Examensarbete

These are their stories En kvantitativ innehållsanalys om hur
huvudkaraktärerna porträtteras i Law & Order:
Special Victims Unit

Författare: Elin Johansson och Patrik
Långberg
Handledare: Mikael Rinaldo
Examinator: Kristoffer Holt
Termin: VT18
Ämne: MKV
Nivå: Kandidat
Kurskod: 2MK10E

Abstrakt
This study aims to investigate how the main characters of Law & Order: Special
Victims Unit are portrayed by using a list of gender-coded attributes. By using a
quantitative content analysis the authors of this study examined the behaviour of 14
different characters over 19 seasons to find similarities and differences in how the
female and male characters were portrayed. The findings showed that both the
female and male characters had a higher amount of male coded attributes than
female coded attributes, and that the highest showing attributes varied very little
between both the individual characters and the gender groups as a whole. This kind
of study has scarcely been done regardless of genre, and so it serves as a solid
foundation for future research.
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1 Introduktion och problembakgrund
Vår dagliga referensram påverkas till stor del av medierna, då de bidrar till hur vi
tolkar och formar vår omvärld (Jarlbro, 2006). Vår kunskap och hur vi förhåller oss
till den gällande olika värderingar och normer i samhället produceras till största del i
medierna (Roosvall & Widestedt, 2015). Detta betyder att det som framställs i
medier har stor påverkan på hur vi tolkar och uppfattar världen. Som exempel tittar
den genomsnittliga amerikanen på tv nästan 33 timmar i veckan, vilket gör att
tittaren ständigt matas med intryck och information (Parrot & Parrot, 2015).
Enligt Jarlbro (2006) är medierna en offentlig arena där flera olika åsikter och röster
kan mötas och där det är viktigt att alla medborgare kommer till tals. Ur ett
demokratiperspektiv och på den samhälleliga nivån har män ofta ett
tolkningsföreträde, som i sin tur påverkar jämställdheten negativt (Jarlbro, 2006).
Om medierna utgår från, och handlar om, en specifik norm kan konsekvensen bli att
andra grupper som inte tillhör den normen inte får någon talan. När det händer så
osynliggörs den gruppen och det medför att deras makt fråntas (Jarlbro, 2006). Just
därför är det viktigt att medierna visar upp en bild som motsvarar verkligheten; en
verklighet som består av människor i olika åldrar, kön, etnicitet, sexuell läggning
med mera.
Tv-program som visar en grupp med bilar i en intensiv biljakt, dramatik i rättssalen,
gamla fall som nu får en lösning och scener där brottsutredare letar efter ledtrådar på
en brottsplats har fått många unga män och kvinnor att vilja jobba inom
straffrättssystemet. Detta är en direkt följd av att prime-time (bästa sändningstid)
kriminaldraman har rankats som en av de mest populära i underhållningsgenren
(DeTardo-Bora, 2009). När gränsen mellan det fiktiva och det verkliga suddas ut är
det viktigt att karaktärerna porträtteras jämställt, då synen på könsroller blir direkt
påverkad av det vi ser på tv (Gerding & Signorielli, 2013).
Som tidigare nämnt är kriminaldraman en av de mest populära genrerna inom
television, men det finns väldigt lite forskning gjort på jämställdhet och kvinnliga
karaktärer inom denna genre. Kriminaldraman är en mansdominerad genre
(DeTardo-Bora, 2009), och det är då av vikt att undersöka hur kvinnliga karaktärer
framställs. Studier visar att kvinnliga karaktärer i verk som är riktade till en manlig
publik är mer stereotypiska än verk som är riktade till en kvinnlig publik (Oliver,
2017). Men det är även av intresse att undersöka hur de manliga och kvinnliga
karaktärernas porträtteras i jämförelse med varandra, för att se vilka skillnader eller
likheter det finns (Parrot & Parrot, 2015).

Sida 4

För att studera hur manliga och kvinnliga karaktärer framställs i kriminaldraman har
vi valt tv-serien Law & Order: Special Victims Unit. Det är den pågående ickeanimerade serie som har sänts längst i amerikansk tv (Imdb, u.å.), vilket speglar
seriens popularitet och kultstatus. På hemsidan Ranker.com, som har öppen
röstning, ligger Law & Order på andra plats i listan “Best serial cop dramas of all
time” (Ranker, u.å.). Sammanlagt har Law & Order: Special Victims Unit haft i
total snitt över 19 säsonger ca 202 miljoner visningar i USA (Wikipedia, 2018),
vilket gör den till en av de mest sedda kriminalserierna någonsin.
En studie gjord av Hust, Marett, Lei, Ren & Ran (2015) visar att unga människor
som ser på Law & Order: Special Victims Unit är mer medvetna om sexuellt
samtycke, har en lägre acceptans för våldtäktsmyter och är i större utsträckning mer
benägna att respektera andras beslut om samtycke till sexuella handlingar. Detta
resultat visar hur serien har påverkat samhällets och människors syn på sexual brott,
vilket gör det extra viktigt hur karaktärerna framställs.

1.1

Law & Order: Special Victims Unit

Law & Order: Special Victims Unit hade premiär i USA den 20 September 1999,
och påbörjar sin 20:e säsong hösten 2018 (Imdb, u.å.). Serien utspelar sig i New
York och följer en specialenhet på Manhattan som heter Special Victims Unit. De
utreder främst sexualbrott och brott mot barn, och avsnitten är ofta inspirerade eller
löst baserade på verkliga brott och händelser. I serien får vi följa detektiverna som
jobbar på denna specialenhet, men även andra karaktärer inom rättsväsendet. Serien
kommer i fortsättningen av denna uppsats att förkortas till Law & Order: SVU.
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2

Teoriram

I detta avsnitt redovisas de teoretiska perspektiv som kommer ligga till grund för vår
studie. De teorierna bygger på hur genus konstrueras och hur teorier om medial
representation, hegemonisk maskulinitet och stereotyper påverkar tittarna.

2.1

Genus

”Det är en arena där vi ställs inför svåra praktiska frågor som rör rättvisa, identitet
och till och med överlevnad” (Connell, 2009 sid.9). Så börjar Raewyn Connell
boken ”Om Genus”. Genom att likna genus vid denna arena, likt gladiatorspel, slår
Connell huvudet på spiken med hur det är att forska inom genus. Inom denna
vetenskap behandlas fördomar, myter och lögner om skillnader mellan män och
kvinnor. Där behandlas uppfattningen om mäns aggressivitet och våldsbenägenhet,
om kvinnors empati och omvårdande natur. Men framför allt uppfattningen om att
dessa genusmönster är stationära och omöjliga att ändra. Detta menar Connell är fel;
att de kulturella och sociala mönstren sitter så djupt inpräntat i våra liv att de för oss
verkar naturliga, men så är det inte. Dessa mönster varierar mellan länder, kulturer
och framförallt över tid (Connell, 2009). Många av de saker som vi idag kodar som
manligt och kvinnligt har historiskt sett varit annorlunda; exempelvis var
högklackade skor något som både kavallerier och båda könen inom överklassen bar
långt innan det blev kodat som bara för kvinnor (Slate, 2014).
Genus definierar den psykologiska eller sociala skillnaden som förstärker, orsakar
eller motsvarar den biologiska uppdelningen mellan män och kvinnor (Connell,
2009). Genus handlar framförallt om de sociala relationer där individer agerar, och
är således inte ett uttryck för biologi eller en fast dikotomi. Uppläggen av det som
definierar kvinnligt och manligt är så vanliga att de kan tyckas tillhöra en slags
naturlighet, så vi tar i vardagen genus för givet. Denna syn på genusskillnader gör
att om någon går utanför dessa mönster skapar det en upprördhet. Vad som räknas
som passande genusrelaterade beteenden sprids oavbrutet, och inte alltid medvetet,
av politiker, föräldrar, kollegor, och inte minst reklam och television. Dessa bidrar
till att skapa och befästa genusskillnader genom att visa upp det som anses vara
ideala exempel på femininitet och maskulinitet. Connell menar att det inte är ett
förutbestämt tillstånd att vara kvinna eller man, utan en aktiv konstruktion (Connell,
2009).
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2.2

