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Abstract 

 
Authors: Matilda Wallén and Sara Tolö  

Title: »I have work, and then I have a dinner thing. And then I am busy, trying to 

become who I am« – A qualitative study of tv-series role in identity focusing on  

Hannah in Girls.  

Language: Swedish    

 

Women in visual media are generally underrepresented and stereotypically portrayed.   

It is a very undifferentiated image, that few women can actually identify with. Norm-

breaking characters can have an essential part and a positive influence on humans 

identity formation, research shows. The purpose of this study is to examine eight 

women’s stories about how television shows had an impact on their identity formation, 

primarily focusing on Hannah from the very popular tv-series Girls. Hannah has been 

described as a plain and slightly overweight heroine, not suited for modern television. 

The study is built on a qualitative science-method through semi-structured interviews, 

with subjective stories as focal point. The selection of interviewees identify themselves 

as women and have seen Girls. The study shows that Hannah works as a role model by 

inspiring the interviewees to acknowledge and accept their self-view, in addition to 

increasing their bravery and place amongst other people. Thenceforth, they felt that 

there was a small representation of strong female characters on modern television and 

saw a necessity for Hannah in popular culture.    
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Tack 

 
Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner. Tack för att ni tog er tid och  

för att ni ville dela med er av era berättelser och kloka tankar. Vi vill också tacka vår 

handledare Pernilla Severson för vägledning, tips och råd under krishandledning.  

 

Till sist vill vi tacka Hannah för att hon är vår generations röst. Eller åtminstone en röst. 

Av en generation. 

 

 

 

 

Kalmar 31 maj, 2016 

Matilda Wallén och Sara Tolö   
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1 Inledning 

Kvinnor har genom alla tider varit underrepresenterade och stereotypt porträtterade i 

visuella medier. Kvinnor och män har här konsekvent tillskrivits olika egenskaper där 

kvinnor generellt är mer passiva. Detta har sakta börjat bli bättre och kvinnor har idag 

fått fler och mer varierande roller där det också förekommit normbrytande kvinnliga 

karaktärer. Under millennieskiftet kom flera tv-serier så som Sex and the City och 

Buffy the Vampire Slayer där kvinnorna skiljde sig från de vi tidigare sett på tv.  

(Gauntlett, 2008) Men ännu finns många stereotypa drag kvar och kvinnans främsta 

syfte är nu som då att vara attraktiv. Här är populärkulturen med och bidrar till våra 

föreställningar om vad som är åtråvärt och vad som är den perfekta kroppen. Det är en 

mycket smal bild av hur en kvinna ska se ut som presenteras, en bild som väldigt få 

faktiskt kan identifiera sig med. (Jarlbro, 2006)  

 

Populärkulturen är en del av vår vardag och något vi baserar stora delar av vår identitet 

på tillsammans med föreställningar om vad som är normalt och acceptabelt (Holtzman, 

2000). I media kommer vi även i kontakt med olika förebilder som kan inspirera eller 

stärka oss i vår identitet. I den tidigare forskning vi presenterar i uppsatsen framgår att 

normbrytande karaktärer kan ha en betydande roll och positiv inverkan på människors 

identitetsskapande.    

 

Vi ser en lucka i forskningen kring hur dagens kvinnliga normbrytande tv- karaktärer 

influerar tittarna, särskilt då karaktärer som bryter mot rådande skönhetskonventioner. 

Vi har därför intresserat oss för kvinnors berättelser om hur förebilder i tv-serier kan ha 

inspirerat och motiverat dem att tänka, handla eller bete sig på ett visst sätt. Men även 

hur stereotypa karaktärer i media fått dem att känna sig. Detta har vi gjort genom 

samtalsintervjuer. Vi har fokuserat på tv-serien Girls eftersom den hyllats just för att 

utmana och bryta mot vår tids rådande normer. Seriens huvudkaraktär Hannah är 

alldaglig, överviktig och har beskrivits som en hjältinna inte gjord för tv (Stanley, 2012, 

12 april). Vi har därför varit särskilt intresserade av att höra hur intervjupersonerna 

tycker att Hannah skiljer sig från andra karaktärer och om hon har haft någon betydelse 

för dem i deras identitetsskapande. 
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Uppsatsen är disponerad på så sätt att vi börjar med en bakgrundsbild av tv-serien Girls 

och dess huvudkaraktär Hannah. Därefter redogör vi för tidigare forskning som rör 

kroppsideal, stereotyper, representation och förebilder i media. Efter att vi formulerat 

syfte och frågeställningar redogör vi för de teoretiska perspektiv som varit aktuella för 

studien, samt metodval. Här har vi kommit fram till resultatsdelen där vi redovisar 

material, analys, diskussion och förslag till vidare forskning. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

I det här avsnittet beskriver vi kort tv-serien Girls och dess huvudkaraktär Hannah för 

att du som inte är bekant med serien har chans till en förförståelse. 

 

 

1.1.1 Girls 

Tv-serien Girls skildrar fyra unga medelklasskvinnor bosatta i New York. Serien har 

sedan starten 2012 hyllats för att vara normbrytande, feministisk och revolutionerande. 

Kritiker menar att Girls gestaltar en ny generation på ett underhållande vis och samtidigt 

porträtterar kvinnokroppen och kvinnlig sexualitet på ett realistiskt och oglamoröst sätt. 

(Carroll, 2012, 21 april)  

 

Girls har jämförts med den ikoniska tv-serien Sex and the City, där tittaren precis som i 

Girls, får följa fyra kvinnor bosatta i New York. I kontrast mot kvinnorna i Girls, är 

huvudkaraktärerna i Sex and the City mycket framgångsrika och bosatta på Manhattan. 

Serien fokuserar på karriär, vänskap, relationer och sex och hyllades även den som 

banbrytande, eftersom den introducerade ett nytt och mer öppet perspektiv på kvinnlig 

sexualitet. Sex and the City porträtterade kvinnorna som aktiva subjekt med egna begär 

och ansågs vara en feministisk serie, där kvinnorna hade makten. Dock har serien fått 

mycket kritik för att dialogerna mellan kvinnorna främst handlade om män och att det 

mesta skedde på de manliga karaktärernas villkor. Denna problematik kan ha att göra 

med att skaparna bakom serien primärt var män som värderade hur det kvinnliga 

perspektivet skulle se ut och presenterats. (Stanley, 2012, 12 april) 

 

Lena Dunham, skaparen av Girls, motsätter sig att serien skulle likna någon annan. Hon 

menar att Girls har en helt annan infallsvinkel, där de kvinnliga huvudrollsinnehavarna  
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inte följer den livsstil och de ideal som Sex and the City presenterade. (Stanley, 2012,  

12 april) Girls visar i stället hur de unga huvudkaraktärerna kämpar med att klara sig 

både ekonomiskt och emotionellt, den visar verklighetstrogna vardags- och 

relationsproblem (Carroll, 2012, 21 april). 

 

 

1.1.2 Hannah 

Huvudkaraktären Hanna Horvath spelas av Lena Dunham. Lena har dessutoproducerat, 

regisserat och skrivit manuset till serien. Karaktären Hannah Horvath är en neurotisk 

aspirerande skribent. Enligt The New York Times är Hannah en hjältinna inte gjord för 

tv. Hon är alldaglig, överviktigt och har en personlighet som både kan vara obehaglig 

och charmerande. Hon utnyttjar sina föräldrar och är en opålitlig vän.  

(Stanley, 2012, 12 april)  

 

En artikel i Huffington Post (2013,10 mars) beskriver Hannah som totalt självupptagen 

med en stark självbild kombinerat med motsatsen; en dålig självbild maskerad av 

övermod. Lena Dunham vägrar att försköna Hannah inifrån och ut och Girls kostymörer 

ser till och med till att karaktärens osmickrande kläder sitter ännu värre än de behöver. 

Hannah figurerar oblygt naken i många scener vilket Dunham bland annat kommenterat 

som ett sätt att visa att en inte behöver vara en size-zero. 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi olika vetenskapliga artiklar och studier som är intressanta 

utifrån vårt syfte. Dessa behandlar dels ämnen som populärkulturens eventuella influens 

på kvinnliga tittares identitetsskapande, den stereotypa porträtteringen av kvinnor i tv-

serier men även hur andra samhällsgrupper har lidit av bristande och missvisande 

representation i media. Dessa studier visar på ett problemområde och en kunskapslucka 

som behövs utforskas vidare. 

 

 

 

2.1 Stereotyper och kroppsideal i media 

Våra kroppar är en del av oss själva, vår identitet och sexualitet. Inom det västerländska 

samhället är den smala kroppen idealet och är associerad med egenskaper som är högt 

rankade i vårt samhälle. Den tillskrivs egenskaper så som självkontroll, sexuell 

attraktivitet och såväl personlig som professionell och social framgång. Kroppen är för 

många i hög grad kopplat till identitet och självkänsla. Media har fått mycket kritik för 

att fixera det smala kroppsidealet genom att överrepresentera smala kvinnor. (Gunter & 

Wykes, 2005)  

 

Hur vi uppfattar kroppen och vad vi bedömer som åtråvärt skiljer sig över tid och 

mellan olika kulturer. Här bidrar medierna och populärkulturen med föreställningar om 

idealet och framställer män och kvinnor utifrån detta. Studier har visat att media också 

framställer olika kroppstyper på olika sätt och tilldelar dem egenskaper som skapar 

stereotypa föreställningar. Överviktiga kroppar tilldelas till exempel ofta negativa 

egenskaper så som lathet och dumhet. (Jarlbro, 2006)  Samtidigt kopplas smala kroppar 

ihop med framgång och lycka. Dessa stereotyper, både negativt och positivt laddade, 

bidrar till den kulturellt formade idealkroppen. Detta är problematiskt eftersom vi lär 

oss dessa koder och applicerar dem på verkliga livet. Ju oftare en berättelse om världen 

repeteras desto mer tar den formen av sanning och verklighet. (Gunter & Wykes, 2005)  

 

Men det är inte bara vår kroppsform som måste formas in i de rådande konventionerna 

om skönhet. Vi ska vara unga, vita och felfria. Tecken på åldrande är ett dilemma för 

både män och kvinnor, men för kvinnor börjar kampen mot tiden mycket tidigare. I 

reklam råds kvinnor redan i 20 års-åldern att ta första stegen för att fördröja yttre tecken  
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på åldrande. För män är det ett problem först mycket senare i livet. Även om kvinnor är 

kompetenta nog att se igenom det manipulerade och idealiserade kvinnoporträtt som 

media presenterar kan det vara svårt att skilja på logik och känslor och därmed svårt att 

värja sig från populärkulturens återgivningar. (Ross, 2010) 

 

Wright och Sandlin (2009) har undersökt populärkulturens eventuella influens på 

kvinnliga tittares identitetsskapande. För att ta reda på om tv-serier kan hjälpa till att 

forma ett mer kritiskt och feministiskt synsätt hos tittarna, utgick de från den kvinnliga 

karaktären Cathy Gale från serien The Avengers. Cathy var under sextiotalet en 

framträdande karaktär som enligt kritikerna var den första feministiska karaktären som 

visats på tv. Cathy ansågs vara normbrytande eftersom hon visade att kvinnor också kan 

vara starka, modiga och självständiga. Samtidigt var det av yttersta vikt att hennes 

utseende följde de rådande skönhetsidealen.   

 

Wright och Sandlin (2009) kontaktade kvinnor som under sextiotalet följde serien för 

att höra, fyrtio år senare, om och hur serien kan ha kommit att influera dem i deras 

identitetsskapande. Studien visade att The Avengers har haft en långvarig inverkan på 

deras liv. Respondenterna förklarade att tv-serien visade dem att det gick att bryta mot 

de traditionella könsroller som formats inom deras kultur, klass, familj eller religion. 

Cathy Gale väckte en genusmedvetenhet hos de kvinnliga tittarna och de insåg värdet i 

starka och intelligenta feministiska förebilder. Citatet nedan är ett exempel på hur Cathy 

går emot den tidens rådande könsroller: 

 
Steed: [Enters Cathy’s apartment] Good morning! How’s Miss Whiz-Bang- 

Wallop this fine Trojan morning? — What’s for breakfast? 

Cathy: [Barely glances at him] Cook it and see. 

(Wright & Sandlin, 2009, s 539) 

 

Respondenterna berättade att under deras ungdom på 50- och 60-talet upplevde England 

en period av återuppbyggnad och omorientering. Denna kulturella oro gjorde avtryck på 

hela Storbritannien och riktades mot att förbättra familjestrukturen. Vilket innebar 

striktare könsdefinitioner och att producera avkommor. För kvinnor innebar detta 

giftermål och många barn. Men för de kvinnor som inte önskade att gifta sig kom Cathy 

Gale att bli en betydande förebild. Hon visade tittarna en alternativ livsstil och  

möjligheten att vara lycklig, även som ogift. Hon var vacker och hade ett rikt social liv 
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och utbildning, egenskaper som många av tittarna fascinerades och inspirerades av. 

Respondenterna menar att genom att titta på Cathy fick de mod att förändra sina egna 

livssituationer. (Wright & Sandlin, 2009) 

 

Enligt denna studie är identitetsskapandet en konstant process som pågår under en hel 

livstid. Undersökningen visar att vi kan hitta förebilder på icke-traditionella platser. 

Fyra av studiens deltagare hittade sina förebilder inom familjen medan resterande 

tretton fann dem i böcker, på tv eller utanför bekantskapskretsen. Författarna menar 

därför att tv-serier som utmanar rådande könsnormer och andra traditionella roller är av 

vikt, eftersom de kan ha en positiv inverkan på människors identitetsskapande. 

