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Sammanfattning/Abstract	  
Populärkulturella fenomen når ut till ett stort antal människor och representationen av olika 

saker blir således viktig eftersom det kan avspegla hur människor uppfattar olika ting. Syftet 

med min uppsats är att undersöka representationen av de tre kvinnliga karaktärerna, Jules, 

Ellie och Laurie, i tv-serien Cougar Town.  

De teoretiska begrepp som står till grund för min analys är bland annat, representation som 

definieras i boken Genus, medier och masskultur skriven av Linda Fagerström och Maria 

Nilson och som Anja Hirdman också behandlar i sin avhandling Tilltalande bilder. Vidare har 

jag använt mig av begreppet postfeminism som både Karen Boyle (Massmedia and Society, 

2005)och Karen Ross (Gendered Media, 2010) skriver om i sina böcker. 

För att undersöka representationen av de olika kvinnliga karaktärerna i tv-serien använder jag 

mig av Keith Selby och Ron Cowderys bok How to study television. I deras bok finns olika 

steg att gå igenom för att kritiskt granska television, jag har vidare valt att fokusera på den 

narrativa och konstruktionsanalysen med fokus på mise-en scène och den icke verbala 

kommunikationen samt klädkoderna. För att kunna inrikta mig på den narrativa analysen har 

jag även använt mig av annan litteratur som jag tillämpat på min metod- och analysdel.  

Genom att kritiskt granska tv- serien Cougar Town tydliggörs vissa stereotypiska drag som 

återkommer under de två analyserade avsnitten (The Pilot) och (Feel a whole lot better). Jules 

och hennes två vänner kan vid första anblicken ses som exempel på postfeministiska 

karaktärer som är självsäkra och karriärsinriktade. Dock efter att ha studerat olika sekvenser 

på ett mer djupgående sätt framkommer många så kallade ”typiska kvinnliga drag” som 

populärkulturella fenomen ofta tenderar att visa.   

 

 

 

 

Nyckelord: Representation, postfeminism, stereotyper, Cougar Town, kvinnlig 

representation, populärkultur, ”Forty is the new twenty”. 
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1. Inledning	  
Vi lever idag i ett samhälle där det i princip är omöjligt att undvika medierna, vi stiger upp 

varje morgon och kastas in i det mediebrus som råder. I Sverige konsumerar varje person 

ungefär sex timmar medier varje dag och det råder inget tvivel om att dess utbud fångar vår 

uppmärksamhet och till viss del påverkar oss. Vi kan utgå ifrån att människors normer och 

värderingar till viss del skapas och formas beroende på medieutbudets representation av olika 

ting. Eftersom medierna har stor makt spelar det en väsentlig roll hur de representerar sitt 

innehåll, hur män och kvinnor skildras blir således en central fråga. Vad som ses som normen 

och vad som ses som det som skiljer sig från den, det avvikande eller det ”andra” blir tydligt 

genom bilder och texter i massmedier. Det så kallade ”andra” blir tydligt genom dess 

framställning av stereotyper och schablonbilder och sådana skildringar kallas för sexistiska 

eller för rasistiska. Dessa missvisande skildringar förstärker och samverkar med varandra och 

en väsentlig del när det gäller representationen av ”det andra” är kroppen, dess färg samt sitt 

genus (Fagerström & Nilson 2008: 25-26). 

Gunilla Jarlbro har i sin bok Medier, genus och makt (2006) fastställt en definition av 

begreppet populärkultur och det lyder följande: ”Omtyckt av många, dvs. stor läsekrets eller 

tittarskara, lättförståelig, lättillgänglig och ge förströelse” (Jarlbro 2006:99). Genom Jarlbros 

definition förstår man att populärkulturella fenomen i och med detta får stor makt eftersom 

den når ut till ett stort antal människor och representationen av olika ting, blir då viktig genom 

att det i sin tur kan avspegla hur vi människor uppfattar dessa saker. Inför den svenska 

premiären av tv-serien Cougar Town kunde man se en hel del reklamskyltar runt om i landet 

med en bild på Courtney Cox (Jules) med en t-shirt med texten ”Forty is the new twenty”. 

Efter att ha fått en inblick i serien verkar det som att det finns en rädsla hos de tre 

huvudkaraktärerna Jules, Ellie och Laurie att åldras. Det kan därför vara anledningen till 

varför de myntade uttrycket ”Forty is the new twenty” för att kvinnor i 40 års ålder ska få ett 

slags ”hopp” om att det inte är ”kört” även om de blivit äldre. Man får en känsla av att det är 

en norm eller ett mönster som är genomgående för serien och som producenterna sedan 

försöker finna belägg för.  
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2. Syfte-‐	  och	  frågeställningar	  

2.1	  Syfte	  

Syftet med min uppsats är att undersöka representationen av de tre kvinnorna, Jules, Ellie och 

Laurie i tv-serien Cougar Town.  

2.2	  Frågeställningar	  

• Hur representeras de tre kvinnliga huvudkaraktärerna i tv-serien Cougar Town och i 

vilken mån är denna representation stereotyp alternativt stereotypbrytande? 