Representation av kön i tv

Fiske använder begreppet kön och inte genus i sin litteratur, och därför följer vi hans
terminologi i detta avsnitt.
Television är en meningsbärare och aktör av kulturellt slag. Det betyder att allt vi
ser på tv har en potentiell betydelse och att denna mening skiljer sig bland olika
sociala grupper. Fiskes uppfattning om genus är att det är kulturella och sociala
konstruktioner. Det är således det som visas på tv som är kulturellt kodat, och saker
som kläder, tal, beteende och utseende hos karaktärerna bär på en mening. Det finns
flera sätt att visa representationen av karaktärens kön, och eftersom samhällets
uppfattning om hur de ska vara varierar kan laddade diskussioner uppstå (Fiske,
1987).
Det dominerande samhällsidealet tillsammans med kulturen formar det vi ser på tv
och i annan media. Utseende, uppförande och miljö är sociala koder hämtade från
vår verklighet, och dessa koder sätts ihop med tekniska koder som ljus- och
kamerasättning, ljudläggning och klippning. Detta är grunden för att överföra
representativa koder som hjälper till att när vi uppfattar karaktärer och
händelseförlopp. När dessa koder sedan sätts i socialt accepterade sammanhang
hjälps de av ideologiska koder som exempelvis klass, individualism, kön eller
etnicitet. Sociala förhållanden produceras och reproduceras av tv-program genom att
inspireras av verkligheten och påverkas av densamma (Fiske, 1987).
En central roll inom television är representationen av människor där karaktärerna
definierar programmet. Resultatet landar ofta i att de ledande karaktärerna
marknadsför programmet, och även namnger det. Den generella strukturen i en tvserie är att tittarna får följa ett antal huvudkaraktärer och deras händelser avsnitt
efter avsnitt. Det betyder att en karaktär i en tv-serie inte bara är en individ, utan
karaktären är även skapad för att föra tv-serien framåt med sin påverkan på
handlingen. Fiske menar att karaktären får “realness och “nowness” vilket innebär
att karaktären blir aktuell och verklighetstrogen, men även att skådespelaren blir
densamma med karaktären och får ett eget liv. Detta blir ett förhållande till publiken
som dessutom suddar ut gränsen mellan verklighet och det vi ser i tv-rutan (Fiske,
1987).

2.3

Hegemonisk maskulinitet

Hegemoni är ett begrepp som kommer från grekiskans ledning eller ledarskap, och
kan inom samhällsvetenskaplig forskning användas på olika sätt. Själva begreppet
hegemoni utvecklades för att förstå hur den kapitalägande klassen i Västeuropa
kunde upprätthålla sin makt över arbetarklassen utan att använda våld. De lyckades
med detta genom att framhålla sin världsbild som den korrekta, naturliga och de
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normala. Detta gav ett tolkningsföreträde som kan ses som ett mjukt maktutövande
gentemot våldets makt.
Hegemonibegreppet har inom feministisk teori kommit att användas för att
analysera vissa former av maskulinitet. Det innebär att hegemonisk maskulinitet
förstås som en norm där de normativa egenskaperna omfattas i olika grad av olika
grupper av män, men som inte går att leva upp till. En grupp män som strävar efter
den hegemoniska maskuliniteten kan också ta del av dess fördelar i form av den
makt som hegemonin ger, trots att de själva kanske inte lever upp till idealen. En
annan grupp män, exempelvis homosexuella eller feminina, kan ses som
underordnade genom att dessa definieras som avvikare från den norm som
hegemoni innebär och som idealet strävar efter. (genus.se, 2016).

2.4

Stereotyper

Hintons (2003) teori om stereotyper listar tre viktiga komponenter som utgör en
stereotyp.
1. En grupp människor känns igen på en viss egenskap. Detta kan vara
exempelvis nationalitet, kön, etnicitet, hårfärg eller sysselsättning. På det
sättet skiljer man en grupp som besitter en viss egenskap från grupper som
inte besitter samma egenskaper.
2. Gruppen som helhet tillskrivs ytterligare egenskaper, som vanligtvis är
personlighetsdrag. Blondiner är korkade och skandinaver är långa är
exempel på dessa egenskaper.
3. När vi har konstaterat att en person har en egenskap som identifierar en viss
grupp tillskriver vi personen den stereotypa egenskapen.
Dessa stereotyper kan vara både positiva och negativa, men det som utmärker en
stereotyp är avsaknaden av hänsyn som tas till en persons individualism. När vi
träffar nya människor kategoriserar vi dem utifrån de saker som utmärker dem vid
första anblick. Det kan vara etnicitet, klädsel, hudfärg eller fysiska egenskaper
(Hinton, 2003). Det är vanligt att vi skapar stereotyper kring skillnader mellan olika
personlighetstyper, trots att likheterna egentligen är större än vad skillnaderna är.
Detta gör att vi får en felaktig uppfattning om vissa personlighetstypers plats i
samhället och hur de beter sig, då stereotyper ofta är negativt betonade.
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3

Tidigare forskning

I vår undersökning har det varit svårt att hitta tidigare forskning om genus inom
kriminalserier. Det är även brist på forskning kring attribut, och hur dessa fördelas
mellan manliga och kvinnliga karaktärer. Detta har gjort att vi utvidgat vårt synfält
och läst mycket forskning som berör andra tv-genrer och undersökningsmetoder än
de vi har tänkt undersöka.
En stor mängd studier har gjorts för att undersöka hur kvinnan framställs i olika
former av massmedia; kvinnan har undersökts i reklam, marknadsföring, film,
television och i rollen som producent och regissör. Det finns även en stor mängd
studier som har undersökt vilken effekt massmedia har på unga och hur media
skapar den världsbild som unga har, som då inkluderar förhållandet mellan män och
kvinnor och de könsroller de besitter. Trots detta finns det begränsat med forskning
om kvinnor i kriminalgenren både inom film och television. Kvinnors yrkesroller
har granskats men det finns lite forskning om kvinnliga karaktärer som tar position i
kriminaltekniska yrken och i prime-time (bästa sändningstid) television (DeTardoBora, 2009).
Television har länge associerats med att visa upp stereotypiska könsroller och
könsnormer, men trots detta har många studier visat att tittarna tycker att dessa är
utdaterade (Scharrer & Blackburn, 2018). Runt millennieskiftet skedde en
samhällsförändring som påverkade tv-berättandet, vilket införlivade en större
variation på kulturella, sexuella och lingvistiska kombinationer. Detta hjälpte till att
få ett modernare synsätt av bilden på kvinnan i televisionen (Heredia, 2016). Trots
detta kan vi se i Emons, Wester & Scheepers (2010) att både män och kvinnor
fortfarande presenteras på stereotypa sätt, och även att fler män än kvinnor är
representerade inom amerikansk fiction-tv. Detta är en misrepresentation, då det
2015 fanns ca fem miljoner fler kvinnor än män i USA (Infoplease, 2015).
En studie om manliga beteeden inom film visar ett flertal sätt som porträtteringen av
manliga karaktärer stödjer och förstärker hegemoniska mönster. Dessa mönster visar
en konstruktion av manlighet där saker som makt, aggression, risktagande,
osedlighet och en hyper-heterosexualitet värderas som otroligt viktiga (Giaccardi,
Ward, Seabrook, Manago & Lippman, 2016). Giaccardi et al. kom fram till att de
intervjupersoner som hade en hög mediekonsumtion var mer benägna att dela tron
om dessa könsroller och attityden till hegemoniska maskulinitet.
En studie på kriminalserier av DeTardo-Bora (2009) visar att män och kvinnor
framställs mindre olika än vad de trodde i sin hypotes. Studien genomfördes med
hjälp av sociokulturella variabler och könskodade attribut, och undersökte bland
annat likheter och skillnader i beteenden mellan könen, om kvinnliga eller manliga
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karaktärer varit offer för ett våldsbrott och om klädseln varit provokativ eller inte.
Trots att de manliga och kvinnliga karaktärerna porträtterades mer lika än olika så
hittade studien skillnader som påvisar att kvinnor framställs mer stereotypa än män.
Detta för att kvinnorna uppvisar attribut som vårdande, tillgiven och underordnad en
manlig auktoritet än vad de manliga karaktärerna gör.
Bakir & Palans studie från 2013 använder könskodade attribut som grund när de
undersöker genus i tv-reklam riktad till barn. De fick fram attributen genom tidigare
forskning som undersökt könsroller och identiteter, och karaktärerna analyseras med
avseende om huruvida de porträtteras i traditionellt kvinnliga eller manliga roller.
Studien definierar traditionella kvinnliga könsroller som att göra hushållssysslor, ta
hand om barn eller liknande uppgifter och de traditionella könsrollerna för män att
fatta beslut, ha ledarroll eller liknande beslutsfattande ställningstagande. Studiens
resultat visar att män är mer benägna att visa upp attribut som oberoende, aggressiv
och konkurrenskraft och kvinnor är mer benägna att visa upp attribut som värme,
vård och kärlek.
Nikolajeva (2017) använder manliga och kvinnliga attribut i relation till
barnlitteratur. Hennes schema för kvinnliga respektive manliga attribut bygger på
motsatser; exempelvis pojkars/mäns känslokalla mot flickors/kvinnors emotionella.
Dessa attribut appliceras sedan i analysen av ett flertal populära kvinnliga
bokkaraktärer, bland annat Pippi Långstrump och Jo Marsh från Unga Kvinnor. Det
Nikolajeva kommit fram till i sin analys är att kvinnliga karaktärer som uppvisar
manliga egenskaper ses som onaturliga och okvinnliga, och tvingas ofta tillbaka in i
det stereotypiskt kvinnliga. Hon tar upp som exempel Anne från Grönkulla, som i
början av romanen har övervägande manliga attribut men i slutet av romanen har
skiftat till flest kvinnliga attribut. Detta visar inte en karaktärsutveckling mot styrka
och oberoende utan en tvingad anpassning till den rådande kvinnliga stereotypen.
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4