 

 

2.2 Representation i film och tv-serier 

För att förstå hur speciell Cathy Gales roll i the Avengers faktiskt var på 1960-talet 

behöver vi kanske förklara närmare hur genusrepresentationen på tv har sett ut genom 

decennierna. Från 1950- fram till 1970-talet hade kvinnor endast mellan 20-35 % av 

rollerna. Under 1980-talet ökade antalet kvinnor men det var fortfarande mer än dubbelt 

så många män i de betydande rollerna. Under 1970-talet utgjorde kvinnor mindre än 15 

% av huvudkaraktärerna i action- och äventyrsgenrerna och i slutet av 1980-talet hade 

de ökat till närmare 29 %. Även i dramagenren utgjorde kvinnor endast en tredjedel av 

rollbesättningen. Vanligast var kvinnor i genren komedi där siffran under 1980-talet 

utgjorde 43 %. (Davis, 1990)  

 

Kvinnor och mäns roller varierade inte bara i frekvens utan också i de egenskaper och 

livssituationer de tillskrevs. Kvinnors roller rörde framför allt hem och familj. Den 

vanligaste rollen var den gifta hemmafrun vars problem generellt var romantik- eller 

familjerelaterade. De få kvinnokaraktärer som hade jobb hade sällan lyckade relationer 

och kom inte överens med män. Kvinnor framställdes ofta som passiva, svaga, 

ineffektiva, offer, stöttande eller rent av skrattretande. Mäns roller var som kontrast 

mycket aktiva, äventyrliga och drivande. (Gunter, 1995) 

 

Under 1990-talet började könsrollerna på tv bli mer jämställda och mindre stereotypa, 

men män utgjorde fortfarande majoriteten av huvudrollerna och fram till idag har män 

fortfarande dryga 60 % av huvudrollerna. I millennieskiftet kom flera normbrytande 
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serier med kvinnor i huvudrollerna så som Ally McBeal, Sex and the City och Buffy the 

Vampire Slayer. Kvinnorna i dessa serier var aktiva och skiljde sig på flera sätt från de 

kvinnor vi tidigare sett på tv, även om de fortfarande hade många stereotypa drag kvar, 

så som den ständiga jakten efter den perfekta mannen. Ally McBeal var en skicklig 

advokat och de fyra kvinnorna i Sex and the City var även de framgångsrika 

yrkesmässigt men också sexuellt frigjorda och gjorde ofta narr av män. Buffy var en 

stark hjältinna som blev mycket populär på den mansdominerade sci-fi-arenan. Precis 

som Cathy Gale blev dessa karaktärer förebilder för många kvinnor. Även i film börjar 

kvinnor och mäns roller sakta bli mer jämställda men det är fortfarande generellt fler 

män i huvudrollerna och många stereotypa drag finns fortfarande kvar även här. Män är 

till exempel mycket vanligare i hjälterollen och räddar oftare kvinnor än vice versa.  

Kvinnor måste också i mycket högre grad uppfylla de rådande skönhetskonventionerna 

och vara unga och attraktiva. (Gauntlett, 2008) 

 

Men det är inte bara kvinnor som varit underrepresenterade och stereotypt porträtterade. 

Även etniska och språkliga minoriteter samt grupper med en annan sexuell läggning än 

den heterosexuella har lidit av bristande och missvisande representation i media. 

Mediernas porträttering av dessa grupper har precis som för kvinnor, blivit starkt 

ifrågasatt just eftersom den är allt för stereotyp och onyanserad, vilket kan komma att 

påverka människor negativt i deras identitetsskapande. (Gripsrud, 2011) 

 

Gomillion och Giuliano (2011) genomförde en studie med syfte att undersöka om och 

hur media influerade personer som är gay, lesbiska eller bi, förkortat GLB. Författarna 

redogör för att representationen av GLB-karaktärer i media har ökat sedan Ellen 

deGeneres kom ut som lesbisk i sin tv-show år 1998. Innan dess förekom denna grupp 

nästan aldrig och endast i mycket stereotypa roller. En del av undersökningen gick ut på 

att identifiera vilka karaktärer som influerat respondenterna mest och på vilket sätt. 

Deltagarna listade en rad karaktärer som fått dem att inse att de var gay, lesbiska eller 

bi, där Ellen deGeneres var en av de mest förekommande. På frågan hur svarade de att 

de identifierade sig med personen och/eller såg den som en förebild. Ellen deGeneres 

verkar också influerat många till att våga ta steget att komma ut som GLB. Här 

nämndes även böcker och tv-programmet Will and Grace. Respondenterna beskrev att 

dessa mediala källor inspirerade dem att känna stolthet i sin identitet som GLB och att 

dessa karaktärer fungerade som förebilder. På frågan om vad de skulle vilja se mer av 
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rörande mediaporträtteringar av GLB-karaktärer var det vanligaste svaret mer realistiska 

porträtt. (Gomillion & Giuliano, 2011) 

 

Många av respondenterna beskrev sina förebilder mycket positivt. En del ville efterlikna 

sin förebild och andra blev inspirerade och såg dem som en källa till styrka kopplat till 

deras GLB-identitet. Studien visade att även negativt eller stereotypt porträtterade GLB-

karaktärer kunde fungera som en källa till inspiration och bekräftelse. De deltagande 

som inte kommit i kontakt med GLB-karaktärer, som följd av bristande representation, 

berättade att de hittat förebilder i karaktärer som inte uttalat var gay, lesbiska eller bi 

men som var outsiders och inte passade in i den rådande normen på ett eller annat sätt. 

Dock nämndes den bristande och stereotypa porträtteringen ha negativa konsekvenser 

för många av deltagarna, så som känslor av utanförskap samt begränsning i möjligheten 

att uttrycka sin identitet. (Gomillion & Giuliano, 2011) 

 

Förutom att förebilderna inspirerade respondenterna och gjorde dem mer bekväma i sin 

identitet som gay, lesbiska eller bi beskrev de att förekomsten av dessa karaktärer i 

media normaliserade deras GLB-identitet och fick dem att känna sig mer socialt 

accepterade. Som exempel beskrev en av deltagarna att omvärldens positiva reaktioner 

på, och acceptans av, tv-programmet Will and Grace fick hen att känna sig mindre hotad 

av möjligheten att bemötas med fientlighet på grund av sin sexuella läggning. 

(Gomillion & Giuliano, 2011) 

 

Fatimah Awan (2007) kommer i sin undersökning Young People, Identity and the 

Media fram till att deltagarna i hennes studie inte bara använde sina förebilder för att 

konstruera sin självbild utan också för att utforska sina framtida identiteter. 

Undersökningen visade också att faktorer som etnicitet och kön inte var helt avgörande 

för förebilderna utan att deltagarna valde sina förebilder efter ambitioner, värderingar 

och social kontext. Deltagarna adopterade alltså inte sina förebilder som helhet utan 

valde ut specifika drag som ett sätt att uttrycka sin egen identitet. Egenskaper de 

värderade hos förebilderna var trovärdighet och autencitet, med dessa uppfyllda kunde 

deltagarna använda förebilderna som verktyg för självreflektion. Förebilderna fungerade 

alltså som en kulturell resurs, ett verktyg, att definiera, konstruera och förmedla olika 

aspekter av sin identitet med. (Awan, 2007) 
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Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att kvinnor inom visuella medier generellt 

är underrepresenterade och porträtteras stereotypt genom onyanserade skildringar av 

kvinnors liv. Genom stereotyper befäst vissa föreställningar om de grupper som 

porträtteras stereotypt. Ett exempel på detta är hur övervikta personer är 

underrepresenterade och konsekvent tillskrivs negativa egenskaper (Jarlbro, 2006). 

Men det finns undantag och tv-serien The Avengers är ett exempel på detta. 

Huvudkaraktären Cathy Gale tilldelades egenskaper som gjorde motstånd gentemot 

1960-talets rådande könsroller. Hon var i mångt och mycket en stor kontrast mot den 

stereotypa kvinnan på tv under den här tiden, dock var det viktigt att hennes yttre följde 

de rådande skönhetsidealen. (Sandlin & Wright, 2009) 

 

Genom studien om GLB-identiteter förstår vi att det finns ett stort värde i att hitta 

karaktärer och förebilder att kunna identifiera sig med och inspireras av. Denna grupp 

har precis som kvinnor, och i ännu högre grad, lidit av bristande representation och 

stereotyp porträttering i media, vilket deltagarna i studien menade har påverkat dem 

negativt och lett till känslor av utanförskap (Gomillion & Giuliano, 2011). Deltagarna 

menade att deras förebilder stärkte dem i deras identitet och flera hade genom dessa 

inspirerats till att våga komma ut (ibid). Om förebilder som är uttalat gay, lesbiska eller 

bi kan göra detta för personer som identifierar sig som detta måste förebilder även 

kunna stärka oss på andra plan i livet och i andra delar av vår identitet. Vi tycker att det 

är problematiskt att kunna hitta dessa förebilder när mediarepresentationen är så 

enkelspårig och missvisande som den är. 

 

Tidigare studier om bristande representation, stereotyp porträttering tillsammans med 

studien om Cathy Gale är bra exempel på hur betydelsefull en normbrytande karaktär 

kan vara. Girls huvudkaraktär Hannah och the Avengers Cathy bryter mot normer på 

lite olika sätt. På 60-talet såg vi i princip bara kvinnor i roller som hemmafruar medan 

Cathy var en hemlig agent, något som aldrig setts förut. Hannah har en, ur dagens 

perspektiv, ganska traditionell roll i samhället men bryter, till skillnad mot Cathy, mot 

de rådande konventionerna kring hur en kvinna ska se ut och framför allt hur en kvinna 

som ser ut som hon ska bete sig. Vi undrar om Hannah vara en förebild för dagens 

kvinnor på samma sätt som Cathy var det för kvinnor på 60-talet.  
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka våra intervjupersoners berättelser om tv-seriers roll i 

identitetsskapande med fokus på Hannah i Girls. För att kunna undersöka detta har vi 

utformat följande frågeställningar och det är dessa som kommer att styra den empiriska 

analysen. 

 På vilket sätt fungerar karaktärer från tv-serier som förebilder?

o Har respondenterna någon gång saknat en förebild inom tv-serier och i så

fall varför?

 På vilket sätt fungerar Hannah ifrån tv-serien Girls som en förebild?

o På vilket sätt tycker respondenterna att Hannah skiljer sig från andra

karaktärer i tv-serier och har det i så fall varit av betydelse för dem?

 På vilket sätt använder respondenterna tv-serier i sitt identitetsskapande?

 På vilket sätt använder respondenterna Hannah i sitt identitetsskapande?
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4 Teoriram 

Eftersom studien avser att undersöka tv-seriers roll i identitetsskapande, med fokus på 

Hannah i Girls, är det relevant att först få en förståelse om vad identitetsskapande 

innebär. Här kommer vi använda oss av Giddens teori om identitetskonstruktion för att 

sedan gå vidare till identitetsskapande kopplat till medier utifrån kultivationsteorin. 

Detta är alltså grunden till att förstå identitet inom ramen för den här studien. Efter detta 

redogör vi för våra teoretiska perspektiv och analysverktyg vilka är stereotyper och 

förebilder. 

 

 

4.1 Identitet  

För att förklara begreppet identitet har vi vänt oss till Anthony Giddens 

konstruktionsteori. Den innebär att vår identitet skapas på två nivåer och att våra 

individuella handlingar måste ses i relation till samhällsförhållanden. Det betyder att 

även om vissa handlingar sker på individnivå så är de en reproduktion av samhällets 

strukturer. Tillsammans formar de två nivåerna en social struktur med institutioner, 

traditioner och etablerade normer. Dessa samhällsstrukturer är inte alltid så lätta att 

identifiera och kan, om de bryts, skapa oro och aggressivitet hos vissa individer och 

grupper. Ett exempel på detta kan vara de negativa reaktioner en kvinna riskerar att 

möta om hon väljer att inte raka sig (Gauntlett, 2008). Detta beror på att hon ignorerat 

de sociala konventioner som gäller för hur en kvinna ska se ut (ibid). Sociala 

förväntningar som dessa förstärks och reproduceras genom individers vardagliga 

handlingar och tillsammans med andra människors förväntningar befäst dessa sociala 

krafter och strukturer. Ur ett större perspektiv innebär det att samhällets allmänna 

förståelse kring hur saker och ting förhåller sig i världen utmanas när dessa förordningar 

bryts. Om förlegade traditioner ifrågasätts kan dessa normer förändras och samhället 

därmed utvecklas. (Giddens, 1991) Eftersom media är en av de starkaste 

samhällsinstitutionerna som konstruerar och rekonstruerar samhällets förväntningar och 

konventioner passar Giddens konstruktionsteori och distinktion mellan de två olika 

nivåerna i identitetsskapande vår studie. Detta återkommer vi till senare i kapitlet. 

 

Även Gripsrud (2011) gör en distinktion mellan den sociala och personliga identiteten. 

Genom vår omgivnings föreställning om oss och genom det kollektiva sammanhang vi 
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ingår i formas vår sociala identitet. Faktorer som kan ha relevans i vår sociala 

identitetsskapande är könstillhörighet, etnicitet, klass, ålder och sexualitet (Gauntlett, 

2008). Vår identitet kan ses som ett lapptäcke av olika identiteter, en länk av likheter 

och skillnader i relation till andra människor. Detta lapptäcke bidrar medierna i 

väsentlig grad till att skapa genom att definiera verkligheten omkring oss och därmed 

också till att definiera vilka vi är. Genom bild och text introduceras idéer om vad som är 

viktigt och oviktigt, bra och dåligt. Det innehåll medierna producerar tvingar oss att 

skapa en egen uppfattning om vilka vi är eller vilka vi vill vara. Denna sammansatta 

självuppfattning är vad som utgör begreppet identitet. (Gripsrud, 2011) 

 

Dessa sätt att se på identitet blir användbart för oss i analysdelen där vi ska titta på om 

och hur våra intervjupersoner använder tv-serier i sitt identitetsskapande. 

 

Även inom kultivationsteorin ses individen och samhället som två nivåer vi inte kan 

hålla isär och att dessa hela tiden påverkar, konstruerar och rekonstruerar varandra. 

Inom kultivationsteorin anses medierna presentera en ideologi, alltså ett system som 

hjälper oss att definiera och förklara omvärlden. (Holtzman, 2000) Stuart Hall (1993) 

definierar det som de bilder, koncept och premisser som ger oss de ramar inom vilka vi 

representerar, tolkar och förstår vår sociala existens. Han menar att även om de 

meddelanden vi får till oss via medierna är skapade av individer så är de en produkt av 

de samhällsförhållanden och det sätt som samhället, både formellt och informellt, lärt 

oss att förstå omvärlden. Denna ideologi är som allra mest effektiv när den är så inlärd 

att vi inte längre ser den som en ideologi utan tar den för sanning. Här är medierna en 

viktig källa som presenterar och förstärker dessa samhällets ideologier för oss, ofta utan 

att vi är medvetna om det. (Holtzman, 2000) Ett sätt som media gör detta på är genom 

stereotyper som vi kommer att beröra längre fram i kapitlet, men detta sätt att se på 

media är också användbart för oss vid analysen när vi tittar på våra intervjupersoners 

tankar om utseende och förebilder. Där vill vi höra deras berättelser om hur de upplever 

medias meddelanden om hur vi ska se ut och leva samt hur de applicerar tv-serier och 

förebilder på sitt liv som ett sätt att definiera och förklara omvärlden. 
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4.2 Stereotyper   

Vi har valt att studera tv-seriers roll i identitetsskapandet som är en del av 

populärkulturen, som i sin tur är en stor del av vardagen i de flesta människors liv.  

Stora delar av vår personliga och sociala identitet baseras på eller förstärks via 

populärkulturen. Detta gäller även våra fördomar om grupper som skiljer sig från oss. 