• På vilka sätt ges uttrycket ”Forty is the new twenty” en innebörd genom de tre 

kvinnliga huvudkaraktärerna? 
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3. Material	  och	  avgränsning	  
Materialet som jag ska undersöka och analysera i min uppsats är tv-serien Cougar Town och 

det har än så länge producerats en hel säsong och säsong två är under produktion där alla 

avsnitt ännu inte sänts på tv. Den första säsongen består av tjugofyra avsnitt, där varje avsnitt 

är ungefär tjugo minuter långt (imdb.com). Det är självklart omöjligt att i min c-uppsats 

analysera alla dessa eftersom det varken finns tid eller utrymme för det. Det optimala hade 

varit att analysera båda säsongerna men eftersom den andra ännu inte är färdigproducerad blir 

det problematiskt. 

 En berättelse i traditionell form inleds med en början, mitt och följs av ett slut som inte allt 

för sällan går att ana. Genom berättelsens gång ska frågan Vad hände sen? besvaras och för 

att göra det går den igenom en plan, logik, mönster och intrig. Vad som kommer hända 

därefter är beroende av intrigen, på den hemlighet som finns och det är det som sedan utgör 

de kommande händelserna. Det är intrigen som leder till en rad av händelser som består av 

olika situationer som hela tiden avlöser varandra och gör så att berättelsen kan fortgå. Det är 

först i slutet av berättelsen som frågorna måste besvaras (Johansson 2005:132). 

Jag har valt att analysera och jämföra det första (Pilot) och avsnitt nummer tjugotvå (Feel a 

whole lot better). Anledningen till valet av dessa två är att jag är intresserad av att se hur de 

tre huvudkaraktärerna presenteras och representeras i början av tv-serien för att sedan följa 

upp med att analysera ett av de sista avsnitten. I många fall tenderar tv-serier att ha ett extra 

laddat säsongsavslut då det eventuellt fokuseras mer på själva intrigen än på karaktärerna, 

därför valde jag en tidigare episod. Karaktärerna som jag kommer studera är huvudpersonen 

Jules och hennes två bästa vänner Ellie och Laurie.    

För att kunna göra en analys av materialet kommer jag främst att använda mig av Keith Selby 

och Ron Cowderys bok How to study television men mer om metoden finns under avsnittet 

metod. 
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4. Bakgrund	  
Tv- genren såpor har under lång tid setts som något som bara är till för kvinnor och det tog 

lång tid innan forskare började analysera tv fenomenet. Såpors dåliga rykte kommer från att 

den anses vara för kommersiell och det finns en oro hos många att den ska ta för mycket plats 

från andra program som inte är lika ytliga och fördummande (Fagerström & Nilson 2008: 90). 

Det finns många tv-serier som idag är svåra att klassificera och kategorisera eftersom det 

ständigt råder ett experimenterande av tv-utbudet och dess olika genrer. Den klassiska såpan 

finns visserligen kvar men det produceras allt fler tv-serier som är svåra att genrebestämma, 

så kallade hybrider som inte bara tillhör en specifik genre utan flera olika. Exempel på en 

sådan tv-serie är Cougar Town som är en blandning mellan såpa och komedi. Man hittar den 

under beteckningen situation comedy, en sitcom där komedin står i centrum men efter att ha 

fått en översiktlig bild av den så kan man se allt efter seriens gång att det utvecklas olika 

kärlekshistorier mellan karaktärerna och blir på så vis lik en såpa (Fagerström & Nilson 2008: 

96).  

Cougar Town skapades år 2009 av Kevin Biegel och Bill Lawrence och handlar främst om 

den nyskilda 40-åriga kvinnan Jules, spelad av Courtney Cox och hennes två bästa vänner 

Ellie Torres och Laurie Keller. Jules har tillsammans med sin ex make Bobby Cobb en 

tonåring till son, vid namn Travis. Ytterligare två karaktärer som får stort utrymme i tv serien 

är Jules granne Grayson som också är nyskild i 40- års ålder samt Ellie Torres man, Andy 

(Imdb.com) I stora drag går serien framförallt ut på Jules singelliv, att hon efter sin skilsmässa 

ska ge sig ut på ”dejtingmarknaden” igen och för att göra det, behöver hon hjälp från sina två 

bästa vänner. 
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5. Tidigare	  forskning	  	  
Madeleine Kleberg har skrivit en rapport, Genusperspektiv på medie- och 

kommunikationsvetenskap, där hon sammanfattar olika medie- och genusforskares teorier 

kring bland annat genus, kön, mediers framställning av kvinnor och män etc. Kleberg skriver i 

sin inledning att genom det sätt kvinnor och män framställs i medierna bidrar i sin tur till en 

föreställning kring hur man borde vara och bete sig. Dessutom spelar utseendet en viktig roll 

och tillsammans med de andra faktorer som jag nyss tog upp, blir detta viktigt när det kommer 

till att bli en del av verkligheten – den verklighet som anses som viktig. Eftersom det är det 

som anses vara viktigt som sedan får utrymme i medierna och som människor sedan pratar om 

(Kleberg 2006: 7).   