Syfte och forskningsfrågor

Syftet med denna studie är att undersöka hur huvudkaraktärerna i Law & Order:
SVU framställs utifrån genuskodade attribut framtagna av DeTardo-Bora, Bakir &
Palan och Nikolajeva. Vi ämnar även att jämföra eventuella skillnader i hur de
manliga och de kvinnliga karaktärerna framställs och om de utmanar de traditionella
könsrollerna. Då det finns förhållandevis lite forskning inom detta område anser vi
att det är viktigt att studera detta och bidra till en bättre förståelse. Målet med vår
studie är alltså att bidra med ny kunskap och ökad förståelse för hur kvinnliga och
manliga karaktärer porträtteras i kriminalgenren.
Våra forskningsfrågor är:
o Vilka genuskodade attribut uppvisar de kvinnliga
huvudkaraktärerna i Law & Order: SVU?
o Vilka genuskodade attribut uppvisar manliga huvudkaraktärerna i
Law & Order: SVU?
o Vilka skillnader i attributen finns hos de kvinnliga respektive
manliga huvudkaraktärerna?

5

Metod

Denna studie genomfördes genom metoden kvantitativ innehållsanalys. En
kvantitativ innehållsanalys är ett sätt att analysera texter på ett systematiskt sätt, och
detta görs utifrån på förhand bestämda kategorier (Bryman, 2011). Begreppet består
av två komponenter; innehållsanalysen menar att vi undersöker innehåll i en text.
Med text menas inte bara tryckt form utan det kan vara audio, rörlig bild eller
stillbilder. Den andra komponenten är kvantitativ, vilket menas på att
undersökningen baseras på likvärdiga, och därmed jämförbara, uppgifter. Dessa
uppgifter bör vara så pass många att de kan uttryckas och analyseras i numeriska
värden. Kvantitativ innehållsanalys är ett bra verktyg för att få svar på frågan
förekomsten om olika typer av innehållskategorier i material; det kan exempelvis
handla om hur ofta eller frekvent olika kategorier förekommer (Esaiasson, Gilljam,
Oscarsson, Towns & Wägnerud, 2017).
Vi valde den metoden då den lämpade sig bra för att kvantifiera olika kategorier i ett
material, vilket gav oss möjligheten att undersöka hur många gånger ett attribut
förekom. Det gav oss även möjligheten att se om karaktärerna uppvisade
övervägande manliga eller kvinnliga attribut, eller som de utmanade de traditionella
könsrollerna genom att ha en spridning av manliga och kvinnliga attribut.
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5.1

Urval

5.1.1 Karaktärer
Tvtropes.org definierar en huvudkaraktär som “Basically, a main character is any
character who has a major purpose or role in the plot and/or interacts regularly with
main characters” (tvtropes u.å.). Med den definitionen som måttstock gjorde vi ett
urval ur de karaktärer som är huvudkaraktärer enligt lawandorder.wikia.com (u.å.)
Utifrån den listan av karaktärer valde vi att fokusera på de som titulerades som
huvudkaraktärer i två säsonger eller mer. Detta val gjordes då vi ansåg att en
karaktär som bara var med i en säsong inte skulle ge oss det underlag vi behövde för
att få en bra analys av karaktären. Efter det urvalet återstod 8 manliga och 6
kvinnliga karaktärer, vilka blev våra analysenheter. De karaktärerna är: Nick
Amaro, Rafael Barba, Olivia Benson, Alexandra Cabot, Dominick Carisi, Jr, Donald
Cragen, Dr George Huang, Monique Jeffries, John Munch, Casey Novak, Amanda
Rollins, Elliot Stabler, Odafin Tutuola, Dr Melinda Warner.
Anledningen till att vi valde att fokusera på huvudkaraktärer är för att de kan uppnå
en “realness” enligt Fiske (1987). De är aktuella och verklighetstrogna, och agerar
utifrån de samhällsnormer som råder under de tidpunkter då serien går, eftersom den
utspelar sig i nutid. Även Fiskes teori (1987) om “nowness”, där karaktärer och
skådespelare blir densamma, går att finna i serien. Exempelvis har Mariska
Hargitay, som spelar Olivia Benson, utbildat sig till krisrådgivare för våldtäktsoffer
efter att ha fått en överväldigande respons från överlevare av sexualbrott som talat
om hur mycket serien har hjälpt dom att bearbeta sitt eget trauma (Instyle, 2018).

5.1.2 Avsnitt
Urvalet av avsnitt gjordes på de avsnitt som hittills har sänts i USA. Vi valde avsnitt
där flest berörda karaktärer var med i. Var det fler än ett avsnitt med lika många
karaktärer använde vi http://gallerit.se/slumptal/ för att slumpa fram ett avsnitt. Med
hänsyn till den tiden som var avsatt för denna studie valde vi att begränsa oss till ett
avsnitt per säsong, vilket gav oss 19 avsnitt att analysera.

5.2

Analysenheter

De analysenheter vi undersökte var de 14 karaktärer som fyllde kriterierna för vad
en huvudkaraktär är. Karaktärerna analyserades scen för scen, där de enskilda
attributen bara kunde uppvisas en gång per scen; vid scenbyte var attributet nollställt
och kunde räknas igen. Flertalet attribut per scen kunde förekomma, och attributen
räknades när de uppvisades verbalt eller fysiskt.
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5.3

Variabler

Karaktärerna analyserades utifrån ett antal av de attribut som DeTardo-Bora (2009),
Bakir & Palan (2013) och Nikolajeva (2017) använt i sina studier. Attributen var på
förhand uppdelade i typiskt manliga och typiskt kvinnliga attribut. Vi valde att
behålla denna uppdelning för att kunna undersöka om karaktärerna utmanar de
typiska könsrollerna som vi skriver om i vår tidigare forskning.
Nedan följer en lista på de attribut som legat till grund för vår studie.
Manliga attribut
Tävlingsinriktad
Bestämd
Tillgiven
Självsäker
Fysiskt stark
Fysiskt aggressiv
Initiativtagande
Risktagande
Självständig
Ledarroll
Översittare
Känslokall
Skyddande

5.4

Kvinnliga attribut
Omtänksam
Utsatt för våldsbrott
Emotionellt involverad
Flörtig
Passiv
Mentalt stark
Undergiven
Objektifierande
Familjeorienterad
Självuppoffrande
Sårbar
Osjälvständig

Tillvägagångssätt

Analysen genomfördes genom att titta på varje avsnitt två gånger rakt igenom, och
vid behov upprepa vissa scener. Attributen registrerades varje gång karaktären
uppvisade dom, vilket gav en tydligare bild av vilka attribut de olika karaktärerna
uppvisade mest. Däremot gjordes registreringen av ett enskilt attribut bara en gång
per scen, men flera attribut kunde uppvisas under samma scen. Exempelvis, om en
karaktär uppvisade attributet omtänksam flera gånger under en scen registrerades det
bara vid första uppvisningen, men om karaktären även uppvisade ett annat attribut,
exempelvis familjeorienterad, under samma scen registrerades det. Karaktären
kunde alltså uppvisa ett flertal attribut under samma scen. Vid scenbyte kunde alla
attribut räknas igen, en slags “nollställning”. Med scenbyte menas när avsnittet
byter omgivning, exempelvis från polisstation till utomhus.
Materialet kommer i sin helhet att redovisas i diagram. Av de 19 avsnitt som
analyserades delade vi upp och kodade hälften var. Detta för att möjliggöra ett högre
antal analysenheter än om vi kodat allt material tillsammans.
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5.5

Reliabilitet och validitet

Reliabilitet betyder tillförlitlighet, vilket innebär att resultatet från en studie bör bli
detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt (Bryman, 2011). En studie
som håller en hög reliabilitet innehåller alltså inte några slumpmässiga eller
osystematiska fel (Esaiasson et al., 2017). Sättet vår studie är utformad på gör att
reliabiliteten blir svårare att testa; hur man tolkar olika attribut är subjektivt. Detta
har vi försökt täcka upp i vår studie genom att skriva utförliga beskrivningar av
varje attribut, och har noggrant diskuterat varje attribut och de svårigheter i
tolkandet som de skulle kunna få. Validitet i en studie innebär att de som utför en
studie faktiskt mäter det den påstår sig mäta. En bra resultatvaliditet uppnås genom
att den faktiska empirin är det som vi forskare påstår att vår undersökning ska
undersöka (Esaiasson et al., 2017).