Många forskare menar att populärkulturen har en homogeniserande och normativ 

inverkan på våra uppfattningar om vad som är normalt. Denna inverkan skapar osynliga 

värderingar så stabilt förankrade i vår kultur att vi tar dem för sanning och omedvetet 

baserar våra beslut på dem. Tv är en av de mest övertygande medierna där tv- 

programmen förmedlar en känsla av vad som är normalt och acceptabelt. Sättet tv gör 

detta på skapar en central och dominerande ideologi som ger få möjligheter för andra 

historier att bli berättade. (Holtzman, 2000) 

 

En del i hur populärkulturen förankrar vissa värderingar i samhället är genom sitt sätt att 

framställa olika grupper stereotypt. En stereotyp är en grovt förenklad och generaliserad 

bild av en grupp människor. Att kunna generalisera är nödvändigt för oss och något vi 

gör varje dag för att underlätta vår vardag och låta hjärnan sortera olika intryck utan att 

behöva gå igenom samma information om och om igen. (Holtzman, 2000) En stereotyp 

bygger på våra förutfattade meningar om vad det innebär att vara exempelvis man eller 

kvinna, svensk eller invandrare. Farorna med dessa generaliseringar är att de gärna 

befäster fördomar och därmed bidrar till diskriminering. (Fagerström & Nilson, 2008) 

 

Stereotyper skapas mest effektivt i media på tre olika sätt. Den första genom begränsad 

eller bristande representation. Det innebär att om en grupp väldigt sällan figurerar i 

media så blir intrycket av denna mer kraftfull och mer laddad med betydelse när den väl 

är med. Det andra sättet är variationen i hur individerna i den gruppen porträtteras. Ju 

färre de är desto mer lika varandra blir de och i och med repetitionen av denna 

porträttering växer stereotyper fram. Det tredje sättet är komplexiteten i hur karaktären 

framställs. Mer komplexa karaktärer har flera lager i sin personlighet och har mer 

gemensamt med verkliga personer medan en stereotyp ofta endast tilldelas en eller två 

framstående egenskaper och saknar djup eller komplexitet. (Holtzman, 2000) 

 

Media har generellt sett varit mycket stereotyp i sin genusrepresentation genom 

decennierna. Förutom att män förekommit i en mycket större kvantitet än kvinnor så 
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framställs de i betydligt högre grad som intelligenta, modiga och handlingskraftiga. 

Precis som vi förstod i studien om Cathy Gale har det funnits få undantag där kvinnor 

utmanar män om den rollen. Män och kvinnors roller på tv förmedlar en normkänsla 

som antingen utmanar eller befäster vad vi lärt oss om exempelvis könsroller hemifrån, 

i skolan eller i vår bekantskapskrets (Holtzman, 2000). 

 

Som vi sett i kapitlet om tidigare forskning har medias stereotypa och/eller bristande 

porträttering lett till att individer som identifierar sig med den gruppen känt sig 

uteslutna eller orättvist behandlade. Karaktärer som brutit sig ur det stereotypa 

ramverket har varit mycket värdefulla för olika individers identitetsskapande. Vi vill 

veta om våra intervjupersoner har saknat förebilder till följd av stereotyp och homogen 

porträttering och om de tycker att Hannah skiljer sig från de stereotypa kvinnokaraktärer 

som cirkulerar i media. 

 

 

 

4.3 Förebilder 

Genom populärkulturen kommer vi i kontakt med olika förebilder som ofta erbjuder 

inspirerande sätt att leva och vara. En förebild brukar förklaras som en person att se upp 

till och basera sin karaktär, sina värderingar och förväntningar på. En förebild kan 

inspirera och motivera oss att handla eller bete oss på vissa sätt. Det finns fortfarande 

inte mycket underlag för hur en förebild faktiskt fungerar ur ett psykologiskt perspektiv 

men den teori som oftast används för att förklara fenomenet är den sociala 

inlärningsteorin. Den innebär, i stora drag, att vi adopterar vårt beteende genom att titta 

på hur andra gör, till exempel en förebild, och upprepar detta om resultatet är positivt. 

(Gauntlett, 2008) 

 

Gauntlett (2008) redogör för sex typer av förebilder: 

1. Den framgångsrika förebilden. Detta är helt enkelt en förebild som genom hårt 

arbete eller talang blivit framgångsrik på sin arena. Dessa kan vara till exempel 

filmstjärnor eller ledare. 

2. Mot alla odds-förebilden har övervunnit svåra motgångar och nått framgång. 

Dessa blir ofta mycket populära förebilder. 

3. Den normbrytande förebilden utmanar stereotyper. Dessa kan till exempel vara  

framgångsrika rasifierade, kvinnliga, homosexuella eller handikappade personer 
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som utmanar och motverkar fördomsfulla föreställningar om olika grupper i 

samhället. 

4. Den hälsosamma förebilden är den typ av förebild som ofta äldre generationer är 

bekväma att visa och förespråka för den yngre. Några exempel på denna typ av 

förebilder är renlevande och skötsamma popband och idrottare eller idoler som 

säger nej till sex före äktenskapet. 

5. Outsiderförebilden är en förebild som inte passar in i mainstreamkulturen och 

avfärdar sociala konventioner och förväntningar. 

6. Familjeförebilden kan vara en familjemedlem eller kända familjeinriktade 

personer så som Angelina Jolie och Brad Pitt. 

 

Genom dessa kategorier kan vi ta reda på vilka typer av förebilder våra intervjupersoner 

värdesätter och vilken typ av förebild Hannah skulle kunna vara. 
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5 Metod  

Vi har valt den kvalitativa forskningsintervjun som metod för vår undersökning.  

Denna metod syftar inte till kvantifiering utan att erhålla nyanserade beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld, alltså att förstå ämnen ur den intervjuades levda 

vardagsvärld, ur dennes perspektiv. (Brinkmann & Kvale, 2014) I vårt fall med tonvikt 

på den intervjuades berättelse om förebilders betydelse för dennes identitetsskapande, 

med fokus på Hannah i Girls. Vi har genomfört åtta individuella samtalsinriktade 

intervjuer, så kallade semi-strukturerade intervjuer. Vid denna typ av intervju för 

intervjuaren och den intervjuade ett samtal kring på förhand bestämda teman, i vårt fall 

identitet och förebilder. (Olsson, 2008) 

 

 

 

5.1 Urval 

Vid val av vilka personer som skulle utgöra studieobjekt gjorde vi ett så kallat teoretiskt 

urval där vi valde att avgränsa oss till kvinnor. Denna samhällsgrupp är särskilt 

intressant att studera eftersom vi har Hannah i Girls som utgångspunkt för förebilder, 

där kvinnor är seriens huvudsakliga målgrupp men också eftersom tidigare forskning 

visat att kvinnor generellt sett är mer stereotypt porträtterade och framförallt 

underrepresenterade jämfört med män (Gauntlett, 2008). 

 
Vad gäller ålder, etnicitet, boendeplats eller andra aspekter hos intervjupersonerna hade 

vi inga krav eller önskemål eftersom vi inte ansåg det vara relevant för studien. Vi har 

därför inte heller bett våra intervjupersoner om dessa uppgifter. Vad gäller ålder 

uppskattar vi dock att intervjupersonerna är mellan 20 och 30 år. Det är så klart önskvärt 

med en så bred och varierad grupp som möjligt men vid denna typ av kvalitativ studie 

är det inte nödvändigtvis ett krav med en för populationen representativ grupp utan det 

handlar om att göra ett ändamålsenligt urval. (Ekström & Larsson, 2003) Våra 

avgränsningar för personer att intervjua var därför att de identifierade sig som kvinna 

och att de hade sett tv-serien Girls. Det sistnämna var förstås avgörande för att de skulle 

kunna svara på våra frågor och berätta om Hannah. 

 

Det mest bekväma sättet att hitta intervjupersoner hade varit att fråga våra klasskamrater 

eller vänner men det hade medfört svårigheter att hålla en vetenskaplig distans och 
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riskerat ett sämre resultat. (McCracken, 1988) Vi tänkte därför att vi skulle skicka ut en 

inbjudan till intervju i en fangrupp av Girls på Facebook. Detta valde vi dock snart 

bort eftersom dessa är internationella och vi inte ville utsätta oss för den språkbarriär 

det kunde medföra. Vi delade därför vår inbjudan i våra egna facebookflöden och 

uppmanade våra vänner att dela den vidare. På detta sätt skedde en slags snöbollseffekt 

och vi fick kontakt med vänners vänner. 

 

 

5.2 Etik  

Som vid all forskning har vi gjort etiska överväganden. Vi har utgått från 

vetenskapsrådets etiska principer för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, 

gällande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Vi har uppfyllt informationskravet genom att informera de berörda om studiens syfte, 

redogjort för de tillvägagångssätt och presenterat oss som är ansvariga för studien. Detta 

har vi gjort både i inbjudan till intervjun och vid intervjutillfället. De medverkande 

informerades om sin rätt att helt bestämma över sin delaktighet och möjligheten att när 

som helst under processen kunna avbryta sin medverkan. 

 

För att intervjupersonerna ska känna sig bekväma i att besvara frågorna, är all 

information gällande respondenterna som person konfidentiell, vilket innebär skydd mot 

att obehöriga kan ta del av uppgifterna. Respondenternas riktiga namn har bytts ut och 

ingen information som kan härröra data till enskild person kommer finnas tillhanda för 

obehöriga. 

 

Vi har försökt att utforma frågor som inte ska kännas kränkande eller påverka 

respondentens tillvaro efter att intervjun är avslutad. Men eftersom intervjuerna är 

semi-strukturerade har intervjupersonerna också makt över samtalsriktningen och kan 

komma in på oförutsedda spår. Därför är det viktigt att intervjupersonen känner sig 

trygg i att den kan dra sig ur efter intervjutillfället, om känslor av obehag uppstår. Vi 

har också informerat om att deras svar endast kommer att nyttjas i forskningsändamål, i 

linje med nyttjandekravet. 
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5.3 Genomförande 

Totalt svarade åtta personer på vår inbjudan och vi bokade in individuella 

intervjutillfällen över Skype eller Facetime, två digitala videosamtals plattformar. 

Denna form av intervju blev nödvändig på grund av tids- och resursskäl eftersom våra 

intervjupersoner befann sig på olika platser i landet och till och med världen. Vi har 

försökt att båda medverka vid varje intervju men har ibland behövt genomföra 

intervjuer där bara en av oss kunnat vara med. 

 

 

5.3.1 Intervjuguide 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide som innehöll de huvudsakliga frågorna 

vi ämnade ställa våra intervjupersoner (se bilaga, A). Vi inledde intervjuguiden med 

studiens syfte, tidsåtgång och de etiska riktlinjerna. Med en fungerande intervjuguide 

leds intervjun framåt och pekar ut vilka teman som är i fokus och ger direktiv till vilka 

frågor som skall ställas. Vid utformningen av intervjuguiden är det av viktigt att se över 

både dess form och innehåll eftersom frågorna ska knyta an till både undersökningens 

problemställning och samtidigt skapa en dynamik i samtalen. Detta är viktigt för att få 

intervjupersonen att känna sig motiverad till att besvara frågorna. (Brinkmann & Kvale, 

2014) För att skapa ett dynamiskt samtal valde vi att utforma frågorna i intervjuguiden 

på ett sätt som för intervjupersonen skulle vara lätt att förstå. Vi försökte att utesluta all 

akademisk jargong, men om intervjupersonen ändå ställde sig undrande till en fråga, 

hade vi även en förenklad version till de frågor vi ansåg det vara relevant. 

 

En grundregel är att börja med bredare frågor, för att sedan smala av dem och närma sig 

studiens kärna. Dessa mer öppna frågor kallas tematiska frågor och innebär mer 

vittomfattande frågor som exempelvis »Kan du berätta om…« vilket ger 

intervjupersonen möjlighet att utförligt berätta om sig själv och sina erfarenheter. 

(Brinkmann & Kvale, 2014) I och med vår strama tidsram valde vi att utforma frågor 

som var något mer begränsade. Vi använde oss därför av något mer preciserade »har« 

och »varför« -frågor, så att intervjupersonen kunde ge något mer definierade svar. Vår 

ambition var ändå att låta intervjupersonerna prata fritt eftersom vi var intresserade av 

att höra om deras upplevelser och erfarenheter gällande sitt identitetsskapande och hur 

de ser på förebilder och om stereotyper kan ha kommit att ha någon inverkan på deras 
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tillvaro. För att konkretisera de mer öppna frågorna och uppmana intervjupersonen att 

så noggrant som möjligt beskriva sina tankar, känslor och upplevelser användes vi oss 

av så kallade uppföljningsfrågor. Dessa formuleras ungefär »Kan du beskriva…« eller 

»Kan du försöka sätta ord på vad du menar med…« och används även när vi ansåg att 

svaren kunde utvecklas eller förtydligas. Uppföljningsfrågorna var även användbara när 

det kom till att styra tillbaka intervjupersonen till temat på frågan, om vi märkte att 

svarsriktningen ändrades. I och med att den kvalitativa intervjun syftar att erhålla så 

fullständiga och förutsättningslösa beskrivningar som möjligt har vi försökt vara öppna 

och nyfikna och förhållit oss kritiska mot våra egna förståelse och antaganden. (ibid) 

 

Våra intervjufrågor är utformade utifrån vårt syfte och den teoriram vi presenterat i 

tidigare kapitel. Frågorna baseras på de teman som berörs i teorikapitlet med mål att 

förstå intervjupersonens livsvärld och därmed kunna besvara våra frågeställningar. 

Denna typ av intervju är av fenomenologisk förhållningssätt, vilket inom kvalitativa 

studier syftar till att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas perspektiv och hur de 

upplever världen (Brinkmann & Kvale, 2014). Vissa av frågorna har dock inte någon 

direkt koppling till syftet som exempelvis: »Har du någon förebild som är en verklig 

person?« och »Vad fick dig att börja kolla på Girls?«. Syftet med dessa frågor är istället 

att skapa mer dynamik i samtalet och naturligare leda in respondenten på de mer 

adekvata delarna i intervjun. 

 

Studiens syfte är att undersöka intervjupersonernas berättelser om tv-seriers roll i 

identitetsskapande med fokus på Hannah i Girls. För att kunna närma oss detta 

utformade vi frågeställningar som tillsammans med teoriramen låg till grund för 

intervjufrågorna. Vi genomförde en testintervju för att se hur pass väl intervjuguiden 

fungerade. Inga större förändringar gjordes och vi gick vidare till de riktiga intervjuerna. 

