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skolans mål om att elever ska uppmuntras att finna sin unika egenart utan fördomar om 

kvinnligt och manligt och påverkar deras bild av hur flickor och pojkar bör vara.  
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1 Inledning 
” You will never know what it is like to be a girl” (Yorkey, 2017, 13 reasons why).  

Ovanstående uttalas av Hannah Baker i serien 13 Reasons Why i en konversation mellan 

karaktärerna Hannah Baker och Clay Jensen. Märk väl att karaktärerna är en flicka och 

en pojke, för det är väsentligt i sammanhanget. Tv-serien 13 Reasons Why är ett 

ungdomsdrama baserat på en roman med samma namn skriven av Jay Asher och 

innehåller många tunga teman såsom sexuella trakasserier, sexuella övergrepp, 

depressioner och självmord. Beach et. al. (2016) diskuterar vad som värderas som 

kvalitet i ungdomslitteratur och menar att karaktärers tankar, känslor och dialoger ska 

vara autentiska och skilja dessa från andra karaktärers (s. 47). Eftersom serien 

framställer vardagliga tankar och känslor som är centrala för en tonåring utifrån flera 

olika karaktärer är serien väsentlig att arbeta med i gymnasieskolan. 

Ytterligare en anledning till att lyfta serien i ett undervisningssammanhang är att 

det med fördel går att uppmärksamma de könsroller som generellt finns i film och tv-

serier. Filmer och tv-serier kan nämligen ses som en bidragande faktor till en 

normaliserande konstruktion av kön, eftersom normer i filmer bildas genom att tittaren 

utsätts för en viss bild som efterhand tas förgiven av den som observerar och det bildas 

en tyst standard (Bordwell 1985, s. 152). Det finns därmed normer i visuella verk kring 

könsroller som påverkar tittaren och dessa könsroller bygger på en form av kvarvarande 

ojämlikhet i samhället (Hirdman, 2001 s. 12). Att diskutera könsroller i litteratur är 

därmed relevant för elever i gymnasieskolan. Genom att bli medveten om könsroller i 

litterära verk uppmuntras elever exempelvis att ”finna sin unika egenart” (Skolverket, 

2011b s. 1) och att ”uppmuntra till intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och 

manligt” (Skolverket, 2011b s. 2) samt lyfter elevernas förmåga att ta ställning till och 

diskutera olika värderingsfrågor (Skolverket, 2011b s. 7), vilket anknyter till läroplanen 

för gymnasieskolan. 

Den norm som är central i följande studie grundas i att könsrollerna bygger på en 

eftersträvan efter femininitet eller maskulinitet i ett skapande av identitet. För att få en 

klarhet i hur denna norm kring könsroller visualiseras för ungdomar görs en 

genusanalys av skillnaderna i språkmönster och fokalisering (berättarperspektiv utifrån 

kamerans lins och karaktärenas ögon) i serien 13 Reasons Why utifrån karaktärerna 

Justin Foley, Hannah Baker, Clay Jensen, Bryce Walker, Alex Standall och Jessica 

Davies och deras interaktion mellan varandra. Vidare diskuteras vilka didaktiska 
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implikationer som är möjliga att göra relaterat till undervisning kring könsroller i film 

och serier.    

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att uppmärksamma skillnader i berättarstrategier relaterat till 

kön/genus och att uppmärksamma hur femininitet och maskulinitet framställs i serien 13 

Reasons Why. Studien utgår ifrån Hirdmans genusteori om att skillnaderna relaterat till 

kön beror på sociala faktorer, såsom att eftersträva att tillhöra en viss könsroll och en 

vilja att vara maskulin eller feminin. Studien utgår även ifrån Jenney & Cortens tidigare 

forskning om ”giftig maskulinitet” i relation till de sex scener som vidare analyseras i 

var sin underrubrik nedan. I undersökningen lyfts även ett didaktiskt perspektiv som ur 

ett genusperspektiv diskuterar hur serien 13 Reasons Why kan användas i 

gymnasieskolans svenskundervisning. Syftet med detta didaktiska perspektiv är att i 

undervisningen kunna problematisera normativiteten kring femininitet och maskulinitet, 

det vill säga vad som anses vara normalt för flickor respektive pojkar, och istället 

uppmuntra elever att vara sig själva snarare än att tillhöra en specifik könsroll. Studien 

besvarar därför följande frågor: 

 På vilka sätt synliggör de narratologiska verktygen fokalisation och genuslekt 

stereotypa könsroller kring maskulinitet och femininitet i film och tv-serier? 

 På vilka sätt kan de narratologiska begreppen fokalisering och genuslekt 

användas i relation till 13 Reasons Why i gymnasieskolans svenskundervisning 

för att få elever att uppmärksamma normaliserade könsroller? 

 

2 Tidigare forskning 
Den främsta forskning som finns om 13 Reasons Why både som bok och serie är 

forskning med fokus på självmord (W. Ayers, 2017; H. McManama et. al., 2017; L. 

Jacobsen, 2017; Carmichael & Whitley, 2018). Trots det existerar en del artiklar som är 

relevant att diskutera i relation till genus och följande studie. Den forskningsartikel som 

främst kommer att ligga till grund för analysen är Jenney & Cortens artikel, där de 

diskuterar de situationen där den ”giftiga maskuliniteten” är synlig. Utifrån dessa 

situationer görs i analysen en koppling mellan de redan studerade situationerna och de 

narratologiska verktygen, genuslekt och fokalisation, som Nikolajeva diskuterar.  
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  Jenney & Cortens (2018) diskuterar könsrelaterat våld och menar att serien visar 

en objektifiering av kvinnor och hur samhället ofta sviker kvinnor genom att tysta deras 

röster (s. 410). De tar upp begreppet ”toxic masculinity” (giftig maskulinitet) [min 

översättning] och betecknar detta som extrema versioner av hypermaskulinitet som 

kommer till uttryck i homofobi och vilka som är de dominerade och de underordnade av 

män och kvinnor. De menar vidare att denna typ av maskulinitet utövas av personer som 

identifierar sig som män och att serien framställer denna typ av maskulinitet som “the 

most honored way of being a man... requir[ing] all other men to position themselves in 

relation to it” (Jenney & Cortens, 2018 s. 411). För att undersöka hur denna 

maskulinitet tar sig uttryck i tv-serien kommer stereotypa könsmönster att diskuteras i 

studien.  

 Jenney & Cortens (2004) diskuterar följande scener i relation till denna giftiga 

maskulinitet: avsnitt ett med Justin Foley och Hanna Bakers första kyss (1), avsnitt tolv 

när Hanna Baker blir våldtagen av Bryce Walker (2), avsnitt tre när karaktären Alex 

Standall skapar en lista över skolans tjejer och kategoriserar in de i “best/worst”, där 

Hannah märkt som “best ass” (3), när Hannah befinner sig i en godisaffär och Bryce 

kommer in och Bryce tar tag i hennes skinkor på grund av den lista som karaktären 

Alex skrivit (4), avsnitt nio när Hannah gömmer sig i Jessicas rum och Jessica blir 

våldtagen av Bryce (5) samt den scen i avsnitt tolv när Clay konfronterar Bryce efter att 

ha hört talas om våldtäkten på Hannah Baker (6).  

 Eftersom dessa scener av Jenney & Cortens anses innehålla en hypermaskulinitet 

som dessutom beskrivs som giftig (det vill säga något som påverkar människan 

negativt) är det relevant att i studien vidare undersöka dessa scener med hjälp av 

begreppen fokalisation och genuslekt. Syftet med det är att ta reda på om en sådan 

undersökning kan styrka Jenney & Cortens uppfattning att det finns en sådan stark 

maskulinitet i dessa scener. Hall (2005) hävdar dessutom att filmer fortfarande är starkt 

influerade av sådana stereotypa könsmönster kring femininitet och maskulinitet (s. 22). 

Därmed är det relevant att försöka nå en slutsats beträffande huruvida stereotypa 

exempel på femininitet och maskulinitet är synliga i relation till fokalisation och 

genuslekt i 13 Reasons Why.  

13 Reasons Why har fått mycket blandad kritik och många menar att serien lyfter 

självmord som något attraktivt och att den innehåller grafiska visualiseringar av både 

självmord och sexuella trakasserier (Wartella, 2018 s. 368–369). Regissören Yorkey 

menar dock att serien har försökt framställa händelser och perspektiv så som 
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verkligheten ser ut och berätta sanningen, för att ta ansvar för dessa händelser, skriver 

Highfill (2017 s. 29). Om de stereotypa könsmönstren kommer till uttryck genom 

fokalisation och genuslekt, kanske de skulle kunna vara medvetna inslag av regissören 

(2017 s. 29), vilket skulle innebära att serien innehåller grafiska visualiseringar och 

framställer självmord som något attraktivt på grund av en form av förståelse för 

handlingen. Eftersom Wartella (2018) menar att studier har visat att det genom att 

utsätta sig för svåra ämnen i media är möjligt att påverka tittare positivt, särskilt i 

fiktion där det är möjligt att relatera till innehåll och karaktärer (s. 368), är det möjligt 

att regissören valt att framställa stereotypa könsmönster för att göra andra medvetna om 

dessa och kunna ge en positiv förändring av den giftiga maskuliniteten. Genom att lyfta 

framställningen av könsroller i undervisningen (och andra tunga ämnen som serien tar 

upp) är det därför möjligt att göra elever medvetna om den maktstruktur som ligger till 

grund för stereotypa könsroller (åtminstone i negativ bemärkelse) och att ta ansvar för 

de könsidentiteter som kan leda till negativa konsekvenser, som exempelvis sexuella 

trakasserier och sexuella övergrepp.   

 Pytash (2013) skriver om ungdomslitteratur i undervisningen och menar att lärare 

någon gång kommer att ha en elev som har blivit utsatt för mobbning eller som har 

funderat på självmord. Hon menar därför att genom att engagera sig i berättelsen kring 

13 Reasons Why är det möjligt att förstå karaktärernas erfarenheter, perspektiv och olika 

val. Genom att läsa och diskutera boken är det möjligt att utveckla empati för 

karaktärerna och göra det möjligt att se saker och ting ur andras perspektiv. Genom att 

läsa boken hävdar alltså Pytash att det är möjligt att finna svar på vad som kan driva en 

person att till slut ta sitt liv och att få en ökad förståelse för vad som ligger bakom 

självmord (s. 474).   

