Femininitet som kroppslig egenskap innebär att en sexig kropp är det som i 

mediekultur i större utsträckning står för och representerar femininitet. Det kan enligt 

Gill ses som en förskjutning från att tidigare främsta representationen för femininitet 

var egenskaper och sociala roller som omsorg och moderskap. Det medför att den 

kvinnliga kroppen hela tiden är under granskning och övervakning och ses som ett 

uttryck för identitet och en spegling av kvinnans inre. En slank vältränad kropp blir i 

denna mening likställd med framgång och välmående (Gill 2007, 255f). Det innebär 

enligt Estella Tincknell att kvinnliga agens används till att fokusera på en fysisk 

femininitet med målet att uppnå kroppslig perfektion genom förändring och kan ses 

som problematiskt (Gwynne 2013, 60).  

     Runt omkring i samhället idag både bildligt och diskursivt finns en sexualiserad 

kultur där den kvinnliga kroppen är ett frekvent förekommande samtalsämne oavsett i 

vilket sammanhang den förekommer eller vad personen arbetar med och för. Den 

sexualiserade kulturen gör att det kan ses som normativt att berätta om egna sexuella 

erfarenheter och fantasier i olika forum, exempelvis talkshows och i tidningsintervjuer 

och reportage. Det råder också en förväntning på kvinnor att inte bara berätta om de 
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egna sexuella erfarenheterna utan att också framställa sig som åtråvärda subjekt 

utifrån ett heteronormativt perspektiv (Gill 2007, 257f).            

      Förändringen mot en sexualiserad kultur kan anses ha betydelse för hur 

porträtteringen av kvinnor har gått från sexobjekt till sexuellt subjekt.  

Förändring av representationen av kvinnor från objekt till subjekt medför en bild av 

kvinnan som aktivt väljer att framställa sig som sexuellt attraktiv och på ett sätt kan 

anses objektifierar sig av fri vilja. Den manliga blicken kan således ses som förflyttad 

till kvinnans sätt att se på sig själv och valet att framställa sig och sträva efter den 

heterosexuella idealbilden likt den framställs i pornografi. Mediebilden av kvinnan 

som attraktivt sexuellt subjekt tillåter enbart ett fåtal kvinnor att identifiera sig med 

den bilden. Faktorer som ålder, vikt och andra avvikande från idealet ses oftast i 

förlöjligande representationer i mediekulturen, där för att roa publiken. Den sexuella 

subjektiviteten blir ett sätt att förflytta objektifieringen från något som män utsätter 

kvinnor för, till en självvald framställning hos kvinnor som anses visa självförtroende 

och styrka (Gill 2007, 258). 

            Individualism, val och makt över den egna situationen blir en del av den 

postfeministiska mediebilden och leder till att det mesta som rör människor ses handla 

om fri vilja och eget ansvar. Eventuella politiska eller kulturella aspekters påverkan 

förbises. Det blir till följd att kvinnors agerande anses handla om att de gör val och 

förändringar för deras egen skull. Det innebär en möjlighet att se förändringar av 

utseende, exempelvis att plastikoperationer görs för sin egen skull. Intressant att 

ifrågasätta är då hur det kommer sig att strävan mot ett utseende för sin egen skull 

samtidigt är så likt det de flesta andra strävar efter. Det kan göra det intressant att 

ifrågasätta hur sociala konstruktioner och mediala ideal skapas och görs om till att 

kopplas till den egna fria viljan (Gill 2007, 259f). 

      Vad som anses vara ett framgångsrikt sätt att visa sin femininitet på har länge varit 

förknippat med ett ständigt underhåll, som att exempelvis bättra på smink, röra sig 

och visa upp ett feminint kodat beteende. Det kan anses handla om en självkontroll 

och disciplin hos kvinnor. Det krävs förändringsarbete och disciplin för att framstå 

som den feminina idealbilden, av den fria individualistiska kvinnan med ett vackert, 

sexigt yttre (Gill 2007, 261f). Att upprätthålla denna självkontroll kan också kopplas 

till Butlers teori om att rätta sig efter representationen för att passa in i samhället och 

inte möta motstånd och bestraffning (Butler 2007, s.49ff). Det är också vad Angela 

McRobbie påvisar när hon uppmärksammar den förväntan som finns på att det nya 
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kvinnliga subjektet bör hålla tillbaka eventuell kritik och inte ta för mycket plats för att 

få behålla den status hon uppnått med sin moderna femininitet (Gwynne 2013, 73).  

         Förändringens paradigm kan tolkas som en medvetenhet om den falska 

marknadsföring som sker för hur makt och frigörelse uppnås. Det innebär att 

framgångsrik femininitet presenteras som att det uppnås genom förändring och 

konsumtion. Den kvinnliga hjälten som hängett sig åt sin sociala och intellektuella 

frihet ‘erkänner’ genom förändringen av sitt yttre att hon gör det som krävs av henne 

för att bli socialt populär och uppnå ett mer romantiskt liv (Gwynne 2013, 61). Den 

feministiska kvinnan kan inom postfeminism anses vara en framgångsrik 

karriärkvinna med en passion för konsumtion och fysisk kontroll över sin kropp 

snarare än den tidigare bilden av feministen som en politisk aktiv kvinna (Gwynne 

2013, 74f). Feminismen kan genom mediebildens representation anses har gått från att 

vara politisk till att vara ett livsstilsval. 

           Mediernas roll anses ha förändrats angående hur feministiska hjärtefrågor 

diskuteras, det sker i medier, är synligt och ges uppmärksamhet. Även om medier ger 

utrymme för feministiska frågor i en postfeministisk tid så bör inte medierna ses som 

feministiska. Feministiska rättigheter som kämpats för kan i vissa fall idag ses som och 

presenteras som självklart och sunt förnuft. Samtidigt som de kvinnliga 

protagonisterna i samtida film är mer aktiva och ges större utrymme, gör de oftast val 

som ur en feministisk synvinkel kan anses problematiskt. Det blir inom postfeminism 

en sammanvägning mellan feminism och anti feminism delvis som ett resultat av den 

individualistiska samhällssynen (Gill 2007, 268ff).  

  

3.3.1 Intersektionalitet 

Gill påpekar även vikten av att ha ett intersektionellt perspektiv när man undersöker 

och ifrågasätter den samtida mediekulturen. Det innebär att det finns flera faktorer 

som påverkar och korsar varandra i hur representationer framställs som etnicitet, 

sexualitet, funktionalitet, klass m.fl. (Gill 2007, 269f).  

      Intersektionalitet är viktigt att lyfta fram i koppling till en definition av 

postfeminism som en mer inkluderande feminism. För att kunna vara inkluderande är 

det viktigt att se till olika makt- och sociala faktorer som kan anses påverka 

diskriminering utöver enbart en fokusering på genus som utgångspunkt. Att tillämpa 

ett intersektionellt perspektiv i analysen innebär att fundera över och se till vilken 

påverkan exempelvis klass, ålder, funktionalitet, sexualitet och nationalitet kan ha 

(Lykke 2003) Intersektionalitet som begrepp och synsätt kan ses som en möjlighet för 
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ett mer inkluderande samhälle och ett sätt som hjälper till att minska marginalisering 

av olika grupper. Begreppet handlar inte om att särskilja olika maktfaktorer, utan se 

vilka faktorer som korsas med varandra (Lykke 2003, 48ff). 

Intersektionalitetsbegreppet kan ses ha tagit sin början i Kimberly Crenshaw’s text 

"Mapping the Margins. Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against 

Women of Color" från 1994. Intersektionalitet kan politiskt ses som ett viktigt begrepp 

för att visa på olika diskrimineringar och hur de samverkar. Inom feministisk 

forskning kan tänkande enligt intersektionalitetsbegreppet anses ha funnits med 

längre tillbaka men inte varit ett uttalat begrepp (Lykke 2003, 49f). 

 

3.3.2 Postfeminism och åldrandet 

Åldern kan anses vara en viktig del i den postfeministiska medvetenheten då den är nära 

kopplad till femininitet som kroppslig egenskap. Då den kropp som eftersträvas är kopplad till 

en kropp som inte visar tecken på åldrande, därför det nedan följer en mer fördjupad syn på 

åldrande ur en postfeministisk synvinkel.   

Fokus inom postfeminism är oftast riktat och cirkulerar kring det ungdomliga och 

diskurser rörande åldrandet fokuserar på att hålla sig ung och visar ofta på ångesten 

inför att åldras. Inom populärkulturen presenteras en bild av att framgång uppnåtts 

när en kvinna är lite äldre, har barn, lyckad karriär och fortfarande har ett ungdomligt 

utseende (Whelehan 2013, 78f). Det är också den representationen som uppfylls av 

flera av karaktärerna som undersöks i analysen nedan. Diskursen om att åldras i sitt 

utseende, kopplas till det egna ansvaret, att som kvinna åldras du om du inte tar hand 

om dig själv. Samtidigt som det anses viktigt att vara medveten om sina begränsningar 

om vad som förväntas i koppling till åldern. Imelda Whelehan lyfter fram Madonna 

som exempel som alltid haft och fortsätter ha ett sexuellt framträdande. hon håller sin 

kropp i form men anses ändå och döms av en större grupp för att vara för gammal för 

sitt agerande. Whelehan syftar till att bedömandet i Madonnas fall handlar om 

vetskapen om Madonnas ålder snarare om hennes kropp. Det visar på en ambivalens i 

sökandet efter evig ungdom. Åldrande kopplas samman med en förlust av makt, 

sexualitet och skönhet i ett postfeministisk präglat västerländskt mediesamhälle 

(Whelehan 2013, 78f).  

       Whelehan menar att åldrande ofta förbises inom feminism och att andra vågens 

feminister var unga när de startade sin rörelse och att tredje vågens feminister kan ses 

som den yngre upproriska generationen som trettio år senare återväcker kampen på 
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sina egna villkor. Det väcker frågan om feminism roll i diskriminering kopplat till 

åldrandet och om det anses vara en fråga som berör enbart de som passerat 35 

(Whelehan 2013, 82). De fåtalet äldre kvinnor som finns representerade inom 

filmvärlden kan anses stå för hopp om att bibehålla sin egenmakt, skönhet och 

sexualitet i värld som påstår annat, samtidigt som det visar yngre generationer att 

detta är möjligt (Whelehan 2013, 94).  

 

3.4 Framträdanden och fasader 

Att vi rör oss inom olika inramningar i vårt vardagliga liv och att dessa har en påverkan 

på hur vi framställer oss inför andra är vad Erving Goffmans klassiska sociologiska bok 

Jaget och maskerna handlar om. Goffmans bok har getts ut i flertalet nya upplagor 

och förklarar hur människor i vardagslivet på olika sätt framträder, observerar och 

bedömer varandra. I boken syftar Goffman till att förklara vad det är som gör att vi 

presenterar oss på ett visst sätt och vad det är som påverkar vår uppfattning om andra. 