Vid vår första intervju började den intervjuade en bit in i sessionen fundera på vad en 

förebild egentligen är. Då hade hon redan besvarat några frågor om just förebilder och 

vi blev båda lite ställda. För att undvika liknande avbrott lade vi till en inledande fråga 

till följande intervjuer där vi helt enkelt bad dem att beskriva hur de ser på förebilder. På 

så sätt konkretiserade de det för sig själva innan det var dags att svara på de verkliga 

frågorna. 
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5.4 Metodkritik 

Den kunskap som produceras i intervjun sker genom interaktionen mellan den 

intervjuade och intervjuaren. De båda parterna påverkar varandra ömsesidigt och 

resultatet blir på så vis, till viss mån, subjektivt. Med en annan intervjuare är det möjligt 

att en annan typ av interaktion skulle skapas och en annan kunskap produceras. 

(Brinkmann & Kvale, 2014) Även om vi i vår halvstrukturerade intervju låter den 

intervjuade ta egna initiativ är det ändå framför allt vi som intervjuare som styr 

samtalet. Här finns en fara att vi även påverkar informationsutbytet. (Ekström & 

Larsson, 2003) Detta har vi försökt undvika genom att formulera frågorna utan att de 

blir ledande eller bygger på våra egna antaganden. Vi har också ansträngt oss för att ge 

intervjupersonen utrymme att tala till punkt och uttrycka sig till fullo. Förhoppningsvis 

har detta bidragit till att våra intervjupersoner inte undvikit att ta upp vissa saker eller 

känt sig tvungen att säga saker den inte menat. 

 

Ibland ifrågasätts allmängiltigheten i kvalitativa forskningsarbeten. Någon statistisk 

generalisering blir inte möjlig men det är däremot analytisk eller teoretisk 

generalisering. Detta innebär att studiens resultat kan fungera som vägledning för en 

annan situation genom att analysera likheter och skillnader mellan de båda 

situationerna. (Brinkmann & Kvale, 2014) En kritik som kan vara aktuell för vår studies 

allmängiltighet är om antalet intervjupersoner är tillräcklig. Här har vi dock behövt 

anpassa oss efter hur många som har svarat på vår inbjudan samt efter vår tidsram. 

 

Genom ett genomtänkt urval, relevanta frågeställningar, material och analys anser vi att 

vi uppfyllt kraven för god validitet och reliabilitet. Det vill säga att vi undersökt det vi 

förelagt oss och har gjort det på forskningsmässigt korrekt sätt. (Ekström & Larsson, 

2003) 

 

 

5.5 Analysmetod 

I denna del redogör vi för vårt val av analysmetod och vårt tillvägagångssätt. Vi har 

genomfört en så kallad teoretiskt driven analys. Detta innebär att tendenserna i 

materialet får tala för sig själva med tydliga beskrivningar och citat som vi kontinuerligt 

analyserar utifrån vår teoriram (Olsson, 2008) Alla faser i analysen har vi diskuterat och 

utfört tillsammans för att uppnå konsensus och få en god tillförlitlighet. 
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5.5.1 Transkribering 

Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter och spelades in för att sedan transkriberas och är 

det material som är föremål för analys. Värdet i transkribering ligger i att en under 

själva intervjun inte hinner registrera och förstå allt som sägs. Vad gäller noggrannheten 

i hur exakt intervjun ska återges beror på hur materialet sedan ska analyseras. (Olsson, 

2008) I vår analys ligger inte vikten på hur intervjupersonerna uttrycker sig utan på vad 

de säger angående tv-serier och förebilder i sitt identitetsskapande. Därför har vi inte 

återgett sådant som långa pauser, hmmanden eller skratt. 

 

 

 

5.5.2 Tematisering 

För att analysera den data vi genom intervjuerna samlat in har vi valt att använda oss  

av den allra vanligaste tekniken; tematisering. Det innebär att vi utifrån våra 

frågeställningar och teoretiska perspektiv utvecklat ett antal olika analysteman för att på 

ett effektivt sätt sammanfatta det empiriska materialet och ge datan ett teoretiskt driv. 

(Olsson, 2008) 

 

För att bearbeta materialet finns det otaliga sätt att gå till väga. Vi valde helt enkelt att 

göra det på ett sätt vi anser passar oss och vår data bäst. Vi började med att läsa igenom 

det insamlade materialet flertalet gånger för att lära känna texten. Därefter gick vi 

systematiskt igenom varje intervjufråga men också texten som helhet för att urskilja 

nyckelord gällande vad de intervjuade berörde. Vi fick en uppsjö av olika nyckelord och 

de som passade ihop sorterade vi in i olika teman. Teman är den underliggande 

meningen i intervjupersonernas svar, en slags sammanfattning på ett eller några ord 

(Olsson, 2008). Varje tema fick också ett eller flera underteman. Nästa fas bestod av att 

beskriva temanas innebörd och göra dem begripliga även för andra. Utvecklandet av 

temana var en process där vi fick testa oss fram. Temana får inte vara för överlappande 

men samtidigt klara av att samla in tillräckligt med data (ibid). 

 

Ett exempel på hur kodningen gick till: 

Vi kodade vårt material utifrån de olika områden vi hade på intervjufrågorna och 

därefter fråga för fråga eller ett helt område på en gång. Frågorna utgjorde på så sätt 

olika kategorier där svaren sedan tematiserades. Utifrån svaren på frågan om Hannah 
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hade någon funktion i deras identitetsskapande identifierades tre olika teman; acceptera 

sitt utseende, acceptera sig själv och inspiration. Vi omarbetade temana flertalet gånger 

och har namngett dem efter kärnan i respektive svar. 

Fråga: 

»Har Hannah någon funktion i ditt identitetsskapande?«

Exempel på utdrag ur transkribering: 

 Ja men det är som jag sa, jag tror att hon är en del av att jag börjat tänka att jag 

kanske inte behöver vara supersmal och att det kanske är lite okej att man är lite 

självisk ibland. Att det bara är mänskligt. Det är inget fel på mig för att jag är tjock 

och lite dum ibland. Det är okej att vara så, för alla är så. 

Vilket kodades till: 

»Blivit mer accepterande mot sitt utseende« och »Blivit mer accepterande mot sig

själv« 

Svaret placerades in i temat acceptera sitt utseende och acceptera sig själv vilket i sin 

tur har skapats utifrån fler svar som handlat just om att Hannah på olika sätt bidragit till 

en större acceptans. 

Därefter bestod analysarbetet i att hitta mönster, samband och variationer i vad våra 

intervjupersoner sagt. Här försökte vi se vilka teman som hängde ihop och om de kunde 

hjälpa oss att få en bättre bild av deras upplevelser. (Ekström & Larsson, 2003) Här 

hade vi stor hjälp av vår teoriram och våra analysverktyg.  

5.5.3 Strukturell beskrivning och citat 

Kvalitativ analys är en balansgång mellan kritiskt och kreativt tänkande. Den litteratur 

vi använt oss av redogör väl för transkribering och tematisering men avslutar ganska 

löst vid resten av analysdelen med att uppmuntra till kreativitet. Vid balansen mellan 

vår egna text, analys och utdrag ur det empiriska materialet finns inga tydliga normer 

eller föreskriva regler (Olsson, 2008). Vi har därför gjort på det sätt som passat oss och 

vårt material bäst. 



Temana använder vi alltså för att beskriva ryggraden i våra intervjupersoners 

upplevelser som grupp. Det är ett slags sätt att beskriva hur denna grupp upplevt vad de 

upplevt. Dessa beskrivningar tillsammans med direkta citat är själva grunden för denna 

typ av kvalitativ rapport. Dessa ger en inblick för läsaren i våra intervjupersoners 

tankegångar och upplevelser. (Patton, 2002) 

Vid användandet av citat ger olika referenser lite olika riktlinjer. Vi har transkriberat 

respondenternas exakta ordföljd och därför kan vissa meningar kännas svårlästa. Vi 

hade önskat att få redigera citaten och ta bort vissa upprepningar och stakningar, 

något vi fick stöd för i Olssons (2008) Medievardagen. Vid vidare eftersökningar 

upptäckte vi dock att övervägande litteratur redogör för att citat ska alltid ska vara 

korrekt återgivna. Detta har vi alltså rättat oss efter. Olika referenser ger också olika 

riktlinjer för vilka tecken som ska användas vid utelämnade ord eller passager. Vi har 

använt oss av detta [...] vid längre utelämnanden och detta … vid enstaka ord. Kortare 

citat skriver vi in i löpande text medan lägre citat återges i ett fristående block. 

(Rienecker & Stray Jörgensen, 2014) 

5.6 Utvärdering av uppsatsens kvalitet 

För att uppnå transparens i studien har vi i metoddelen redogjort för alla delar i 

genomförandet. Inom kvalitativa studier handlar reliabilitet om att på ett intressant, 

tillförlitligt och förståeligt vis kunna redogöra för tillvägagångssättet vid insamlat 

material och bearbetningen av data. Vi har beskrivit viktiga överväganden, hur vi 

genomfört intervjuerna och vilka utgångspunkter vi haft. Vi har redovisat hur det 

insamlade materialet faktiskt säger något om det som undersökningen avsett att säga 

något om. (Widerberg, 2002) 

I efterhand, när undersökningen är genomförd och allt material har analyserats finns det 

delar i studien, som vi känner att vi kunde ha gjort på ett annat sätt. Främst handlar det 

om utformningen av intervjuguiden. Vi hade kunnat formulera frågor som närmade sig 

kärnan av intervjuerna snabbare. När vi skrev frågorna till intervjuguiden kände vi att vi 

behövde frågor som skapade dynamik i samtalet, frågor som egentligen kanske inte var 

så relevanta för att besvara huvudfrågeställningen. Dels gjorde dessa något överflödiga 
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frågor att intervjuerna emellanåt upplevs upprepande och i analysen tar de ibland mer 

plats än vad de gör nytta. Som exempel hade det räckt att fråga intervjupersonerna om 

»Vad tycker du om Girls« istället för att också fråga »Varför tror du att serien blivit så

populär«, eftersom dessa frågor gav relativt lika svar och det egentligen bara är deras 

åsikt som är relevant för studiens syfte. Ibland har vi dock märkt att dessa lite 

upprepande frågor hjälpt oss att få mer uttömmande svar. Vid vissa frågor har 

intervjupersonen haft svårt att uttrycka sig eller svara, men har senare i intervjun gett 

rikliga förklaringar på egentligen samma fenomen. 

Vi har också märkt att vi ibland kunde ha varit mer konsekventa och närvarande i 

intervjuerna och be den intervjuade att förtydliga vissa ord eller meningar. Detta har vi 

gjort över lag men ibland missat, vilket därför kan ha påverkat resultaten genom 

subjektiv tolkning. 

En en annan svaghet i undersökningen som vi redan rört vid, skulle kunna vara att 

urvalet inte på något sätt är representativt för en större population. Detta har vi 

emellertid inte heller gjort anspråk på utan har hela tiden haft som syfte att höra våra 

intervjupersoners berättelser. 

I analysdelen har vi ibland känt behov av en mer övergripande teoriram eftersom det 

finns en mängd varianter att närma sig materialet på. Men teoriramen utarbetades innan 

materialinsamlingen och har därför hanterats med de verktygen. Det ser vi inte som en 

svaghet, för det har fortfarande varit adekvata perspektiv som mynnat ut i intressanta 

resultat. Vi vill bara understryka att vi är medvetna om att det går att göra mycket 

annorlunda med det material vi samlat in. 
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6 Resultat och analys 

I detta avsnitt gör vi en gemensam redovisning av resultat och analys. Dessa har vi delat 

upp efter områdena förebilder, Girls, Hannah och identitet. 

6.1 Förebilder 

Vid frågan hur våra intervjupersoner ser på förebilder var det vanligaste svaret att det är 

någon att se upp till. På detta svar fanns ett antal varianter så som någon som gjort något 

bra eller viktigt, eller någon att lära sig av. En förebild kunde vara någon att vägledas 

av, bolla värderingar med eller inspireras av. 

[...] men typ när man vill lära sig något eller är någonstans i livet där man inte vet 

riktigt vart man är eller vad man är eller vad det betyder, att om det finns personer 

som vet lite mer eller som har någon slags riktning, så att man själv kan få en slags 

riktning eller typ referens över huvud taget till vad någonting handlar om eller vad 

man själv tycker typ. Att det blir ett sätt att bolla sina egna värderingar om man ser 

någon som man ser upp till eller som man tycker har såhär, att man då kan jämföra sig 

själv med den och spegla sig i den personen […] - Alice 

De flesta målade upp en väldigt positiv bild av vad som karaktäriserar en förebild men 

en person tyckte att förebilder oftast behöver vara på ett visst sätt, att ramen för vad 

som får rymmas inom begreppet är för snäv och därför exkluderande. 

[...] det är lite monokromt så på något sätt att man ska vara på ett visst sätt bara. Även 

den här starka typ att man måste vara stark om man är tjej. Antingen så är man tjejig 

eller så är man stark och cool och det är lite tvåsidigt bara och det finns inte så mycket 

mer och det saknas mångfald. Men jag känner ändå att det har börjat ploppa upp lite 

så.[…] - Dilan 

Sättet våra intervjupersoner ser på förebilder stämmer väldigt bra överens med 

Gauntletts (2008) redogörelse av begreppet. Alltså att en förebild är en person att se upp 

till och applicera sina värderingar och förväntningar på (ibid). 
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6.1.1 Verkliga förebilder 

Våra respondenter kunde lista en lång rad förebilder de haft inom olika kategorier i 

livet. Det var allt från författarna Tove Jansson och Astrid Lindgren till föräldrar, 

syskon och vänner, till kändisar. De flesta av intervjupersonerna hade förebilder både 

inom kändissfären och den mer personliga. När det gällde kändisar redogjorde flertalet 

att det rörde sig om mer ytliga förebilder och beskrev mest egenskaper som rymdes 

inom image. De blev inspirerade av personens stil, kläder och utseende. 

 
Nä, men asså det beror ju på, det är lite mer ytligt då skulle jag säga. Att man 

inspireras av klädstil, smink och utseende. Kanske bara att någon har en viss image 

som man kanske anammar litegrann. Men då är det ju väldigt många och det tror jag 

också är mer spritt än vad det var när man var yngre. Då var ju liksom Geri i Spice 

Girls min förebild. Då ville jag se ut som henne, ha hennes kläder och så, men nu är 

det mer såhär att man plockar från lite olika håll tror jag. - Liv  

 

Inom den mer personliga sfären argumenterade de för valet av förebilder snarare efter 

beteenden eller värderingar. Här nämnde flera att de inspirerades av en förebild som var 

självständig och stark, som vågar gå sin egen väg eller lever sin dröm. 