5.6

Interkodarreliabilitetstest

Ett interkodarreliabilitetstest görs för att säkerställa att alla medverkande partier i en
studie tolkar kodschemat likadant (Esaiasson et al, 2017; Bryman. 2011). Detta test
är viktigt att göra för att reliabiliteten på studien ska bli hög, det vill säga att
resultatet ska bli detsamma om undersökningen görs på nytt. Som regel ska
reliabiliteten ligga på 80% eller högre för ett godkänt test (Bryman, 2011).
Interkodarreliabilitetstestet till vår studie genomfördes genom att slumpmässigt
välja ett avsnitt av Law & Order: SVU som gick utanför urvalet av de 19 avsnitt
som utgjorde vår analys. För att enklast kunna diskutera eventuella frågor eller
funderingar genomförde vi testet tillsammans, men vi hade varsitt kodschema och
gjorde varsin analys av samma avsnitt. Då vi satt i samma rum var det enkelt att
efter avsnittets slut diskutera de oklarheter eller frågor som uppstått under testets
gång. När vi genomförde första interkodarreliabilitetstestet hade vi endast attribut
från DeTardo-Boras (2009) studier. Vi insåg ganska snabbt att attributlistan vad
bristfällig och då fick vi leta upp mer forskning gjord med attribut. Då hittade vi
Bakir & Palan (2013) och Nikolajevas (2017) studier och kunde komplettera vår
attributslista. Därefter gjordes interkodarreliabilitetstestet om och testet blev
godkänt.

5.7

Databehandling

Efter analysens slut sammanställdes och behandlades resultaten i Numbers. Detta
för att kunna redovisa resultaten på ett överskådligt sätt med hjälp av diagram.
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5.8

Forskningsetik

Det är viktigt att tänka moraliskt och etiskt i forskning, något som Vetenskapsrådet
(2011) skriver om i God Forskningssed. Lika viktigt som moral och etik är det att
öppet redovisa metoder och resultat och att själv granska utgångspunkterna för sin
studie. Vi har eftersträvat dessa punkter genom att på ett så utförligt och transparent
sätt som möjligt redovisa tillvägagångssättet i metodavsnittet. Detta har speciellt
varit viktigt i beskrivningen av de attribut som ligger till grund för vår studie, då de i
högsta drag kan tolkas som subjektiva. Då materialet till vår studie finns tillgängligt
på iTunes utgör vår forskning ingen risk mot upphovsrättslagen, och eftersom vår
forskning ligger på fiktiva karaktärer finns ingen risk mot den enskilda individen
enligt etikprövningslagen.

6

Resultat

Vi har sammanlagt analyserat 14 karaktärer över 19 avsnitt och gjort 693
observationer. Resultaten kommer redovisas först på individnivå och sedan
redovisas det sammanlagda resultatet för de manliga karaktärerna och de kvinnliga
karaktärerna. Resultatdelen kommer därefter avslutas med en sammanställning över
samtliga karaktärer. Resultaten redovisas i exakt antal.

Nick Amaro

Figur 1. Nick Amaros manliga attribut

Figur 2. Nick Amaros kvinnliga attribut

Karaktären visade flest manliga attribut, men till skillnad från andra karaktärer fanns
det inget attribut som stack ut. Karaktären uppvisade bestämd och ledarroll fyra
gånger vardera. Sedan uppvisade han fysiskt aggressiv och initiativtagande tre
gånger. Skyddande uppvisade två gånger, medans tillgiven och fysiskt stark
uppvisades en gång vardera. Karaktären uppvisade fyra stycken kvinnliga attribut,
och de uppvisades alla en gång styck. De attributen var omtänksam, undergiven,
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familjeorienterad och sårbar. Sammanlagt hade karaktären 22 uppvisningar av
attribut.
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Rafael Barba

Figur 3. Rafael Barbas manliga attribut

Figur 4. Rafael Barbas kvinnliga attribut

Karaktären uppvisade övervägande manliga attribut. Bestämd och ledarroll
uppvisades båda sju gånger. Sedan uppvisades initiativtagande fem gånger, och
översittare två gånger. Följande attribut uppvisades en gång. Dessa var:
tävlingsinriktad, tillgiven, självsäker, risktagande, självständig och skyddande. Av
de kvinnliga attributen uppvisades omtänksam tre gånger, sårbar två gånger och
mentalt stark och självuppoffrande en gång. Karaktären hade sammanlagt 34
uppvisningar av attribut.
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Olivia Benson

Figur 5. Olivia Bensons manliga attribut

Figur 6. Olivia Bensons kvinnliga attribut

Karaktären hade övervägande manliga attribut, dock inte med lika stor marginal
som några av de andra karaktärerna. Som mest uppvisade karaktären
initiativtagande med 38 uppvisningar. Sedan uppvisade hon bestämd, med 29
uppvisningar. Ledarroll uppvisades 16 gånger, medans självsäker uppvisades 14
gånger. Sedan blev det ett hopp ner till fem uppvisningar av fysiskt stark, och
tillgiven som låg på tre uppvisningar. Fysiskt aggressiv och skyddande hade båda
två uppvisningar. En uppvisning vardera hade risktagande och självständig. Det
kvinnliga attributet hon uppvisade mest var omtänksam med 20 uppvisningar. Sedan
blev det ett hopp till sju uppvisningar av sårbar och sex uppvisningar av
objektifierande och familjeorienterad. Emotionellt involverad uppvisades tre
gånger, och utsatt för våldsbrott uppvisades två gånger. Passiv, mentalt stark och
osjälvständig uppvisades alla en gång. Karaktären hade sammanlagt 158
uppvisningar av attribut.
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Alexandra Cabot

Figur 7. Alexandra Cabot manliga attribut

Figur 8. Alexandra Cabots kvinnliga attribut

Karaktären uppvisade övervägande manliga attribut. Mest uppvisningar hade
bestämd med 14 uppvisningar och självsäker med 10 uppvisningar. Sedan kom
initiativtagande med fyra uppvisningar och självständig med två uppvisningar.
Tävlingsinriktad, tillgiven och ledarroll hade alla en uppvisning. Av de kvinnliga
attributen uppvisade hon omtänksam fem gånger och mentalt stark tre gånger.
Sårbar och osjälvständig uppvisades båda en gång styck. Karaktären hade
sammanlagt 45 uppvisningar av attribut.

Dominick Carisi Jr.

Figur 9. Dominick Carisi Jr.s manliga attribut

Figur 10. Dominick Carisi Jr.s kvinnliga attribut

Karaktären visade flest manliga attribut, men till skillnad från andra karaktärer fanns
det inget attribut som stack ut. Bestämd hade tre uppvisningar, tillgiven och
självsäker hade två uppvisningar. Initiativtagande hade en uppvisning. Av de
kvinnliga attributen uppvisade omtänksam två gånger, och objektifierad en gång.
Karaktären hade sammanlagt 11 uppvisningar av attribut.
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Donald Cragen

Figur 11. Donald Cragens manliga attribut

Figur 12. Donald Cragens kvinnliga attribut

Karaktären uppvisade övervägande manliga attribut. Det som uppvisades mest var
initiativtagande som uppvisades 20 gånger. Efter det kom ledarroll och bestämd på
14 uppvisningar. Tillgiven, översittare, känslokall och skyddande hade alla en
uppvisning var. Av de kvinnliga attributen uppvisade karaktären mest omtänksam,
med sex uppvisningar. Sedan visade karaktären två uppvisningar av osjälvständig
och en uppvisning av passiv. Karaktären hade sammanlagt 61 uppvisningar av
attribut.