 Beach et. al. (2016) har studerat begreppet multitextuellt lärande, vilket innebär 

att skrivande och läsande inte ska läras ut som enskilda förmågor, utan som hjälpmedel 

för att bättre förstå de kontexter elever kommer i kontakt med. Detta innebär att 

eleverna ska få kontakt med en stor bredd av olika texter, vilka ska väljas ut utifrån 

elevernas egna intressen och bjuda in deras problem in i klassrummet. Med 

multitextuellt lärande menas att välja ut ett antal texter och koncept under en viss tid, 

vilka svarar mot elevernas intressen och behov som elever. Vidare inkluderas i ett 

multitextuellt lärande en rad av olika texter; såsom tryckt litteratur (fiktion, icke-fiktion) 

text från populärkultur (tidningar, tv-program, videos) och elektroniska texter (web-

sidor, bloggar m.m.). Texterna ska sedan användas för att kritiskt läsas genom deras liv 
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som tonåringar i ett nutida samhälle och lyfta och utforska frågor om den vidare sociala 

världen som alla delar (s. 41–42). Ett av de exempel de tar upp är att utforska 

konstruktioner av rasistiska stereotyper i film och tv och de menar att det är möjligt att 

tillsammans med elever diskutera hur rasism synliggörs bland annat i relation till olika 

karaktärer (s. 43).  

 Vidare menar Wartella att 13 Reasons Why har fått mycket blandad kritik och att 

serien lyfter självmord som något attraktivt och att den innehåller grafiska 

visualiseringar av både självmord och sexuella trakasserier. I likhet med Wartella, 

hävdar Concannon (2018) att serien 13 Reasons Why har fått mycket kritik från 

föräldrar som menar att serien framställer självskadebeteende och självmord som 

någonting att eftersträva. En del skolor försöker därför ta avstånd från serien genom att 

förbjuda den, medan en del uppmuntrar föräldrar att se den tillsammans med sina barn 

för att sedan kunna samtala om den (s. 37–39). Den blandade kritiken och de olika 

åsikter kring om serien har en plats i undervisningen eller ej, är en av anledningarna till 

att denna studien existerar. Att serien innehåller hemska scener som kan vara 

provocerande skulle nog de flesta hålla med om men det är på grund av detta som serien 

är relevant och nödvändig i skolan. Statistik visar att ungdomar mår allt sämre och har 

gjort under en längre period, vilket innebär att samtal kring ämnen som självmord och 

giftig maskulinitet som kan få extremt stora konsekvenser är mer relevant än någonsin. 

Värt att nämna är dessutom att serien har en 16-årsgräns och därför inte bör användas i 

lägre åldrar i skolan än gymnasieskolan. Vidare finns en så kallad ”trigger-varning” i 

början av serien för att varna alla känsliga tittare för känsligt innehåll. Det är en 

självklarhet att lärare också måste varna för känsligt innehåll även i undervisningen om 

en sådan här serie ska visas. Att bannlysa serier är i vilket fall som helst ingen lösning, 

eftersom problemet därmed endast förnekas och ungdomsdepressionen sannolikt 

kommer att fortsätta stiga.  

   

3 Bakgrund 
Följande undersökning är tänkt att kunna fungera som ett underlag till 

svenskundervisningen och därför är det relevant att hänvisa till de styrdokument som 

ligger till grund för de didaktiska implikationer som diskuteras i analysdelen. 

Styrdokumenten som presenteras fokuserar på de områden inom svenskkurserna som 

specifikt inriktas på språklig variation i relation till kön, vilket främst är centralt i kursen 

Svenska 1. Det är dock mycket möjligt att undervisningsunderlaget skulle kunna 
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fungera inom andra svenskkurser på gymnasiet, eftersom studien övergripande har 

fokus på litterära stil- och uttrycksmedel inom litteraturen.   

 

3.1.1 Läroplanen 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet 

(Skolverket, 2011b s. 1).  

Ovanstående citat i läroplanen utgår ifrån att elever genom undervisningen ska ges 

tillfälle att finna sin identitet och unika egenart. Därmed är det relevant att i följande 

studie kritisera de könsroller som skapar identiteter och att uppmärksamma elever på 

dessa. Därmed uppmuntras de till att hitta en egen unik identitet istället för att 

eftersträva en identitet kopplad till ett förutbestämt könsmönster. Vidare står det i 

läroplanen att: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar 

om vad som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2011b s. 2).  

 

Ovanstående utdrag ur läroplanen är det som är tydligast kopplat till studien, eftersom 

den behandlar de fördomar som finns kring vad som är maskulint respektive feminint 

och utmanar dessa fördomar, för att uppmuntra elever till att finna sin egen identitet och 

skapa lika rättigheter för män och kvinnor i samhället.  

Vidare är det, genom att utsättas för fördomar och normer kring femininitet och 

maskulinitet, möjligt för elever att ta ställning till och diskutera dessa värderingar i 

samhället. Genom att diskutera och kritisera könsroller i samhället ges elever 

förutsättningar att själva kunna bedöma värdet i dessa normer och om de bör associeras 

med ett specifikt kön eller ej. Detta går i linje med läroplanens övergripande mål och 

riktlinjer där det står att skolan har ansvar att varje elev ”har förmåga att kritiskt granska 

och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i 

olika livsfrågor och värderingsfrågor” (Skolverket, 2011b s. 7).  

3.1.2 Kursplanen – svenska 1 

Vidare fokuserar studien på de centrala mål som finns beskrivna för svenskämnet i 

kursen Svenska 1. Anledningen till att studien koncentreras till denna kurs är att språklig 

variation, såsom könsmönster i relation till kön, främst ingår i kursmålen i Svenska 1 för 

gymnasieskolan.  
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Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen 

hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och 

kön (Skolverket, 2011a s. 3).  

Ovanstående citat beskriver den språkliga variationen som lägger vikt vid språkmönster 

relaterat till geografiskt ursprung, social bakgrund (såsom klasskillnader), ålder och 

kön. Språklig variation i svenskämnet handlar om att uppmärksamma de språkmönster 

som existerar beroende på dessa faktorer; att olika individer exempelvis talar olika 

beroende på om de är män eller kvinnor. Eftersom studien diskuterar genuslekt, det vill 

säga en jämförelse mellan maskulint och feminint språk, är denna del av kursplanen för 

Svenska 1 väsentlig att diskutera i de didaktiska implikationerna.  

Det kursmål som främst fokuserar på fokalisation i relation till denna studie är: 

”Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier” (Skolverket, 2011a s. 3). 

Eftersom studien behandlar fokalisationen i serien, vilket är en del av berättartekniken, 

och på grund av att genuslekt skulle kunna ses som vanliga stildrag i fiktivt berättande, 

anknyter den till det centrala innehållet i kursen Svenska 1.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt görs en definition av femininet och maskulinitet och en beskrivning av 

Hirdmans genusteori som utgångspunkt för studien. Genusteorin har utvecklats utifrån 

den feministiska teorin och är en underkategori av den, eftersom den i likhet med 

feminismen lyfter fram en ojämlikhet mellan män och kvinnor. Kön ses dessutom som 

socialt konstruerat och att det i definitionerna av femininitet och maskulinitet existerar 

en maktrelation där kvinnor är underordnade. Dessa definitioner bör därför 

rekonstrueras och kritiseras, vilket även är ett centralt påstående i undersökningen.  

 

4.1 Centrala begrepp 

Hall (2005) menar att filmer fortfarande är starkt influerade av stereotypa könsmönster 

kring femininitet och maskulinitet (s. 22). Nikolajeva (2017) i sin tur menar att dessa 

stereotypa könsmönster medvetet eller omedvetet är placerade i litterära verk (s. 274), 

vilket gör att litterära verk styrs av våra förställningar och normer kring vad vi är vana 

att se. Det är alltså dessa normer och förväntningar kring ett medfött kön som definieras 

som ”kön” i studien. Därmed behövs en definition av maskulina och feminina 

stereotypa drag, för att i sin tur kunna analysera de språkmönstren i genuslekt och 
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fokalisering utifrån Hirdmans genusteori. Dessa feminina och maskulina karaktärsdrag 

som styrs av sociala omständigheter är därmed det som definieras som ”genus” i studien 

och påverkas därför av en persons biologiska kön. I studien används begreppen 

femininitet för att behandla kvinnliga karaktärsdrag och maskulinitet för att tala om 

manliga sådana. Dock kommer studien även att diskutera begreppen i relation till läro- 

och kursplanen för gymnasieskolan och i de fall nämns begreppen som ”kvinnligt” och 

”manligt” även om betydelsen är densamma.  

 

4.1.1 Definition av femininitet 

Femininitet eller kvinnlighet handlar om mer än den biologiska ”honligheten”, det vill 

säga vad som är biologiskt medfött för det kvinnliga könet (Brownmiller, 1986 s. 11). 

Begreppet femininitet definieras snarare som det som är socialt konstruerat utifrån 

kulturella faktorer, det som skapar normen kring feminina och maskulina karaktärsdrag 

i samhället. En egenskap som starkt associeras med kvinnan är känslosamhet. Kvinnor 

anses också vara milda, svaga, ansvarsfulla, tysta, försiktiga och osjälvständiga 

(Nikolajeva, 2010 s. 107; Spence & Helmreich, 1979; Brownmiller, 1986).  

 Hall (2005) skriver om män och kvinnor i filmer och menar att kvinnor där 

karaktäriseras som att de anser att relationer är viktigare än arbete, hanterar problem 

genom kompromisser, anser att den manliga partnerns åsikter är viktigare än de egna, 

anser att det är mannens ansvar att ta initiativ och kvinnans att respondera på denna, är 

bekväm med att visa känslor, anser att det är accepterat att visa svaghet, ibland gör 

beslut baserat på känslor snarare än logik, känner sig bekväm med att inte vara viktig 

och särskilt i relation till män (s. 22). Att dessa definitioner är så starka förknippade 

med kvinnan i film är problematisk, eftersom kvinnor blir lärda att vara den passiva 

parten som bör vara rädda för att ta egna beslut. En stark koppling till definitionen av 

det kvinnliga könet kan även leda till utanförskap, mobbning och depression för de 

ungdomar som inte passar in på denna definition.  