 
[…] Nej, men det inspirerar mig till att, amen våga göra saker, våga ta läskiga beslut 

och våga att typ gå min egen väg. Att liksom vara en kvinna som inte tar beslut efter 

vad andra tycker och förväntar sig utan att jag vill ta beslut utifrån mig själv. - Alice 

 

Precis som Fatimah Awan (2007) kom fram till i sin studie verkar våra respondenter 

välja olika egenskaper från olika personer. En och samma person behövde inte uppfylla 

ett helt koncept eller vara helt perfekt. Flera nämnde dessutom att de värdesätter att 

deras förebilder kan visa brister och visa sig sårbara. En respondent, Dilan, hade sin 

kompis farmor som förebild och beskrev just detta: »Hon är bara så öppen för, hon är så 

accepterande på ett så bra sätt och också stark men också pratar om att man får vara 

svag och sådär […]«. 

 

 

6.1.2 Saknad av verklig förebild 

Samtliga respondenter har någon gång upplevt att de saknat en förebild. De flesta hade 

känt så under uppväxten, i tidiga tonår och fram till 20-årsåldern. Under den här tiden 

kände de känslor av vilsenhet, ensamhet och utanförskap. 
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Ja, alltså när jag var, hade någon livskris där vid 22 typ, så var det väl liksom, då 

kunde jag nog känna att ‘Gud jag är lost i den här världen, jag är ensam och jag har 

ingen, ah men ja, jag har ingen förebild’, lite så. Men det handlar ju om en känsla hos 

mig också men då kände jag det, att ja, det finns ingen i den här världen, typ alls.  

- Amna 

 

En person berättade att hon saknade en äldre släkting som kunde hjälpt henne och 

hennes mamma att komma närmre varandra, men de flesta uppgav att de saknade någon 

form av vägledning. De beskrev ett behov av någon som kunde visa ett alternativ, någon 

som var självständig och gick sin egen väg. Respondenten Saga beskrev hur hon hade 

saknat en förebild vid val av utbildning och yrke. Här hade hon inte kunnat använda 

någon i familjen utan fick ploga sin egen väg. 

 
[...] det har gått bra, men det är klart att det varit tufft, för att man inte har haft något 

stöd eller riktmärke. Så hade det kanske underlättat med en förebild på något sätt, men 

det handlar ju också om en vilsenhet hos mig själv, en kris i identiteten liksom. […]  

- Saga 

 

Vissa menade att det visst fanns förebilder, men att de var svåra att hitta. Bara en person 

sade sig inte ha saknat en förebild, utan alltid kunnat hittat någon. Den vilsenhet våra 

respondenter beskriver kopplar vi till vad Gauntlett (2008) säger om den sociala 

inlärningsteorin. Våra intervjupersoner har helt enkelt saknat någon att adoptera sitt 

beteende efter (ibid). 

 

 

6.1.3 Förebilder inom tv-serier 

De flesta kunde nämna en eller flera karaktärer i tv-serier som de såg som förebilder. 

Även här poängterade en del att dessa också kunde ha sidor de inte ville ha och att de 

plockade olika egenskaper från olika karaktärer. Till skillnad från vad de berättade om 

kändisar som förebilder så låg fokus här snarare på beteende än utseende. Flera nämnde 

att de hade stilförebilder i tv-serier men det var övervägande beteenden och egenskaper 

som de värderade. Ibland rymdes bägge delarna i en och samma karaktär. I citat 

nedanför berättar Alice om Jessa i Girls. 
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… Jag tycker om hennes stil, men det är också det här igen att det känns som att hon 

skiter i vad andra tycker och går sin egen väg. Att hon verkligen säger fuck you till 

samhället och till män framför allt. - Alice 

 

Många beskrev sina förebilder som coola och utvecklade det efter förfrågan till 

egenskaper som stark, självständig, rebellisk, att våga vara sig själv och skita i vad 

andra tycker. Just detta med att våga gå sin egen väg verkar vara särskilt värdefullt för 

våra intervjupersoner. Talang kom också upp som något att se upp till men de flesta 

nämnde just saker som normbrytande, modig och självständig. 

 

Samtliga intervjupersoner nämnde enbart kvinnliga karaktärer. Flera av dem sade 

just att deras förebilder stärker dem i deras identitet som kvinna, precis som personerna 

i Gomillion och Giuliano (2011) studie blev stärkta i sin identitet som gay, lesbisk eller 

bi. Ett axplock av de karaktärer som nämndes var Claire och Brenda från Six Feet 

Under, Ilana från Broad City, Phoebe från Friends, Carrie från Sex and the City och 

Jessa och Hannah från Girls. 

 

Om vi applicerar Gauntletts (2008) kategorier av olika förebilder på det material vi här 

samlat in faller de flesta karaktärerna inom ramarna för den normbrytande förebilden 

och i vissa fall outsider-förebilden. Detta behöver förstås inte vara sant för alla, men de 

egenskaper som just våra intervjupersoner listade hos sina förebilder handlar om mod 

att utmana normer och förväntningar samt att gå emot sociala konventioner. 

 

 

 

6.1.4 Saknad av förebild inom film och tv 

De teman vi kom fram till i kategorin saknade förebilder inom tv-serier var 

representation och stereotyper. Här var det lite spridda skurar, vissa sade sig ha saknat 

en förebild inom tv-serie och andra hade inte alls känt så, eller kanske inte reflekterat 

över det. Flera nämnde att de nog hade känt så tidigare men att det börjat bli bättre. 

 
[…] Men jag tror att tv och film är bättre idag, att det finns en större diversitet på 

karaktärer idag än vad det gjorde när jag var i min mest sökande fas eller när jag var 

som mest osäker och behövde någon att identifiera mig med eller känna mig vid. 

[…] - Saga 
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Vad gäller representation beskrev en del att de upplever att de allra flesta karaktärer i 

tv-serier är inom normen och att de saknar mer variation, framför allt utseendemässigt. 

De upplever att alla karaktärer ser ut på ungefär samma sätt, att alla är snygga och 

smala. Liv beskrev att det visst finns serier där människor ser »normala« ut och nämner 

serien the Office som exempel. Hon menade att det här är ett medvetet val av 

serieskaparna att karaktärerna ser ut som de gör och föreslog att en då kanske ser mer av 

personernas egenskaper. 

 
[…] Det finns ju serier där människor ser normala ut, men då är det liksom … som ett 

exempel tänker jag på the Office, då ser ju de flesta som är med där normala ut, men 

då är det liksom. Då kanske man tänker mer på personligheten, att de är roliga. Om 

man väljer ut någon där som skulle kunna vara ens förebild. […] - Liv 

 

Flera av respondenterna sade sig ha saknat starka kvinnliga karaktärer och att de 

upplever att det förekommer mycket stereotyper. 

 
[...] när det väl är icke-män med i filmer då så är det så himla mycket stereotyper med 

[…] jag har relaterat till den här liksom typ rocktjejen eller, ja för det är ofta med 

någon lite udda tjej. Det är en grupp med tjejer och sen någon tjej som inte riktigt är 

med i den gruppen. Som inte riktigt är som dem. Och då har jag väl dragit mig, eller 

tänkt att ja men jag är väl som den då. [...] - Dilan 

 

Hon förklarade vidare att hon upplever att det bidragit till en feltolkning av 

verkligheten. Hon menade att det till viss mån bidragit till att hon känt sig utanför även i 

verkliga livet och dragit sig undan. Eftersom hon inte känt sig som en av »de andra« 

tjejerna i filmen, har hon tagit förgivet att hon därmed är den udda. Här beskrev hon att 

hon önskat att film och tv-serier hade varit lite mer mångfacetterade. Dilans menade 

alltså att hon upplever att de kvinnliga karaktärer som skiljer sig från mängden alltid är 

väldigt stereotypt porträtterade. I och med att dessa karaktärer är så få tillskrivs de alltid 

ungefär samma egenskaper. Det är alltså vad Holtzman (2000) beskriver som fenomenet 

att ju färre de är, desto mer liknar de varandra och att det är i repetitionen av detta en 

stereotyp växer fram, i Dilans berättelse är denna »den udda rocktjejen«. 

 

Respondenternas tankar om representation och stereotyp porträttering av kvinnliga 

karaktärer stämmer överens med vad vi läst i teoriramen och den tidigare forskningen. 

Respondenterna sade sig ha saknat starka kvinnliga förebilder vilket skulle kunna 
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förklaras som en följd av medias generellt stereotypa genusrepresentation, där få 

kvinnor framställts som modiga och handlingskraftiga (Holtzman, 2000). 

 

 

6.1.5 Skillnaden mellan verkliga förebilder och i tv-serier  

Vid frågan om våra intervjupersoner tycker att förebilder från tv-serier och förebilder i 

verkligheten skiljer sig fick vi lite olika svar. Några tyckte inte det var någon större 

skillnad men att uttryck förstärks via serier och att en därför får ta dem med viss 

reservation. 

 

[…] Det som porträtteras på film och tv tar man väl ändå någonstans med en nypa 

salt. Oftast så porträtteras ju också karaktärer från någon form utav överklass eller 

kulturell elit, så det är ju inte att man helt kan spegla sig själv så mycket genom de 

karaktärerna. […] - Saga 

 

Saga beskrev i citatet att det kan vara svårt att identifiera sig med tv-serier eftersom de 

ofta porträtterar en viss samhällsgrupp, en överklass eller kulturell elit. Detta spår är fler 

inne på och nämnde att de tycker att tv-serier över lag är onyanserade jämfört med 

verkligheten, att vi bara får en bild. En annan person gav uttryck för motsatsen och sade 

att serier har en tendens att få en att känna sig inkluderad och att hon uppskattar hur 

serier kan visa svagheter, något hon saknar i verkliga livet. 

 

 

 

6.2 Girls 

Majoriteten av intervjupersonerna hade kommit i kontakt med tv-serien Girls genom en 

kompis eller hört eller sett något om den på sociala medier. Flera beskrev hur det 

blossade upp och blev en slags hype kring serien och att den väckte debatt. Några 

började titta på serien för att de gillade programidén och att den beskrivits som ett nytt, 

fräschare och normbrytande Sex and the City. 

 

 

6.2.1 Seriens genomslag  

På frågan varför de tror att Girls blivit en så populär serie så beskrev de att det länge 

funnits ett behov av den, att den typen av serie varit saknad. De teman som uppkom 
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genom intervjupersonernas svar var igenkänning, nyanserad porträttering och 

feminism. 

 
Men jag tror att det handlar om att den riktar sig till vår generation, alltså unga 

personer mellan, ja jag vet inte jag kanske inte ska säga ett åldersspann. Men att den 

riktar sig ändå till sena 80-talister, unga 90-talister liksom. Och att den handlar om och 

den speglar ju liksom, eller jag känner ju igen mig väldigt mycket i de här rollerna 

liksom att det är jag och mina vänner typ och att jag känner typ att det verkligen är 

som det är på riktigt. Det är liksom ingen förfinad bild av hur det är i ett tjejgäng…  

- Alice 

 

Alice och flera av de andra intervjupersonerna förklarade att de uppfattar 

porträtteringen av karaktärerna i Girls som realistisk och nyanserad och att de därför 

tror att många kan identifiera sig med någon i serien. De förklarade att det dels finns en 

mångfald och variation bland karaktärerna men också ett djup och bredd inom varje 

karaktär. Detta uppfattar vi som att respondenterna ser en komplexitet i karaktärerna 

vilket Holtzman (2000) beskriver som motsatsen till en stereotyp. En stereotyp har som 

bekant oftast bara en eller två egenskaper och saknar därmed just komplexitet (ibid). 

 

En annan egenskap som nämndes som en fördel hos serien var dess feministiska 

perspektiv. De upplever att serien kom rätt i tiden och att tror att många tjejer var 

trötta på manliga huvudrollskaraktärer. Eller som Liv uttryckte det »Jag tror att den har 

saknats länge. En serie om tjejer som är gjord för tjejer och av tjejer.«. En av 

respondenterna har dock reagerat på att så många feminister hyllat serien för att den är 

normbrytande. Hon tycker att de flesta karaktärer visst är inom normen och att den enda 

som egentligen rör sig utanför den ramen är Hannah. 

 

 

6.2.2 Personliga åsikter om Girls 

Vad gäller intervjupersonernas personliga åsikter om Girls liknade dessa dem de trodde 

var del i seriens popularitet. De teman som uppkom var feminism, utseende och 

beteende. Över lag hade respondenterna mycket positivt att säga om serien. De beskrev 

den som bra, cool, annorlunda, rå och underhållande. Precis som vid frågan om Girls 

popularitet kom seriens feministiska budskap upp. Saga beskrev att hon ibland tycker 

att seriens story är lite svag, men att det vägs upp av det feministiska budskapet. Alice 

sade såhär: 
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Jag tycker att Girls är jättebra! Jag tycker att det finns väldigt mycket positivt med den 

serien i form av såhär sexuell, sexualitet och såhär att framför allt skita i vad alla 

andra tycker och skita i konventioner och normer om hur man ska se ut, hur man ska 

bete sig, vad man får göra som tjej… 

 

Flera av respondenterna nämnde att de uppskattar att serien bryter mot rådande 

skönhetsideal och bättre speglar verkligheten, men det var framför allt karaktärernas 

beteenden som var i fokus. Även dessa beskrevs som normbrytande. De sade att serien 

ger en mer nyanserad bild av tjejers beteende och uppskattar att brister porträtteras 

på ett accepterande sätt. De menade att karaktärerna känns mer mänskliga. 
 

Asså, hon tar sina vänner ganska mycket förgivet och sådär, de ser ju inte jag upp till 

för fem öre. Men jag tycker framförallt om serien för att de inte är bra människor 

allihopa, de är bara helt vanliga människor… - Mia 

 

 

 
 

6.3 Hannah 

Intervjupersonerna hade mycket att säga om deras bild av Hannah. Flera nämnde att de 

tyckte det var skönt att hon inte uppfyller alla kriterier för att vara huvudkaraktären och 

att hon avdramatiserar känslan av att en måste vara på ett visst sätt. De beskrev henne 

som rolig, modig, dramatisk, knäpp, osäker, cool, oansvarig, vulgär, självsäker, störig, 

mångsidig, självgod, sjuk, inspirerande, rakt på sak, egoistisk, smart, överanalyserande, 

karismatisk, uppmärksamhetssökande, jätterolig, oförsiktig, histrionisk, närvarande, 

ensam och så vidare. De hade med andra ord mycket att säga om vem Hannah är. 

Framför allt är det en väldigt tvåsidig bild de målar upp. Vissa sade helt emot varandra. 