Goffman beskriver också hur vi spelar och har olika roller i framträdanden. Dessa 

roller möter förväntningar och ger intryck som ständigt förändras och anpassas till 

olika situationer och platser (Goffman 2014). Goffman beskriver hur olika fasader 

visas upp för att möta förväntningarna hos de som möter och interagerar med 

personen i specifika inramningar (Goffman 2014, 28f). Det fasader som beskrivs kan 

handla om platser som likställs med en scenisk plats som besitter den rekvisita som 

krävs för ett visst framträdande och agerandet av en roll (2014, 28ff). En personlig 

fasad är det som är mer bestående och kopplat till den egna identiteten som, kön, 

ålder, etnicitet, klass och performativa egenskaper som tal och rörelsemönster, dock 

kan de performativa egenskaperna ändras i viss utsträckning (Goffman 2014, 30). 

Goffman talar om idealisering och hur de framträdanden som människor gör 

framställer en bättre bild av dem själva och strävar mot ett rådande ideal i samhället. 

Hur rollen spelas bidrar också till att upprätthålla och bekräfta idealen (Goffman 2014, 

39). Goffman menar att det finns en offentlig framställning och fasad och en privat 

fasad som är bakom kulisserna där det är möjligt att kliva ur sin roll. Bakom kulisserna 

är personerna ur roll och där bör heller inte den publik som berörs av olika 

framträdanden ha tillträdde menar Goffman. Det skulle innebära att illusionen av 

rollen kan bli förstörd (Goffman 2014, 101ff). Att hålla det offentliga och de privat 

avskilt är inte enkelt utan kan innebära att det som ska verka som avkoppling innebär 

en rollprestation (Goffman, 119). För att studera kvinnlig representation och visa hur 
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den kan skilja sig är Goffmans uppdelning ett bra tillvägagångssätt för att skapa en 

överblick i de material som valts ut för analysen.  

  

3.6 Hur teorier och begrepp kommer användas 

I uppsatsen kommer Gills teori om postfeministisk medvetenhet appliceras i en 

kvalitativ analys av valda tv-serier. Uppdelningen av analysen kommer presenteras 

med utgångspunkt i Goffmans teori inramningar och framträdande. Framträdande 

syftar till hur personer agerar och kan kopplas samman med performativitet. 

Inramningar syftar till vilka platser personerna befinner sig på. Med inspiration från 

Rosalind Gills och andra postfeministiska forskares som nämns i teorin om 

postfeminism är områden som; framgång, femininitet, förändring, självkontroll och 

åldrande intressant att undersöka. Gills pratar om en förskjutning av representationen 

av femininitet till att handla om en kroppslig egenskap. Den framgångsrika kvinnans 

‘allt’ inses även innefattar karriär, äktenskap och barn och det är därför av intresse att 

se hur kvinnornas representation ser ut gällande äktenskap och moderskap.  
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4. Metod 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt för studien ligger i en hermeneutisk, tolkningslära 

med syfte att uppnå en djupare förståelse. Genom att tolka och sätta oss in i andras 

situation utifrån den förståelse och empati vi som människor kan känna uppnås en 

ökad förståelse för vad olika fenomen har för innebörd för människor. Hermeneutik är 

humanistiska metoder för tolkning av människor men det är även fullt möjligt att göra 

tolkningar av sådant som människor skapat som exempelvis bilder eller skrifter och 

som i denna studie TV-serier (Thurén 2007, 94f). Viktigt vid tolkningar är att sätta sig 

in i den kontext det som analyseras befinner sig i och funderar över den egna 

förförståelsen och positionen. Vid tolkningar av exempelvis kulturella fenomen med 

konstnärliga avseenden är inte sökandet inriktat på en absolut sanning utan snarare 

att presentera en relativ sanning. Olika tolkningar av konstnärliga verk bör ses som 

kompletterande och inte i motsägelse mot varandra (Thurén 2007, 97f).  

  

4.2 Metodologiska utgångspunkter   

Metoden i uppsatsen vilar på en Kulturanalytisk tradition. Lars Gustafsson menar att 

‘Cultural Studies’ syftar till att påvisa kulturens ständiga förändring och vad som finns 

bakom den tvetydighet som återfinns bakom populärkulturen i samhället (Gustafsson 

1999, 80). Det är också här denna uppsats placerar sig med en önskan om att kunna 

visa på hur den samtida kvinnliga representationen görs utifrån ett postfeministiskt 

perspektiv. Kulturanalysen kan ses som ett perspektiv som erbjuder en bild bortom det 

normativa och de som anses självklart i vardagslivet. Det perspektiv som ges genom 

kulturanalytisk forskningstradition, med anor i den så kallade Birmingham skolan, har 

ofta en ideologikritisk syn med syfte att påvisa bakomliggande sociala makthierarkier 

inom bland annat studier av tv-serier (Gustafsson 1999, 80f). Vid kulturanalyser är det 

viktigt att vara medveten och införstådd med de teorier som används, hur man 

förhåller sig till dem. Det för att kunna ta fram frågeställningar som går att besvara och 

är relevanta (Gustafsson 1999, 97). Den ideologikritik som ligger bakom mitt skrivande 

är en samtida feministisk syn som jag känner mig bekant med genom mina studier i 

genusvetenskap och den fördjupning jag gjort i litteraturen som valts ut för denna 

uppsats. Kulturanalytisk metod med en tolkning utifrån ett teoretiskt perspektiv likt 

denna studie är kvalitativ. 
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      Kvalitativa metoder som söker efter att genom tolkning påvisa en underliggande 

mening är vad Esaiasson et. al valt att kalla en kvalitativ textanalys. Metoden innebär 

att studera utvalt material utifrån de frågeställning och tema som bestämts upprepade 

gånger med olika angreppssätt både översiktligt och mer närgående. Det för att se om 

det är möjligt att utifrån valda texter besvara de frågor som ställs (Esaiasson et. al 

2012, 210ff). Text har här en övergripande betydelse för vad som undersöks och kan 

syfta till andra material som, foto, intervjuer eller rörlig bild (Esaiasson et. al 2012, 

216). 

        John Storey menar att tolkandet av budskap utifrån TV som medium skiljer sig 

beroende på utifrån vilken diskurs åskådaren befinner sig i, vilket har anknytning och 

påverkas utifrån den sociala position personer befinner sig i (Storey 2010, 14f). Det är 

viktigt att ha i åtanke att kvinnliga mottagare inte på något sätt ses som lättpåverkad 

av vad de ser på tv. Det betyder heller inte att representation av kvinnor i TV-serier är 

ointressant eller oviktig att studera (Storey 2010, 31). Det är inte heller syftet med 

metoden att påvisa vad som är skadligt för tittaren, utan det handlar om att erbjuda en 

möjlig tolkning av seriernas representation utifrån ett postfeministiskt vetenskapligt 

tillvägagångsätt. 

       Studien genomförs genom närläsning och analys av tv-serier med fokus på hur 

femininitet kopplat till kvinnlighet representeras i samtida medier. Textanalysen 

kommer genomföras med ett postfeministiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. 

det innebär att en medvetenhet om hur den generella bilden av kvinnor ofta ser ut i det 

i dag som Anna Adeniji (2008) kallar det imaginära kulturella fältet. I denna analys 

syftar det till dramaserier som porträtterar kvinnor i trettiofyrtioårsåldern, även kallat, 

tidig medelålder om så önskas. Analysen delas upp i teman rörande roller och platser, 

med så kallade inramningar och framträdanden inspirerat av Erving Goffmans 

sociologistudie av vardagslivets dramatik i Jaget och Maskerna (Goffman 2014). Valet 

att ha med en studie som knyter ann till vardagslivets dramatik är att kunna visa på 

hur den nutida kulturen avspeglar vardagsliv i populärkultur form. Det ger även 

möjlighet att lyfta fram de skillnader som finns mellan den identitet som presenteras 

offentligt i olika sammanhang och hur den skiljer sig från hur personer framträder i 

det privata. I dramaserier ges större möjlighet att få tillgång till olika arenor i en 

persons liv och göra denna särskiljning. Det hade varit svårt att göra observationer av 

personer i sitt vardagsliv och få tillgång till den privata atmosfären. Att undersöka 

representation av kvinnor har en lång historia inom den feministiska forskningen. 
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 Jag anser det vara av värde att fortsätta denna tradition. Samtidigt som jag är 

medveten om det rådande intersektionella perspektivet.    

 

4.3 Tillvägagångssätt 

För att hitta serier som är aktuella som material undersöker jag vilka serier som 

uppfyller de förutbestämda kriterierna. Sedan skap 

ar jag mig en relation till materialet genom att bekanta sig med serierna och se flera 

avsnitt för att få en överblick. Nästa steg blir att bestämma hur och vilka avsnitt som 

kommer att fokuseras närmare på. De utvalda avsnitten ses flera gånger med den 

postfeministiska teorin i betänkande och anteckningar förs över de scener där 

karaktärerna medverkar och som ska analyseras. Genom att renskriva anteckningarna 

skapas ytterligare en fördjupad bild över materialet och vad som kan vara en intressant 

indelning för att besvara mina frågeställningar. Materialet sorteras efter inramning 

och framträdande hos valda personer för analysen. I nästa steg sammanfattas vilka 

inramningar och framträdanden som återkommer för att se om det finns eventuella 

mönster att utläsa. Detta resultat används för att se hur representation i olika 

sammanhang kan diskuteras och kopplas till ett postfeministiskt perspektiv och en 

representation av femininitet i förhållande till åldrande, äktenskap och moderskap. 

Jag jämför sedan och diskuteras likheter och olikheter i serierna. Då analysens 

material består av fiktiva karaktärerna är de etiska ställningstagandena få. Det finns 

exempelvis inga deltagare som behöver skyddas med anonymitet. Min analys bör ses 

som en alternativ tolkning och inte en generell sanning. Det medför att aspekter som 

reliabilitet och validitet kan anses mindre viktiga än vid kvantitativa studier då det är 

viktigt att kunna upprepa studien för att kontrollera deras giltighet.  

  

4.4 Materialval 

De tv-serier som är utgångspunkten för analysen är The Good Wife (2009), Nashville 

(2012), och Big Little Lies (2017). Materialet valdes ut med utgångspunkt att valda 

serier har kvinnliga huvudkaraktärer som är föräldrar och utspelar sig i nutid samt 

visats relativt nyligen. För att välja serier har förutom mitt eget intresse och tidigare 

vetskap om tv serier, har jag för denna analys syfte även gjort sökningar på Google. Det 

för att få fram titlar på dramaserier med kvinnliga huvudkaraktärer som omtalats och 

serier som kan anses framgångsrika. Antalet serier som passat in på kriterierna; att 

vara en dramaserie med minst en kvinnlig huvudkaraktär som har barn har visat sig 

vara få. Alicia Florrick, huvudkaraktären i The Good Wife, finns med på flera listor och 
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även serien Nashville tas upp som en serie som innehåller kvinnliga karaktärer. 

(Thalakarir 2015, Collen 2013). I början av planeringen för uppsatsen lyssnade jag på 

Kulturpodden P1 (2017) och hörde då talas om serien Big Little Lies som lät intressant 

för analysens syfte, då den hade kvinnliga huvudkaraktärer som var mammor 

(Fjellborg 2017). Vid närmare sökningar passade den in på de kriterier jag sökte för 

min analys och var aktuell för undersökningens tidpunkt då den haft premiär nyligen. 