 

4.1.2 Definition av maskulinitet 

Maskulinitet är i likhet med femininitet socialt konstruerat utifrån kulturella faktorer 

och definieras som att framstå som hjälte och rädda en kvinna i nöd (det vill säga att 

vara stark och modig), att bland annat vara raka och respektingivande (Nikolajeva, 

2010; Brownmiller, 1986). Ytterligare egenskaper som Spence & Helmreich (1979) 

menar utmärker maskulinitet är att vara dominant, opersonlig, självständig och 
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eftersträva att vara aggressiv, det vill säga att lösa konflikter genom konfrontation 

snarare än diskussion (s. 5). Hall (2005) lyfter andra egenskaper och påvisar att 

traditionella maskulina egenskaper och värderingar inkluderar att sätta arbete före 

relationer, anse att framgång och seger är viktigt, värdera respekten och beundran från 

manliga kamrater och söka status hos dessa, ogilla traditionella feminina egenskaper (i 

både kvinnor och män), använda konfrontation för att lösa problem, uttrycka olycklighet 

med aggressivitet snarare än sorg, vara motvilliga att visa känslor, försöka gömma 

svaghet och självtvivel, föredra enkelhet före komplexitet, sätta hög status på styrka, 

anse att ändra sin åsikt är ett tecken på svaghet, samt känna sig svag i brist på sexuellt 

umgänge (s. 21─22).  

I likhet med femininitet är en stark definition och en koppling till hur en man bör 

vara problematisk eftersom pojkar lärs sedan tidig ålder att de måste vara sexuellt 

aktiva, starka, heterosexuella och tävlingsinriktade. De pojkar som därmed inte passar in 

i denna mall av hur en man bör vara kan hamna i utanförskap och eventuell depression. 

Med så tydliga markeringar kring femininitet och maskulinitet skapas dessutom en typ 

av ”vi-dem” förhållande, där femininitet och maskulinitet bör ta avstånd från varandra.  

 

4.2 Genusteori 

Definitionen av genus har tagits från det engelska ordet ”gender” som är ett lingvistiskt 

begrepp och betyder ungefär slag, släkte, sort, kön (Hirdman, 2001 s. 11). Begreppet 

genus introducerades på 1960-talet (Järviluoma, Moisala & Mikko, 2003 s. 9), men 

Hirdman gav 1984 begreppet en helt ny betydelse, där hon föreslog att det är möjligt att 

genom begreppet genus beteckna kunskapen om ”manligt” och ”kvinnligt” och få större 

förståelse för hur dessa kategoriseringar skapas (Åsberg, 1998 s. 29). Genus bygger 

därmed på tankar, föreställningar och vanor om människor som kön, som en konstgjord 

konstellation (Hirdman, 2001 s. 11–12). Begrepp som feminint och maskulint hör därför 

till de sociala kön som enligt genusteorin ”förändras i olika historiska samhällen och på 

grund av arbetsfördelningens och maktförhållandets krav” (Åsberg, 1998 s. 30). Vidare 

menar Hirdman (2001) att genus används för att diskutera på vilken nivå våra könsroller 

fortsätter att påverka oss till maskulina och feminina egenskaper. Det handlar alltså inte 

endast om våra fysiska kroppar utan allt som genomsyrar oss, där femininitet och 

maskulinitet ses som överförda abstraktioner och att det med genusteorin är möjligt att 

frilägga dessa befintliga mönster (s. 16). Det som anses vara kvinnligt och manligt i 

följande studie är de faktorer som skapas av miljön och som påverkar bilden av 
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könsidentitet, det vill säga att maskulinitet och femininet inte är medfödda egenskaper 

och därför kan ändras. Dock är de karaktärsdrag som associeras med kvinnligt 

respektive manligt starkt närvarande i tv-serien 13 Reasons Why på grund av filmens 

påverkan på könsidentiteter, det vill säga karaktärernas önskan att tillhöra ett specifikt 

kön.  

Könsidentiteten påverkar även språket och sättet en person väljer att tala. 

Järviluoma, Moisala & Mikko (2003) menar att genusteorin behandlar hur genus 

produceras i språket, det vill säga hur dessa könsroller i form av manligt och kvinnligt 

överförs till sättet människan talar (s. 5). Även Zetterström Dahlqvist (2016) styrker 

detta, eftersom hon menar att vara pojke och flicka (eller agera som pojke och flicka) 

kan innebära att använda en viss typ av språk (s. 11). Därmed används genusteorin för 

att analysera de skillnader som finns i karaktärernas språkproduktion, det vill säga vilka 

ord och uttryck som är vanliga relaterat till deras specifika kön.   

Mediakvinnan, det vill säga det kvinnliga könets framställning i media – som 

reklam, film och serier – är i första hand ett kön. ”Dessa exponerade kroppar skapar ett 

ständigt bakgrundsbrus, ett konstant bekräftande av maskulinitetens kroniska begär”, 

skriver Hirdman (s. 185). I film och andra medier ses alltså, enligt Hirdman, kvinnan 

som ett objekt. I följande studie görs en analys av fokaliseringen, det vill säga seriens 

hantering av synvinklar, vilket kan ge ett svar på om kvinnan på något sätt skulle ses 

som ett objekt i 13 Reasons Why.  

 

5 Metod 

Metoden utgår främst ifrån Nikolajevas begrepp feministisk narratologi, vilket grundar 

sig på frågor huruvida narrativa strategier är relaterat till kön och om maskulina och 

feminina narrativa strategier skiljer sig från varandra (Nikolajeva, 2010; Nikolajeva, 

2017). Berättartekniken inkluderar en rad olika faktorer men de begrepp som valts ut 

med relevans för denna undersökning är det som Nikolajeva beskriver som auktoritet i 

fokalisering och genuslekt (Nikolajeva, 2017 s. 272). Den fokalisering som beskrivs och 

diskuteras i studien är den visuella fokalisationen, vilket skiljs från fokalisation i 

litterära verk med endast text.  
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5.1 Feministisk narratologi 

Studien utgår ifrån Susan S. Lansers (2013) definition av feministisk narratologi som 

framhåller att metoden inkluderar studier av hur kön, genus och sexualitet har hjälpt till 

att skapa texter såväl som de teorier genom vilka läsaren närmar sig dem. Feministisk 

narratologi används alltså för att utforska innebörden av kön, genus och sexualitet, för 

att förstå formen likväl som funktionen med narrationen i en text. Det handlar om på 

vilka sätt koncept, kategorier, metoder och distinktioner framställer och skymmer 

utforskandet av genus och sexualitet som betydande aspekter av ett berättande 

(Definition, stycke 1). I följande studie används därmed metoden för att belysa 

innebörden av begrepp som maskulinitet och femininitet och hur dessa har påverkat 

framställningen av narrationen.  

  

5.1.1 Berättarteknik och fokalisering 

Berättarperspektiv är väsentligt för vår uppfattning och förståelse av ett litterärt verk 

(Nikolajeva, 2010 s. 253). Berättarperspektiv och fokalisering bygger på synvinklar i en 

litterär text och är ett underbegrepp i narratologin. Det finns dock många olika 

definitioner och teorier om vad fokalisation innebär, hur det gestaltas i litteraturen och 

hur det kan tolkas i ett litterärt verk. Visuella verk (som film och serier) har dock en mer 

komplex fokalisation än ett litterärt verk med endast text. Detta beror på att det i film/tv-

serier existerar ytterligare ett perspektiv: ”den subjektiva kameran”/the point-of-view 

shot”, det vill säga det som är synligt genom en karaktärs ögon/tankar. Perspektivet kan 

dock i vissa fall framställas från en karaktärs ögon och i vissa fall från en så kallad 

”noll-fokalisation”, där kamerans perspektiv snarare fungerar som en betraktare 

(Schlickers, 2009 s. 243). Därmed fyller denna ofta funktionen som fokalisator, eller det 

som Schlickers kallar för ”subjektive kamera”, när den utgår ifrån en karaktär men i 

vissa fall fungerar perspektivet som betraktare på den ”extra diegetic”, extra-diegetiska 

nivån, det vill säga utanför berättelsens ramar som en utomstående betraktare (s. 243). 

Den interna och externa nivån i berättelsen existerar samtidigt i tv-serien 13 Reasons 

Why. Det finns en extern berättelse, där Clay Jensen betraktar alla de platser där Hannah 

Baker tidigare har varit och som hon berättar om i de band som skickas ut. Clay lyssnar 

på banden i den externa berättelsen och föreställer sig Hannah på de platser som hon 

beskriver. Den interna berättelsen består av en berättelse i dåtid där kameran fokuserar 

på Hannah Baker när hon upplevde de händelser som hon berättar för Clay i nutid. 

Därmed är både Clay och en annan karaktär ofta fokalisator samtidigt.  
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What is more complex is the case of the so-called ˮsubjective camera” or ˮpoint-

of-view shot”. Here, the takes are recorded (virtually) from the point of view of 

one character— the ˮsubjective camera”, as an agent of enunciation, is located 

on the extradiegetic level. As a consequence, what it is showing, i.e. the 

enounced or rather the view of the character, must be located on the intradiegetic 

level. (Schlickers, 2009 s. 243) 

Fokalisering i film kan därför ses som att det existerar ett perspektiv/en berättarröst 

genom vilkens ögon och tankar tittaren får följa berättelsen (skulle kunna vara både en 

karaktär och en utomstående berättare) och någon/t som genom detta perspektiv blir 

betraktad/t (Schlickers, 2009 s. 243–244). Ett vanligt förekommande inslag i visuella 

verk är att manliga karaktärer ofta är subjektet som observerar en person eller ett objekt 

och de kvinnliga istället är de som blir observerade genom karaktärens ögon/kamerans 

lins. Denna typ av framställning av manliga och kvinnliga karaktärer presenteras ofta, 

på grund av tittarens förväntningar kring vilka de kulturella mönster som tittaren är van 

att se, det vill säga där mannen är den som betraktar kvinnan (Parker, 2015 s.  75).  