Någon sade att hon tar sina vänner förgivna, någon annan att hon värderar sina vänner 

högt. Någon beskrev henne som självständig och någon annan att hon är beroende av 

sina vänner för att fungera. Detta tolkar vi som att det finns många lager i Hannah, att 

hon är en komplex karaktär där vi alla kan läsa in olika saker. Just detta kan vara en 

anledning till att några beskrev henne som en »verklig människa«. Holtzman (2000) 

förklarar detta med att komplexa karaktärer har mer gemensamt med en verklig person 

och därför rör sig längre bort från en stereotyp porträttering. 
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Mm, min bild av Hannah är nog en histrionisk person, alltså en person som tänker  

väldigt mycket om sig själv, om är ganska oansvarig. Men som ändå är väldigt smart 

och intellektuell, men samtidigt väldigt sökande. Väldigt mycket en tjej mellan två 

faser typ, tror jag. - Saga 

 

Nästan alla beskrev henne som modig på något sätt. Någon sade att hon vågar vara 

sig själv, någon annan att hon går emot sociala ramar och koder, att hon vågar göra vad 

hon vill och fram den kanske mest förekommande sägningen; hon vågar ha på sig vad 

hon vill. 

 
…men också att hon, att hon går klädd som om hon vore smal. För det är ganska tabu 

att om man är tjock så ska man inte ha korta shorts eller en kort tröja, men hon går ju 

verkligen klädd så. Asså, hon har ju typ shorts som skär in i stjärten och sånt där som 

smala tjejer har.  - Mia 

 

Detta var något som många av dem tog upp som en del av att hon är modig och vågar 

vara sig själv. Att hon vågar gå emot de rådande idealen som ju är desamma i serien 

som i verkligheten. Dilan beskrev hur hon, när hon såg serien första gången, ifrågasatte 

troligheten i att Hannah fick den »snygga killen« men att det fick henne att fundera över 

varför det inte kunde vara det? Detta beskrev hon var ganska subtilt gjort i serien men 

att det hade varit värdefullt för henne eftersom hon upptäckte ett tankesätt hon inte 

visste att hon hade. Detta skulle kunna ses som ett symptom på att det Holtzman (2000) 

förklarar som kultivationsteorin. Alltså att de berättelser media presenterar för oss 

skapar osynliga värderingar som är så pass förankrade i oss att vi tar dem för sanning 

(ibid). Det vill säga att tv-serier är med och förmedlar en känsla av vad som är normalt, 

eller i Dilans fall, vad som verkar troligt. 

 

 

 

6.3.1 Hannah som inspiration 

Vi bad respondenterna beskriva några egenskaper de uppskattade hos Hannah. Dessa 

egenskaper gick att kategorisera in i temana modig och driven. Under temat modig 

rymdes förutom mod, självständighet, att hon visar brister, svaghet och sårbarhet, att 

hon vågar vara knäpp, att hon inte bryr sig om vad andra tycker om henne, att hon tar 

plats och vågar kräva saker. 
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...ibland kan hon bara få en såhär rusch av mod typ och att hon ska föreläsa på ett café 

typ och att hon då bara gör det och att det är så jävla bra och att hon bara ‘nä, nu ska 

jag göra slut med dig’ och så bara gör hon det. Eller att hon bara ‘kom hit och hämta 

mig’ att hon kräver saker som man kanske kan tycka är osofta att kräva av sin 

omgivning men som kanske också är såhär ärligt att kräva av sin omgivning ibland. 

Att hon bara ‘ah men nu behöver jag fan hjälp’ och det tycker jag är 

jätteinspirerande… - Alice 

 

Dilan och Saga beskrev också ett driv hos Hannah som de värdesätter, att hon vill saker 

och tror på sig själv. De flesta sade att Hannah inspirerar dem på ett eller flera sätt. Saga 

förklarade att Hannah hade varit mer värdefull för henne när hon var i en mer sökande 

ålder, att hon redan var »på plats« när Hannah kom. 

 
[…] som jag sa har hon en histrionisk person och är väldigt driven framåt och ser inte 

varför hon skulle lyckas emellanåt och det tror jag är något man skulle kunna ta efter 

eller ta vid, att tro på sig själv mer. - Saga 

 

När de beskrev Hannah tidigare har de mest berättat om hennes egenskaper och 

beteenden. På frågan hur hon inspirerar dem rörde det sig mer i fältet utseende. 

 
Ja, absolut. Hon har ju en stil, eller en kropp som kanske inte är den mest socialt 

accepterade, här i västvärlden i alla fall och det tror jag att hon, hon skiter i det. Eller 

hon accepterar och respekterar sin kropp som får en att känna att varför gör inte jag 

det? […] - Tova 

 

Hannahs sätt att acceptera och exponera sin kropp var återkommande. Tova beskrev i 

citatet ovan att det får henne att fundera över varför inte hon, precis som Hannah, kan 

acceptera och respektera sin kropp. Hon formulerade det vidare »Ja, jag tycker att hon 

är vacker och då förstår jag såhär att folk kan tycka att jag är vacker också, fast min 

kropp ser ut såhär... «. 

 

De flesta sade att Hannah inspirerar dem till mindre kropps- och utseendefixering, 

att det är frigörande att hon struntar i normer. Framför allt verkar det vara sättet hon 

exponerar sin kropp på, även fast hon inte är smal. Amna förklarade att hon tycker att 

det är frigörande att Hannah skiter i normer och blir inspirerad till att själv bry sig 

mindre om dem och lägga mindre tid på sitt utseende. 
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[...] det var en scen för några säsonger sen när hon typ har något raffset på sig och det 

tillhör inte den bilden man brukar se, så ju. Och så tyckte jag liksom att fy fan vad 

coolt! [...] Kanske när jag är såhär, kommer på mig själv med att börjar lägga tid på att 

tänka på mitt utseende och att jag borde vara smalare eller något sådant, att jag då 

kanske såhär, ‘fuck it’ typ. Kanske inte såhär att jag tänker ‘fuck it’ för det gör 

Hannah, men, fast jo ändå lite. - Amna 

 

En anledning till att intervjupersonerna blir så inspirerade av Hannahs förhållande till 

sin kropp har antagligen att göra med att kroppen är en del av oss själva och vår 

identitet och därmed till vår självkänsla (Gunter & Wykes, 2005). Media har som nämnt 

överrepresenterat smala kvinnor en norm som Hannah alltså bryter emot. 

 

 

 

6.3.2 Hannah som förebild 

De flesta sade att de skulle kalla Hannah för en förebild eller att de kunde se att hon kan 

fungera som en förebild för andra. Även här nämndes att de plockade ut egenskaper hos 

Hannah och inte hela karaktären. Alla respondenter var överens om att Hannah kunde 

fungera som en förebild både genom sitt utseende och sitt beteende. 

 

Utseendemässigt var det just kroppssynen, att hon utmanar och går emot skönhetsideal 

och klär sig som hon vill som var de viktigaste bitarna i Hannah som förebild. Amna 

beskrev hur hon tycker att Hannah visar ett alternativ till andra serier där alla tjejer 

generellt är jättesmala. Men hon poängterade också vikten av Hannahs förmåga att ta 

plats. 

 
Jo, men jag tycker väl ändå att Hannah är en förebild på det sätt att hon tar plats, 

som när hon gick i den där litteraturklassen eller vad det var. Hon kunde ta över 

rummet. Hon tar plats, hon vågar vara sig själv. [...] - Amna 

 

Detta var flera av de andra också inne på, att hon vågar ta plats och göra vad hon vill, 

men också att hon ibland beter sig illa, precis som verkliga personer gör. Flera av 

intervjupersonerna trodde att Hannah som en stark kvinnlig karaktär är en bra förebild 

för unga tjejer. 

 



  
 

36 

 

 

 

Ja, för att jag tror att hon kan stärka tjejer liksom. För att hon är jävligt stark och hon 

gör alla de grejerna som just är inte okej som tjej i vardagslivet liksom. Det gör hon 

och det är ju asinspirerande.  - Alice 

 

Intervjupersonerna anser alltså att det som gör Hannah till en förebild är att hennes 

utseende och beteende bryter mot normen om hur en kvinna ska se ut och bete sig. Hon 

går alltså emot delar av den sociala strukturen av traditioner och normer som Giddens 

(1991) talar om. Det vill säga hon ignorerar de sociala konventioner som gäller för 

hur en kvinna ska se ut och bete sig (ibid). Hannah är alltså för intervjupersonerna vad 

Gauntlett (2008) kallar för den normbrytande förebilden, eftersom hon utmanar den 

stereotypa bilden av kvinnan i tv-serier. Samma egenskaper gör också att hon skulle 

kunna placeras i gruppen outsider-förebilden. Denna förklaras i och för sig med att det 

är en förebild som inte passar in i mainstreamkulturen och vi får väl ändå säga att Girls 

ingår i den, däremot går serien och Hannah som karaktär emot sociala konventioner och 

förväntningar (ibid). 

 

 

 

6.3.3 Vad skiljer Hannah från andra karaktärer i tv-serier? 

Samtliga intervjupersoner tyckte att Hannah skiljer sig från karaktärer i andra tv-serier. 

Här hittade vi tre teman utseende, nyanserad bild och genre. Vad gäller genre var det 

några som nämnde att de tyckte att hon skiljer sig från andra karaktärer inom just 

dramagenren. 

 
I dramaserier tänker jag att det inte är så vanligt att huvudkaraktären någonstans är 

något överviktig och inte rent stilistiskt är perfekt utseendemässigt så, utifrån rådande 

ideal. Däremot så, hennes karaktär förekommer ju i sitcom, det är ju där den 

överviktiga kvinnan passar in, typ så tänker jag. Asså drama är ju ganska förskönande 

vanligtvis, och de  hör inte hemma, de får inte störa storyn på det sättet. Det får inte 

vara roliga inslag och det är ju verkligen helt bedrövligt. Men jag tro att det ser ut så 

generellt.  - Saga 

 

Här slog Saga huvudet på spiken. Precis som vi läst i tidigare forskning tillskrivs 

överviktiga personer ofta negativa egenskaper eller sorteras in i ett stereotypt fack 

(Jarlbro, 2006). Kontexten för dessa personer är också begränsad, vilket skulle kunna 

förklaras som en följd av de värderingar som är så djupt förankrade i vårt samhälle att vi 
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oftast inte reflekterar över dem, men reagerar när till exempel en figur som Hannah 

förekommer i en kontext där vi inte är vana att se henne. På detta sätt har 

populärkulturen en normativ inverkan på oss där tv, som tidigare nämnt, förmedlar en 

känsla av vad som är normalt och acceptabelt (Holtzman, 2000). Detta skapar få 

förutsättningar för andra, alternativa historier att bli berättade (ibid). 

 

De flesta nämnde just hennes utseende som en del i hur hon skiljer sig från andra 

karaktärer och då framför allt att hon inte är perfekt enligt rådande skönhetsideal.  

Men de nämnde också att de tycker att hon är lite mer mångfacetterad och nyanserad 

jämfört med karaktärer i andra tv-serier. De menade att hon är mer verklighetstrogen 

och kan visa upp en bild som inte är perfekt. Alice sade att Hannah i nuläget är ganska 

unik men tror att vi kommer se mer av Hannah i andra karaktärer med tiden. 

 

 

6.3.4 Hannahs betydelse  

Samtliga intervjupersoner ansåg att Hannahs karaktär behövs i populärkulturen. Ännu 

en gång sorterades svaren in i temana utseende och nyanserad bild. 

 

Utseendemässigt var det just att hon bryter mot normen och de rådande idealen som 

respondenterna ser ett behov av. Som i både studien om Cathy Gale och studien om 

GLB-personer ser våra intervjupersoner ett stort värde i förebilder som bryter mot 

normen. Flera av dem beskrev att de tyckte att det var viktigt eftersom det visar ett 

alternativ till vad de annars ser i tv-serier. 

 
Det främsta som man tänker på när man tänker på Girls, eller man ska jag inte 

säga, vad jag förknippar det med är liksom en naken Hannah typ och hennes 

kropp som verkligen sticker ut i förhållande till vad man sett tidigare och det är 

ju jätteviktigt då. Det öppnar och sätter ju i realen ur spel. De prövar de rådande 

skönhetsidealen och visar ett alternativ. Jag säger inte att alla kvinnor ser ut som 

Hannah och jag säger inte att hon liksom representerar en större andel kvinnor, 

men att hon representerar ett alternativ. - Saga 

 

Detta håller även Mia med om men reserverar sig lite för hur pass normbrytande 

Hannah faktiskt är. 
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[...] För att hon är normbrytande, även fast man kan ifrågasätta hur mycket 

normbrytande hon är, men hon är ju absolut mer normbrytande än alla andra 

skådespelare Men sen kan jag tycka att mer behövs såklart, men Girls kan ju inte göra 

allt […] - Mia 

 

Inom det andra temat rymdes svar som handlar om att Hannah ger en mer nyanserad 

bild än andra karaktärer, vilket de sade sig sakna inte bara inom tv-serier utan i media 

över lag. Detta stämmer bra in på hur det faktiskt ser ut inom visuella medier. Enligt 

Jarlbro (2006) är kvinnor generellt underrepresenterade och skildras onyanserat  

och stereotyp. Precis som vid studien om GLB-karaktär så efterfrågar alltså våra  

intervjupersoner mer realistiska porträtteringar i media, men i det här fallet av kvinnor. 

 

Ja, jag tycker verkligen att det behövs roller som Hannah. Jag tycker att det behövs 

fler sådana roller i alla typer av, inte bara i serier utan också som film och 

modemagasin. Alltså jag tycker verkligen att det är dags att fasen nu får det fan vara 

slut med dessa sjuka kroppsideal och sjuka, att man ska vara så himla perfekt som tjej 

och att man inte får ta för sig och sticka ut och så. Säga vad man vill och tänker utan 

att bli kallad något fult. Jag tycker det behövs. - Alice 

 

Även Liv uttryckte en frustration över att mediaporträtteringen ser ut som den gör och 

tror att unga tjejer skulle må bättre av fler karaktärer som påminner om Hannah. Hon 

tror att det kommer ta tid för den bilden att förändras men tycker att tv är ett bra ställe 

att börja på. 

 

 

 

6.4 Identitet  

Här berör vi området identitet och går igenom tv-seriers, Hannahs och utseendets del i 

intervjupersonernas identitetsskapande. 

 

 

6.4.1 Tv-seriers del i identitetsskapandet  

Samtliga analyspersoner trodde att tv-serier har en del i identitetsskapandet i olika 

utsträckning. Vissa poängterade att det nog hängde ihop med mängden konsumtion och 

kontakt med omvärlden och att allt vi processar eller tar del av undermedvetet är en del i 
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vårt identitetsskapande. Flera nämnde att det nog gäller ännu mer hos yngre personer. 