Dr George Huang

Figur 13. Dr George Huangs manliga attribut

Figur 14. Dr George Huangs kvinnliga attribut

Karaktären uppvisade övervägande manliga attribut. Mest uppvisade karaktären
bestämd, med 13 uppvisningar. Självsäker hade sex uppvisningar, och ledarroll
hade fem uppvisningar. Initiativtagande hade tre uppvisningar, och självständig och
skyddande uppvisades en gång var. Det enda kvinnliga attributet karaktären
uppvisade är omtänksam, som uppvisades tre gånger. Karaktären hade sammanlagt
32 uppvisningar av attribut.
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Monique Jeffries

Figur 15. Monique Jeffries manliga attribut

Figur 16. Monique Jeffries kvinnliga attribut

Karaktären uppvisade bara manliga attribut. Sex gånger visades bestämd,
initiativtagande och ledarroll uppvisades båda två gånger, och självsäker
uppvisades en gång. Karaktären hade sammanlagt 11 uppvisningar av attribut.

John Munch

Figur 17. John Munchs manliga attribut

Figur 18. John Munchs kvinnliga attribut

Karaktären visade övervägande manliga attribut. Det högst uppvisade attributet var
bestämd med 22 uppvisningar. Sedan kom initiativtagande med 9 uppvisningar, och
ledarroll med sju uppvisningar. Självsäker och översittare hade båda fyra
uppvisningar. Av de kvinnliga attributen uppvisade karaktären omtänksam tre
gånger, och passiv och sårbar uppvisades en gång. Sammanlagt hade karaktären 51
uppvisningar av attribut.
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Casey Novak

Figur 19. Casey Novak manliga attribut

Figur 20. Casey Novaks kvinnliga attribut

Karaktären uppvisade övervägande manliga attribut. Mest uppvisade karaktären
bestämd med 13 uppvisningar. Sedan blev det ett hopp ner till fyra uppvisningar av
självsäker och initiativtagande. Karaktären uppvisade ledarroll två gånger, och
tävlingsinriktad en gång. Av de kvinnliga attributen visade karaktären endast
attributen omtänksam och mentalt stark med två respektive en uppvisning.
Karaktären hade sammanlagt 27 uppvisningar av attribut.

Amanda Rollins

Figur 21. Amanda Rollins manliga attribut

Figur 22. Amanda Rollins kvinnliga attribut

Karaktären uppvisade övervägande manliga attribut. Som mest uppvisade
karaktären bestämd med nio uppvisningar. Sedan kom initiativtagande med fyra
uppvisningar. Ledarroll hade tre uppvisningar, och skyddande uppvisades två
gånger. Självsäker uppvisades en gång. Av de kvinnliga attributen uppvisades
omtänksam mest, med tre uppvisningar. Följande attribut uppvisades en gång. Dessa
var: utsatt för våldsbrott, emotionellt involverad, mentalt stark, objektifierande,
familjeorienterad och sårbar. Karaktären hade sammanlagt 28 uppvisningar av
attribut.
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Elliot Stabler

Figur 23. Elliot Stablers manliga attribut

Figur 24. Elliot Stablers kvinnliga attribut

Karaktären uppvisade övervägande manliga attribut. De högst uppvisade var
bestämd, initiativtagande och självständig på 27, 24 och 21 uppvisningar.
Självsäker och fysisk stark uppvisades fem respektive sju gånger. Ledarroll och
översittare uppvisades fyra gånger, och fysiskt aggressiv och skyddande uppvisades
tre gånger. Tillgiven och känslokall uppvisades två gånger, medans tävlingsinriktad
och risktagande uppvisades en gång. Det kvinnliga attributet som uppvisades mest
var omtänksam, med 13 uppvisningar. Nästkommande attribut uppvisades två
gånger vardera. Det var attributen emotionellt involverad, mentalt stark,
familjeorienterad och sårbar. Utsatt för våldsbrott, flörtig och passiv uppvisades
alla en gång styck. Sammanlagt har karaktären 128 uppvisningar av attribut.
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Odafin Tutuola

Figur 25. Odafin Tutuolas manliga attribut

Figur 26. Odafin Tutuolas kvinnliga attribut

Karaktären uppvisade övervägande manliga attribut, där bestämd och
initiativtagande är mest framträdande med 17 respektive 19 uppvisningar. Sedan
kom ett stort hopp, då han endast uppvisade fysisk aggressiv fyra gånger och
ledarroll tre gånger. Självsäker och översittare uppvisades två gånger vardera,
medans tillgiven, fysisk stark och självständig bara uppvisades en gång styck. De
enda kvinnliga attribut han uppvisade var omtänksam och utsatt för våldsbrott, på
fyra respektive en uppvisning. Sammanlagt hade karaktären 55 uppvisningar av
attribut.

Dr. Melinda Warner

Figur 27. Dr Melinda Warners manliga attribut

Figur 28. Dr Melinda Warners kvinnliga attribut

Karaktären visade flest manliga attribut, men till skillnad från andra karaktärer fanns
det inget attribut som sticker ut. Det mest uppvisade attributet var bestämd, som
uppvisades sex gånger. Sedan kom ledarroll med fem uppvisningar, och självsäker
med fyra uppvisningar. Tillgiven och initiativtagande hade båda två uppvisningar.
På en uppvisning hade vi självständig. Det enda kvinnliga attributet karaktären
uppvisade var omtänksam, som uppvisades en gång. Karaktären hade sammanlagt
21 uppvisningar av attribut.
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Alla manliga karaktärer

Figur 29. Alla manliga karaktärers manliga attribut

Figur 30. Alla manliga karaktärers kvinnliga
attribut

De manliga karaktärerna uppvisade övervägande manliga attribut. De attributen som
uppvisades flest gånger var bestämd med 107 uppvisningar och initiativtagande
med 84 uppvisningar. Sedan är det ett stort hopp till nästa attribut, som var ledarroll
med 44 uppvisningar. Attributen självständig och självsäker hade 24 respektive 21
uppvisningar. Översittare hade 13 uppvisningar, och fysiskt aggressiv hade 10
uppvisningar. Fysiskt stark hade nio uppvisningar och skyddande och tillgiven hade
åtta respektive sju uppvisningar. Känslokall och risktagande hade båda tre
uppvisningar, och minst uppvisat var tävlingsinriktad med två uppvisningar. Av de
kvinnliga attributen uppvisades omtänksam flest gånger, med 44 uppvisningar.
Sedan var ett stort hopp ner till attributet sårbar, som uppvisades sex gånger.
Passiv, mentalt stark och familjeorienterad hade alla tre uppvisningar och utsatt för
våldsbrott, emotionellt involverad och osjälvständig hade två uppvisningar. En
uppvisning vardera hade flörtig, undergiven, objektifierande och självuppoffrande.
Sammanlagt hade de manliga karaktärerna 403 uppvisningar av attribut.

25

Alla kvinnliga karaktärer

Figur 31. Alla kvinnliga karaktärers manliga attribut Figur 32. Alla kvinnliga karaktärers kvinnliga
attribut

De kvinnliga karaktärerna uppvisade övervägande manliga attribut. Högst
uppvisande var bestämd med 77 uppvisningar, och sedan var initiativtagande med
54 uppvisningar. Självsäker hade 34 uppvisningar och ledarroll hade 29
uppvisningar. Tillgiven och fysiskt stark hade sex respektive fem uppvisningar,
medan självständig och skyddande båda hade fyra uppvisningar. På två
uppvisningar vardera låg tävlingsinriktad och fysiskt aggressiv medans risktagande
bara hade en uppvisning. Det kvinnliga attributet som uppvisades mest var
omtänksam, med 31 uppvisningar. Sedan uppvisades sårbar 10 gånger.
Familjeorienterad och objektifierande hade båda sju uppvisningar, och mentalt
stark hade sex uppvisningar. Emotionellt involverad hade fyra uppvisningar, och
utsatt för våldsbrott och osjälvständig hade båda tre uppvisningar. Ett attribut hade
en uppvisning, och det var attributet passiv. Sammanlagt hade de kvinnliga
karaktärerna 290 uppvisningar av attribut.
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Samtliga karaktärer

Figur 33. Samtliga karaktärers manliga attribut

Figur 34. Samtliga karaktärers kvinnliga attribut

Det attributet som samtliga karaktärer visade högst var bestämd med 184
uppvisningar, och det näst högsta var initiativtagande med 138 uppvisningar.
Ledarroll hade 73 uppvisningar, och självsäker hade 55 uppvisningar. Sedan blev
ett hopp ner till attributet självständig som hade 28 uppvisningar, och sedan ner till
fysiskt stark som hade 14 uppvisningar. Tillgiven och översittare hade båda 13
uppvisningar, och fysiskt aggressiv och skyddande hade båda 12 uppvisningar.
Tävlingsinriktad och risktagande hade båda fyra uppvisningar, och känslokall hade
tre uppvisningar. Av de kvinnliga attributen hade omtänksam med mycket marginal
högst uppvisningar, med 74 uppvisningar. Sedan var ett hopp till sårbar med 16
uppvisningar, och familjeorienterad med 10 uppvisningar. Närliggande
uppvisningar hade mentalt stark, objektifierande och emotionellt involverad med
respektive nio, åtta och sex uppvisningar. Fem uppvisningar vardera hade utsatt för
våldsbrott och osjälvständig. Passiv hade fyra uppvisningar, medan flörtig,
undergiven och självuppoffrande alla hade en uppvisning var. Sammanlagt hade
samtliga karaktärer 693 uppvisningar av attribut.
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7