Att ta med den serien bidrog till att få huvudkaraktärer som är hemmafruar och 

medförde en kompletterande bild till de andra serierna, som handlar om kvinnor som 

är mer karriärsinriktade. De samtida dramaserier som har kvinnliga huvudkaraktärer 

och där huvudkaraktärerna även är föräldrar visade vid mitt materialsökande till störst 

del bestå av vita kvinnor av övre medelklass som gör karriärer inom arbetslivet, eller är 

hemmafruar.   

        Alla valda serier har visats eller funnits tillgängliga på streamingsajter under 2016 

och 2017. Analysen kommer göras utifrån två valda avsnitt i första säsongen av 

respektive serie. Första säsongen av The Good Wife sändes 2009, Nashville 2012 och 

Big Little lies 2017. 

 

4.5 Avgränsningar 

Karaktärerna som väljs för analysen är huvudkaraktärer och föräldrar till barn i olika 

åldrar. Då materialet är stort när det kommer till tv-serier har avsnitten ett och fem i 

första säsongen valts ut för att få en bild av hur kvinnorna introduceras samt hur de 

framställs längre fram i seriens handling. Det är bara scener där kvinnornas egna 

interaktioner, beteenden och samtal som sker när utvalda karaktärerna är närvarande 

som analyseras. När andra pratar om karaktärerna och de inte själva är närvarande 

kommer inte att användas för analysen. 
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5. Resultat  

 

Nedan presenteras varje serie enskilt. Först ges en beskrivning av de övergripande 

inramningar och framträdanden som analysen av materialet visat. I början av seriens 

resultatpresentation beskrivs också den eller de karaktärer som analyseras. 

Redovisningen av framträdande och inramningar görs uppdelad efter de avsnitt 

materialet består av. Den följer inte den kronologiska ordning som visas i avsnitten och 

syftar inte till att återberätta avsnitten. I slutet av varje serie redogörs för hur 

äktenskap och moderskap kommer till uttryck i respektive serie och avslutningsvis 

beskrivs vilka aspekter av postfeministisk medvetenhet som går att utläsa. 

 

5.1 The Good Wife  

Alicia Florrick är en vit kvinna i fyrtioårsåldern som har varit hemma och tagit hand 

om hem och sina två barn i 13 år, medan maken gjort politisk karriär. Hon tillhör övre 

medelklass. När hennes makes affärer med prostituerade blir en stor offentlig skandal, 

där han också dömts till fängelse, återupptar Alicia sin till karriären som advokat för 

att kunna försörja sin familj.  

  

5.1.1 The Good Wife , Avsnitt ett, säsong ett 

Vid en presskonferens står Alicia Florrick står bredvid sin man statsåklagare Peter när 

han offentliggör att han avgår från sin position och förnekar att han använt statliga 

medel för att köpa sex av prostituerade, som han nu står åtalad för. Alicia är hela tiden 

tyst och ser på sin man med tom blick. Peter tar hennes hand och de går ut därifrån. 

När de efteråt befinner sig i en korridor ensamma frågar Peter hur hon mår och hon 

slår då honom med flat hand över ansiktet, och går bort från honom. 

      Framträdande i det offentliga och det privata: Alicia framstår som en stöttande fru i 

den offentliga inramningen. I den privata inramningen ger hon tydligt uttryck för sin 

ilska över situationen. Dessa två roller är genomgående för Alicia i hennes äktenskap. I 

den privata inramningen visar hon sina känslor och den ilska och irritation hon känner 

för maken och inför den situation han försatt henne i. I det offentliga visar hon upp 

bilden av att vara hans fru och säger aldrig något ont om honom eller försvarar hans 

handlingar. 

       Alicia är nyanställd på en advokatbyrå det är kontoret och rättssalen som är den 

huvudsakliga inramningen för hennes arbetsroll. Ibland arbetar hon på olika platser 
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anknutna till de fall hon arbetar med. På arbetet framträder Alicia främst som advokat 

i arbete med klienter och med sina chefer.  Hon har olika framträdande med sina 

chefer som kan vara av intresse att reflektera över. Hennes chef Will som anställt 

henne är en gammal vän från juristutbildningen Alicia är tacksam över att han gett 

henne chansen att börja arbeta. Alicia framträder i sällskap med Will mer vänskapligt 

än hon gör när hon är tillsammans med den andra chefen Diane. Diane är äldre än 

Alicia, när Diane talar är Alicia mest tyst och hennes framträdande är mer respektfullt. 

Diane talar om hur kvinnor ska hjälpa varandra och att det krävs mer arbete för 

kvinnor än män för att lyckas med sin karriär. Hon pekar på ett foto av sig själv och 

Hillary Clinton och kopplar Alicias livssituation till Hillarys och säger att kan hon 

lyckas, kan du också det. Diane syftar till Hillary Clintons make som också hade en 

offentlig skandal rörande otrohet och kan tolkas ha hanterat det på ett liknande sätt 

som Alicia. 

      Alicia diskuterar oftare med Will om pågående fall, de skrattar och verkar vara goda 

vänner och talar om att det är som förr och syftar till när de gick på College.  

När hon vunnit sitt första och enda rättsfall ger Will henne en flaska champagne för väl 

utfört arbete och berättar att hon ska jobba vid hans sida med hans nästa fall.  

       Alicias påminns om sin privata inramning och framträdande under flera tillfällen 

när hon befinner sig på sitt arbete. Exempel på detta är att hennes svärmor ringer till 

henne. Ibland svarar hon inte. Vid ett telefonsamtal ringer hennes svärmor för att 

diskutera Alicias dotters kläder, då hon inte tycker de är passande och skulle vilja köpa 

nya som enligt henne skulle få dottern att se smalare ut. Alicia avböjer och säger att 

hon inte vill bidra till att dottern får problem med sin kroppsuppfattning. Vid ett annat 

tillfälle under arbetsdagen ringer hennes dotter som och frågar om det är sant att 

maken köpt sex av en prostituerad tonåring i samma ålder som henne. 

Ett av hennes telefonsamtal med svärmor som får Alicia att reflektera över hennes nya 

roll är när hon frågar om Alicia kommer hem till middagen Alicia skrattar till och säger 

att det brukade vara vad hon ringde och frågade sin make om förut. Alicia avslutar 

samtalet med att tacka Jackie för hennes hjälp med hemmet och barnen. Det är också 

när hon är på arbetet som hennes man ringer för att berätta att hans fall ska 

överklagas. 

       Alicias roll som stöttande hustru kommer också fram på hennes arbetsplats genom 

att hon när passerar ett kontorsrum ser hur ett videoklipp från makens presskonferens 

visas på en datorskärm. När hon träffar sina nya arbetskollegor frågar en kvinna om 

Alicia är Peter Florricks fru. Någon annan säger till henne att jag vet inte hur du orkar 
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med och syftar till skandalen. På arbetsplatsen pratar folk bakom hennes rygg och 

viskar att det är hon som är Florricks fru. På plats för att arbeta i rättssalen frågar 

domaren henne om hon är Florricks fru. Alicia besvarar bara att hon är Florricks fru, 

hon kritiserar inte eller uttrycker några känslor rörande den situation hon befinner sig 

i.  

     När Alicia talar med den kvinna hon företräder i rätten ger hon henne rådet att ta en 

dag i taget, klä dig fint och sminka dig, för din egen skull. För att hantera en kris i livet 

råder Alicia henne att fokusera på de ytliga sakerna i livet. Kalinda som är den som 

arbetar närmast Alicia är också den enda, som när de lärt känna varandra lite bättre 

och befinner sig på en bar, frågar rakt ut varför hon stannade med sin make efter de 

han gjort mot henne. Alicia svarar att hon frågar sig själv det och att hon aldrig hade 

trott att hon skulle göra det när hon sett andra kvinnor göra så i liknande skandaler. I 

det samtalet med Kalinda pratar Alicia mer öppet och vänskapligt om hur det inte var 

självklart för henne att inta rollen som den stöttande frun, men att hon inser att det 

ändå är vad hon har gjort. 

         Hemma har Alicia hjälp av sin svärmor Jackie. När Jackie pratar om att hon 

tycker att Alicia ska förlåta sin make i inramningen av Alicias kök är Alicia betydligt 

mer öppen med sin frustration och säger att just nu har bara tid för sina barn. När 

Alicia pratar med dottern och sonen hemma handlar det kort om hur det går med att 

ha Jackie där att ta hand om dem. Att hon ber barnen om hjälp eller diskuterar sitt 

arbete med dem sker fler gånger. Det kan ses som att hon tar med sig rollen som 

advokat hem. Hon arbetar flera gånger även hemma och det kan ses som att hon 

blandar arbetet med privatlivet. Hennes svärmor ifrågasätter att hon gör detta. När 

hon ser ett inslag om hennes make på tv stänger Alicia av sin tv bestämt. Det är 

ytterligare ett exempel på hur hon i den privata inramningen regerar på maken och 

deras situation med ilska. 

       Alicias besök hos maken på fängelset visar hur hon känner som den svikna 

hustrun, och de ansvar hon har som moder. Alicia uppträder kallt mot Peter, låter 

honom krama henne men omfamnar inte honom tillbaka utan står helt stilla med 

armarna hängande nedåt, när Peter försöker ta hennes hand drar hon undan sin. 

Hennes besök handlar för henne om att lösa praktiska saker, hon har exempelvis sålt 

deras hus och behöver en underskrift. Pengarna de tjänat på huset har gått till makens 

rättegångskostnader. Alicia informerar om hur deras nuvarande ekonomiska situation 

ser ut. De samtalar om barnen. Peter säger till Alicia att hon måste tro på att han är 

oskyldig. Hon säger att de inte har betydelse för henne. Peter tackar för att hon 
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försörjer familjen tillfälligt och säger att när han blir fri kommer det bli som vanligt 

igen. Alicia svarar, att det blir aldrig som vanligt igen. Fängelset kan tolkas som en 

offentlig inramning men i mötet med maken kan hon ha de framträdande som annars 

kopplas till hennes privata inramning där hon inte behöver upprätthålla rollen som 

stöttande fru utan inför sin make uttrycker hon sina känslor.  

 

5.1.2 Crash, Avsnitt fem, säsong 1 

I inramningen av Alicia arbete pratar hon med Jackie i telefon, Alicia vill inte att 

barnen ska besöka Peter i fängelset då hon själv inte kan närvara. Alicia rör sig runt på 

kontoret och arbetar samtidigt som hon talar i telefon och avslutar med att de får prata 

om det senare. Återigen ses exempel på hur hennes roller korsas i inramningen av 

hennes arbetsplats och som mamma gör arbetet att hon tidsmässigt inte har den tiden 

som hon behöver för att upprätthålla den kontroll hon önskar ha i sitt moderskap. 