I likhet med Schlickers teori diskuterar Kubíček (2009) även fokalisation i film: 

It is a matter of an activity (of relationships) that produces information that has 

already been selected; this is why Bal does not speak of a zero-value 

focalization, and why she regards it as necessary to study both object and subject 

of the relationship, separately, in other words, what is focalized and what does 

the focalizing (Kubíček, 2009 s. 183).  

Den filmiska fokalisationen som nämns ovan bygger därmed på den teori som Parker 

(2015) framlägger, där han menar att det är möjligt att reflektera över vem av 

karaktärerna i en berättelse (eller vad) som är ”focalizers” (fokalisatorer) och vilka som 

är ”focalized” (fokaliserade) och vad deras relation skulle kunna innebära (s. 71–72). 

Fokalisatorn är karaktären (eller utomstående berättare) genom vems ögon och tankar 

vi följer historien och den fokaliserade är karaktären (eller saken) som är objektet för 

fokalisatorns uppmärksamhet (Parker, 2015 s. 71). Han frågar sig vad det har för 

betydelse i ett litterärt verk om en kvinna tittar på män, eftersom han menar att detta är 

ett motsatt mönster från vad läsaren/tittaren väntar sig (Parker, 2015 s. 75).  

I likhet med det som har beskrivits i inledningen om att flickor och pojkar tidigt 

tar till sig normer kring könsroller visuellt genom film (Bordwell 1985, s. 152) får 

samma flickor och pojkar en föreställning om att det är pojkar som iakttar och flickor 

som blir iakttagna. Nikolajeva (2017) kallar istället dessa begrepp för fokalisator och 

karaktären som står i fokus för berättarens uppmärksamhet (s. 259). Precis som 

Schlickers, Parker och Kubíček definierar Nikolajeva (2017) fokalisatorn som den 

genom vems öga läsaren mottar information (s. 259), och därför skulle detta kunna vara 
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kameralinsen eller en karaktär såväl som en utomstående berättare i film och tv-serier. 

Även om Nikolajeva inte använder begreppet fokaliserad har det samma innebörd som 

”karaktären som står i fokus för berättarens uppmärksamhet”.   

 

5.1.2 Genuslekt – analys av språket  

För att förklara genuslekt utgår Nikolajeva ifrån ett exempel i Dårfinkar och Dönickar, 

där Simone kommer till en ny klass och bli misstagen för att vara en pojke (Simon). 

Simone förändrar inte sitt kön beroende på ett klädbyte, utan det är snarare hennes 

handlingar och hennes könsidentitet som indikerar hennes sociala kön. Typiska sådana 

maskulina beteenden menar Nikolajeva (2017) är att omtala flickor som ”dom”, det vill 

säga att identifiera sig med pojkar istället för flickor. Andra exempel är att Simone 

börjar tänka typiskt manliga ord som ”pissa” (s. 280). Tydligt i Nikolajevas studie är 

därmed att pojkar/män har ett grövre och mer ovårdat språk relaterat till flickor/kvinnor, 

men hon menar även att ett typiskt kvinnligt språk är fantasifullt, romantiskt och 

självreflekterande (s. 288), medan ett manligt språk är aktivt, aggressivt och innehåller 

lite självreflektion och funderingar (s. 283).  

 Utöver ovanstående klassificeringar karaktäriserar hon även det 

manliga/maskulina språket som ordnat och strukturerat, rationellt och preciserat, 

överbelastat med abstrakta begrepp. Det kvinnliga/feminina ses istället som 

fragmentariskt, konkret, emotionellt färgat och bildrikt samt innehåller ofta dolda 

undertexter (Nikolajeva, 2017 s. 274).  

 Sunderland and Swann (2004) diskuterar genus ur ett didaktiskt perspektiv och 

menar att det är viktigt att ta hänsyn till kontexten i en undersökning av hur män och 

kvinnor använder språket och vilka skillnader som finns. De menar dock att män 

tenderar att avbryta kvinnor i en större utsträckning än tvärtom. Kvinnor tenderar 

dessutom att använda mer stödjande och samverkande språkstilar än män, som använder 

språket i konkurrenssyften, det vill säga som en slags tävling män emellan. Förutom 

detta uttrycker Sunderland & Swann att forskning har visat att kvinnor använder ord och 

uttryck i sitt språk som är mer artigt i relation till män (Sunderland & Swann, 2004 

opaginerad.)  

 

5.2 Material 

Tv-serien 13 Reasons Why, som är det centrala materialet i studien, är en berättelse om 

en 16-årig flicka vid namn Hannah Baker som har begått självmord. Trots det utspelas 

berättelsen både före och efter det att Hannah tar sitt liv. Centrala är de kassettband som 
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hon har lämnat kvar till de efterlevande. De handlar om det som hände före Hannahs 

självmord men berättar även om händelserna som gjorde att Hannah till slut valde att ta 

sitt liv. Hannah berättar på banden att det finns 13 skilda anledningar till hennes val och 

att det är 13 personer som nu är ansvariga för hennes död. Kassettbanden skickas runt 

till alla de personer som det berättas om på banden; en i taget och de visar deras historia 

och delaktighet i Hannah Bakers tragiska slut. Berättelsens protagonist är Clay Jensen 

som tittaren följer genom hela berättelsen när Clay lyssnar på kassettbanden. Han finns 

med på band nummer 10 och förstår inte varför han är delvis ansvarig. Han var djupt 

kär i Hannah Baker och menade aldrig att såra henne på något sätt. Under 

uppspelningen av banden får tittaren ta del av en rad tragiska händelser som ägde rum 

innan Hannah Baker tog sitt liv. Hon har varit deprimerad och utsatts för sexuella 

trakasserier, svek, och inte minst sexuella övergrepp samtidigt som hon har känt en 

önskan om att bli omtyckt. Det mest hemska med berättelsen är att allt detta händer utan 

att någon egentligen vet om det – allra minst Clay Jensen.  

Serien 13 Reasons Why har valts på grund av den omdiskuterande synen på om 

innehållet i bok och serie bör användas i undervisningen och lyfter därmed en intressant 

didaktisk diskussion. Serien, som är en adaption av en roman skriven av Jay Asher från 

2007, används i sin tur därför att den har en bredare handling med fler perspektiv än 

boken, vilket även gör att sexuella trakasserier och könsskillnader lyfts fram tydligare. 

Det finns flera exempel som tyder på detta, exempelvis Hannah Bakers replik: ”You 

will never know what is like to be a girl” (Yorkey, 2017), vilken inte finns med i texten 

till romanen utan är en tolkning i Yorkeys verk. Alla citat tagna ur serien för analys 

behålls på engelska, eftersom studien riskeras att påverkas av översättningen i den 

språkliga analysen. Serien valdes även på grund av det som Beach et. al. (2016) menar 

värderas som kvalitet i ungdomslitteratur; det vill säga att karaktärers tankar, känslor 

och dialoger ska vara autentiska och skilja dessa från andra karaktärers (s. 47). Eftersom 

fler karaktärer framställs i tv-serien jämfört med boken med samma namn, var valet 

baserat på denna åtskillnad karaktärer emellan men även på att elever ska kunna finna 

en karaktär att känna igen sig i.  

5.2.1 Urval 

Ett urval av seriens olika delar har gjorts dels på grund av platsbrist men även på grund 

av att Jenney & Cortens (2016) påpekar att det finns vissa avsnitt och scener i serien 

som särskilt anammar den giftiga maskulinitet som studien tar avstamp ifrån. De avsnitt 
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som har valts ut som centrala för studien är därför avsnitt ett, avsnitt tre, avsnitt nio och 

avsnitt tolv. Endast den första säsongen behandlas i studien.  

5.3 Metoddiskussion 

Eftersom fokalisering är ett mångdiskuterat område och det finns skilda åsikter om vad 

det är och innebär, är det möjligt att ställa sig frågande till fokaliseringen som den tas 

upp i denna studie med fokalisator och fokaliserad som skilda begrepp. En skillnad 

finns dock mellan visuella verk och litterära verk, eftersom det i visuella verk uppstår 

fler synvinklar där hänsyn tas till kamerans perspektiv och narrationen därmed blir mer 

invecklad (Schlickers, 2009 s. 243). Dessutom är ett antagande och en observation från 

studien att Nikolajeva och andra litteraturforskare menar att en skillnad faktiskt finns 

mellan den karaktär genom vems ögon och tankar vi får följa en berättelse och den som 

fokaliseras (blir betraktad eller ligger i fokus för den som betraktar). Därmed är teorin i 

grunden densamma även om olika teoretiker använder olika typer av begrepp.  

 Ett annat problemområde, som skapar en paradox, är det faktum att studien 

använder stereotypa egenskaper för att karaktärisera män och kvinnor medan 

förhoppningen är att dessa ska minska. Zetterström Dahlqvist (2016) argumenterar dock 

för att uppmärksamma och samtala om maktrelationer och normer i relation till kön. 

Hon menar att det på så vis är möjligt att bättre förstå processen som skapar skillnader 

mellan kön och att det kan göra ungdomar mer uppmärksamma på sin egen användning 

av femininitet och maskulinitet (s. 12, s. 80). Det ökar dessutom möjligheten för skolan 

att försöka ”uppmuntra till intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och 

manligt” (Skolverket, 2011b s. 2).  

 Etiska överväganden handlar inte bara om att skydda de människors integritet och 

personuppgifter som har medverkat i vetenskaplig forskning, utan även om att skydda 

det hantverk som har beforskats och vilket ansvar forskare har för samhället och det 

verk som har beforskats (Hermerén, 2011 s. 16). Utgångspunkten för forskaretik är ofta 

de så kallade CUDOS-kraven (s. 16–18), vilka även denna studie kommer utgå ifrån i 

de etiska övervägandena. Den första aspekten innebär att forskningen som bedrivs inte 

får hemlighållas, utan ska vara en offentlig handling, vilket studien uppfyller genom att 

vidare forskning förslås och uppmuntras genom att resultaten kommer att publiceras 

digitalt. Utöver denna aspekt är det krav som kanske är främst relevant för denna 

undersökning det på Organized Sceptism, vilket innebär att den som bedriver 

forskningen hela tiden ska granska sitt verk och ifrågasätta resultatet (Hermerén, 2011 s. 
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17). Det ska dessutom inte dras några slutsatser utan att en grund finns för det resultat 

som forskningen visar (Hermerén, 2011 s. 17). Därmed har analysen kritiserats utifrån 

tidigare forskning och kritik som har riktats mot serien där det inte tydligt framgår om 

berättarperspektiven i serien är en medveten handling av regissören eller ej. Däremot 

kan ändå en slutsats göras kring hur serien är framställd oavsett om det är medvetet 

gjort eller inte.  