De flesta menade också att det kan fungera åt båda håll, både positivt och negativt. 

De teman vi fick fram här var beteende och utseende och även dessa gick att dela in i 

positivt och negativt. 

 

Tova sade att hon tycker att det är skönt när jobbiga saker som mental ohälsa får synas i 

serier och att det har varit hjälpsamt för henne. Men hon beskrev också att serietittandet 

kan få negativa konsekvenser. Hon upplever att hon ibland kan bli mer dramatisk i sitt 

eget liv eftersom serier sällan visar några negativa konsekvenser. Hon tog som ett 

exempel att det i serier ofta bara ser roligt och härligt ut att festa mycket och träffa 

killar, men att det i verkligheten ofta leder till dåligt mående. Tova upplever alltså att tv-

serier ibland normaliserar beteenden och handlingar som i verkligheten kan ha negativa 

konsekvenser. Detta förklarar Holtzman (2000) med att tv är ett övertygande medie som 

just förmedlar en känsla av vad som är normalt och acceptabelt. Även Alice tror att vi 

kan inspireras av beteenden vi ser i tv-serier men då framför allt i en positiv bemärkelse. 

Hon förklarade att scener kan inspirera henne när hon själv hamnar i en liknande 

situation, men poängterade att hon kanske inte gör precis som karaktären i serien för 

det. 

 
[…] Att man kan tänka på, amen såhär tänk att man är på jobbet och så har man en 

chef som är dum i huvudet och så har man precis sett den där Hannah-karaktären i en 

sådan scen. Då kanske man tänker på henne och så kanske man såhär ‘nä, nu jävlar nu 

ska jag göra såhär, jag ska inte ta den här skiten typ’ men sen kanske man inte frågar 

om man ska ge den en avsugning men man kanske kommer att vara lite mer, ja, stå-

på-ig.  - Alice 

 

Flera respondenter tyckte att tv-serier kunde vara inspirerande och att en där kunde hitta 

någon att se upp till. I studien om personer som identifierar sig som gay, lesbisk eller bi 

förstod vi att de hade funnit stort värde i karaktärer som de kunde identifiera sig med 

och att de hade påverkats negativt av den bristande och stereotypa representationen 

(Gomillion & Giuliano, 2011). Detta tycker vi oss höra även i våra intervjupersoners 

berättelser. Liv sade till exempel att hon tycker att det är problematiskt att kvinnor inte 

får vara med i samma utsträckning som män och undrar vilka förebilder kvinnor då  

ska ha. 
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Våra intervjupersoner trodde även att tv-serier har en del i identitetsskapandet 

utseendemässigt. I en positiv bemärkelse kunde tv-serier inspirera stilmässigt men det 

var framför allt negativa aspekter som lyftes fram. Liv sade att hon tycker tv-serier 

sprider skeva kroppsideal som påverkar vår kroppsuppfattning. Även Amna nämnde att 

hon här påverkas negativt. Hon minns en scen från Skilda Världar, som hon sett när hon 

var yngre, där en tjej som hette Nora skulle bli modell. I den scenen kom Noras mamma 

in i hennes rum och sa att hon inte fick äta geléråttor för då kunde en inte bli modell. 

Detta berättade Amna hade gjort avtryck hos henne. 

6.4.2 Hannahs funktion i identitetsskapande 

När vi frågade om Hannah hade någon del i deras identitetsskapande kunde svaren delas 

in i temana acceptera sitt utseende, acceptera sig själv och inspirerande. 

Utseendemässigt hade Hannah haft en del i ett mer accepterande synsätt där flera av 

respondenterna sade sig ha inspirerats till en bättre kroppssyn, att bry sig mindre om sitt 

utseende och inte känna att de måste vara smala. 

[…] men i så fall kroppssynen. För jag tycker ju inte att Hannah, nu har jag ju inte sett 

hela, men jag tycker inte att Hannah någon gång i hela serien egentligen pratar 

jättemycket om sin kropp och att hon inte pratar om att hon vill gå ner i vikt eller 

någonting och då lever hon ändå med tre jättelånga, jättesmala och jättesnygga 

personer. Jag säger inte att Hannah inte är snygg men hon har ju inte alls samma 

kropp, men jag tycker inte att hon verkar, i alla fall inte utåt sett, påverkas jättemycket 

av det. Hon känns som någon som bryr sig mer om sin psykiska hälsa än sitt yttre. För 

Adam försöker ju få henne att springa, men hon springer ju typ tre steg och sen bara 

stannar hon och säger ‘this is not for me’, medan Adam är mer en träningsgalning.  

- Mia

Hannah verkar också öppna upp för en vilja inte bara att acceptera sitt utseende utan 

även att acceptera sig själv. Mia sade att Hannah verkar bry sig mer om sin psykiska 

hälsa än om utseende och fysik, något som inspirerat henne. Dilan beskrev att Hannah 

gjort att hon avdramatiserat sina krav på sig själv och blivit just mer accepterande mot 

sig själv. Både Dilan och Liv nämnde att de börjat känna att det är okej att vara självisk 

ibland, att det inte är något fel på dem utan att det är mänskligt. 
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Ja men det är som jag sa, jag tror att hon är en del av att jag börjat tänka att jag kanske 

inte behöver vara supersmal och att det kanske är lite okej att man är lite självisk 

ibland. Att det bara är mänskligt. Det är inget fel på mig för att jag är tjock och lite 

dum ibland. Det är okej att vara så, för alla är så. […] - Liv 

 

Alice förklarade att Hannah och Girls stämmer överens med hur hon vill identifiera sig 

själv och att om hon skulle visa någon hon inte kände hur hon ser på saker och ting så 

skulle hon visa den ett avsnitt av Girls. Mia sade att Hannah inspirerar henne att vara 

mer knäpp och Saga förklarade att Hannah har en del i hennes identitet som feminist. 

Våra intervjupersoner har med andra ord hittat olika områden där Hannah är eller har 

varit en inspiration i deras identitetsskapande. 

 

 

 

6.4.3 Utseendets betydelse  

När vi frågade våra intervjupersoner om deras utseende var viktigt för deras identitet 

svarade de flesta att det var det, men att det hade varit av större betydelse 

förut. 

 

Det har väl varit mer tror jag. Och det är väl det fortfarande till viss del men nu är det 

inte det enda som är viktigt typ. Eller jag vet inte, alltså såhär, men att jag har 

accepterat att det inte är det viktigaste så. Ja, det har varit det mer men nu så är det 

mer ett plus ifall jag känner mig snygg typ. - Dilan 

 

Några uttryckte ändå att de fortfarande tycker att de bryr sig för mycket om sitt 

utseende och lägger för mycket tid på det. Amna sade att hon inte tycker att utseende 

borde hänga ihop så mycket med identiteten eftersom en inte är sitt utseende men 

fortsatte med att säga att hon ändå tänker mycket på det. Liv är en av dem som uttryckte 

en frustration över att hon bryr sig för mycket om sitt utseende. 

 
Ja, alldeles för viktigt skulle jag säga. Jag lägger alldeles för mycket tid och tankekraft 

på det. All den tid man håller på att fixa sig själv med kläder och så. Sen all tid man 

känner sig osäker i sitt utseende och så, men vad ska man göra, det är ju såhär jag ser 

ut liksom, egentligen. - Liv 
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En förklaring till att respondenterna bryr sig mer om sitt utseende än vad de önskar kan 

ha att göra med att populärkulturen bidrar till våra tankar om vad som är åtråvärt och 

idealt där kvinnans främsta syfte är att vara attraktiv (Jarlbro, 2006). Media introducerar 

alltså idén att det är viktigt att vara smal genom att överrepresentera den smala kroppen 

och samtidigt tillskriva den positiva egenskaper. Repetitionen av detta förmedlar en 

sanning om att detta är av vikt vilket vi sedan applicerar på verkliga livet. (Gunter & 

Wykes, 2005) 

 

Alice sade att hon tror att hennes klädstil till viss del visar vem hon är. Hon sade att 

hon tänker på vad hon har på sig och genom sina kläder vill visa att hon är en person 

som inte bryr sig så mycket om sitt utseende. Hon förklarade att hon här har en slags 

stilmedvetenhet som hon inte vill ska bygga på föreställningar om till exempel sexighet 

eller att vara söt. Även Saga tänker en del på sin stil och menade att det ibland är skönt 

att vara medveten för att kunna passa in en kontext. Hon vill inte alltid vara en person 

som syns. Detta förklarade hon till viss del är motsägelsefullt eftersom hon samtidigt 

vill kunna klä sig som hon vill. Mia är en av dem som sade att hon bryr sig mindre om 

sitt utseende idag men förklarade att hon fortfarande motvilligt bryr sig om sin vikt. 

 
[...] Men jag bryr mig fortfarande om det här med viktgrej, även om jag inte vill. Men 

det här med att det bara är smala som syns, de påverkar ju en. Även fast jag rent 

rationellt vet att det finns fortfarande snygga personer som inte är smala, men det retar 

mig fortfarande att samhället ser ut så. Det påverkar ju mig […] - Mia 

 

Mias citat för oss in på nästa fråga som var om de trodde att medias och tv-seriers 

kritiserade och missvisande bild har någon inverkan på hur de ser på sig själva. 

Samtliga personer trodde att tv-serier influerade deras sätt att tänka om sitt utseende. 

Deras svar tematiserades till smalhets, jämförelse och positivt. Saga förklarade att hon 

tror att tv-serier kan sätta en viss stress och press. Hon menade att de flesta serier ger en 

förskönad bild. Flera andra var inne på samma sak och menade att de ibland upplever att 

de jämför sig med karaktärerna i tv-serien. 

 
[…] Alla människor i den serien ser ju bara top notch ut, alltså alla är ju perfekta, så är 

det ju. Då tror jag att när man kollar på det mycket så blir man väldigt såhär att man 

kanske börjar klämma lite på sig själv och så och känner att nej det är inte riktigt 

samma. - Fanny 
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Fanny syftade i citatet på serien Gossip Girl oc beskrev hur hon ibland kommer på sig 

med att jämföra sig med karaktärerna där. Även Alice berättade att hon ibland kan 

känna att hon inte är lika bra som karaktärerna i tv-serien. Hon nämnde som exempel att 

hon jämför sig med de kvinnliga karaktärerna i Game of Thrones och förklarade att hon 

inte känner sig lika bombastisk eller drottninglik som dem. 

 

Liv berättade att hon ibland tycker att det är jobbigt att kolla på serier med sin partner 

eftersom hon är rädd att han tycker att kvinnorna där är snyggare än vad hon är. Hon 

förklarade vidare att hon vet att det att det är fel att tänka så men att hon gör det ändå 

och tror att många andra påverkas likadant. Amna var inne på samma sak och förklarade 

att hon vet om att hon lever efter en osund norm som påverkar henne negativt. Hon 

menade att det framför allt är en press att vara smal som hon upplever. Detta stämmer 

överens med Ross (2010) uttalande om att kvinnor är kompetenta nog att se igenom 

medias idealiserade och manipulerade kvinnoporträtt men att det är svårt att skilja på 

logik och känslor och att det därför kan vara svårt att värja sig mot dessa tankar. 

 

Flera av respondenterna sade att Girls har haft en positiv inverkan på dem och att de 

tror att serien kan ha det även för andra. Alice sade att Girls får henne att känna sig bra 

och Dilan berättade att karaktärer som Hannah har haft en avdramatiserande effekt 

gällande utseende. 

 

Samtliga personer tror att en större variation i tv-seriers kvinnoporträtt skulle hjälpa, att 

det är viktigt och till och med nödvändigt. De tror att fler kroppstyper skulle öka 

acceptansen och att fler människor därmed skulle känna sig bekväma i sin kropp. Mia 

eftersöker också mer variation i porträtteringarna inom varje kroppstyp. 

 
I just filmer så är det ju generellt så att om det är någon som är liksom tjock, då ska 

hen per automatik också vara lat. [...] Det tycker jag är tråkigt och att det ju ofta så i 

filmer generellt, att om det finns en tjock gubbe i en familj, ja då ska han också vara 

lat och be, typ Jims värld, så ska hans fru springa runt och passa upp honom medan 

han bara sitter där med en bricka med mat på magen liksom. Att de tjocka som syns 

ska vara sådär elaka och lata och bossa runt med andra. Det tycker jag förstör också, 

det förstärker ju bilden av om att tjock är lika med ohälsosam, lika med ful, lika med 

lat typ. Så jag tycker att det ska finnas betydligt mer variation på de personer som är 

tjocka. Så man kan få en annan bild av en tjock person och hur han är. - Mia 
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Hon nämnde att detta även gäller för Girls där Hannah också är lat. Hon ifrågasatte 

varför Hannah inte skulle kunna tycka om att jogga och vara tjock ändå, av en annan 

anledning än just lathet.  

 

De flesta nämnde också att de tror att det skulle behövas mer diversitet på alla plan för 

att samhällsnormerna ska förändras. Giddens (1991) säger samma sak, att om vi 

ifrågasätter förlegade traditioner kan dessa normer förändras och samhället där med 

utvecklas. 

 
Det skulle absolut vara fördelaktigt, för alla. Asså, diversitet speglar ju liksom 

samhället, eftersom alla ser olika ut, alla har olika etnisk bakgrund. Så det är ju 

super, super, superviktigt att man inte bara porträtterar en viss typ av människor, 

eftersom det är de man konsumeras med hel tiden. Det är viktigt att alla typer 

belyses. – Saga 
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7 Diskussion  

Vi kommer i detta avsnitt belysa huvudtendenserna i vårt resultat för att besvara våra 

frågeställningar och därmed vårt syfte. Uppsatsens syfte har varit att undersöka våra 

intervjupersoners berättelser om tv-seriers roll i identitetsskapandet med fokus på 

Hannah i Girls. Vi kommer börja med att besvara frågeställningar för att utifrån detta 

diskutera den betydelse våra resultat kan ha i ett större sammanhang. Vi kommer 

avslutningsvis också ge förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

På vilket sätt fungerar karaktärer från tv-serier som förebilder? 

Våra respondenter plockade olika egenskaper hos olika karaktärer. Det var övervägande 

beteenden och egenskaper de värderade, framför utseende. Karaktärer som gick sin egen 

väg var särskilt värdefulla. De flesta nämnde drag som normbrytande, modig och 

självständig. De inspirerades att våga göra annorlunda, våga vara sig själva och inte bry 

sig om vad andra tycker. Samtliga nämnda förebilder inom tv-serier var kvinnliga 

karaktärer och flera nämner att deras förebilder stärker dem i deras identitet som kvinna. 

 

Har respondenterna någon gång saknat en förebild inom tv-serier och i så fall varför? 