       Att Alicia jobbar tillsammans med Will har gjort att deras relation framträder ännu 

mer vänskaplig än tidigare. Det ses när Will och Alicia befinner sig på hans kontor, det 

är mörkt ute och sent på kvällen, de är de sista kvar på kontoret. Alicia är barfota och 

har lagt upp sina fötter på bordet, har sin laptop i knät, de dricker öl. De pratar gamla 

minnen och skrattar. Detta upprepas när de återigen arbetar sent tillsammans och 

sitter nära varandra. Konstaterar även denna gång att; återigen är de som är kvar sist 

på kontoret. Även om relationen till Will inte alltid framstår som professionell då ingen 

annan är närvarande, så framträder Alicia i övriga sammanhang som advokat väldigt 

fokuserad på att göra det som är rätt för sina klienter, och lägger ner mycket tid och 

arbetar hårt. Hon påminns i sitt arbete om att hon är fru som offentligt valt att stötta 

sin man när hon träffar ett vittne som säger att Alicia om någon borde ha större 

förståelse för henne privatliv med tanke på vad hon gått igenom.  

       I inramningen hemma är det svärmor Jackie som sköter mycket och när hon 

berättar att hon tagit barnen till fängelset Alicia blir arg och påpekar att hon är deras 

mamma och att det är hon som fattar beslut om sådant och att Jackie ska respektera 

detta. Samtidigt som kvinnorna diskuterar Alicias kläder och vem hon egentligen klär 

sig för. Alicia svara att hon klär sig för jobbet. I ett kort möte med sin dotter hemma 

pratar de om att hon träffat sin far i fängelset och hur det kändes för henne. Sedan går 

samtalet över till att handla om Alicia och jobbrelaterade saker. 

        När Alicia besöker Peter i fängelset, diskuterar barnens besök, ursäktar att hon 

inte var där på hans födelsedag. Maken frågar om hennes jobb och att hans mamma 

påpekat att hon jobbar mycket och med Will. Alicia påpekar det ironiska i att han talar 
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om hennes relationer. Peter säger att han älskar henne. Han ursäktar sitt beteende 

återigen och säger att hon måste tro på honom. Alicia vänder bort blicken för att sedan 

rikta den mot honom, utan att ge något svar. Vid detta besök i fängelset berörs inte 

fullt så praktiska handlingar. Alicias framträdande är mer pliktskyldigt som hans 

hustru, även om hon är väldigt öppen inför honom med sin irritation över hans del i att 

de hamnat i den här situationen.  

  

5.1.3 Alicias moderskap och äktenskap  

Alicia rör sig i ganska få inramningar, och hennes olika framträdande korsar ofta med 

varandra. Hennes roller som karriärkvinna, mamma och hustru vävs ofta samman då 

barnen och svärmor kontaktar henne när hon arbetar om saker rörande privatlivet och 

hemma har hon ofta med sig arbetet och ber vid några tillfällen barnen om hjälp eller 

diskuterar arbetsrelaterade problem med dem. Att maken sitter i fängelse innebär att 

det är Alicia som ensam ekonomiskt försörjer familjen och i den privata relationen 

med maken visar hon mest irritation. Äktenskapet med Peter är väldigt komplext och 

det är svårt att se vad Alicia egentligen vill och vad hon finner för anledning till att 

stanna i det. I The Good Wife representeras inte moderskapet inte som att det 

innefattar några egentliga större påfrestningar i hennes liv. Hon försöker och klarar till 

stor del att sköta det över telefon till barnen eller svärmor, och hon förväntar sig att de 

ska följa hennes råd. När hon är hemma samtidigt som barnen blir deras samtal ofta 

att handla om Alicias arbete och hon tar hjälp av eller diskuterar arbete med barnen 

vid några tillfällen i de material som analyserats. I de stora hela så pratar barnen och 

Alicia väldigt lite med varandra om det som pågår i deras liv. Representationen av 

moderskap i The Good Wife kan tolkas som något Alicia vill ha, och har kontroll över, 

detta trots att hon inte alltid hinner. Hon har hjälp av sin svärmor och tackar henne, 

ibland. Alicia inser hur Jackie har tagit över den roll Alicia brukade ha i hemmet. Det 

skulle kunna tolkas som att Alicia har tagit mannens roll i det praktiska rörande 

familjens livspussel. Vilken roll som maken ska ha nu när han befinner sig i fängelset 

verkar oklart. När han försöker prata om det vid ett av Alicias besök svarar hon bara 

att inget någonsin kommer bli som förr.  

 

5.1.4 Alicia och åldrande 

Alicia själv verkar inte uttrycka några större tankar om att hennes ålder skulle vara ett 

problem. I hennes omgivning antyds det några gånger att hon är äldre än andra hon 
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jobbar med som befinner sig i samma situation, exempelvis att hon ställs 

karriärmässigt i konkurrens med en yngre man. Att vara framgångsrik som advokat är 

inte kopplat till ålder. Snarare ser jag det som att åldern i yrket kan inge ett större 

förtroende. Att nå framgång som kvinnlig advokat handlar mer om hårt arbete än att 

uttrycket av femininitet och ungdomlighet. 

  

5.1.5 Postfeministisk medvetenhet i The Good Wife  

De postfeministiska medvetenhetens (Gill 2007) aspekter som kommer till uttryck i 

karaktären Alicia Florrick är den sexualiserade kulturen och den 

förväntade öppenheten om att det privata förväntas delas. Det kan ses i hur 

omgivningen på Alicias arbete talar om henne och hennes situation. Det förväntas att 

hon ska kommentera den situation hon befinner sig i och inte hålla den för sig själv. 

Att vara öppen är hon för de som är i nära relation till henne och i mer privata 

inramningar. Alicia har genom sin situation tagit kontroll och förändrats hon har 

skaffat sig ett arbete och på egen hand tagit ansvar för familjens ekonomiska situation. 

Det kan anses vara i enlighet med idéen om individualism och självkontroll som 

påtalas i Gills teori om postfeministiska medvetenheten. Alicias kontroll handlar inte 

enbart om hennes utseende, även om det ges utrymme i representationen av 

femininitet i serien. Alicia klär sig annorlunda i avsnittet fem, det förstärks när hennes 

svärmor frågar vem det är hon klär upp sig för. Det kan tolkas som ett tecken på att 

Alicias klädsel handlar om att behaga och få uppmärksamhet av en man. När Alicia 

svarar att hon klär sig för jobbet innebär det att det med en postfeministisk 

medvetenhet skulle kunna tolkas som att Alicia väljer att klä sig för sin egen skull. Hon 

är inte ett objekt för en man att se på. Utan ett kvinnligt subjekt som vill vara mån om 

sitt utseende. När hon påpekar för en klient att ta hand om sitt yttre, som ett råd för att 

få tillbaka kontrollen över livet skulle de också kunna tolkas som att en del av 

framgången i livet som kvinna är att upprätthålla ett vackert yttre. Den framgång som 

framställs som mest eftertraktad i Alicias liv är kopplad till hennes arbete. På 

arbetsplatsen finns vänskapen i chefen Will som också verkar påminna om hennes 

ungdom. Arbetet kan ses som ett sätt att bekräfta hennes identitet som kvinna, när hon 

inte längre är hemmafru.  
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5.2 Nashville 

Rayna James en av USA:s största countrystjärnor med en tjugo år lång karriär. Hon är 

vit kvinna i ålder runt fyrtio och tillhörande övre medelklass. Hon är gift och bor 

tillsammans med sin make och två barn i Nashville. Raynas karriär börjar dala när hon 

inte längre anses passa in i och förändras i takt med musikbranschens nya villkor.  

5.2.1 Nashville, avsnitt ett, säsong ett 

I inramning av sitt hem är Rayna mamma, när hon springer efter sina barn, hon ropar på 

maken om hjälp. Rayna som har morgonrock på sig och håret upprullat på spolar, pussar 

barnen hejdå innan hon konstaterar att hon måste åka för att arbeta. Vid ett annat tillfälle 

skjutsar Rayna barnen till skolan, de undrar när hon kommer vara hemma och pratar om de 

inte är möjligt att de kan få följa med på turné. Rayna säger att de får följa med henne när de 

tagit sin collegeexamen.  

        Framträdandet som hustru är ofta kopplat till diskussioner med maken om familjens 

ekonomi och att det är hon som ekonomiskt försörjer familjen i dagsläget. Senare visar en 

annan scen hur Rayna sitter framför spegeln i sitt sovrum, tar på sitt ansikte, slätar ut huden. 

maken påtalar att hon är vacker och inte ska göra något ansiktslyft, det har hon inte nämnt själv 

heller. Hon verkar oroad kring betydelsen det har för hennes karriär, där utseendet spelar en 

stor roll. När Rayna och maken talar om hennes karriär och kraven hon fått från sitt skivbolag, 

säger han att hon kan sluta arbeta, Rayna säger att det inte är möjligt om de vill behålla sitt 

nuvarande boende. Han föreslår att de kan låna av Raynas far, det tycker inte hon och säger att 

de måste komma på en annan lösning. Senare berättar maken för Rayna att han tänker försöka 

bli borgmästare, och att hon då kan hon sluta jobba och låta honom stå i rampljuset. Rayna är 

inte intresserad av att sluta arbeta. Rayna och maken visar tydliga skillnader i vad som anses 

vara en hustrus roll i äktenskapet och de har olika förväntningar. I samtal med sin far kritiserar 

även han henne för att hon inte ser det som självklart att stödja sin make i borgmästarvalet.   

       De inramningar som finns kopplade till Raynas arbete är olika då hon rör sig på 

flera olika platser som medför olika förväntade framträdanden. När hon uppträder är 

hon countrystjärnan och när hon klivit av scenen samtalar hon om musik med 

personer bakom scenen på flera olika sätt. När hon talar med Deacon som är gitarrist 

och spelar tillsammans med henne är det ett väldigt vänskapligt framträdande. När 

hon möter Juliette, en yngre sångerska framträder de med divalater som kan anses 

förväntas av framgångsrika sångerskor. När Rayna samtalar med sin manager rör det 

den affärsmässiga sidan av hennes karriär. Hon får ett erbjudande om att åka med den 

yngre sångerskan Juliette på hennes turné vilket skulle rädda Rayna ekonomiskt. 
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      Rayna framstår ofta som karriärkvinna som arbetar hårt och är beredd att göra 

mycket för att lyckas med sin karriär. Det som gör att hon skiftar framträdanden från 

professionell karriärkvinna till Countrystjärna med divalater är ofta kopplat till ett 

kontrollbehov, när något inte går som hon planerat. Ett exempel på detta är när hon 

repeterar med sitt band, hon är ilsken över ljud och hon kastar sina hörsnäckor på 

golvet och går bestämt ner från scenen. Fortsätter klaga inför sin manager över ljudet 

och säger att kläderna som är utvalda till turnén också är dåliga. Rayna ursäktar sig 

sedan med “sorry having a divadip” och att hon behöver äta något, det kan tolkas som 

att hon framträder som förväntas av en countrydrottning när hon hänvisar till att ha 

ett ‘divadip’. Hon reagerar liknande vid ett möte med skivbolaget där hon förväntar sig 

lösningar som hon själv kan bestämma över och kontrollerar. Då det inte går hennes 

väg tar hon på sig rollen som countrydrottning och med divalater och hårda ord 

lämnar hon mötet. 