En annan kvinna, Gunilla Jarlbro är professor i Lund och har skrivit en bok Medier, genus och 

makt där hon bland annat berör ämnen som mediernas makt, genusfrågor, populärkultur mm. 

Hon menar i sitt avsnitt om populärkultur att vad som anses vara snyggt och åtråvärt skiljer 

sig mellan olika kulturer och tidsperioder men populärkulturen bidrar med en föreställning 

kring vad som anses vara den perfekta kroppen i en given tid. Enligt Jarlbro är det ett faktum 

att män och kvinnor framställs olika när det kommer till vad som ses som perfekt eller inte 

(Jarlbro: 2006: 109).  

I Anja Hirdmans avhandling Tilltalande bilder hävdar hon att representationer är en del av vår 

verklighet och att de är med och skapar idéer om kvinnor och män. Medierna visar inte bara 

dessa representationer utan är även med och skapar mening för dem. Det är genom detta som 

vi kan undersöka och försöka förstå hur idéerna om maskulint och feminint får en betydelse 

för oss individer (Hirdman 2001:14).  

Jag har dessutom tagit del av Cecilia Samuelssons c-uppsats, där hon skriver om 

identitetskonstruktioner i tv-serien Sex and the city. Även om hon skriver om en annan tv-

serie och analyserar identitetskonstruktioner finner jag den intressant för min uppsats. 

Studerandet av karaktärer och det populärkulturella fenomenet Sex and the city har varit 

relevant för min uppsats. Vi använder oss av samma metod och hennes sätt att tillämpa den på 

har för mig varit väldigt hjälpsamt.  

De olika personerna har studerat och analyserat populärkultur i förhållande till kvinnor och 

hur de representeras i tv-mediet. Det jag kan bidra med är att analysera mitt val av tv-serie 

och se hur de kvinnliga karaktärerna representeras i den. Jag anser att i valet av tv-serie är de 

kvinnliga huvudkaraktärerna exempel/försök på hur den ”moderna och karriärslystna” 
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kvinnan representeras i tv-mediet och blir på så vis väldigt intressant att kritiskt studera och 

analysera.  
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6. Teoretisk	  ram	  

6.1	  Genus	  och	  Kön	  

Tidigare forskar delade upp och gjorde en åtskillnad mellan begreppen kön och genus där 

man ansåg att kön tillhör det biologiska medan genus står för den sociala och kulturella 

konstruktionen. Problematiken kring detta synsätt blev att forskare inte längre analyserade det 

biologiska, alltså könet utan en kvinnokropp sågs istället som en slags bas för 

femininitetskonstruktionen och likaså den manliga kroppen för maskulinitetskonstruktionen. 

Genusforskare använder antingen begreppet kön eller genus men båda omfattar det sociala 

samt de biologiska faktorerna. Det finns dock svårigheter med att skilja på vad som styrs och 

präglas av arv och vad som styrs av miljö men det är ett faktum att de båda spelar roll. Judith 

Butler är en genusteoretiker som i sin bok Gender Trouble motsätter sig föreställningen om 

att det biologiska skulle komma först och därefter det sociala utan menar istället att så fort en 

pojke eller flicka föds och på så vis blivit identifierade så lär vi oss att agera vårt kön. Vi lär 

oss alltså redan som barn hur en kvinna respektive man ska vara och agera utifrån samhällets 

regler och detta handlingsmönster fortskrider sedan vidare (Fagerström & Nilson 2008: 14-

16).  

6.2	  Tidigare	  Feminism	  	  

Begreppen och termerna feminism och postfeminism är väldigt omdiskuterat både när det 

gäller inom media och mediestudier och det råder splittring om vad som menas med dem. Det 

finns olika inriktningar inom feminism och exempel på dessa är liberalfeminism, 

postmodernfeminism, radikal- och revolutionär feminism, första, andra- och tredje vågens 

feminism o.s.v. Dessa olika inriktningar skiljer sig på många sätt men de delar en gemensam 

nämnare, nämligen en beslutsamhet och vilja att förändra den ojämlikhet som idag finns i vårt 

samhälle. Feminism kommer behövas så länge det finns könsdiskriminering och förtryck. 

Andra vågens feminister stod för utvecklingen av kvinnors befrielserörelse i slutet på 1960 

talet i USA och i Storbritannien. Rörelsen fick dock mycket kritik från färgade kvinnor, 

lesbiska – och kvinnor från arbetarklassen, där de kritiserade rörelsen för att ignorera 

strukturella skillnader mellan kvinnor och för att ha en naiv föreställning kring systerskapet.  
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6.3	  Postfeminism	  