Vidare har det även tagits hänsyn till det faktum att urvalet bygger på tidigare 

analyserad forskning, vilket kan ha påverkat resultatet. De scener som har valts ut och 

associeras med ”giftig maskulinitet” har dock jämförts med andra källor för stereotypa 

drag. Dessutom görs en djupare analys utifrån narratologiska aspekter i denna 

undersökning, vilket inte tas upp i tidigare forskning kring scenerna och som är det mest 

centrala för analysen.  

 

6 Analys 
Nedanstående analys utgår ifrån Jenney & Cortens tidigare observationer av de 

situationer som innehåller en ”giftig maskulinitet”. Analysen bygger vidare på deras 

observationer, där det undersöks om denna maskulinitet är synlig i relation till 

fokalisator och fokaliserad samt till genuslekt. Centralt för analysen är därmed att 

genom Hirdmans genusteori kring manligt och kvinnligt undersöka skillnader som finns 

i karaktärernas språkbruk men även stereotypa egenskaper hos karaktärerna, som skulle 

kunna ha påverkat seriens fokalisering i relation till könsroller. I likhet med vad som 

skrivits i metoden existerar en ramberättelse i serien, där tittaren får ta del av Clay 

Jensens perspektiv som en utomstående berättare (och han är därmed en ständig 

fokalisator) och en berättelse där Hannah återberättar sin historia i dåtid ur sitt 

perspektiv (och där fokalisatorn skiftar mellan karaktärerna).  

 

6.1.1 Justin Foley och Hanna Bakers första kyss 

Vad som direkt är synligt i första scenen (S1:A1. 40.02) är att Clay Jensen tydligt 

utmärks som den utomstående karaktär som observerar händelsen, som Hannah Baker 

berättar om. Här kan vi alltså dra slutsatsen att ett tydligt mönster syns mellan den som 

observerar och den som blir observerad, vilket i det här fallet även är mannen som är 

den som är subjekt och observerar och kvinnan som blir observerad.  

 Eftersom berättelsen som helhet är uppbyggd på det sätt att Clay följer Hannahs 

historia, efter det att händelsen Clay observerar redan har ägt rum, skulle det dock 
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kunna ses som otillräckligt att göra denna koppling uteslutande till denna scen. Därför 

måste en närmare granskning göras av de karaktärer som interagerar med varandra i 

scenen, det vill säga Hannah Baker och Justin Foley.  

I scenen (S1:A1. 40.02) befinner sig Justin Foley och Hannah Baker på en 

lekplats, där Hannah Baker står längst upp i en klätterställning redo att åka ner för 

rutschkanan. Justin Foley tar fram en mobiltelefon, vilket i detta sammanhang skapar 

ännu ett perspektiv – ett perspektiv genom kameralinsen. Justin Foley och kameran blir 

på så vis ett subjekt genom vems perspektiv och ögon vi följer den som blir betraktad på 

andra sidan (Hannah Baker). Det är nedifrån rutschkanan och därmed genom Justin 

Foleys ögon vi får följa händelsen (och Clay Jensen som ytterligare ett perspektiv i 

narrationen som betraktar hela händelsen i en annan tid än när händelsen faktiskt sker).  

 Det som ses som ”giftig maskulinitet” är snarare det rykte som spreds efter det att 

bilden togs – ett rykte som innebar att Hannah hade haft sex med Justin på grund av att 

bilden är vinklad på ett sätt som gör att hennes trosor är synliga, enligt Jenney & 

Cortens (2018 s. 411). De menar att maskuliniteten är synlig därför att Justin inte 

förnekar att en sexuell händelse mellan de har skett, utan låter det falska ryktet fortsätta. 

I denna scen (S1:A1. 44.46) befinner sig Clay återigen som utomstående betraktare av 

händelsen efter den redan har hänt och Justin Foley befinner sig här med sina manliga 

kamrater i skolkorridoren, där hans vän Bryce Walker tvingar honom att dela med sig 

av information om vad som hände på dejten med Hannah Baker (Justin och Hannahs 

första kyss). Tydligt här är att Bryce Walker vill ha reda på sexuella detaljer. Först är 

Justin inte villig att dela med sig av informationen men väljer efter en del övertalning att 

visa bilden med Hannah som åker ned för rutschkanan på lekplatsen. Eftersom Hannah 

har kjol och man kan se hennes trosor drar Justins vänner slutsatsen att de har haft sex 

med varandra. Detta driv efter sexuellt umgänge och en önskan om status och 

bekräftelse hos sina kamrater är tydligt i denna scen, vilket även tyder på den 

maskulinitet som Hall (2005 s. 22) beskriver som manlig i mäns och pojkars beteende. 

Därför är det möjligt att göra tolkningen att Jenney & Cortens tidigare observationer av 

situationen stämmer väl överens med att en stereotyp maskulinitet påverkar scenens 

händelser.  

 I samma scen (S1:A1. 44.46) är det även möjligt att betrakta fokalisationen mellan 

könen, eftersom Justin Foley visar en bild för sina manliga kamrater. Kvinnan som finns 

på bilden är alltså här fokaliserad (den som blir betraktad) medan Justin Foley är den 

genoms vems ögon vi får se bilden. Dock är det även de manliga kamraterna i 
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korridoren (inklusive Justin) själva till viss del fokaliserade, eftersom Clay betraktar 

dem som utomstående fokalisator.  

 Gällande genuslekt, det vill säga analys av språkmönster i relation till kön, finns 

en del faktorer att lyfta i serien. I scenen där Hannah Baker och Justin Foley befinner 

sig på en lekplats och kysser varandra för första gången är det inte möjligt att diskutera 

genuslekt i en större utsträckning – mycket på grund av att Hannah och Justin har olika 

kön och talmönster mellan personer av samma kön därmed inte är möjliga att analysera. 

Vad som däremot är synligt är Nikolajevas definitioner av manligt och kvinnligt språk i 

den bemärkelsen att Hannah Baker använder ett fantasifullt, emotionellt färgat och 

bildrikt språk när hon förklarar för tittaren om drömmen hon har haft om sin dejt med 

Justin Foley innan den har ägt rum:  

I dreamed our first kiss would take place in the park. I never told you that. The 

dream starts with me at the top of the rocket. Holding on to the steering-wheel. 

It’s still a playground rocket… but every time I turn the wheel to the left or the 

right… the trees lift up like they’re taking flight (Hannah Baker, S1:A1. 

40.00─40.30).  

Tydligt i citatet från scenen är att Hannah använder ett språk som är fullt av hennes 

känslor och fantasier, vilket Nikolajeva (2017) har klassificerat som ett kvinnligt språk 

(s. 274, 288). Detta tyder alltså på att ett kvinnligt språk existerar i relation till den 

kvinnliga karaktären, eftersom Justin Foley inte delar sina tankar och känslor på något 

sätt.  

 Sunderland & Swann (2004 opaginerad) diskuterar könsmönster relaterat till ord 

och begrepp och argumenterar för att flickor har ett artigare språk än pojkar. Detta 

påstående är ingenting som framkommer i scenen, eftersom både Justin och Hannah 

använder liknande uttryck, inga svordomar och artighetsfraser såsom: ”Are you okay?”.  

 Att ingen skillnad finns i lingvistiska uttryck och begrepp skulle dock kunna bero 

på att Justin och Hannah befinner sig på en dejt med varandra och därmed vårdar sitt 

språk i en större utsträckning än när språket används kamrater emellan. Därför 

analyseras även scenen som Jenney & Cortens (2018 s. 411) menar associeras med en 

”giftig manlighet”, det vill säga när Justin Foley visar bilden som togs på Hannah Baker 

på deras dejt för sina manliga kamrater (S1: A1. 44.46). I denna scen är det tydligare att 

karaktärerna använder ett grovt språk med många svärord: ”fuck off”, ”assholes” 

(44.48), vilket även skulle kunna tyda på ett mer aggressivt språk. Kanske än mer 

intressant är att pojkarna i scenen väljer ett språk som är styrt av konkurrens, det vill 

säga deras interaktion med varandra styrs av en tävling mellan varandra, vilket 

Sunderland & Swann (2004 opaginerad) menar är ett typiskt manligt sätt att använda 
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språket. Exempelvis försöker Bryce Walker tvinga Justin att ge honom information 

genom korta frågor: ”first?” ” second?”, där Justin svarar:” fuck off. I am not saying 

anything” men också: ˮOkay, assholes, a picture says more than a thousand words”. 

Därmed används språket i deras interaktion med varandra inte för att skapa samverkan, 

vilket är vanligt i ett kvinnligt språkbruk, utan för att tävla om vem som är mest sexuellt 

framgångsrik. Att framgång är viktigt och att känna sig svag utan sexuellt umgänge 

menar Hall (2005) är ett typiskt manligt beteende (s. 22), vilket gör att den stereotypa 

manligheten existerar i scenen.  

En jämförelse som är möjlig att göra är i avsnitt 2, där Hannah Baker och Jessica 

Davis diskuterar samma händelse och där Jessica anklagar Hannah för att ha haft sex 

med hennes pojkvän. ” I have heard the rumors” (S1:A2. 37.17) säger Jessica och syftar 

på att Hannah väljer att ligga med alla och att ryktet därmed mycket möjligt skulle 

kunna vara sant. Även om en konkurrens finns mellan flickorna på så vis att de vill ha 

samma pojke, används inte språket för ett konkurrerande syfte. Istället används en typ 

av samverkande språk, där Jessica menar: ”We were friends. How could you betray me 

like that?” Detta är i likhet med vad Sunderland & Swann (2004 opaginerad) menar är 

typiskt för ett kvinnligt språkbruk, det vill säga att försöka skapa samvaro och stöd 

genom språket snarare än att använda ett språk för att konkurrera med varandra (vem är 

bättre än den andra).  