       I hennes arbetsliv finns relationen med Deacon och det är också med honom hon 

samtalar efter sitt utbrott i replokalen. Inför honom uttrycker hon att hon känner sig 

gammal men att hon inte vill sluta arbeta med musiken. De pratar minnen då de är 

vänner och har ett långt förflutet tillsammans.  

      En annan typ av offentliga inramningar och framträdande som förväntas av Rayna 

är vid ett evenemang som syftar till att hylla hennes far. Där framträder hon och sitter 

vid hans sida, medan hon i sitt agerande i det dolda tydligt visar sitt ogillande inför 

fadern. Det liknar också det framträdande hon gör vid makens tillkännagivande av 

hans kandidatur som borgmästare. Där hon ler stort, håller hans hand och vinkar till 

press och publik som befinner sig i lokalen, även om hon inte är speciellt glad över 

hans beslut. 

 

5.2.2 Move It on over avsnitt fem, säsong ett 

I inramning av ett provrum för sitt arbetes skull står Rayna står framför en spegel. Hon 

har en röd klänning på sig och svänger på kjolen. Rayna säger att hon gått över till den 

mörka sidan genom att gå med på att göra reklamfilm. Hon måste göra det för att hon 

ska få göra sin nya på sina egna villkor. Hon beslutar sig för första gången i hennes 

karriär för att skriva sin egen musik helt på egen hand. Hon spelar senare in låten hon 

skrivit i en studio och är väldigt nöjd med resultatet. I dessa inramningar framträder 

hon som karriärkvinnan som är målmedveten och arbetar hårt. Hon vill visa att hon 

har kunskapen som krävs för att hålla sig kvar som countrystjärna. Senare sitter Rayna 

och arbetar hemma i sitt vardagsrum och skriver när maken kommer in i rummet och 
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påpekar att hon är uppe sent. Hon framträder avslappnat hemma när hon sitter 

uppkrupen i soffan. Maken och Rayna pratar om varför hon ställde in den planerade 

turnén med Deacon och han frågar om hon legat med Deacon, vilket hon förnekar. 

 

5.2.3 Rayna moderskap och äktenskap 

Raynas arbete gör att hon befinner sig i många olika inramningar där hon förväntas 

framträda på olika sätt. Hennes arbete som artist gör att gränsen mellan det främre 

offentliga och de bakre privata korsar varandra. Arbetsplatserna är ständigt olika, på 

scen, i en radiostudio, inspelningar av både musik och reklamfilm och olika möten 

både på kontor och hemma hos andra som hon arbetar tillsammans med.  I sitt arbete 

som artist visar hon en roll utåt till den större publiken och en roll till viss del mer dold 

som karriärkvinna som arbetar för att karriären ska lyckas ekonomiskt och 

tidsmässigt.  

       Relationen till vännen och gitarristen Deacon är komplicerad då de arbetar 

tillsammans nära varandra och har haft en kärleksrelation tillsammans. Både för sin 

make och sin far intar hon stödjande roller där hon ler och vinkar i det offentliga. I det 

privata har hon och fadern en väldigt konfliktfylld relation. Raynas äktenskap verkar 

inte vara vad hon drömmer om. Hon accepterar sin livssituation och upprätthåller en 

offentlig bild av ett lyckligt äktenskap. Rayna försöker tillsammans med maken få ihop 

ekonomin och hushåll, de blir ofta oeniga om hur detta ska se göras och vilka deras 

roller egentligen är, eller snarare vem som ska få stå i rampljuset. Det märks tydligt på 

de samtal de har om olika förväntningar och om hur de vill deras liv ska se ut. Hennes 

make ger uttryck att han skulle vilja att hon var den som stod vid sidan av och stöttade 

honom i hans karriär, med en antydan om att det är vad han har gjort för henne. Deras 

äktenskap visar på problem med att kvinnan skulle vara mer framgångsrik än mannen. 

       Raynas moderskap är inte någon stor del utav den representation som ges i de 

materialet som analyserats. De gånger det är med framstår det som något som hon har 

kontroll och tid för. Det visas genom att hon vid ett tillfälle skjutsar barnen till skolan. 

Det hon talar med barnen om är att de ska gå ut skolan och om hennes arbete. Barnen i 

sin tur frågar henne handlar om varför hon ska arbeta och när hon kommer vara 

hemma. Det kan tolkas som att barnen önskar att hon vore hemma mer. När hon och 

maken diskuterar familjesituationen verkar de fokusera på det ekonomiska och hur de 

ska upprätthålla den status de har. Att maken verkar vara den som tar hand om barnen 

när hon arbetar eller är på turné, och att hon ska bege sig ut på turné samtidigt som 

maken ska satsa på en politisk karriär är inget som framställs som ett problem eller 
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behöver diskuteras för hur de tänker lösa det. Representationen av moderskap och 

äktenskap i Nashville visar på förväntningar på en kvinnas roll enligt äldre traditioner 

och hur det krockar med karriären. 

  

5.2.4 Rayna och Åldrande 
Rayna visar mycket oro som kan kopplas till hennes ålder. Hon arbetar i en bransch 

där ålder har betydelse och då speciellt kvinnors. Det som anses sälja mest i en 

förändrad musikindustri presenteras som kopplat till talang och ungdomlighet.  När 

Rayna betraktar sig själv i spegeln hemma när hon är osminkad sträcker hon ut sitt 

ansikte som kan tolkas som ett tecken på att hon inte längre har ett ungt utseende och 

att eventuella rynkor är ett tecken på att hon blivit äldre. Makten och framgången för 

Rayna är starkt kopplad till ungdom. Att hon i inramningen av sitt privata är osminkad 

och studerar sig i spegeln med tvivel kan i kontrast till när hon står framför en spegel 

stylad och uppklädd och ser med beundran på sig själv. Osäkerheten om åldrandet 

visar hon inte i det offentliga. Det kan också tolkas som ett tecken för att åldrandet 

innebära mer underhåll för att uppnå den kvinnliga idealbilden. 

 

5.2.5 Postfeministiskt medvetenhet i Nashville 
 
Rayna kan anses tidigare ha uppnått till den ideala mediebild av kvinnor som finns i 

den sexualiserade kultur hon lever i. Hon representerar också den bild av den 

framgångsrika kvinnan som har all, familj, karriär och ett feminint vackert utseende. 

Hon har fortfarande ett utseende som uppfyller rådande ideal, även om det inte är lika 

ungdomligt längre och det är utseendet som hotar hennes karriär. Nashville som serie 

kan ses ge en bild av de förväntningar som finns i en sexualiserad kultur. Raynas 

situation tolkar jag som att den visar vad som händer i bakgrunden när en offentlig 

person inte längre fullt ut passar in i idealet av den feminina unga kropp som Gill 

beskriver kopplad till kvinnlig framgång i postfeministisk medvetenhet. Samtidigt 

möter Rayna krav på sig att upprätthålla sitt utseende i linje med idealbilden av 

femininitet och det förväntas att hon har den självkontroll och disciplin som krävs för 

att förändra och upprätthålla detta. Hennes kropp kritiseras inte, utan det är snarare 

hennes avsaknad av ungdom som anses vara det som får hennes karriär att inte nå upp 

till tidigare framgång. Rayna vill ha kontroll på allt i hennes liv både privat och i 

karriären och det kan kopplas till det egna ansvar och fria viljan som Gill lyfter fram 
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som vanligt representeras i mediebilden av kvinnor. 

 

5.3 Big Little Lies 

De tre kvinnorna som är huvudkaraktärer och som analyserats är; 

Madeline som är en kvinna i trettioårsåldern, vit, övre medelklass. Hon är gift och 

mamma till två barn, en sexåring som hon har tillsammans med sin nuvarande man 

och en sextonåring från ett tidigare äktenskap. Hon arbetar deltid på en amatörteater 

och identifierar sig själv som hemmafru. 

    Jane är en kvinna i tjugoårsåldern, vit, medelklass, ensamstående mamma. Hon 

arbetar med ekonomisk redovisning på deltid och har nyligen flyttat till den kuststad 

där allting utspelar sig. 

    Celeste är en kvinna i fyrtioårsåldern, vit, övre medelklass, hon är gift och har 

tvillingsöner i sexårsåldern. Hon är hemma på heltid, då hon slutade sitt arbete som 

advokat när hon fick barn. Hennes äktenskap är destruktivt, med inslag av misshandel 

och sex som ett medel för makens maktutövande. 

 

5.3.1 Somebody’s dead, avsnitt ett, säsong ett 

Precis när Madeline har träffat Jane börjar hon pratar om kvinnor som gör karriär och 

har barn. Hon uttrycker sig kritiskt mot de hon kallar karriärmamman och slår 

samtidigt fast att det inte räknas som att jobba om det är deltid. Hon själv jobbar med 

ett teaterprojekt och Jane berättar att hon jobbar med bokföring och inte kan 

kategoriseras som någon karriärmamma.  

       När kvinnorna senare sitter på ett kafé i sällskap med Celeste är det Madeline 

beställer kaffe åt alla tre, och något med choklad som inte sätter sig på höfterna. 

Madelines framträdande visar i dessa inramningar på en framåtanda och bestämda 

värderingar och åsikter som hon inte håller tillbaka. Hon är inte heller rädd för att 

ställa frågor rörande Janes privatliv trots att det nyligen träffats. Jane och Celeste 

framträder betydligt mer försynta och Jane berättar att hon känner det som att hon 

står utanför och ser sitt nya liv från utsidan, att hon inte känner sig delaktig, att de 

andra är så vackra och perfekta att hon ser sig som en åskådare.   

     När kvinnorna hämtar barnen vid skoldagens slut uppstår en konflikt när läraren 

utanför skolan inför alla föräldrar och barn frågar vem som skadat en av flickorna och 

på uppmuntran av den skadade flickans mamma får flickan att peka den skyldige. 

Flickan pekar på Janes son. Han förnekar och Jane tar honom i försvar och säger att 

hennes son inte ljuger och att hon inte tänker tvinga honom att be om ursäkt. 
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Madeline tar hennes parti inför de andra föräldrarna, senare ber Jane Madeline att 

inte göra en för stor grej av händelsen. I de inramningar som kvinnorna ses 

tillsammans är det främst Madelines framträdande som väcker uppmärksamhet och 

syns, medan både Jane och Celeste inte tar någon större plats. 

 

Madeline  

När Madeline tvingas bromsar in kraftigt för bilen framför, väljer hon att kliva ur och 

konfronterar tonåringarna i bilen framför och upptäcker samtidigt att hennes 

tonårsdotter sitter i baksätet på den bil hon nästan krockat med. Hon fortsätter skälla 

på ungdomarna i bilen och hotar med att kontakta föräldrar till tjejen som kör. 

Madelines framträdande är starkare än vad som kan förväntas i den inramningen de 

utspelar sig. 

      Hemma har Madeline ett annat framträdande, hon bor i ett lyxigt hus vid stranden. 