Postfeminism kan ses som en vidareutveckling eller motsättning av/mot andra vågens 

feminism och ”talar” om tiden efter feminismen. Inom feministisk medieforskning finns ett 

flertal studier som undersöker feminism och femininitet av kvinnor i medietexter och filmer 

där kvinnor står i centrum medan det finns väldigt lite forskning som undersöker hur den 

vardagliga genusordningen ser ut i så kallade icke feministiska eller icke typiska manliga 

shower. Postfeminism har varit ett nyckelbegrepp inom den vetenskapen sen början på 1990- 

talet och det finns ett flertal filmer som visar på att de kvinnliga huvudpersonerna har ett 

speciellt förhållande till femininitet. De kan fortfarande se åtråvärdiga ut samtidigt som de har 

en karriär, ekonomiskt självförsörjande samt sexuell tillfredställelse. Det är kombinationen av 

femininitet och ”vinsten” som kom med den andra vågens feminism som har gjort att 

människor både utanför och inom akademin kallar eran för postfeminism. Det är alltså 

spänningen mellan femininitet och feminism som är det centrala. Många kvinnor letar efter 

förebilder i medietexter och istället för att diskutera huruvida skådespelarna är lämpliga eller 

inte så är det viktigt att ifrågasätta hur media bygger upp femininitet och skönhet. Fokuset 

som ligger på det kvinnliga framträdandet borde istället ligga på reproducerandet av kvinnor 

som objekt för det manliga ögat i de kommersiella medierna. Framträdandet och det 

materiella som till exempel kläder har också bidragit till att feminister ses som omoderna, 

associeras med förtryck och har blivit utbytta av postfeministerna som både klär sig modernt 

och snyggt. Mittpunkten och det centrala ligger många gånger på huruvida karaktärernas 

framträdande passar in i ”mallen” eller definitionen av hur en feminist ska eller bör vara och 

se ut, snarare än att kritiskt granska televisionen (Boyle 2005: 29-33). 

Karen Ross menar i sin bok Gendered Media att andra vågens feminister banade väg för den 

aktuella och dynamiska ”vi kan” kvinnligheten. Den nya sortens feminism är självsäker, sexig 

och tar avstånd från tanken om kvinnor som det eviga offret. Istället firar tredje vågens 

feminister skillnaderna mellan alla och talar om det viktiga kring flytande identiteter såsom 

till exempel genus. De ser främst till individen snarare än den kollektiva gruppen och den 

egna personens välmående istället för det dåliga eller missgynnsamma hos hela gruppen. Den 

tredje vågens feminister jagar längtan och lusten snarare än att förneka attraktionen.  

Dock har den här typen av ”vi kan” och ”må bra” kvinnligheten/feminismen blivit lämplig för 

populärkulturen att använda sig av och där de konstruerat en ny genusidentitet för kvinnor där 

de antyder att feminism äntligen blivit en huvudinriktning. Men detta hävdar Ross är en myt, 

där sammanflätningen mellan femininitet och feminism blir förknippade med självförtroende 
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som i sin tur blir liktydigt med självbestämmande. Medias stöd för den här typen av ”nya 

kvinnor” är dock begränsad. Problematiken kring populärkulturens tolkning av den så kallade 

sexuellt frigörande moderna kvinnan är att det bara visas en sida av henne. Utmanande kläder 

har på något vis blivit likvärdigt med kvinnors frigörelse och där populärkulturens definition 

av kvinnligmakt handlar om makten att vara en sexsymbol för män snarare än makten att fatta 

beslut högre nivåer. Ross redogör kort för en annan författare, Goldman som hävdar att det är 

medias smarta trick att ”märka om” femininitet till feminism (Ross 2010: 28- 30).  

6.4	  Representation	  

I boken Genus, medier och masskultur redogör författarna för vad representation betyder 

nämligen, ”stå för”. Dock menar de att man inte kan se begreppet som något objektivt som 

ska ge någon form av fullständig återspegling, utan det är snarare en skapad och konstruerad 

version av det som faktiskt framställs. Medier, reklam och masskultur saknar förmågan att på 

ett objektivt sätt återspegla till exempel kvinnor, män, verkligheten etc. Det förekommer 

snarare subjektiva skildringar av dessa. Ett annat begrepp som ligger nära till hands är 

identifikation, som många gånger kan blir problematiskt då man till exempel identifierar sig 

med någon på tv som sedan visar upp en missvisande bild (Fagerström & Nilson 2008: 30-

31).    

Anledningen till varför man först började undersöka representationen av kvinnor i medier var 

för att bilderna av dem ofta var missvisande och ledde till kritik, där kvinnor hävdade att de 

inte alls var på det sättet som de framställdes på. Denne kritik gäller inte enbart för 

framställningen av kvinnor utan även för andra grupper som känner att deras identiteter visas 

på ett felaktigt sätt och ofta är det dem som upplever att de har lite makt att påverka 

mediernas utbud (Boyle 2005: 52). De krav som kom var att ändra den felaktiga bilden och 

istället visa upp en mer modern och så kallad verklig framställning, och på så vis knyta 

samman bilden med de framsteg som kvinnorörelsen kommit fram till. Men denne idén 

bygger på att det skulle finnas en äkta eller verklig kvinna som borde visas upp och som på så 

vis skulle ta bort alla de stereotypa föreställningarna. Mediernas utbud blir då uppskattat 

utefter om bilderna som visas är sanna eller inte. Vilket i sin tur leder till att mediernas aktiva 

roll som skapare av olika idéer och föreställningar om huruvida kön ska presenteras på, inte 

får något fokus. Medierna ses då som ”speglar” som bara visar upp de bilder och tankar som 

redan finns och som skapats från något annat håll. Enligt Hirdman ses representationer istället 

som något aktivt och genom en presentation av något skapas också en betydelse för det. Hon 