 

6.1.2 Hanna Baker blir våldtagen av Bryce Walker 

I scenen där den manliga karaktären Bryce Walker har tvingat sig på den kvinnliga 

Hannah Baker sexuellt (S1:E12. 45.54) är det en avancerad och komplex fokalisation att 

få grepp om. Kameralinsens perspektiv är inzoomad på Hannah och Bryce, vilket skapar 

en påträngande och hemsk känsla – en känsla av att som tittare vara del av händelsen. 

Perspektivet i scenen befinner sig vid sidan av karaktärerna (fast nära inpå) som om 

kameralinsen är den utomstående betraktaren.  

 Enligt Yorkey (regissören) var perspektivet att fokusera utanför karaktärerna en 

medveten handling, för att framställa våldtäktscenen som en ”fysisk handling” istället 

för någonting sexuellt, det vill säga någonting som bara sker utan någon specifik 

njutning. Det framställs så eftersom det för tittaren ska ses som en tragisk händelse 

utifrån offrets perspektiv och någonting som gör ont (Highfill, 2017 opaginerad). En 

analys som är möjlig här är att synvinkeln existerar utanför karaktärerna, eftersom 

Hannah här har gett upp och inte orkar mer. Hon har redan lämnat sin kropp och kvar är 
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endast ett skal. Det som styrker denna tolkning är det faktum att kameran i sista delen 

av våldtäkten fokuserar på Hannahs ansikte som ser uttryckslöst och förlorat ut.  

 Trots det finns en fokalisation närvarande och det första som är möjligt att tolka är 

det faktum att Hannah Baker är den som talar om händelsen, som beskriver den för 

tittaren (och karaktärerna i berättelsen, eftersom det hon säger utgår från hennes band); 

”If you’re lucky you live a long life, and if you’re not lucky, you die a little bit… over 

and over…till you realize it’s too late” (S1:E12. 46.00). En slutsats som här är möjlig 

att göra är därmed att Hannah är den som är fokaliserad. Fokalisatorn blir i det här fallet 

kameralinsen eller du själv som tittare som en utomstående betraktare (noll-

fokalisation).   

 Att scenen klassificeras som ”giftig maskulinitet” av Jenney & Cortens (2018) 

skulle kunna bero på de maskulina karaktärsdrag som definieras som dominanta och 

starka samt en önskan att inte känna sig svag i brist på sexuellt umgänge (Hall, 2005 s. 

21–22). Femininiteten är även synlig (om än kanske inte lika tydligt) i de faktorer som 

beskrivs som svaga, osjälvständiga, försiktiga och tysta (Nikolajeva, 2010 s. 107, 

Spence & Helmreich, 1979, Brownmiller, 1986). Trots det är det nästintill orättvist att 

tala om könsroller i koppling till en påtvingad handling, eftersom denna 

osjälvständighet, tysthet och försiktighet snarare har med situationen att göra än med 

könstillhörighet.  

 En annan aspekt är vilka språkmönster mellan könen som är möjliga att analysera. 

Denna aspekt är dock svår att stödja i några argument eftersom det finns få uttalanden 

från karaktärerna i scenen. Vad som dock är möjligt att utläsa är att Hannah är 

självreflekterande både under och efter händelsen, vilket är något som Bryce Walker 

inte är. Han menar exempelvis att han inte gjort något fel utan att Hannah flörtade med 

honom och ville att våldtäkten skulle ske: ”She wanted me. She practically begged me 

to fuck her” (S1: A12. 45.46). Hannah menar istället: “in that moment… it felt like… 

like I was already dead” (47.16). Något annat som är möjligt att analysera utifrån dessa 

uttalanden är att Bryce använder ett grövre mer precist språk än Hannah. Han är 

exempelvis inte rädd för att använda ord som ”fuck” eller ”rape”, medan Hannah 

undviker sådana ord och använder istället uttryck som ”in that moment” istället för 

”rape” eller ”fuck” för att förklara det som skett.   

 Även om scenen är avancerad att analysera är den central för studien, eftersom 

scenen presenterar sådana aspekter som Jenney & Cortens (2018) framställer som en 

giftig maskulinitet – det vill säga det stereotypa manliga beteendet i ett sökande efter 
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makt. Maktrelationen i relation till könsroller är därmed central i scenen och bör 

uppmärksammas, eftersom Zetterström Dahlqvist (2016) påpekar att sexuella 

trakasserier sker som ett sätt för män att skapa dominans över kvinnan. Genom att 

uppmärksamma maktrelationer är det möjligt att bättre förstå vilka beteendemönster och 

karaktärsdrag som skapar skillnader mellan kön (s. 12–16).  

 

6.1.3 Listan där Hannah Baker är stämplad som ”best ass” 

I avsnitt tre av serien skrivs en lista av den manliga karaktären Alex Standall över 

skolans tjejer där han kategoriserar in dem i ”best/worst” (i en beskrivning av deras 

kroppsdelar). På listan är Hannah märkt som ”best ass”. Jenney & Cortens (2018) 

argumenterar för att listan objektifierar tjejerna och att Alex skapar denna för att öka sin 

popularitet bland sina klasskamrater och för att hämnas på sin flickvän för att hon 

vägrade ha sex med honom (s. 412). I detta fall är maskuliniteten tydlig, eftersom söka 

status hos sina manliga kamrater och att känna sig svag i brist på sexuellt umgänge 

stämmer väl överens med vad Hall (2005) beskriver som typiskt manliga karaktärsdrag 

(s. 22). Det stämmer även överens med det faktum att de kvinnliga karaktärerna är 

observerade som objekt i en situation där de manliga karaktärerna fungerar som subjekt, 

det vill säga de karaktärer som utför handlingen.  

 Utifrån ett narratologiskt perspektiv är det tydligt att det perspektiv som tittaren 

här får följa är Clay Jensens. Det syns på grund av kamerans position, som utgår från 

mitten av klassrummet som en typ av mittpunkt och har samma perspektiv och position 

som karaktären Clay. Kameran cirkulerar runt i klassrummet från denna mittpunkt där 

andra karaktärer betraktas genom Clays ögon/kamerans lins. Det är även möjligt att 

göra tolkningen att det är genom Clays ögon och tankar vi får följa händelsen, eftersom 

tittaren inte vet vad som står på listan förrän Clay gör det. Därför vet tittaren och den 

Clay lika mycket, vilket innebär att Clay måste vara fokalisatorn.  

Innan Clay och tittaren får ta del av ovannämnda lista beskriver Hannah Baker 

situationen och menar att hon på grund av listan blev iakttagen och objektifierad: ”You 

didn’t feel those eyes on you” (S1:A3. 22.52). I scenen där vi får ta del av listan (S1:A3. 

23.12) får tittaren (och Clay) reda på att Hannah Baker finns nedskriven på listan som 

”best ass”. Detta är ett mycket tydligt exempel på objektifiering men även på en 

fokaliserad karaktär. Den fokaliserade är i det här fallet den kvinnliga karaktären 

Hannah Baker, vilket syns när listan skickas runt i klassrummet och alla stirrar på 

henne, men även när vi får veta hur Hannah har tänkt och känt kring det som skett.  
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 En viktig detalj att lägga till är det faktum att Clay ur sitt perspektiv inte förstår 

varför Hannah reagerar med avsky (vilket tittaren får reda på först i banden när Hannah 

berättar efter att händelsen har ägt rum) och menar att Hannah snarare bör vara 

smickrad eftersom det är en komplimang att ha snyggast rumpa i skolan: En detalj som 

styrker de stereotypa bilderna av att män och kvinnor inte förstår varandra. En 

oförståelse mellan kön är en aspekt som är möjlig att diskutera i relation till genuslekt, 

eftersom Nikolajeva (2017) menar att könsidentiteter skapas genom att en person 

särskiljer sig från det andra könet (s. 286). Exempelvis säger Hannah till Clay:” You 

will never know what it is like to be a girl” (Yorkey, 2017). Hennes påstående tyder på 

att karaktären Hannah Baker ser en skillnad mellan sig själv och Clay Jensen men även 

att en skillnad finns mellan att vara flicka och pojke.  

 

6.1.4 Jessica Davis blir våldtagen av Bryce Walker 

Nästa analysdel är en scen där Hannah gömmer sig i sin vän Jessica Davis rum för att 

fly undan en fest i huset. Justin och Jessica kommer då in i rummet och börjar kyssa 

varandra men eftersom Jessica är för full blir hon medvetslös och Justin lämnar rummet. 

Ute i hallen stöter han dock ihop med sin bästa vän Bryce som bestämmer sig för att ha 

sex med Jessica när han hör att inte är vid medvetande. Han menar att allt som är Justins 

är hans och att de delar allt. Bryce går in i rummet, låser och våldtar Jessica medan hon 

ligger medvetslös i sängen (S1: A:9. 40.13). Justin i sin tur väntar utanför dörren och 

gör därmed ingenting för att stoppa våldtäkten. Här finns exempel på giftig 

maskulinitet, eftersom Jenney & Cortens (2018) påpekar att tittaren utsätts för intryck 

av mäns “rätt” till kvinnors kroppar och att avvika från manliga maskulina normer inte 

hör samman med att stoppa sexuellt umgänge (s. 412–413).  

 I en granskning av fokaliseringen i scenen framstår Jessica Davis som den som är 

betraktad av både Hannah Baker (som observerar händelsen från garderoben) och 

kamerans perspektiv (som i likhet med Hannah utgår ifrån garderoben) samt Bryce 

Walker. I denna scen är det därmed lätt att förstå att Jessica Davis är den fokaliserade. I 

detta fall är Hannah fokalisatorn, eftersom det är genom hennes tankar och ögon som 

tittaren får följa händelsen. Kamerans perspektiv utgår ifrån Hannah i garderoben och 

tittaren får se händelsen genom hennes ögon och tankar. Om vi istället fokuserar på 

Bryce Walker är det tydligt att han är den som utför en handling mot objektet som 

utsätts för handlingen – Jessica Davis. Därmed är Hannah Baker i detta fall fokalisator 

och Jessica Davis den som är fokaliserad. I likhet med förgående scener styrker denna 
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analys det återkommande inslag av könsmönster med kvinnan som blir betraktad och 

mannen som betraktar, som Parker (2015) diskuterar som vanliga framställningar i olika 

typer av litterära verk (s. 75).  