Svaren på denna fråga varierade och vissa hade inte reflekterat över det, men de flesta 

efterfrågade en mer nyanserad bild hos karaktärerna. De upplevde att det förekom 

mycket stereotypa skildringar och saknade starka kvinnliga förebilder som rörde sig mer 

utanför normen. 

 

På vilket sätt fungerar Hannah ifrån tv-serien Girls som en förebild? 

Samtliga respondenter ansåg att Hannah kunde fungera som en förebild både genom sitt 

utseende och sitt beteende. Även här poängterade de att de plockade ut vissa delar och 

egenskaper från karaktären Hannah och inte hela henne som koncept. De flesta hade en 

tvåsidig bild av henne och hade både positiva och negativa saker att säga. Detta 

poängterade flera var en del i att de såg henne som en verklig människa. Flera nämnde 

också att de kunde inspireras av Hannahs »negativa« egenskaper, som att våga kräva 

saker av sin omgivning eller vara mer själviska. De flesta beskrev Hannah som modig 

och att hon inspirerade dem till att våga ta plats och tro på sig själva. Hannah 

inspirerade dem också till mindre kropps- och utseendefixering, framför allt genom 
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sättet hon exponerar sin kropp på. De beskrev att hon inspirerade dem till att acceptera 

sig själva och sitt utseende. 

 

Intervjupersonerna anser att Hannah är en förebild för att hennes utseende och beteende 

bryter mot normen om hur en kvinna ska se ut och bete sig. Hannah fungerade både som 

den normbrytande förebilden och outsider-förebilden (Gauntlett, 2008). 

 

På vilket sätt tycker respondenterna att Hannah skiljer sig från andra karaktärer i 

tvserier och har det i så fall varit av betydelse för dem? 
 

Samtliga intervjupersoner tyckte att Hannah skilde sig från karaktärer i andra tv-serier. 

Sättet hon gjorde detta på tycker de framför allt är genom sitt utseende, att hon inte 

passar in i de rådande skönhetsidealen. De lyfter också fram att de tycker att hon är mer 

nyanserad jämfört med andra karaktärer. 

 

Alla intervjupersoner ansåg också att Hannahs karaktär behövs i populärkulturen. De 

efterfrågar en mer nyanserad bild hos kvinnliga karaktärer och då framför allt 

utseendemässigt. De tycker att det behövs fler karaktärer som visar brister och inte är 

helt perfekta, att det är viktigt att visa ett alternativ till hur kvinnor ser ut. 

 

 

På vilket sätt använder respondenterna tv-serier i sitt identitetsskapande? 

Samtliga respondenter tror att tv-serier har en del i identitetsskapandet, men att det kan 

variera i vilken grad. Flera respondenter blev inspirerade av tv-serier och hittade 

karaktärer att se upp till. 

 

Intervjupersonerna tror även att tv-serier har en del i identitetsskapandet 

utseendemässigt och att de influerar deras sätt att tänka om sitt utseende. Detta kunde 

vara både positivt och negativt. Tv-serier kunde inspirera dem stilmässigt men de flesta 

ansåg att det oftast hade en negativ inverkan. De upplever att tv-serier ofta ger en 

förskönad bild och flera beskriver att de jämför sig med karaktärerna. Flera av 

respondenterna beskriver att de är medvetna om att de efterlever en osund och 

missvisande norm men att de påverkas negativt ändå. 
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På vilket sätt använder respondenterna Hannah i sitt identitetsskapande? 

Våra intervjupersoner har hittat olika områden i sitt identitetsskapande där Hannah varit 

en del, eller en inspiration. Mia och Tova har blivit inspirerade att bry sig mer om sin 

psykiska hälsa, Amna och Fanny till att bry sig mindre om sitt utseende, Dilan och Liv 

till att kunna vara mer själviska ibland, Saga har blivit stärkt i sin identitet som feminist 

och Alice till att våga säga ifrån. Flertalet av respondenterna säger att Hannah har haft 

en del i och inspirerat dem till att acceptera sitt utseende, sin kropp och sig själva. 

 

 

7.1 Slutsats 

Utifrån svaren på våra frågeställningar kan vi säga att våra intervjupersoner använder 

tv-serier i sitt identitetsskapande som en kulturell resurs att inspireras av både i utseende 

och beteende. Ett sätt respondenterna använde tv-serier i sitt identitetsskapande var 

genom karaktärer som fungerade som förebilder. Våra intervjupersoners syn på vad som 

är en förebild stämmer överens med vad Gauntlett (2008) har att säga om fenomenet 

förebilder. De flesta hade en väldigt positiv bild av begreppet och beskrev det som en 

person att se upp till, inspireras och lära sig av. 

 

Samtliga av respondenternas förebilder var alltså kvinnor och hade normbrytande drag. 

En person nämnde i förbifarten att det kunde vara killar men oftast blev tjejer eftersom 

hon själv var tjej. Detta står i kontrast till vad Fatimah Awan (2007) kommer fram till i 

sin artikel där kön var mindre viktigt vid valet av förebild och att det framför allt var 

egenskaper som var av betydelse. Det kan förstås vara en slump att det var just 

kvinnliga karaktärer som bar på dessa egenskaper som våra intervjupersoner värdesatte 

eller också så kan det vara att dessa egenskaper hos just en kvinnlig karaktär blev 

särskilt inspirerande och stärkande. Vi tycker oss kunna läsa in av materialet att 

kontentan av de egenskaper som nämndes är just att våga göra annorlunda, vara stark 

och gå emot förväntningar. Kanske listades dessa karaktärer just för att de hade 

egenskaper som bröt mot den stereotypa kvinnan i tv-serier. Det verkar i alla fall som 

att våra intervjupersoner precis som i Wright och Sandlins (2009) undersökning om 

Cathy Gale inspireras av starka och normbrytande kvinnliga karaktärer.  
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Respondenterna såg alltså ett stort värde i karaktärer som vågade gå sin egen väg. Men 

de formulerade att de ofta saknat mer nyanserade skildringar av kvinnor i tv-serier samt 

starka kvinnokaraktärer och att de därmed ibland också saknat förebilder i detta forum. 

Detta resultat liknar det Gomillion och Giuliano (2011) kom fram till i sin 

undersökning. Våra respondenter säger att de genom starka kvinnliga karaktärer stärks i 

sin identitet som kvinna och personerna i Gomillion och Giulianos (2011) studie stärks i 

sin identitet som gay, lesbisk eller bi genom GLB-karaktärer. Både personerna i GLB- 

undersökningen och de i vår studie säger sig sakna fler nyanserade och realistiska 

porträtteringar av respektive grupp i tv-serier. 

 

Vad gäller utseende kunde intervjupersonerna genom tv-serier inspireras stilmässigt, 

men samtliga beskrev också att de genom tv-serier influerats negativt i sitt sätt att tänka 

om sitt utseende. En del i detta är att de jämför sig med karaktärerna som de alltså 

tycker speglar ett för endimensionellt ideal. 

 

Vissa kommer även in på att Hannah är den enda karaktären i Girls som egentligen rör 

sig utanför normen och att hon ändå på flera sätt passar in i den. Hon har till exempel 

trots övervikt fortfarande rätt former, är vit och tillhör någon form av överklass. Men så 

kan inte heller en och samma serie göra allt. 

 

Hannah har fungerat som en förebild genom att inspirera intervjupersonerna till en mer 

accepterande syn på sig själva. Hon har även inspirerat dem genom sitt sätt att vara. De 

beskriver Hannah som en stark kvinnlig karaktär som vågar ta plats och bryta mot 

normen både utseendemässigt och i sitt beteende. Samtliga personer tycker att Hannahs 

karaktär är viktig och tror att en större variation i tv-seriers kvinnoporträtt skulle hjälpa 

och till och med är nödvändigt. De tror att fler kroppstyper skulle öka acceptansen och 

att fler människor därmed skulle känna sig bekväma i sin kropp. 

 

Det är för oss idag ganska enkelt att se igenom de könsroller som fanns på Cathy Gales 

tid, men kanske svårare att upptäcka de som är aktuella idag. Våra intervjupersoner 

beskrev att Hannah är en bra förebild eftersom hon tar plats och uttrycker sig på ett sätt 

som inte är acceptabelt för en tjej. Detta innebär att våra respondenter upplever krav på 

hur de ska bete sig inom sin könsroll. De beskriver som nämnt också hur de är 

medvetna om att de följer en på många sätt skev norm och att de känner en frustration 
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över att de ändå varje dag rekonstruerar den. Vi tänker att de upplever en obalans i de 

två nivåer som Giddens (1991) talar om. De som individer vill inte längre reproducera 

de samhällsstrukturer som ligger till grund för etablerade normer. Men det är svårt att 

som enskild individ gå emot dessa konventioner utan att det skapar oro, både inom 

individen men också i mötet med andra. Första steget till förändring är ändå att 

uppmärksamma och synliggöra dessa strukturer i samhället. Det är lättast att se hur 

Hannah bryter mot normerna utseendemässigt eftersom hon är en så stark kontrast 

gentemot andra karaktärer. Men vad som kanske inte är lika tydligt är att det inte bara 

handlar om hennes utseende, utan att det är hur hon beter sig trots sitt utseende som är 

normbrytande. Dessa konventioner i samhället är kanske inte lika synliga. Hennes sätt 

att ta plats som tjej, som överviktig tjej, är egentligen lika normbrytande som att Cathy 

Gale inte stod i köket och passade upp på en man. Vi har bara ingen distans till det än, 

vi är mitt i det. Men vi kan inte vänta i 40 år för att ta reda på Hannahs betydelse. Därför 

är vår studie viktig. 

 

De resultat vi kommit fram till får tyngd av att de stämmer överens med resultaten från 

studien om Cathy Gale och GLB-karaktärers betydelse för personer som identifierar sig 

som gay, lesbisk eller bi. De visar alltså att förebilder i film och tv-serier kan vara av 

stor betydelse för oss i vårt identitetsskapande. De kan stärka oss i vår sexuella identitet, 

i vår könsidentitet, i vårt utseende och i vår kroppsuppfattning. Vi kan alltså genom 

förebilder växa och bli mer bekväma i många delar av vår identitet, men vi behöver 

kunna hitta dem. När vi inte kan finna dem i verkliga livet är det viktigt att kunna hitta 

dem på andra platser så som film och tv. Därför behövs en större variation och diversitet 

på porträttering av karaktärer i stort. Vi ser därför ett behov av fler karaktärer som 

Hannah på alla platser i populärkulturen. 

 

 

7.2 Förslag till vidare forskning  

Respondenterna hade vid flera tillfällen svårt att skilja på karaktären Hannah och 

rollinnehavaren Lena Dunham som också är skaparen av Girls. Flera av dem nämnde 

också att de upplevde att det skapats en feministisk subkultur kring Girls och Lena 

Dunham och att hon fortsätter att inspirera kvinnor långt efter det att de sett serien. 

Subkulturen hålls vid liv genom sociala medier som till exempel Instagram där Lena  
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Dunham också har ett öppet konto och kontinuerligt interagerar med sina följare. Girls-

fansen uppmuntrar varandra till ökad kroppsacceptans och systraskap. Detta tycker vi 

skulle vara intressant att undersöka närmre.  

 

Vi tänker också att det skulle vara relevant att göra en mer omfattande undersökning 

som liknar vår, med mer teori och tidigare forskning om kroppen och utseendets del i 

identitetsskapandet.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  

 
Intervjuguide samtalsintervju 

Uppsatsens syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken roll förebilder i tv-serier har i 

identitetsskapandet, med fokus på Hannah i Girls. Genom samtalsintervjuer vill 

vi höra dina berättelser och tankar om förebilder, Hannah, identitetsskapande och 

media. 

 

Tidsåtgång 

Intervjun komma att ta cirka 30 - 60min. 

 

Presentation av den intervjuades rättigheter: 

Intervjun följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet satt upp för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Detta betyder att: 

1. studien är frivilligt att delta i 

2. allt material hanteras konfidentiellt och endast av oss 

3. intervjun spelas in 

4. och det som sägs i intervjun kan komma att citeras 

5. ingen publicerad information kommer kunna kopplas till just dig 

6. och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill och du får när som 

helst ta tillbaka dina svar 
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Område 1: Förebilder 

Kan du beskriva vad en förebild är för dig? 

 

Har du någon förebild (som är en verklig person)? 

 

Varför den/dem? 

• Kan du beskriva kort vilka egenskaper hos den/dem du värderar? 

 

Har du någon gång känt att du saknar en förebild? (verklig) 

• Varför? Kan du beskriva vilka egenskaper det är du saknar hos 

   andra förebilder? 

 

Område 2: TV-serier 

Har du någon gång fått/haft en förebild från film eller tv-serier? 

• Hur har dem skilt sig från verkliga (irl) förebilder? 

• Varför dessa? Kan du beskriva några egenskaper som gör att du 

  ser de som en förebild? 

 

Har du någon gång känt att du saknar en förebild inom film och tv? 

• Varför? Kan du beskriva vilka egenskaper det är du saknar hos 

   andra förebilder? 

• Varför tror du att den inte har funnits? 

 

Område 3: Girls 

Vad fick dig att börja kolla på Girls? 

• Varför tror du serien har blivit så populär? 

 

Vad tycker du om Girls? 

• Kan du beskriva varför du känner så? 
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Område 4: Hannah 

Berätta om din bild av Hannah? 

• Vad tycker du är speciellt med Hannah? 

• Har hon inspirerat dig? 

• Har hon fått dig att tänka annorlunda? 

 

Har hon några egenskaper som du värdesätter? 

• Är det egenskaper som du eftersträvar? Varför? 

 

Skulle du kalla Hannah för en förebild? 

• Varför? 

 

Område 5: Medier (utseende), Identitet och Hannah 

Tycker du att Hannah skiljer sig från andra karaktärer i tv-serier? 

• Hur då? 

 

Tycker du att roller som Hannah behövs och i så fall varför? 

 

Tror du att tv-serier har en del i vårt identitetsskapande? 

 

Vad fyller Hannah för funktion i ditt identitetsskapande? 

 

Är ditt utseende viktigt för hur du ser på dig själv? 

 

Medierna har fått mycket kritik för att de presenterar en missvisande bild 

som fixerar skeva kroppsideal, tror du att tv-serier har någon inverkan på 

hur du ser på ditt utseende? 

• Positivt/negativt? 

• Tror du att det skulle hjälpa om det fanns en större variation? 
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Öppen fråga 

Något du känner att du vill tillägga i ämnet? 

 

Avslutning 

Tack! 

 

Kan vi kontakta dig om det skulle vara något som är oklart eller om något 

behöver tilläggas? 

 

Erbjuda att respondenten ska få ta del av uppsatsen när den är klar. 
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