12	  
	  

menar vidare att representationer av olika ting är en del av vår verklighet och det är inte så att 

medierna bara visar upp de redan existerande idéerna som finns om män och kvinnor utan de 

är dessutom med och skapar dem. En viktig faktor att ha i åtanke är föreställningarna om 

publiken, om utbudet riktar sig till män eller kvinnor kan ha stor betydelse i fråga om idéerna 

kring maskulint och feminint (Hirdman 2002: 14). Mycket av det vi ser i mediernas utbud är 

formade av antaganden och föreställningar kring vad män eller kvinnor skulle vilja se, läsa 

eller få för slags nyheter. Mediernas idéer om vad kön är och borde vara leder till att de i sin 

tur kategoriserar sin publik utefter det och deras tankar om vad det innebär att vara man eller 

kvinna. I slutändan är det dessa antaganden som styr på vilket sätt och vad det faktiskt talas 

om (Hirdman 2002: 8).  

I Maria Edströms avhandling hävdar hon att eftersom det råder ett enormt medieutbud som vi 

utsätts för dagligen, blir det svårt för oss att hantera det om vi inte generaliserar. Det görs 

förenklingar, sorteringar och typologiseringar utifrån vilka erfarenheter som olika människor 

varit med om. Det kan handla om enskilda människor eller grupper, där det finns en 

föreställning kring dem som grundar sig i olika fördomar. Det finns många olika slags 

stereotypa bilder och föreställningar som både kan vara positiva eller negativa, där de både 

kan förminska eller förstärka ett beteende. Hon menar vidare att när det gäller tv idag så kan 

man göra ett antagande om att det är stereotypa former som styr bilderna av män och kvinnor. 

Edström redogör kort för en psykiatriker, Sandor Gilman som anser att de stereotyper som 

finns runtomkring oss förskönar och förstorar de manliga egenskaperna. Det ställs i kontrast 

till de kvinnliga egenskaperna som istället blir förenklade och förminskade (Edström 2006: 

36-37). Edström refererar också till Stuart Hall som menar att stereotyper är med och 

upprätthåller den sociala och symboliska ordningen. Han anser att det kan göras en koppling 

mellan stereotypernas funktion och maktutövning, där den framträder i de fall som 

maktobalanserna blir mest påtagliga. (Edström 2006: 38).   
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7. Metod	  
Med hjälp av hermeneutikens grunder och narratologin kommer jag att analysera Cougar 

Town och använda mig av Keith Selby och Ron Cowderys bok How to study television. I 

deras bok finns olika steg att följa för att kritiskt granska television och jag har valt att sedan 

fokusera på den narrativa analysen. Jag kommer börja med att kort redogöra varför 

hermeneutiken är av relevans för valet av metod för att sedan gå vidare mot narratologin. 

Selby och Cowdery redogör också för hur man analyserar konstruktioner som benämns med 

namnet mise-en scène, där jag kommer fokusera på den icke- verbala kommunikationen samt 

klädkoderna. Anledningen till valet av dem är för att jag vill se och granska karaktärernas 

gester, kroppsspråk, hållning samt vad de har för kläder, smink, frisyrer etc. Jag anser att det 

är viktigt att analysera de för att få en tydligare bild över hur de tre kvinnliga karaktärerna 

representeras i tv-serien (Selby och Cowdery 1995: 14-16). 

7.1	  Hermeneutik	  

Hermeneutiken används för att försöka tolka meningsfulla fenomen och beskriva villkoren 

som sedan gör att man kan förstå meningar. Det blir relevant då meningsfulla fenomen kan 

bestå av till exempel handlingar, muntliga yttranden och texter. Enligt hermeneutiken möter 

vi aldrig världen förutsättningslöst utan det är våra fördomar och förförståelse som gör att vi 

vet vad vi ska uppmärksamma. Det är viktigt att ta hänsyn till fenomenets sammanhang eller 

kontext eftersom det endast är då som man kan få förståelse för det. För att nå en bestämd 

mening så måste man se till sammanhanget. Den hermeneutiska cirkeln innebär att man tittar 

på de samband som finns när vi ska tolka olika saker. Det gäller sambanden mellan det vi ska 

tolka, förförståelsen och kontexten som det vi ska tolka befinner sig i. Det bildas en cirkel, där 

helheten är beroende av hur delarna tolkas och vice versa och där fenomenet tolkas beroende 

av hur kontexten tolkas. (Gilje och Grimen 2007: 173-187 ). Jag finner hermeneutikens 

”grundpelare” som bra hjälpmedel till min analys av Cougar Town eftersom jag kommer tolka 

tv-serien och på så vis förstå meningar. Jag kommer dela upp de två valda avsnitten i mindre 

delar eller sekvenser för att på ett mer djupgående vis analysera dem för att sedan kunna 

förstå avsnittens helhet. 