 I likhet med den förra våldtäktscenen uppfattar Jenney & Cortens (2018 s. 412) 

denna scen som ett exempel på ”giftig maskulinitet”, vilket beror på att det skildras en 

dominans över kvinnan som skapar ett maktförhållande mellan könen. Att mannen är 

den dominanta och kvinnan den underordnade stereotypa karaktärsdrag för maskulinitet 

(dominant) och femininitet (underordnad) enligt Spence & Helmreich (1979 s. 17). Att 

ett maktförhållande på så vis skapas mellan kön skulle därför bidra till en önskan att 

tillhöra ett visst kön och distansera sig från ett annat, vilket Nikolajeva (2017 s. 280) 

menar är faktorn som skapar en könsidentitet. Därmed är det relevant att lyfta denna 

scen för att uppmärksamma dessa könsskillnader för att vidare kunna diskutera om 

definitioner som dessa kan skapa problem för enskilda individer.  

 Även om mycket lite faktiskt sägs i denna scen finns ett samtal där det är möjligt 

att analysera genuslekt. Språkmönstren kan främst förknippas med konversationen som 

sker mellan Justin och Bryce, när de står utanför det rum som Jessica sover i och där 

Hannah även befinner sig (och kameran). Konversationen som sker mellan karaktärerna 

får tittaren ta del av genom väggen och den är därmed något dämpad. Konversationen 

mellan karaktärerna fungerar i detta fallet samverkande och stödjande till en början, 

men där Bryce sedan försöker tvinga Justin att deltaga i det han vill göra: ”Come on 

dude” (S1: A9. 39.57). Bryce påtvingande till handling i denna scen tyder på ett slags 

konkurrensspråk, där konversationen är uppbyggd på en slags tävling i vem som vågar 

eller gör någonting bäst. Enligt Hall (2005) är detta ett exempel på maskulinitet, 

eftersom han menar att en definition för maskulinitet är att det ses som viktigt med 

seger och framgång (s. 21). Vidare menar Sunderland & Swann (2004 opaginerad) att 

detta exempel på användningen av språket i konkurrenssyften är förknippat med ett 

manligt språkbruk. 

Scenen är dessutom starkt influerad av femininitet, eftersom Hannah Baker 

påverkas starkt av att se våldtäkten men inte kan röra sig och därmed inte kan göra 

någonting åt situationen. Egenskaper förknippade med femininitet som är anknutna till 

händelsen är de Hall (2005) beskriver som ”bekväm med att visa känslor” och att ”anse 

att det är accepterat att visa svaghet” (s. 22). Dessutom är det en stereotyp kvinnlig 

egenskap att anse att ens egna åsikter är mindre värda än den manliga partnerns och att 

vara bekväm med att vara mindre viktig (s. 22) Detta syns i Hannah Bakers osäkerhet 
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kring att inte kunna agera och att känna sig svag i relation till den manliga karaktären. 

Vidare anses stereotypa kvinnliga egenskaper vara svaghet, tystsamhet, försiktighet och 

osjälvständighet (Nikolajeva, 2010 s. 107; Spence & Helmreich, 1979; Brownmiller, 

1986). Scenen blir därmed en indikation om att strukturer i den fiktiva världen 

begränsar kvinnans agens.  

 

6.1.5 Clay Jensen försvarar Hannah Bakers heder 

I den sista scen som analyseras tar sig Clay till Bryce hus för att konfrontera honom för 

att ha våldtagit Hannah Baker (S1:A12. 36.27). Jenney & Cortens (2018 s. 413) menar 

att scenen kan förknippas starkt med giftig maskulinitet, eftersom den innehåller 

stereotypa maskulina karaktärsdrag. Denna maskulinitet kan anknytas både till 

karaktären Clay Jensen och till Bryce Walker. Det som kan ses som maskulinitet i 

relation till Clay Jensen är det faktum att Clay ser Hannah som en individ som behöver 

försvaras på grund av att hon är kvinna. Eftersom Jenney & Cortens definierar en giftig 

maskulinitet med män som dominerade och kvinnor som underordnade går detta i linje 

med Clays handlingar. Även om Clay säkerligen avser att försvara sin vän blir 

handlingen ändå ett exempel på stereotyp maskulinitet, eftersom Nikolajeva (2017 s. 

280) menar att dessa stereotypa egenskaper kan framträda medvetet eller som en 

omedveten handling. Nikolajeva (2010 s. 107) och Brownmiller (1986 s. 9) 

argumenterar dessutom för att det är ett stereotypt maskulint karaktärsdrag att framstå 

som hjälte och rädda en kvinna i nöd, vilket skulle kunna vara Clays intention även om 

det sker omedvetet på grund av påverkan av normaliseringarna kring hur en pojke bör 

agera, det vill säga att vara beskyddaren.  

Gällande Bryce Walker är maskuliniteten märkbar på grund av att Bryce Walker 

anser att han inte har gjort något fel när han våldtog Hannah, eftersom hon inte sa nej 

och att han hade rätt till hennes kropp, menar Jenney & Cortens, (2018 s. 413). Han står 

för sina handlingar och är nästintill stolt att agera som han har gjort. Han menar 

dessutom att: ”She was practically begging me to fuck her. If that is rape then every girl 

in school wants to be raped” (S1: A12. 45.26), vilket tyder på att hans agerande borde 

vara accepterat och att alla män bör göra som han. Det går i linje med den giftiga 

maskulinitet som definieras av en stolthet över att vara stereotyp manlig och att alla 

andra män bör agera på samma sätt (Jenney & Cortens, 2018 s. 411). Clay å sin sida tar 

däremot avstånd från denna stereotypa maskulinitet.  
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 Andra exempel på en stereotyp maskulinitet är att män tenderar att vara 

dominanta och att eftersträva aggressivitet, det vill säga att lösa konflikter genom 

konfrontation snarare än diskussion (Spence & Helmreich, 1979 s. 5). Dessa exempel är 

påtagliga i det sätt som Clay och Bryce väljer att hantera situationen när Bryce vägrar 

erkänna våldtäkten; de börjar att slåss. Även Hall (2005) argumenterar för att stereotypa 

manliga egenskaper i film är att sätta hög status på styrka och att använda konfrontation 

för att lösa problem (s. 21–22). Eftersom inga kvinnliga karaktärer finns med i scenen är 

det inte möjligt att analysera några aspekter utifrån stereotypa feminina egenskaper.  

 Gällande fokalisationen i följande scen lägger ”subjektiva-kameran” (kamerans 

perspektiv) fokus på Clay Jensen (S1:A12. 40.51). På så vis är det möjligt att dra 

slutsatsen att Clay i denna scen är fokalisatorn, eftersom det dessutom är genom hans 

tankar och ögon vi får följa scenen. Tydligt blir även att den som Clay betraktar i detta 

fall är Bryce Walker, som därmed är objektet och den fokaliserade.  

I en analys av genuslekt är det tydligt att både Clay och Bryce använder ett 

ordförråd som är aggressivt, ovårdat och grovt. Nikolajeva (2017) hävdar att ett 

stereotypt manligt språk kännetecknas av ett aggressivt, aktivt språkbruk som är 

betydligt mer ovårdat och grövre relaterat till kvinnor (s. 283). Exempel på manligt 

språkbruk i scenen är därför Clays och Bryces uttryck av svordomar: ”Jensen, what the 

fuck do you want” (36.20), ”You fucking raped her” (43.48) och ”fucking legendary” 

(38.21). Något annat som är möjligt att säga om språket i scenen är att karaktärerna 

använder ett preciserat språk utan dolda undertexter, det vill säga att de säger vad de 

menar, vilket Nikolajeva (2017) menar är exempel på ett stereotypt manligt språkbruk 

(s. 274). Exempel där detta är urskiljbart är i meningar som: ”You fucking raped her” 

(43.50), ”I was hoping to maybe buy some weed” (36.30), även om det förekommer att 

Clay har vissa undertexter i sina uttalanden, såsom: ”I bet you have some great parties 

out here” (38.09), när han egentligen inte har som intention att fråga om festerna utan 

vill komma in på ämnet om den specifika festen när Bryces våldtäkt av Hanna ägde 

rum.  

 

7 Diskussion 
Undersökningen har innefattat en analys av sex scener i serien 13 Reasons Why, där 

scenerna har analyserats ur ett narratologiskt fokus på genuslekt och fokalisation samt 

en tolkning av stereotypa karaktärsdrag relaterat till kön utifrån Jenney & Cortens 

definition av giftig maskulinitet. En slutsats utifrån tolkningen av dessa scener är att 
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flickan i alla fall utom ett är den som är objekt eller fokaliserad. I det fall där flickan 

inte är den objektifierade är i sista scenen där en kvinnlig karaktär inte finns med över 

huvud taget. Pojkarna är i sin tur subjekten, det vill säga de som aktivt utför en 

handling. Fokalisatorn är dock inte att begränsa till ett kön eller en viss typ av karaktär, 

eftersom den hela tiden kan variera mellan en utomstående betraktare eller den karaktär 

som utför en aktiv handling. Detta går i linje med det Parker (2015 s. 75) menar är ett 

vanligt förekommande inslag i litterära verk, det vill säga att mannen är den som 

betraktar och kvinnan är den som blir betraktad.  

 Gällande genuslekt finns tydliga skillnader mellan könen i deras sätt att interagera 

med varandra och deras uttalanden i ord och uttryck. Exempelvis visar analysen på att 

pojkar använder ett grövre och mindre artigt språk än flickor, i form av svordomar och 

slanguttryck. Vidare kan en slutsats dras om att pojkarna i serien tenderar att interagera 

med ett mer korrensfullt språk, det vill säga som en tävling att vara bättre än varandra, 

medan flickorna använder ett språk som till en högre grad är samverkande och 

stödjande.  