Analys

I resultatet fann vi att det Connell (2009) skriver om det statiska genusmönstret att
män är aggressiva och våldsbenägna medan kvinnor är empatiska och omvårdande
stämde in delvis. Vi kan se att de manliga karaktärerna i vår studie är mer
våldsbenägna än de kvinnliga karaktärerna, men de uppvisar även kvinnliga attribut
som exempelvis omtänksam och sårbar. Som exempel ser vi att de manliga
karaktärerna har fler uppvisningar av attributet omtänksam än vad de kvinnlig
karaktärerna har, och generellt uppvisar de manliga karaktärerna även fler kvinnliga
attribut än vad de kvinnliga karaktärerna gör. Vi ser även på de kvinnliga
karaktärerna att detta genusmönster bara stämmer delvis; de har ett högt uppvisande
av attributen omtänksam och sårbar, men också desto fler uppvisningar av
exempelvis manliga attributen bestämd och initiativtagande. Detta visar, i enlighet
med Connell (2009), att genusmönstret inte är statiskt och omöjligt att ändra på.
Resultatet visar delar av hegemonisk maskulinitet, som enligt Giaccardi et al, (2009)
är förkroppsligande av stereotypiska maskulina normer och värderingar som tar sig
uttryck i attribut som aggression, makt och dominans. Dessa delar tar sig uttryck i
makt och dominans i vissa scener där en eller flera manliga karaktärer arbetar
tillsammans. Trots detta visar resultatet även tillfällen hos samma karaktärer då den
hegemoniska maskuliniteten inte kommer till uttryck, utan det framkommer istället
attribut som exempelvis omtänksam. Däremot kan vi se vissa drag av hegemonisk
maskulinitet hos de kvinnliga karaktärerna, då de har en så pass överrepresentation
av manliga attribut. Detta skulle kunna vara ett resultat av konformitet till gruppen;
att de manliga attributen är de som eftersträvas och de som är normen.
Det som Hinton (2003) kallar för viktiga komponenter som utgör en stereotyp,
nämligen att vissa karaktärer känns igen på en viss egenskap, är i vår studie i form
av attribut som kan beskrivas som personlighetsdrag. Detta stämmer väl överens
med vissa manliga karaktärer i studien som uppvisar stereotypiska drag. De drag
som främst visas upp i stereotypiska former är översittare och vissa situationer av
fysiskt stark och fysiskt aggressiv. De situationer som de fysiska attributen hamnar
under stereotypiskt beteende är exempelvis att den manliga karaktären sparkar in
dörrar. De kvinnliga karaktärerna uppvisar inte samma könsstereotypiska beteenden
som de manliga karaktärerna; de är lika bestämda och initiativtagande som sina
manliga kollegor och framställs inte som passiva eller objektifierande.
Resultaten från vår studie visar att likheten mellan de kvinnliga och manliga
karaktärerna är större än skillnaderna. Både de kvinnliga och manliga karaktärerna
har exempelvis högt uppvisande av attribut som bestämd, initiativtagande, ledarroll
och omtänksam. Detta är i enhet med DeTardo-Boras (2009) studie, som också kom
fram till att det fanns fler likheter än skillnader mellan de karaktärer som studerats.
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Där resultaten från vår studie dock skiljer sig från DeTardo-Bora (2009) är i frågan
om flörtande och sexualitet. DeTardo-Bora (2009) kom fram till att de kvinnliga
karaktärerna i något större utsträckning än de manliga karaktärerna uppvisade ett
flörtigt beteende. I vår studie däremot, uppvisade ingen av de kvinnliga karaktärerna
i vår studie attributet flörtig, och bara en av de manliga karaktärerna.
De kvinnliga karaktärerna har fler uppvisningar av attribut som initiativtagande
eller ledarroll än de attribut som klassas som traditionellt kvinnliga. Detta är i
motstridelse till det som Bakir & Palan (2013) kom fram till i sin studie om
könsroller inom tv-reklam. Där hade kvinnorna ett högt uppvisande av attribut som
Bakir & Palan (2013) döpt till värme och vårdande och ett lågt uppvisade av
attributen oberoende och aggressiv. Det som däremot stämmer överens med Bakir &
Palans (2013) studie är hur de manliga karaktärerna porträtterades. I deras studie
visade männen högt av attributen oberoende och aggressiv, något som vi känner
igen från vår studie. Attributet oberoende finns dock inte med hos oss, men går att
likställas med attributet självständig. En annan aspekt som skiljer sig från Bakir &
Palan (2013) är att de manliga karaktärerna i vår studie har höga uppvisningar av
omtänksam, vilket kan likställas med attributet vårdande.

8

Svar på forskningsfrågor

Denna studie syftade att undersöka hur huvudkaraktärerna framställdes utifrån vår
lista på könskodade attribut, och även vilka skillnader i dessa attribut som fanns
mellan de kvinnliga och manliga karaktärerna. Analysen genomfördes utifrån
genusteori, hegemonisk maskulinitet, representation och stereotyper.

8.1

Forskningsfråga 1

För att besvara forskningsfråga 1 tittade vi både på de kvinnliga karaktärerna som
individer, och sedan sammanställde de resultat vi fick för att få fram hur de såg ut
som grupp.
Vi fann att de två högst uppvisade attributen hos de kvinnliga karaktärerna som
grupp var bestämd och initiativtagande. Dessa attribut är båda manligt kodade.
Attribut som även hade ett högt antal uppvisningar var självsäker, ledarroll och
omtänksam. Endast attributet omtänksam är ett kvinnligt kodat attribut; de andra är
manligt kodade. De sex kommande attribut hade mellan fem och tio uppvisningar,
vilket är ett stort hopp från de föregående attributen. De attributen är tillgiven,
fysiskt stark, mentalt stark, objektifierande, familjeorienterad, sårbar. Av de
attributen är det bara fysiskt stark och tillgiven som är manligt kodade. Det största
antalet attribut hade mycket låga antal uppvisningar, och var väldigt jämna mellan
manligt och kvinnligt kodade. De attributen var tävlingsinriktad, fysiskt aggressiv,
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risktagande, självständig, skyddande, utsatt för våldsbrott, emotionellt involverad,
passiv, osjälvständig. Det fanns även ett antal attribut som de kvinnliga karaktärerna
inte uppvisade alls, och även de var nästan jämnt fördelade mellan manligt och
kvinnligt. De attributen var översittare, känslokall, flörtig, undergiven och
självuppoffrande.
Av de sex kvinnliga karaktärer som analyserats var det tre stycken som visade
liknande mönster i spridningen och uppvisandet av attribut. Dessa karaktärer var
Olivia Benson, Alexandra Cabot och Amanda Rollins. Sett till de tre stack dock
Olivia Benson ut i antalet attribut, vilket är ett resultat av att hon var med i fler antal
avsnitt än de andra.
Resterande tre karaktärer hade både ett lågt antal attribut och få uppvisningar av
dessa attribut, vilket är ett resultat av att de är med i färre analyserade avsnitt. Dessa
karaktärer var Monique Jeffries, Casey Novak och Dr Melinda Warner. Av dessa tre
stack Monique Jeffries ut på grund av låg spridning och få uppvisningar. Detta i
korrelation till de få analyserade avsnitt hon deltog i, och vi uppskattar även att hon
var väldigt lite delaktig i dessa avsnitt.