7.2	  Narratologi	  

Narratologi handlar i stora drag om studerandet av berättelsen och dess struktur och förlopp. 

Kontexten är i detta fall väldigt viktig eftersom det inte finns någon berättelse utan den, då 
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den måste presenteras i sitt sammanhang för att kunna förstås och upplevas (Drotner, Jensen- 

Bruhn, Poulsen & Schrøder 1996: 237-238).  Narratologi som analys eller metod används då 

man vill tolka en aktivitet och frågor som man vill undersöka är till exempel vad en berättelse 

betyder eller vad den kan ha för slags mening. Det finns inte en absolut sanning utan det är 

istället så att det kan ske olika tolkningar av samma berättelse. Den här typen av vetenskap 

sammankopplas med hermeneutiken som jag tidigare nämnde (Johansson 2005: 27). 

Berättelsens gång ger uttryck i många olika former som till exempel språkliga uttryck, genom 

stillastående eller levande bilder, rörelser eller en blandning av alla dessa. Berättelsen eller 

dess form ses som en kulturell grundform som förekommer i alla typer av medier och vi lär 

oss formen på berättelsen redan som barn i samband med språkinlärning. I Jostein Gripsruds 

bok Mediekultur, mediesamhälle hänvisar författaren till en formulering om att en berättelse 

handlar om en situation som ska förändras. Genom berättelsens gång framställs olika 

händelser som går från en situation som anses vara något stabil till en annan (Gripsrud 

2002:235–237, 241).  

Det görs en skillnad mellan vad det är som berättas (berättelsens utsaga) och på vilket sätt den 

berättas (framställningen). Utsagan handlar om berättelsens händelseförlopp, personer och 

miljöer där förloppet senare delas in i olika handlingar och händelser. Till skillnad från 

utsagan handlar framställningen om det sätt som historien berättas på. De fiktiva personerna i 

berättelsen delas upp i platta eller runda karaktärer där de platta tillskrivs några dominerande 

egenskaper och agerar på ett förutsägbart vis. Deras karakteristiska drag bestäms efter vilken 

funktion de ska ha i berättelsen. De runda personerna fungerar som motsats till de platta 

karaktärerna där de är mer öppna och har mer varierad personlighet. De är inte heller 

förutsägbara utan agerar på ett mer levande vis (Drotner et al. 1996:240, 254). 

Enligt Selby och Cowdery ska man analysera narrativet utifrån tre olika nivåer, där den första 

delen består av att förklara vad åskådaren kan se och vad som sker i berättelsen (deskriptivt). 

Vilka nyckelmoment som ligger till grund för vad det är vi ser är också viktigt att poängtera. 

Den andra nivån innebär att man ska tolka meningen i narrativet, det explicita 

meningsinnehållet. I det steget ska man tyda vad till exempel en kvinna representerar genom 

att använda ett visst märke på sina jeans. Det tredje steget går ut på att tydliggöra det 

underförstådda (implicita) och den dolda meningen i berättelsen och ifrågasätta varför saker 

och ting blir presenterade på ett visst sätt och hur detta sedan relateras till samhällets normer 

och värderingar. Ett avsitt i en amerikansk tv-serie kan till exempel ge uttryck för hur 

skaparen vill att vi ska uppfatta just USA som samhälle och deras värderingar. Det är därför 
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viktigt att sätta det analyserande avsnittet i en bredare kontext (Selby och Cowdery 1995: 30-

34, 82).   

7.3	  Metodbeskrivning	  

För att kunna göra en djupgående analys av Cougar Town ska man enligt Selby och Cowderys 

metod börja med att dela upp avsnittet i mindre sekvenser för att studera varje liten del av det 

utvalda avsnittet. För att sedan fortsätta med att leta efter generella mönster eller strukturer i 

episoden som till exempel om det finns några konflikter eller kanske någon spänning mellan 

olika karaktärer i serien som sedan utvecklas eller eskalerar under avsnittets gång. För att göra 

detta är det enligt Selby och Cowdery bäst att titta på det första eller sekvenser i början för att 

sedan se hur det utvecklats under avsnittets gång. Det är också i de första minuterna som 

huvudkaraktärerna brukar presenteras. Det är viktigt att försöka förklara hur sekvenserna går 

att relatera till avsnittets helhet och antaganden som görs i små delarna ska kunna reflektera 

de spänningar som finns i resten av avsnittet. Det är också centralt att summera upp vad 

sekvenserna har tillfört till helhetsintrycket. I nästa steg kommer jag att fokusera på avsnittets 

narrativ och konstruktion (mise-en scène) där jag kommer fokusera på den icke- verbala 

kommunikationen samt klädkoderna. I det avslutande steget kommer sekvenserna att studeras 

och analyseras för att få en helhet och slutligen kommer jag jämföra de två valda avsnitten 

med varandra. Dock kommer inte alla smådelarna att visas i uppsatsen analysdel utan de 

kommer finnas i bilagan. I analysdelen kommer endast de sekvenser som har betydelse för 

uppsatsen syfte och frågeställningar att presenteras. 