 Stereotypa egenskaper relaterat till kön är även märkbara i de analyserade 

scenerna. Exempelvis innehåller flera av scenerna en representation av mannen som den 

som aktivt ska utföra en handling och rädda en kvinna i nöd, medan kvinnan framstår 

som svagare och någon som låter sig styras av känslor och inte aktivt kan agera eller 

vara till hjälp när det behövs. Pojkarna i serien drivs även av önskan till sexuellt 

umgänge och känner stolthet inför sina sexuella bedrifter till skillnad mot flickorna, som 

ofta känner skam och förnedring.  

 Hall (2005) diskuterar könsroller i film där han hävdar stereotypa könsmönster 

fortfarande starkt influerar filmer (s. 22), vilket styrks av Nikolajeva som menar att 

kvinnor i media framställs i första hand som ett kön. I analysen framkommer att tydliga 

skillnader mellan kön existerar i både genuslekt och fokalisation samt innehåller flera 

exempel på stereotypa egenskaper relaterat till kön. Dock är det inte möjligt att dra 

någon generell slutsats gällande detta påstående, eftersom studien endast har undersökt 

en serie och det kan finnas andra faktorer som påverkas dess framställning. Vidare 

menar Jenney & Cortens (2018) att serien visar en objektifiering av kvinnor och hur 

samhället ofta sviker kvinnor genom att tysta deras röster (s. 410). Detta påstående 

styrks av denna undersökning, eftersom den tydligt visar att flickorna i serien i samtliga 

fall är objektet som betraktas. Regissören Yorkey menar dock att serien har försökt att 

framställa verkligheten så som den ser ut och berätta sanningen för att ta ansvar för 
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dessa händelser (Highfill, 2017 s. 29), vilket tyder på en medvetenhet kring seriens 

framställning av fokalisationen. Därmed finns en möjlighet att även de stereotypa 

karaktärsdrag som existerar i serien är ett medvetet val på grund av artistiska eller etiska 

skäl och en slutsats kan därför inte dras gällande Halls argumentation kring att 

stereotypa könsmönster existerar i film och serier.  

Nikolajeva (2010 s. 107) menar dock att kvinnliga och manliga egenskaper kan 

inkluderas medvetet eller omedvetet i litterära verk och oavsett om det är medvetet eller 

omedvetet applicerat är det relevant att i svenskundervisningen diskutera de 

könsmönster som existerar i serien, för att skapa en ökad medvetenhet kring hur 

stereotypa könsmönster påverkar framställningen av karaktärer och berättarperspektiv 

och hur normer kring könsidentiteter fortsätter att påverka både individer och litterära 

verk.  

 Genusteorin och denna undersökning fokuserar på ett maktförhållande mellan 

maskulinitet och femininitet och de stereotypa egenskaper som associeras med 

respektive kön. Undersökningen har ställt sig frågan hur dessa könssystem skapas och 

hur de kan ändras genom att studera på vilka sätt de narratologiska verktygen 

fokalisation och genuslekt synliggör stereotypa könsroller kring maskulinitet och 

femininitet i en specifik tv-serie. Frågeställningarna har besvarats genom att definiera 

dessa egenskaper och diskutera hur dessa framställs i serien 13 Reasons Why. De 

narratologiska verktyg som har använts är fokalisation och genuslekt, där kön påtagligt 

har påverkat dessa områden.  

Enligt genusteorin är kön något som är socialt konstruerat och att dessa 

könsskillnader visas tydligt i serien är därför problematiskt. Det är problematiskt 

eftersom det begränsar ungdomar och elever att kunna finna sin unika egenart och att 

utveckla intressen utan fördomar kring kvinnligt och manligt, vilket det står i läroplanen 

att skolan ska arbeta för att utveckla (Skolverket, 2011b s. 2). Dessutom framställs 

kvinnan i media i första hand som ett kön enligt Nikolajeva, vilket även styrks av denna 

studie där det visat sig att flickan framställs som objekt. Även detta är problematiskt 

eftersom film och reklam producerar en viss bild av genus som påverkar individens 

genusuppfattning. Därmed får pojkar och flickor en bild av hur de bör vara och där 

”femininitet” anses vara ett ställningstagande till att mannen ska vara initiativtagande 

och därmed själv vara den passiva parten och där ”maskulinitet” anses vara den 

försvarande aktiva parten som känner stolthet över sina sexuella erfarenheter (med 

kvinnor) och ett tvång att vara stark och initiativtagande.  
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7.1 Didaktiska implikationer 

Vad som har framgått av analysen är att 13 Reasons Why synliggör könsroller på ett 

problematiskt sätt. Även om ingen generell bedömning kan göras gällande könsroller i 

film och tv, uppmärksammas ändå den bild som både Hall och Nikoljeva hävdar 

fortsätter att existera och starkt influera film och bilden av vad det innebär att vara 

kvinna respektive man samt att kvinnan i första hand framställs som ett kön i olika typer 

av media.  

 Därmed ett det både relevant och nödvändigt att lyfta dessa stereotypa 

könsmönster i undervisningen. Detta för att uppmärksamma att film fortsätter att göra 

samhället icke jämställt genom att framställa olika kön på ett visst sätt. Dessutom 

redogörs för eller problematiseras inte det faktum att genus i definitionen kring 

maskulinitet och femininitet sällan har starka gränsdragningar mellan två kön, utan ett 

kön har drag av både maskulinitet och femininitet. Att framställa dessa karaktärsdrag 

tydligt och därmed särskilja kön kan därför leda till utanförskap och en känsla av att 

vara annorlunda för de elever som inte definierar sig på det sätt som samhället 

framställer att en person med ett visst kön bör göra.  

 Jenney & Cortens har lyft det faktum att en giftig maskulinitet finns i samtliga 

scener som undersökningen i sin tur har analyserat vidare inom den feministiska 

narratologin. Att det existerar en så kallad giftig maskulinitet är ett problem, eftersom 

den är just det: giftig. Den ger negativa effekter på bilden av maskulinitet och att tillhöra 

det manliga könet, eftersom män ser dessa bilder och skapar en könsidentitet relaterat 

till dessa egenskaper av att vara man. Jenney & Cortens betecknar detta begrepp som 

extrema versioner av hypermaskulinitet som kommer till uttryck i homofobi och vilka 

som är de dominerade och de underordnade av män och kvinnor, det vill säga att 

homosexuella är något man ska ta avstånd ifrån och ogilla samtidigt som det som giftig 

maskulinitet bör ses som självklart att männen ska vara överordnade kvinnor och därför 

vara dominerande och initiativtagande. Detta skulle kunna leda till både mobbning och 

sexuella trakasserier, i de fall män försöker eftersträva denna norm av vad som anses 

vara maskulint.  Därför är serien extremt viktig att lyfta och diskutera i undervisningen i 

förhoppning av att kunna förebygga dessa problematiska situationer.  

 Pytash (2013) har gjort en undersökning om serien 13 Reasons Why i bokform 

och det framkom att genom att engagera sig i läsning av boken är det möjligt att förstå 

karaktärernas erfarenheter, perspektiv och olika val. Genom att läsa och diskutera boken 
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hävdar alltså Pytash att det är möjligt att finna svar på vad som kan driva en person att 

till slut ta sitt liv och att dessutom få en ökad förståelse för vad som ligger bakom 

självmord (s. 474). Det är alltid en fördel att sättas in i andras perspektiv, vilket 

dessutom är ett av svenskämnets syften (Skolverket, 2011a s. 1). Trots att Pytash tar upp 

boken bygger serien på samma innehåll (och mer) och att använda serien för att öka den 

empatiska förmågan och få förståelse för andra människors perspektiv är därmed 

möjligt för både lärare och elever. Dessutom menar Hutton (2014 s. 586) att genom att 

film används i undervisningen ökar den empatiska förmågan, vilket innebär att serien 

bör vara en tillgång för eleverna. Vidare menar Hutton att film ökar motivationen och 

intresset och är särskilt relevant att använda i arbete kring stereotyper. Därmed är serien 

i relation till diskussionen av stereotyper både relevant och givande i undervisningen.  

 Beach et. al. (2016) har studerat begreppet multitextuellt lärande, vilket innebär 

att skrivande och läsande inte ska läras ut som enskilda förmågor, utan som hjälpmedel 

för att bättre förstå de kontexter elever kommer i kontakt med, vilket serien uppmuntrar 

till i valet av diskussion om stereotypt maskulint och feminint samtidigt som eleverna 

förväntas att skriva texter om innehållet så småningom. Vad varje lärare väljer att göra 

med innehållet är dock upp till den enskilde läraren. Vidare inkluderas i ett 

multitextuellt lärande en rad av olika texter; såsom tryckt litteratur (fiktion, icke-fiktion) 

text från populärkultur (tidningar, tv-program, videos) och elektroniska texter (web-

sidor, bloggar m.m.), där följande studie utgör en undersökning av populärkultur. På så 

vis skapas en varierad undervisning. Texterna är sedan menade att användas för att 

kritiskt läsas i relation till sin kontext och ett av de exempel de tar upp är att utforska 

konstruktioner av rasistiska stereotyper i film och tv Det är sedan möjligt att 

tillsammans med elever diskutera hur rasism synliggörs bland annat i relation till olika 

karaktärer. Särskilt denna sista del har likheter med denna studie, där eleverna förväntas 

ställa sig kritiska till texten och utforska konstruktioner av stereotyper i en serie som 

framställer kön som den problematiska kontexten men som på samma vis diskuterar hur 

detta synliggörs i relation till seriens karaktärer.  

 

7.2 Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att analysera fler serier och filmer utöver 13 Reasons 

Why för att undersöka om det ger samma resultat gällande könsroller. Detta skulle vara 

intressant eftersom det skulle ge en tydligare och bredare syn på om stereotypa 

könsmönster fortfarande existerar i film och tv-serier eller om kopplingen främst kan 
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göras till 13 Reasons Why. Det skulle betyda att det förmodligen varit en medveten 

handling att skapa serien på det sätt som har gjorts, eftersom regissören menar att 

perspektiven i tv-serien har skapats på ett sätt som ska visualisera verkligheten. 
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