8.2

Forskningsfråga 2

För att besvara forskningsfråga 2 valde vi ett likadant tillvägagångssätt som för de
kvinnliga karaktärerna, nämligen att titta på dem först som individer, och sedan
sammanställde de resultat vi fick för att få fram hur det såg ut som grupp.
Vi fann att de två högst uppvisade attributen hos de manliga karaktärerna som grupp
var bestämd och initiativtagande, som båda är manligt kodade. Andra attribut med
ett högt antal uppvisningar var självsäker, självständig, ledarroll och omtänksam.
Av dessa var endast attributet omtänksam ett kvinnligt kodat attribut; de andra är
manligt kodade. Nästkommande attribut har lägre antal uppvisningar, och dessa är
tillgiven, fysiskt stark, fysiskt aggressiv, översittare, skyddande och sårbar. De är
alla manliga attribut, förutom attributet sårbar. Det största antalet attribut hade
väldigt låga uppvisningar. Dessa var tävlingsinriktad, risktagande, känslokall, utsatt
för våldsbrott, emotionellt involverad, flörtig, passiv, mentalt stark, undergiven,
objektifierande, familjeorienterad, självuppoffrande och osjälvständig. Merparten
av de sistnämnda attributen är kvinnligt kodade. Hos de manliga karaktärerna
uppvisades alla attribut minst en gång.
Av de åtta analyserade manliga karaktärerna är det en karaktär, Elliot Stabler, som
sticker ut. Han uppvisade flest antal attribut och även högst uppvisningar av dessa
attribut. Trots att han inte var med i flest antal avsnitt av de manliga karaktärerna
uppskattar vi att han var med väldigt mycket i de avsnitten. Fyra av karaktärerna
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uppvisade ett liknande mönster i antalet attribut och uppvisningar av attributen.
Dessa karaktärer var Nick Amaro, Rafael Barba, Donald Cragen och Odafin
Tutuola. Trots att det skiljer mycket i antalet avsnitt dessa karaktärer var med i kan
vi se att vissa karaktärer framställs som mer utvecklade. Exempelvis var Rafael
Barba bara med i fyra avsnitt men hade fler antal attribut än Donald Cragen, som
var med i 13 avsnitt. Resterande tre karaktärer hade ett lågt antal attribut, trots att
även de skiljer sig i antal avsnitt de var med i. Dessa karaktärer var Dominic Carisi
Jr., Dr George Huang och John Munch.

8.3

Forskningsfråga 3

I vår studie fann vi att det fanns en skillnad mellan antalet attribut hos de kvinnliga
respektive manliga karaktärerna. De manliga karaktärerna uppvisade fem attribut
mer än vad de kvinnliga karaktärerna gjorde; översittare, känslokall, flörtig,
undergiven och självuppoffrande. Denna skillnad fanns inte bara i antalet attribut,
utan även antalet uppvisningar av dessa attribut; de kvinnliga karaktärerna hade 290
uppvisningar á 20 attribut, medans de manliga karaktärerna hade 403 uppvisningar á
25 attribut.
Vi kunde även utläsa att antalet uppvisningar uppdelat mellan kvinnliga och
manliga kodade attribut såg olika ut för de kvinnliga och manliga karaktärerna. Av
de totalt 290 uppvisningar som de kvinnliga karaktärerna hade var 72 stycken (ca
25%) på de kvinnligt kodade attributen. Detta betyder att de hade 218 (ca 75%)
uppvisningar av manliga attribut. De manliga karaktärerna hade av sina totala 403
uppvisningar bara 68 stycken (ca 17%) uppvisningar av de kvinnligt kodade
attributen, och 335 stycken (ca 83%) uppvisningar av de manligt kodade attributen.
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Diskussion och sammanfattning

Det är tydligt att delar av resultatet i vår studie stämmer överens med det tidigare
forskning har kommit fram till, men det finns även markanta skillnader. Då
karaktärerna uppvisar attribut från både de typiskt kvinnliga och typiskt manliga går
de ifrån stereotypisering och hegemonisk maskulinitet. Med det sagt visar resultaten
att både de manliga och kvinnliga karaktärerna har en mer välrundad fördelning av
attribut än tidigare. Vi kan dock inte bortse från att det fortfarande är övervägande
de manliga attributen som dominerar, och att det fortfarande finns utrymme för en
mer jämlik karakterisering utifrån ett genusperspektiv.
Inom ramen för porträttering av kriminalyrket i media är det vissa attribut som är
mer “värda” än andra, attribut som behövs för att karaktärer ska kunna utföra sitt
yrke. Attributen är till stor del manlig kodade, då män traditionellt sett varit
överrepresenterade i kriminalgenren. I vår studie är det de manliga attributen
bestämd, initiativtagande, ledarroll och självsäker som är överrepresenterade. Vi
tror att detta är en stor anledning till att studiens resultat ser ut som det gör; det är de
attribut som vi anser till stor del krävs för att utföra yrket. Kriminalserier har
traditionellt sett varit av män, med män, för män och trots att detta ändrats under de
senaste ca 20 åren lever fortfarande många av de gamla traditionerna och koncepten
kvar.
Att det kvinnliga attributet med högst uppvisningar är omtänksam tror inte vi är
någon tillfällighet; Law & Order: SVU har en annan sorts kontakt med brottsoffer
än vad många andra kriminalserier har. En stor bidragande faktor tror vi även är
seriens premiss, alltså att den handlar om sexualbrott. Då merparten av de
brottsoffer som detektiverna i serien pratar med är offer för sexualbrott krävs det ett
annat bemötande än vid andra typer av brott. Man kan inte prata med en person som
blivit utsatt för exempelvis ett personrån på samma sätt som en person som har
blivit utsatt för ett sexualbrott. Som exempel finns det situationer under seriens gång
när detektiver från andra enheter haft kontakt med brottsoffer, och de hade ett helt
annat bemötande än vad de detektiverna från SVU-enheten hade, vilket skapade
friktion mellan karaktärerna.
Då det inte gjorts mycket tidigare forskning på kriminalserier med könskodade
attribut kan vi inte jämföra det resultat vi fått fram med annan forskning. Det
betyder att vi inte kan göra större jämförelser eller slutsatser än de vi redan gjort,
utan vår studie är istället en bra grund för nästkommande forskare som då kan dra
större slutsatser än vad vi har kunnat. Eftersom vi har tittat på en serie kan vi inte
generalisera utan vi kan bara berätta hur det ser ut i vår studie och varför vi tror det
ser ut som det gör.
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Metodkritik

Att ha ett bra kodschema är grunden till en bra undersökning, och i vår studie är det
extra viktigt då tolkning av attribut är väldigt subjektivt. Vi har flertalet gånger
arbetat om våra beskrivningar så att det ska vara glasklara inte bara för oss, utan
även för reliabilitetens skull. Under analysen upptäckte vi båda att det fanns vissa
attribut som tidigare forskning inte hade tagit upp men som vi kände hade varit
viktiga att ha med. Hade denna upptäckt gjorts tidigare under arbetets gång hade vi
kunnat lägga till de attributen i analysen.
En erfarenhet vi fick efter den genomförda analysen var att vår studie hade blivit
hjälpt av att analysera lika många avsnitt för alla karaktärer. Detta hade gjort det
möjligt att få en mer representativ analys, då antalet uppvisningar på varje karaktär
antagligen hade varit mer jämn. Dels hade det varit lättare att jämföra skillnader och
likheter mellan de kvinnliga och manliga karaktärerna som grupp, men även att
utforska hur individuella karaktärer porträtteras lika eller olika.
Efter genomförd analys inser vi att vi kunde ha sett ett rikligare material för att
kunna göra en bättre analys, då några av attributen hade väldigt få uppvisningar.
Dock kände vi att för att kunna få den representationen av de attributen hade vi
behövt analysera ett så pass rikligt material att tiden som var avsatt för studien inte
räckt till. Efter analysen gjorde vi bedömningen att vi hade behövt se cirka 10
avsnitt per säsong för att alla attribut skulle få en bra representation.
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Förslag till vidare forskning