Analysschema	  

Steg 1: I det första steget ska det valda avsnittet delas upp i mindre delar (sekvenser) för att 

man på ett lättare sätt ska kunna studera dem på ett mer djupgående sätt. 

Steg 2: Här kommer jag se över och i så fall redogöra för om det finns några generella 

mönster och strukturer som är utmärkande eller typiska för hela avsnittet.  

Steg 3: I det tredje steget menar författarna att man kan välja ”analyskoncept” beroende på 

vad det är man är intresserad av att undersöka. Eftersom jag är intresserad av att studera hur 

kvinnorna representeras, väljer jag narrativ och konstruktionsanalys . 

Den narrativa analysen studeras utifrån tre steg: det deskriptiva (förklara vad åskådaren kan se 

och vad som sker i berättelsen), explicita (tolka meningen i narrativet) - och implicita 
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meningsinnehållet (tydliggöra det underförstådda och den dolda meningen i berättelsen samt 

ifrågasätta varför saker och ting blir presenterade på ett visst sätt) (Selby och Cowdery 1995: 

30-34, 82). 

• Konstruktion: mise- en scène som innebär olika koder som till exempel, icke-verbal 

kommunikation dvs. karaktärernas hållning, gester, kroppsspråk etc. och hur 

klädkoder (smink, frisyr) kan tolkas.  

Steg 4: I det sista steget kommer det ske en övergripande analys, där resultatet av de olika 

sekvenserna av det valda avsnittet kommer sammanställas för att sedan kunna ses och 

studeras som en helhet (Selby & Cowdery 1995:64–85, Samuelsson 2010:11–13). 

Slutligen kommer jag göra en övergripande analys där jag jämför de två utvalda avsnitten. 
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8. Analys/resultatredovisning	  
I min analys av Cougar Town kommer jag välja ut några sekvenser från de två utvalda 

avsnitten The Pilot och Feel a whole lot better från säsong ett. Anledningen till valet av just 

de, är för att jag anser att de är intressanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessa 

kommer jag sedan att analysera mer djupgående efter Keith Selby och Ron Cowderys bok 

How to study television där de olika stegen (se analysschema) kommer tillämpas, med fokus 

på den narrativa – och konstruktionsanalysen. De resterande sekvenserna och materialet finns 

i bilagan. Jag kommer tillämpa de teoretiska begrepp som jag redogjorde för under min 

teoridel för att skapa belägg för min analys. 

8.1	  Analys	  av	  Cougar	  Town	  (The	  Pilot)	  
”She’s like four months older than me” 

Det första avsnittets övergripande tema bygger på karaktärernas fixering kring ålder, kön, 

utseende och att hitta en man. Det är faktorer som ständigt dyker upp och tenderar att spela en 

stor roll för de kvinnliga karaktärerna. I de första sekvenserna blir det tydligt, då det finns en 

rädsla över att åldras och därmed inte vara lika attraktiv för omgivningen. Genom att ha 

studerat avsnittets olika sekvenser kan man se tendenser till hur media skapar och bygger upp 

en bild av vad som anses vara skönhet och vad som räknas som feminint (Boyle 2005:29–33). 

I den första sekvensen presenteras huvudkaraktären, Jules som avslöjar genom den icke-

verbala kommunikationen att det finns en viss kroppsfixering, där hon tar på – och betraktar 

sig själv samtidigt som hon ser missnöjd ut. När hon berör olika kroppsdelar så dallrar dem 

samtidigt som hon försöker strama åt sin hud i pannan. Hysterin kring att verka och se 

ungdomlig ut fungerar som en röd tråd genom avsnittet, där karaktärerna både analyserar sig 

själva och andra kvinnor. Berättelsens utsaga, handlar om narrativets händelseförlopp, 

personer och miljöer där utvecklingen senare delas in i olika handlingar och händelser 

(Drotner et al 1996: 240, 254). Den andra scenen visar exempel på det när Jules, Travis och 

Laurie är på en fotbollsmatch på Travis skola. Laurie och Jules har inledningsvis en tävling 

och diskussion om huruvida paret bakom dem är mor och son eller om de är ett kärlekspar. 

Kvinnan är i Jules ålder och mannen bredvid henne är betydligt yngre och det väcker både 

Lauries och Jules uppmärksamhet, då de finner det intressant med åldersskillnaden mellan 

dem. Den äldre kvinnan visar att dem är ett kärlekspar när hon kysser den yngre mannen, 

vilket leder till att Jules vinner tävlingen. Jules får sedan syn på Travis lärarinna som står 

längre bort i ett urringat linne, där man tydligt kan se hennes byst. Jules anmärker på hennes 
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silikonbröst och Laurie svarar med att göra en smått äcklad min samt vända sig till Jules för 

att fråga varför lärarinnan som är så gammal har gjort något sådant. Laurie delar därmed in 