När hon sitter och äter middag med sin familj och de diskuterar incidenten med Janes 

son vid skolan och hennes tonårsdotter ifrågasätter hennes val av sida i konflikten och 

maken avstyr ett gräl mellan de två. Madeline blir ändå sårad av dotterns 

kommentarer och lämnar bordet och går ut, det är ett exempel på hur hon i 

inramningen av hennes hem visar sig sårbar. Hon pratar även med maken om att 

dotterns skolstart innebär ett nytt kapitel av hennes liv. Hon är orolig för att hon bara 

är mamma och känner att hon har inget att falla tillbaka på när barnen nu blivit mer 

självständiga. Senare pratar hon med sin tonårsdotter om samma sak och påpekar 

samtidigt för dottern vikten av att skaffa sig en utbildning och att vara en självständig 

kvinna, något hon själv inte riktigt ansett sig ha uppnått.        

När Madeline sitter vid ett bord i sovrummet studerar hon sin egen spegelbild i 

spegeln framför henne och tittar sedan ett inramat bröllopsfoto av hon och maken, det 

kan ses som ett reflekterande över vem hon är. 

 

Celeste 

Celeste även hon i en lyxig villa med havsutsikt, hon framträder till att börja med som 

ganska försynt även i inramningen av sitt hem. Hon ber hennes sin man att hennes 

tvillingsöner ska göra som hon säger och barnen lyssnar till honom.  

    Celeste framträder som mamma som försiktig och vänlig, hon verkar mån om att 

visa upp en fasad av perfektion vad gäller hennes man och familj. När hon framför 

solnedgången ta kort på sina söner, kommer hennes man hem och smyger fram och 

skrämmer henne, hon skriker och hoppar till och han kastar sig lekfullt över henne, 
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hon skrattar. Senare skrämmer han återigen henne på samma sätt.  

     Maken och Celeste diskuterar hur skoldagen gått och när dagens incident kommer 

på tal säger han att deras pojkar inte ska leka med Janes son. När Celeste påpekar att 

det är överdrivet tar maken ett kraftigt tag i hennes arm och säger återigen att deras 

barn inte ska umgås med den pojken. Det är enda gången hon egentligen uttrycker 

någon åsikt, när hennes barn inte är närvarande, då försöker hon visa att hon inte 

delar hans åsikt, då blir han våldsam och tar hårdhänt i hennes arm. det kan ses som 

att hon upprätthåller framträdande även i sitt hem som för henne kan ses som en 

otrygg miljö där hon även ligger vaken om natten. 

 

Jane 

Jane bor i ett betydligt mindre hus än de andra kvinnorna och det är sparsamt inrett, 

hon sover på en bäddsoffa. De framträdande Jane ger är att hon inte vill väcka någon 

uppmärksamhet. När hon sitter i bilen och är på väg att köra sin son till skolan och ser 

hur Madeline konfronterar ungdomarna i bilen och snubblar. Är det på sonens 

uppmaning hon stannar och erbjuder Madeline sin hjälp. Jag ser det som hon inför sin 

son vill framstå som handlingskraftig och hjälpande.  

      Jane spenderar mycket av sin tid ensam, hon har flyttat till en ny stad ensam, hon 

joggar och försöker vara avslappnad när hon har tid för sig själv. Att hon joggar verkar 

vara ett sätt för henne att hantera den våldtäkt hon tidigare utsatts för. 

      I relation till sin egen mamma är mer rak, lite upprorisk och agerar mer som en 

tonårsdotter snarare än en vuxen. Det ses när hon en kväll står utanför sitt hus, röker 

och pratar i telefon med sin mamma. De pratar om dagens händelse och varför Jane 

valt att flytta, de blir oense och Jane lägger på, någon minut senare ringer hon upp och 

ber om ursäkt. Jane känner sig otrygg i sitt hem och det märks när hon på natten väcks 

av att sonen går i sömnen, hon vaknar skrämt och bär sedan tillbaka honom till hans 

rum. När hon lägger sig i sin egen säng igen tar hon fram en pistol ur nattduksbordet 

och lägger under sin huvudkudde. Hon känner att hon står utanför och ger uttryck för 

det i samtal med de andra kvinnorna. Hon är yngre än dem och misstas vid ett tillfälle 

för att vara barnflicka när hon hämtar sin son vid skolan 

 

5.3.2 Once bitten, avsnitt fem säsong ett 

Den inramningar där kvinnorna ses tillsammans är när de lämnar sina barn vid 

skolan, När de träffas på kaféet, där det pratar om, till största del Janes liv, om 

situationen med hennes son i skolan som återigen skapat problem för henne, hur hon 
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känner sig trygg med att äga ett vapen och om den våldtäkt hon utsatts för. Att 

kvinnorna talar så mycket och engagerar sig i Janes liv tolkas som att det beror på att 

de förväntas vara omhändertagande och stöttande i relation till åldersskillnaden 

mellan dem. Att kvinnorna är måna om att ta hand om sig kan ses som exempel när de 

tillsammans ses jogga längs stranden innan de sätter sig på kaféet.  

 

Madeline 

Att Madeline slits mellan rollen som hustru och mamma kan ses när hon och make 

befinner sig hemma själva och lite spontant ska ha sex i köket, då kommer yngsta 

dottern och avbryter dem. De lovar göra henne en smörgås och hon försvinner till sitt 

rum, på väg mot tvättstugan för att fortsätta där de blivit avbrutna, stannar Madeline 

till vid laptop och kontrollerar något hennes tonårsdotter delat på Facebook som 

Madeline följer från en påhittad profil.  

        Madeline har haft en relation med en annan man bakom ryggen på hennes make, 

hon träffar honom då han vill prata om deras relation och hur han önskar att de ska 

fortsätta ses. Något som Madeline inte är intresserad av.  När hon vid ett senare 

tillfälle återigen pratar med honom och visar att hon är väldigt känslosam och 

uttrycker den rädsla hon har för vad det skulle innebära om hennes familj fick reda på 

deras affär. När mannens fru kommer och avbryter skiftar Madeline fort till det 

utåtriktade vassa framträdande hon ofta har i offentliga inramningar. 

 

Celeste 

Att Celestes make försöker ha kontroll över sin fru i hemmet kan ses i hur han kommer 

hem och överraskar hennes istället för att vara på den tennisträning Celeste trodde han 

var på. Celeste och han har sex i köket. Celeste försynta framträdande i hemmet ses 

återigen när de äter middag med sina barn, och Celeste ber maken att säga till barnen, 

de lyssnar till honom samtidigt som han sedan gör det hela till en lek och som slutar 

med att barnen springer från bordet för att komma tillbaka springande med sina 

leksaksgevär och uppmuntrade av pappan, skjuter på sin mamma. Celeste hem är en 

väldigt otrygg inramning för henne och hon försöker ändå framträda perfekt. Hon 

bestraffas av maken de gånger hon inte är försynt som när maken anklagar henne för 

att hon skämmer bort barnen när hon inte får dem att plocka undan sina leksaker efter 

sig. När hon säger att han kan plocka undan, blir han irriterad och börjar städa. Sedan 

vänder han irritationen mot henne och misshandlar och har sedan sex med Celeste. 

Hans handlingar i situationen är ett maktuttryck, och hon bestraffas för att inte 
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upprätthålla den perfekta ytan hemma. Hon döljer de blåmärken hennes make har 

orsakat genom att sminka över dem innan hon går till den terapi hon och maken 

påbörjat. Då han är bortrest är hon där själv där den här gången. Samtalet förs om hur 

parets sexliv är kopplat till vrede, Celeste beskriver förhållandet som 

temperamentsfullt. Terapeuten påpekar att maken gör henne illa. Celeste kämpar hela 

terapisamtalet med att fortsätta hålla uppe en fasad av perfektion, menar att hon själv 

har lika stor del i misshandeln. Terapeuten frågar om vilka hennes anledningar till att 

stanna i förhållandet är. Om han gör illa barnen, vilket Celeste snabbt säger att det är 

något han inte gör och skulle heller aldrig göra. Terapeuten påpekar att misshandeln 

ändå kommer att påverka sönerna senare, om det inte redan nu gör det. Avslutningsvis 

verkar terapeuten nå framtill Celeste och de bestämmer sig för att ses och göra upp en 

plan för hur hon ska agera nästa gång maken är våldsam mot henne. Efter terapin 

sätter sig Celeste i bilen och gråter, sedan åker hon och hämtar pojkarna vid skolan. 

Hon tar med pojkarna till flygplatsen för att möta maken som kommer hem från en 

affärsresa och fortsätter att upprätthålla sitt perfekta framträdande i mötet med sina 

barn och make. 

 

Jane  

Jane utsätts för mycket påfrestningar i sitt liv, både från skolans sida och hanteringen 

av tidigare våldtäkten, hon sover oroligt och är återigen kallad på ett möte med skolans 

rektor om sonens misstänkta beteende. Rektorn på skolan frågar om pojkens relation 

till sin far. Jane är lugn och samlad i mötet på sonens skola. Hon framträder som 

lösningsinriktad.  

       När hon senare sitter på kaféet är hon mer öppen med sina känslor och oro inför 

Madeline. Det kan ses som en koppling till förväntade framträdanden i olika 

inramningar. Jane ber Madeline att ta hand om hennes son på eftermiddagen. Hon har 

bestämt sig för att konfrontera den man hon tror är den som våldtagit henne och då 

även pappa till hennes son. När hon parkerat bilen kontrollerar hon att pistolen är 

laddad innan hon går ur bilen mot en affärslokal för att träffa den misstänkte 

förövaren, hon ser likheter i hans rörelse med den man som våldtagit henne. Hon reser 

sig och går runt och ställer sig bakom mannen, lutar sig fram och luktar honom i 

nacken. Mannen påtalar att han finner situationen olustig. Jane springer iväg sätter sig 

i sin bil rivstartar den och skriker högt och slår i ratten medan hon kör iväg. Janes 

framträdande är ofta samlad inför andra och sin son.  I bilen ger Jane uttryck för sina 
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känslor och ilska, hon försöker inte kontrollera sig när hon befinner sig i bilen utan är 

väldigt utåtagerande.  

 

5.3.3 Äktenskap och moderskap i Big Little Lies  

De tre kvinnorna i Big Little Lies är väldigt olika i sina framträdanden. Madeline är 

utåtriktad och den som driver saker, hon står upp för andra offentligt. Hemma är hon 

mer känslosam och öppen med sina känslor och uttrycker oro för sin identitet, hemmet 

är en trygg plats för henne. Jane är yngre än de andra, hon är försynt och håller sig i 

bakgrunden vid offentliga sammanhang, med vännerna är hon ändå öppen och har 

berättat om den våldtäkt on försöker lära sig att leva med. Jane verkar känna sig trygg 

till viss del i sitt hem, samtidigt som hon har valt att beväpnat sig. Celeste 

upprätthåller en fasad av att ha det perfekta livet, även hemma och inför sig själv. Hon 

är vacker och hon har en yngre make. Celeste låter inte någon komma henne riktigt 

nära.  

      De bilder av äktenskap som förmedlas i Big Little Lies skiljer sig från varandra 

samtidigt som det finns mycket dramatik i dem på olika sätt. Madelines äktenskap 

framstår som relativt harmoniskt och vänskapligt. Det visar sig sedan att hon varit 

otrogen och har en stor rädsla för att förlora det hon har, hon har också mycket 

irritation till den man hon tidigare var gift med och avundsjuka till hur hans 

nuvarande äktenskap ser ut.  