Inför vidare forskning skulle detta ämne vara hjälpt av att göra en mer omfattande
studie. Ett sätt att göra det på hade kunna vara att göra en jämförelse mellan två
serier; en produktion utan kommersiellt intresse, exempelvis public service, och en
produktion med kommersiellt intresse. Detta för att produktioner inom public
service har ett uttalat ansvar att agera för jämställdhet (källa). Ett annat sätt hade
varit att välja ett större antal serier att jämföra mellan. Med så pass många olika
karaktärer hade jämförelser både inom och mellan serierna varit väldigt intressant.
En annan väg att gå för vidare forskning är att göra en jämförelse över tid; hur
utvecklas karaktären och de attribut hen uppvisar under seriens gång. Denna aspekt
hade varit speciellt intressant för en serie som pågår i väldigt många år och
säsonger.
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Bilaga 1
Fullständig attributlista med beskrivningar.
Manliga attribut
Tävlingsinriktad
Personen visar ett behov av att vinna i olika moment, exempelvis klara upp flest fall.
Bestämd
Personen kommunicerar på ett tydligt sätt hens tankar, känslor eller tycke i en given
situation. Ska inte förväxlas med delgiven information som är kompetensbelagd.
Tillgiven
Personen visar ömhet mot sin familj eller personer som står hen nära.
Självsäker
Personen har en tro på sig själv, sin skicklighet och sina kunskaper och vågar stå för
dem.
Fysiskt stark
Personen visar sin fysiska styrka genom att exempelvis sparka in en dörr eller lyfta
något tungt. Personen ska uppvisa en fysisk ansträngning vid tillfället.
Fysisk aggressiv
Personen uppvisar en fysisk aggressivitet, både provocerad och oprovocerad.
Exempel på detta kan vara karaktären slår någon, kastar något i väggen eller smäller
i en dörr.
Initiativtagande
Personen visar initiativförmåga och tar aktiva beslut i situationer, exempelvis
föreslår sätt att gå vidare på.
Risktagande
Personen utsätter sig själv eller andra för obefogade fysiska eller psykiska risker.
Självständig
Personen är oberoende andra människor; agerar efter sitt eget huvud utan att
ständigt fråga andra till råds.
Ledarroll
Personen tar styrning över en situation och delegerar vid behov uppgifter till andra.
Översittare
Personen ser sig själv som bättre än människor/människa i sin omgivning, och visar
tydligt det i sin behandling av den/dem.
Känslokall
Personen visar ogärna sina känslor, visar brist på empati.
Skyddande
Personen skyddar andra människor från fysiska faror, exempelvis ta en kula för
någon.
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Kvinnliga attribut
Omtänksam
Personen visar hänsyn för andra människor och tar hand om andra som är i utsatta
situationer.
Utsatt för våldsbrott
Personen blir utsatt för oprovocerat våld. Kan vara både i arbetet eller utanför
arbetet.
Emotionellt involverad
Personen har svårt att släppa en känsloladdad situation/händelse. Lägger mer tid på
en situation än vad som ingår i hens arbete. Exempelvis tar med ett brottsoffer på
lunch, eller spenderar sin personliga tid med hen.
Flörtig
Personen använder sin charm för personlig eller professionell vinning.
Passiv
Personen tar inga egna initiativ när tillfälle finns.
Mentalt stark
Personen visar att den står emot yttre påverkan i utsatta situationer.
Undergiven
Personen rättar sig efter vad någon annan vill eller tycker. Säger inte emot.
Objektifierande
Personen blir sedd som ett objekt av en annan karaktär.
Familjeorienterad
Personen visar hängivenhet till sin familj. Med familj menas föräldrar, syskon,
partner eller barn.
Självuppoffrande
Personen sätter andras välmående före sitt eget. Exempelvis åsidosätter sina egna
skador för att ta hand om någon annans.
Sårbar
Personen visar sig känslosam och svag.
Osjälvständig
Personen är beroende andra människor; förmår inte göra saker på egen hand utan
behöver hjälp, stöd eller instruktioner.
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Bilaga 2
Kodblankett
Karaktär

V1

Manliga attribut

Kort beskrivning av manliga attribut

Tävlingsinriktad

Personen visar ett behov av att vinna i olika moment,
exempelvis klara upp flest fall.

Personen kommunicerar på ett tydligt sätt hens tankar,
känslor eller tycke i en given situation. Ska inte förväxlas
med delgiven information som är kompetensbelagd.

V2

Bestämd

V3

Tillgiven

Personen visar ömhet mot sin familj eller personer som
står hen nära.

V4

Självsäker

Personen har en tro på sig själv, sin skicklighet och sina
kunskaper och vågar stå för dem.

V5

Fysiskt stark

V6

Fysisk aggressiv

V7

Initiativtagande

Personen visar sin fysiska styrka genom att exempelvis
sparka in en dörr eller lyfta något tungt. Personen ska
uppvisa en fysisk ansträngning vid tillfället.

Personen uppvisar en fysisk aggressivitet, både provocerad
och oprovocerad. Exempel på detta kan vara karaktären
slår någon, kastar något i väggen eller smäller i en dörr.

Personen visar initiativförmåga och tar aktiva beslut i
situationer, exempelvis föreslår sätt att gå vidare på.
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V8

Risktagande

Personen utsätter sig själv eller andra för obefogade
fysiska eller psykiska risker.

V9

Självständig

Personen är oberoende andra människor; agerar efter sitt
eget huvud utan att ständigt fråga andra till råds.

V10

Ledarroll

Personen tar styrning över en situation och delegerar vid
behov uppgifter till andra.

Personen ser sig själv som bättre än människor/människa i
sin omgivning, och visar tydligt det i sin behandling av
den/dem.

V11

Översittare

V12

Känslokall

V13

Skyddande

Personen skyddar andra människor från fysiska faror,
exempelvis ta en kula för någon.

Kvinnliga attribut

Kort beskrivning av kvinnliga attribut

V14

Omtänksam

Personen visar hänsyn för andra människor och tar hand
om andra som är i utsatta situationer.

V15

Utsatt för
våldsbrott

V16

Emotionellt
involverad

Personen visar ogärna sina känslor, visar brist på empati.

Personen blir utsatt för oprovocerat våld. Kan vara både i
arbetet eller utanför arbetet.

Personen har svårt att släppa en känsloladdad situation/
händelse. Lägger mer tid på en situation än vad som ingår i
hens arbete. Exempelvis tar med ett brottsoffer på lunch,
eller spenderar sin personliga tid med hen.
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V17

V18

V19

V20

V21

V22

Flörtig

Passiv

Mentalt stark

Undergiven

Objektifierande

Familjeorienterad

Personen har svårt att släppa en känsloladdad situation/
händelse. Lägger mer tid på en situation än vad som ingår i
hens arbete. Exempelvis tar med ett brottsoffer på lunch,
eller spenderar sin personliga tid med hen.

Personen har svårt att släppa en känsloladdad situation/
händelse. Lägger mer tid på en situation än vad som ingår i
hens arbete. Exempelvis tar med ett brottsoffer på lunch,
eller spenderar sin personliga tid med hen.

Personen har svårt att släppa en känsloladdad situation/
händelse. Lägger mer tid på en situation än vad som ingår i
hens arbete. Exempelvis tar med ett brottsoffer på lunch,
eller spenderar sin personliga tid med hen.

Personen har svårt att släppa en känsloladdad situation/
händelse. Lägger mer tid på en situation än vad som ingår i
hens arbete. Exempelvis tar med ett brottsoffer på lunch,
eller spenderar sin personliga tid med hen.

Personen har svårt att släppa en känsloladdad situation/
händelse. Lägger mer tid på en situation än vad som ingår i
hens arbete. Exempelvis tar med ett brottsoffer på lunch,
eller spenderar sin personliga tid med hen.

Personen har svårt att släppa en känsloladdad situation/
händelse. Lägger mer tid på en situation än vad som ingår i
hens arbete. Exempelvis tar med ett brottsoffer på lunch,
eller spenderar sin personliga tid med hen.
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V23

V24

V25

Självuppoffrande

Sårbar

Osjälvständig

Personen har svårt att släppa en känsloladdad situation/
händelse. Lägger mer tid på en situation än vad som ingår i
hens arbete. Exempelvis tar med ett brottsoffer på lunch,
eller spenderar sin personliga tid med hen.

Personen har svårt att släppa en känsloladdad situation/
händelse. Lägger mer tid på en situation än vad som ingår i
hens arbete. Exempelvis tar med ett brottsoffer på lunch,
eller spenderar sin personliga tid med hen.

Personen är beroende andra människor; förmår inte göra
saker på egen hand utan behöver hjälp, stöd eller
instruktioner.
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Bilaga 3
Kodschema
V1 Tävlingsinrikad
1.
2.

0
1

V2 Bestämd
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

V3 Tillgiven
01.
02.
03.
04.

0
1
2
3

V4 Självsäker
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

V5 Fysiskt stark
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

0
1
2
3
4
5
6
7

V6 Fysiskt aggressiv
01.
02.
03.
04.
05.

0
1
2
3
4

V7 Intiativtagande
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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V8 Risktagande
01. 0
02. 1
V9 Självständig
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

V10 Ledarroll
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

V11 Översittare
01.
02.
03.
04.
05.

0
1
2
3
4

V12 Känslokall
01. 0
02. 1
03. 2
V13 Skyddande
01.
02.
03.
04.

0
1
2
3

V14 Omtänksam
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V15 Utsatt för
våldsbrott
01. 0
02. 1
03. 2
V16 Emotionellt
involverad
01.
02.
03.
04.

0
1
2
3

V17 Flörtig
01. 0
02. 1
V18 Passiv
01. 0
02. 1
V19 Mentalt stark
01.
02.
03.
04.

0
1
2
3

V20 Undergiven
01. 0
02. 1
V21 Objektifierande
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

0
1
2
3
4
5
6
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V22 Familjeorienterad
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

0
1
2
3
4
5
6

V23 Självuppoffrande
01. 0
02. 1
V24 Sårbar
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

0
1
2
3
4
5
6
7

V25 Osjälvständig
01. 0
02. 1
03. 2
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