      Celestes äktenskap ser ut att vara perfekt men, hemma hos henne är våld och 

destruktivt sex en del av hennes vardag. Den fasad hon upprätthåller handlar mycket 

om att dölja de våld hon utsätts för av maken. Hon nämner inget för vännerna som kan 

få den perfekta fasaden om hennes äktenskap att brista. 

        I Big Little Lies är moderskapet en stor del av livet och identiteten för kvinnorna. 

De tar både deras tid och fokus i anspråk. De pratar om att de är svårt att kombinera 

karriär med moderskap utan att försumma sina barn och att det finns en gräns för hur 

mycket man kan arbeta för att inte ses som karriärkvinna. I Big Little Lies är 

representationen av moderskap synliggjort utifrån flera aspekter. Det som synliggörs 

är övervakningen och oron Madeline känner för sin tonårsdotter. Hur Madeline och 

maken försöker vara spontana och ha sex i köket när de avbryts av dottern. 

         Janes problem med skolans oro om att sonen mobbar ett annat barn tar upp en 

stor del i hennes liv. Janes moderskap påverkar henne även genom att sonen går i 

sömnen och hon blir väckt på natten. När hon planerar att söka upp man som våldtagit 

henne, ser hon först till att ordna barnvakt till sonen. 
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      Celeste moderskap kan tolkas som en bidragande del till att hon stannar hos 

maken. Samtidigt som det är det som verkligen får henne att reflektera över och börja 

omvärdera sin situation, vad det innebär för barnen att leva i den våldsamma 

hemmiljön. Barnen i Big Little Lies är nästintill ständigt närvarande i kvinnornas liv. 

Moderskap ges utrymme och representeras som det har stor påverkan på planeringen 

och livspusslandet.  

 

5.3.4 Big Little Lies och Åldrande  

Åldrandets betydelse kommer i fokus i den oro Madeline känner för att hon inte längre 

är ung och egentligen inte gammal heller. Hon är i den ålder när kvinnor som anses 

vara framgångsrika och lyckade har uppnått en lyckad karriär, familj och ett vackert 

yttre. Att vara kvinna mitt i livet och inte ha ‘allt’ presenteras här till viss del som ett 

problem. Madeline har inte uppnått den framgång som förknippas med den fas hon är 

i livet och hon känner att hon behöver försvara det i det offentliga. Det kan utläsas i 

hur det är de första hon pratar med Jane om. Det är också vad hon uttrycker oro över 

inför sin man och barn. Att Jane är yngre än de andra kvinnorna lyfts fram genom att 

de påpekas exempelvis när hon misstas för att vara barnflicka. Jane är också den av 

kvinnorna som är minst sminkad och framstår inte så mån om vad hon klär sig i, hon 

är ung och behöver inte anstränga sig för att se ung ut.  

 

5.3.5 Postfeministisk medvetenhet i Big Little Lies  

I Big Little Lies har ingen av kvinnorna satsat på en karriär, Madeline pratar om 

problematiken med att hon inte har ett yrke eller utbildning att falla tillbaka på när 

barnen växer upp. Hon lyfter också fram för dottern hur viktigt det är att vara 

självständigt och ta hand om sig själv. Att hon är medveten om att det är hennes eget 

ansvar för att hon är i den situationen, kan kopplas till de krav på självkontroll, eget 

ansvar och den fria viljan som Gill lyfter fram i den post feministiska medvetenheten. 

Madelines representation visar på att det anses vara hennes egna ansvar att hon är i 

denna situation. Eget ansvar och självkontroll över den egna situationen är något som 

kan ses vara stora dilemman även för Jane och Celeste. Jane är yngre och hon försöker 

ta kontroll över sitt liv och även det övergrepp hon utsatts för. Hon tar det så långt att 

hon är beredd att kräva hämnd. Det är inte hennes val eller ansvar att hon utsatts för 

en våldtäkt. Det framställs till viss del att hämnd skulle vara lösningen, vilket är 

problematiskt. Celeste tar eget ansvar och ser sig själv som medansvarig för att det 

äktenskap hon lever i är så våldsamt och destruktivt. Där visar Big Little Lies på de 
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motsättningar som finns i att bortse från andra faktorer som Gill menar glömts bort 

och som också påverkar, att det kanske inte är möjligt att alltid ta eget ansvar för allt 

som händer. 

       Att vissa delar av feminismen ges utrymme i medierna som en självklarhet, såsom 

Gill beskriver det kan ses i hur Madeline talar till sin dotter om att bli en självständig 

kvinna, och att det ibland kan ses som en självklarhet i unga kvinnors strävan i dagens 

samhälle.  
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6. Analys   

 

När val av material till denna uppsats skulle väljas uppmärksammades jag på att de 

dramaserier som gjorts där huvudkaraktären är en kvinna och förälder består till största delen 

av vita kvinnor. Kvinnliga karaktärer som till stor del tillhör medelklass och är heterosexuella 

och det innebär en brist på representation av mödrar vad gäller klass, etnicitet, sexuell 

tillhörighet. Alla de kvinnor som funnits med i materialet kan ses passa in i den 

representationen av femininitet som kroppslig egenskap och är normativt vackra kvinnor som 

lever upp till rådande ideal. Alicia, Rayna, Madeline och Celeste som är karaktärer som 

passerat trettiofem ser alla relativt ungdomliga ut och är måna om sitt utseende. Det innebär 

att deras femininitet kan ses som kroppslig egenskap, med en postfeministisk medvetenhet om 

hur en sexig kropp är en viktig representation av femininitet och kan kopplas till framgång (Gill 

2007). Det gör att alla de kvinnor som analyserats ses som i den aspekten som framgångsrika. 

Kvinnokaraktärerna som undersöks i serien är vita heterosexuella medelklasskvinnor som likt 

Moya (2013) och Edström (2006) framhåller kan anses representerar alla kvinnor. Det 

bekräftas också i min analys. De kvinnor som kan anses ur ett intersektionellt perspektiv kunna 

kategoriseras annorlunda finns till ett fåtal med i tv-serierna men inte i några framträdande 

roller. Det visar hur likt Edström framhåller att det är majoritetsbefolkning av medelklass som 

representeras främst i tv.   

Den sexualiserade kulturen som lyfts fram som ett tema i postfeministiska medvetenhet (Gill 

2007) innebär att en öppenhet förväntas och att kvinnor framställer sig som åtråvärda subjekt, 

det är ju också något som kommer till uttryck hos kvinnorna i mitt material. De är medvetna 

om hur de klär sig och att de hela tiden syftar till att se bra ut. Den som kan anses bryta mot 

detta och ibland ser ut att inte ha lagt ner tid på sitt utseende inom de förväntningar som kan 

anses finnas är Jane. Hon är också den yngsta av kvinnorna vilket gör att hon med sin ålder 

inte behöver framställa sig som ungdomlig. Jag vill även ta med i betraktande att det skulle 

kunna ha en koppling till att hon utsatts för ett sexuellt övergrepp och att hon därför inte vill 

framställa sig som ett sexuellt subjekt, då det var de hon gjort när våldtäkten ägde rum. Att 

använda sin agens för att upprätthålla och forma kroppen till att följa rådande ideal är de som 

Gwynne (2013) talar om och som jag redogjort för tidigare. I Big Little Lies ses exempel på 

detta när det visas hur kvinnorna tränar, de joggar tillsammans, när barnen är i skolan. I The 

Good Wife och Nashville ser jag inga exempel likt detta. Rayna och Alicia som har framgång 

och en tidskrävande karriär visas inte träna, utan det verkar de ha den perfekta feminina 

kroppen utan större ansträngning. 
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        Både individualism och självkontroll som Gill (2007) presenterar i den postfeministiska 

medvetenheten anser jag kunna koppla till hur alla kvinnorna upprätthåller olika fasader. 

Rayna i sitt offentliga liv som countrydrottning och Alicia i sitt offentliga framträdande som 

stöttande hustru i makens skandal. Madeline upprätthåller bilden av sig som den som står upp 

för andra och sig själv. Hon är också alltid väldig feminint klädd i klänningar och högklackade 

skor, hon upprätthåller bilden av att hon är den perfekta hemmafrun. Det gör även Celeste, 

skillnaden är främst att hon upprätthåller den bilden även i den privata miljön där det som 

Goffman framhåller bör finnas plats för vila. Den öppenhet om det egna sexlivet som Gill 

presenterar som en del av den sexualiserade kulturen, är något som framkommer i Big Little 

Lies där de pratar med varandra om sex och att de påpekas av Madeline att Celeste har ett 

aktivt sexliv, vilket Celeste också upprätthåller inför sina väninnor. 

        Att medierna framhåller en feminism och antifeminism likt den Gill talar om inom den 

postfeministiska medvetenheten där feminism anses självklar i olika avseenden och 

där kvinnans lika villkor är något som hon bör känna till och kan uppnå. Det anser jag kommer 

till uttryck i flera scener inom serierna. Exempel på det är hur Rayna och Madeline talar till 

sina döttrar om vikten av utbildning och självständighet, som självklara i deras döttrars 

framtida liv. Det bör också nämnas att det är en liberalfeministisk syn som jag anser kommer 

till uttryck hos kvinnorna, där fokuset är på karriär kan anses kopplat till ett lyckat liv. 

       Den fria viljan och det egna ansvaret är något som ständigt kommer till uttryck i serierna. 

Det skulle jag villa ställa i relation till ett av synsätten att se på postfeminism som jag 

presenterat tidigare, den liberal synen. Den är kopplad till ett ideal för främst vita 

medelklasskvinnor om att ha allt och att det är möjligt att uppnå detta ’allt’ med stöd av familj, 

hårt arbete och vilja (Gill 2007). Det kommer till tydligt uttryck i serien The Good Wife där 

Alicia framställs i vissa aspekter av sitt liv som viljestarkt och hårt arbetande, samtidigt som 

hon klarar det tack vare den hjälp hon får av sin svärmor med hem och barn. I vissa fall har 

hon även stöd av barnen i sitt hårda arbete. Individualism och makt över den egna situationen 

tycker jag också ses i Alicia genom att hon har tagit makt över familjens ekonomi hon har 

ändrat familjens boendesituation och barnens skolgång för att komma vidare i livet efter 

makens skandal.  

      Raynas individualism och makt ses både i hennes karriär och i hennes familjeliv, hon tar 

makt över karriären, hon är själv delaktigt i alla beslut och möten som gäller hennes karriär 

och hon är den som i diskussion med sin make står fast vid att inte ta hjälp av fadern 

ekonomiskt.  Jane har tagit makt över sitt liv hon har flyttat och verkar i sin nyfunna 

självständighet ha kommit fram till att hon ska kräva hämnd för våldtäkten. Hon funderar över 

sitt ansvar när sonen anklagas för att mobbas i skolan. Då hon ifrågasätter om det var något 
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hon kunde gjort annorlunda och hur hon kände sig maktlös när han var nyfödd.  

       Kvinnornas förändringar i livet kan i enlighet med förändringens paradigm anser jag tolkas 

utifrån hur de genom självkontroll, individualism och makt över den egna situationen 

genomför förändringar i sina liv. Både till deras utseenden som till karriär och 

boendesituationer. Det visar också på en viss problematik med att känna sig ansvarig för allt 

som sker i deras liv, ibland är saker utom den egna kontrollen.  

De tidigare feministiska målen kan i dagens samhälle anses uppnådda och kvinnor har 

möjlighet att ha tillgång till alla samhällets områden och positioner. Utifrån de material som 

studeras ser representationen ut att påvisa och framhålla de svårigheter som följer med att ha 

vad som anses vara ’allt’. Att fungera och uppnå framgång inom både de offentliga 

framträdanden och de privata. Det kan ses ha en avspegling av dagens kvinnor, som kan 

förmodas vara mottagare av serierna, likt den som sågs i såpoperans representation riktad till 

kvinnor som arbetade i hemmet (Mumford 1998).  Det är också möjligt att se en utveckling 

från de kvinnokaraktärer som stod i fokus under nittiotalet. Av de kvinnor jag analyserat anser 

jag att Alicia och Rayna har det Ally McBeal och Bridget Jones sökte efter i nittiotalets tv-serier 

och filmer. Rayna och Alicia har karriär och man och barn, de har frihet och oberoende 

samtidigt som de lever i en relation med sina män. Deras relationer bör sägas, uppfyller nog 

inte det som 90 talets karaktärer ansågs sträva efter. Rayna och Alicias äktenskap anser jag 

även knyter an till att det som Ang (2013) lyfter fram, att kvinnor för att bli ett feminint subjekt 

ställs inför fler problem än vad som är möjliga att lösa. Det betyder att den kvinnliga 

representationen ger en bild av vad ha ’allt’ innebär. Den problematiken som karaktärerna 

möter är ofta kopplad till de personliga relationer som tidigare representation sökte och 

saknade i sina liv. De är också väldigt aktiva kvinnokaraktärer som ges utrymme och 

handlingsförmåga, samtidigt som det kan anses göra val som feministisk är problematiska. Ett 

exempel är hur Alicia väljer att stanna hos sin make trots de svek hon utsatts för. Rayna väljer 

att göra reklam för kvinnliga skönhetsprodukter hon säger till och med själv att hon sålt sig när 

hon pratar om det. Det som kan anses problematiskt ur en feministisk synvinkel är att hon 

upprätthåller ett sexualiserande av den kvinnliga kroppen. Det visar också på den motsägelse 

som jag anser finns i postfeminismen och som Gill visar med den postfeministiska 

medvetenheten att du som kvinna har rätt att framställa dig hur du vill, men det finns en 

förväntan på ett normativt beteende att vara ett kvinnligt sexuellt subjekt. Det är också vad 

som ofta intalas att kvinnor borde vilja vara. Det är lätt att säga att det inte finns någon större 

påverkan av medier och att vi har egna val och makt över vår situation men jag tror att vi alla 

påverkas, annars skulle inte strävan i vår individualism se så liknande ut som den gör i 

samhället. Det har även Butler (2007) framfört att vi bestraffas av vår omgivning på olika sätt 
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när vi avviker från den genusperformativitet som ligger inom vad som anses normativt. Den 

postfeministiska medvetenhetens teman har jag under min analys funnit att de ofta flyter in i 

varandra och att det inte enkelt går att särkoppla de till enskilda kategorier. Huvudfokuset blir 

som jag uppfattar det på individualism, eget ansvar och att aktivt sträva mot att framställa sig 

som det kvinnliga subjektet kopplat till en sexualiserad kultur. 

Av de kvinnor i serierna som är gifta verkar ingen av dem vara riktigt lycklig i den relation de 

lever i, ändå stannar de kvar. Madeline kan ses som ett undantag, hon värdesätter sitt 

äktenskap, och är mer känslomässigt öppen och avslappnad i sitt eget hem tillsammans med 

sin man. Hon är dock den enda av dessa kvinnor som varit otrogen mot sin make. Den 

representation av äktenskap som ges i serierna är problematisk, det visar på att det finns en 

problematik, att som kvinna kunna ha allt. Äktenskapet framställs innehålla mycket 

kompromisser som inte är lätta att komma fram till. Det syns tydligt i hur Rayna och hennes 

make försöker lösa sin ekonomi. Alicias misslyckade äktenskap är det som får henne att börja 

arbeta och fokusera på karriär. 

       I både Nashville och The Good Wife finns en relation till en man från det förflutna, en 

ungdomskärlek. Både Rayna och Alicia arbetar också nära dessa män och det uttrycks 

svartsjuka eller oro inför dessa relationer från båda kvinnornas respektive män. Att dessa 

ungdomsförälskelser finns med skulle kunna vara en koppling till den ungdomliga kärleken, att 

de liv som levdes i ungdomen var mindre problematiskt och enklare. Det bidrar också till 

romantiseringen av ungdomen och att kraven och önskan om en bibehållen ungdom finns 

också i relationerna till det motsatta könet, det kan anses vara lättare att behaga och bli 

behagad som ung.  

 I The Good Wife och Nashville är representationen av moderskap och samtidigt ha en 

karriär framställd som att det inte medför några större problem eller uppoffringar. Hur 

de finner tid för sina barn eller i vilken utsträckning de tar hjälp av andra för att 

barnen ska ha en fungerande vardag visas eller diskuteras inte. Representationen av 

att vara förälder och ha en framgångsrik karriär visas i mitt material inte innebära 

några större påfrestningar. I serierna The Good Wife och Nashville sker förändringar i 

kvinnornas liv som borde medföra stora förändringar även för barnen men det är inget 

som finns med och visas eller diskuteras. Det är heller inte så att barnen syns i speciellt 

många scener. Där de är med i serierna befinner de sig i sina rum och de syns inte i 

bakgrund heller. Grundtanken inför studien var att se hur mödrar representerades, det 

visar sig att representationen av moderskap i The Good Wife och Nashville upptog en 

väldigt liten del och framstår som något relativt friktionsfritt och lätthanterligt. Därför 
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var det intressant att se hur det i Big Little Lies där kvinnornas huvudsakliga 

sysselsättning är att ta hand om sina barn, där presenteras moderskapet väldigt 

annorlunda och ges ett stort utrymme. Barnen behöver både skjutsas och hämtas från 

skolan flera gånger. Jane kallas till samtal för att reda ut problem med sonen i skolan, 

när hon ska åka iväg måste hon se till att ha barnpassning. Barnen finns med, de 

uttrycker åsikter och avbryter både sömn och sex.             

      I de serier som analyserats tillåts bara de barn som har mödrar som är hemma mer 

eller mindre på heltid att va en stor del i representationen av moderskapet medan de 

som arbetar heltid har ett moderskap som representeras som betydligt mindre 

krävande både tids- och energimässigt. Moderskap är i serierna inte något hinder för 

de kvinnor som gör karriär, för dem framställs mammarollen vara något de delvis 

väljer att kliva in i när det passar dem, så som Björk (2013) beskrev. Björk menade att 

vi idag talar om modersrollen istället för moderskapet. De kvinnor som har en 

representation där en del av deras femininitet och framgång kan anses vara kopplad 

till moderskap och omsorg, där framstår moderskapet ta mycket mer av deras tid. Det 

är den största skillnaden mellan serierna i min analys som annars verkar upprätthålla 

den bild som ofta funnits vid undersökandet av kvinnlig representation på film och tv. 

Jag tolkar det som att representationen av kvinnlighet och femininitet ses som 

uppdelad i två stereotyper. Dessa två stereotyper är karriärkvinnan med fokus på 

arbete och hemma frun med fokus på barnen. Båda har utseendemässigt en 

representation som uppfyller eller kommer väldigt nära idealbilden av kvinnor som 

presenteras i medier.  
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7. Slutsats  
 
 

 Här vill jag besvara vad jag kommit fram till i relation till uppsatsens syfte och frågeställning 

samt föreslå hur andra frågeställningar och inriktningar på ämnet skulle kunna utföras.  

Idealbilden av kvinnor och femininitet som finns i representationen i Nashville, The Good Wife 

och Big Little Lies anser jag som den största gemensamma nämnare vara de stereotyper av 

kvinnan som hemmafrun eller karriärkvinnan. De framkommer också hos de analyserade 

kvinnorna finnas ett stort kontrollbehov. Den ideala kvinnan är alltså, utifrån min analys och i 

de material jag uttalar mig om, en kvinna med ett vackert utseende, en smal kropp och hon har 

eller eftersträvar att ha kontroll över sin familj och karriär.    

        Den postfeministiska medvetenheten och de teman som går att utläsa i materialet är de sju 

jag redogjort för mer djupgående i teorin. Det är femininitet som kroppslighet; sexualiserad 

kultur; från sexobjekt till sexuellt subjekt; individualism, val, och makt över den egna 

situationen; självkontroll och disciplin; förändringens paradigm; feminism och anti feminism. 

Den främsta innebörden med den postfeministiska medvetenheten och dess teman tolkar jag 

som att vi hela tiden ser på olika sätt att representera ett eftersträvansvärt kvinnligt ideal som 

har ’allt’ och att det underförstått även innebär att som kvinnan har ’allt’ ansvar. Ansvaret 

kvinnor framställs ha är för sig själva och att lyckas i avseenden som ett vackert sexigt yttre, 

lyckliga relationer, föräldrarollen och yrkesmässigt. Äktenskap framställs i alla tre serierna som 

problematiska och som att de inte uppfyller kvinnornas önskningar och det kan ses som att en 

del av problematiken i att som kvinna kunna ha ’allt’ och vara lyckad inom livets alla områden.  

        Moderskapet i serierna representerades med stora skillnader mellan de stereotyper jag 

fann. Hemmafruns moderskap krävde tid och engagemang medan karriärkvinnans moderskap 

är mer friktionsfritt och upptar minder av hennes tid och energi. 

        Alla de kvinnorna som representeras i serierna är vita, tillhör medelklass och har det som 

Gill talar om som femininitet som kroppslig egenskap. Det är ingen som har en alternativ 

genusperformativitet med ett utseende eller beteende som skulle kategoriseras som avvikande 

från normativt kvinnligt. Det finns heller ingen annan sexualitet än heterosexualitet som 

kommer till uttryck hos de personer i material som observerats. Kvinnorna är alla del av den 

rådande postfeministiska tiden och det tar sitt uttryck på flera olika sätt. Att de står för en 

representation som är väldigt enfaldig är problematiskt och bör has i åtanke. Det var också 

något jag delvis överraskades över och trodde skulle vara annorlunda, att en mer inkluderande 

representation och variation skulle finnas i populärkulturen idag. Det skulle därför vara 
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intressant att göra liknande studier på andra serier med karaktärer med andra fasader och 

inramningar för att se om bilden av kvinnlighet är så stereotyp som min uppsats visat. Att 

undersöka maskulinitet och manlighet och hur faderskap representeras i den imaginära 

kulturen vore även det intressant. Det kunde då ställas i relation till femininitet och 

moderskap.  
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