Jules och lärarinnan i samma grupp, med beteckningen gamla kvinnor medan hon ser sig 

själv, tillhöra den yngre gruppen. När Jules svarar visar hon upp en splittrad sida där hon å 

ena sidan kategoriserar sig med den äldre kvinnan för att sedan göra en stark åtskillnad mellan 

dem. Hon menar först på att det är synd om lärarinnan eftersom det är svårt att vara skild i 

hennes ålder och ska därför inte bli dömd. När Travis svarar med att hävda att lärarinnan och 

Jules är lika gamla, blir hon upprörd och fnyser åt honom. Det gör hon samtidigt som hon 

menar att lärarinnan är minst fyra månader äldre än henne. Genom de ordvalen gör hon en 

tydlig skillnad på sig själv och lärarinnan. Stunden efter hävdar hon dock motsatsen genom att 

säga, att alla män i deras ålder antingen är labila, homosexuella eller så jagar de yngre tjejer, 

vilket gör att det blir ensamt. Jules visar upp en kluven sida, där hon inte kan bestämma sig 

för om hon identifierar sig med lärarinnan eller inte. Jules är huvudpersonen och det märks att 

hon har en central plats i narrativet och det är hon som för handlingen framåt. Jules har 

tilldelats motstridiga egenskaper där hon bland annat säger emot sig själv och hennes 

agerande och kommentarer tyder på att hon är något oberäknelig. Det gör att hon är en rund 

karaktär, då hon har en något varierad personlighet. Laurie däremot visar egenskaper där hon 

klart och tydligt visar vad hon tycker och tänker och visar inga tendenser på att vara ombytlig. 

Hon har en levande personlighet men hennes agerande är förutsägbart och det gör henne till 

en platt karaktär (Drotner et al. 1996: 240, 254).      

”When a forty year old guy does it, nobody cares” 

En berättelse i traditionell form innefattar en intrig och vad som sker därefter är beroende av 

intrigen och det är den som utgör de kommande händelserna (Johansson 2005: 132). I den 

fjärde sekvensen presenteras en spänning och en konflikt som finns mellan Jules och hennes 

granne Grayson och den återkommer under narrativets gång, där de har ständiga dispyter med 

varandra. Grälen handlar främst om Graysons sexliv, där han ständigt har nya unga kvinnor 

på besök, vilket upprör Jules. Den röda tråden som innefattar ålder, går att relatera till resten 

av avsnittets kontext, där den fortsätter med att Jules ser Grayson följa en ung kvinna ut 

genom hans dörr. Jules förstår att den unga kvinnan spenderat natten med Grayson och går 

över till honom. Diskussionen börjar med att Jules är irriterad över att han nyss genomgått en 

skilsmässa och har redan sex med ett flertal unga kvinnor. Hon menar vidare att det finns en 

skillnad på när män eller kvinnor har flera unga sexpartners, män blir kallade för ”champ” 

eller ”samuraj” och kvinnor blir inte lika positivt bemött. Grayson visar genom den icke 
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verbala kommunikationen upp en självbelåten min samtidigt som han hävdar att det som 

egentligen gör henne upprörd är att hon inte skulle kunna klara av att få hem en ung man. 

Jules vill först inte ge honom tillfredställelsen att försöka motbevisa honom men väljer sedan 

att ändå göra det. En ung tonårs kille cyklar förbi och hon bestämmer sig för att öppna upp sin 

morgonrock och visa upp sin kropp för honom, iförd endast underkläder. Följden av det blir 

att killen uppmärksammar henne och ramlar sedan med cykeln. Genom den icke- verbala 

kommunikationen kan man urskilja en nöjd och belåten Jules. Tillsammans med 

ansiktsuttrycken, lutar hon huvudet lätt bakåt på ett nästintill kaxigt vis för att sedan uttala 

orden ”suck it”. Genom den unga killens starka och ”positiva” reaktion på Jules näst intill 

nakna kropp, lyser hennes ansikte upp samtidigt som hon visar en nöjd min. Hon visar därmed 

för Grayson att hon visst kan få unga killars uppmärksamhet vilket gör att hon ”vann” och 

motbevisade honom samt att hennes självförtroende och ego stärktes. Fokuset som i detta fall 

ligger på Jules framträdande, borde istället ligga på reproducerandet av kvinnor som objekt 

för det manliga ögat (Boyle 2005: 29-33). Tanken bakom hennes agerande var möjligtvis att 

försöka påvisa att hon och Grayson är jämlika, att hon också kan få uppmärksamhet från den 

yngre generationen men det visar snarare på en enorm osäkerhet och strävan efter bekräftelse. 

Det är en myt att sammanflätningen mellan femininitet och feminism blir förknippat med 

självförtroende som i sin tur blir liktydigt med självbestämmande (Ross 2010: 28-30) . 

Grayson har en viss makt över Jules och den går att tolka genom att hon känner att hon måste 

bevisa och hävda sig inför honom. Hon visar att hon bryr sig om Graysons åsikt när hon söker 

efter den förbi cyklande killens uppmärksamhet och känner sig nöjd och belåten efter att 

killen har ramlat. Grayson ger uttryck åt att vara en platt karaktär eftersom han har klara och 

tydliga personlighetsdrag, där han tenderar att agera på ett förutsägbart vis (Drotner et al. 

1996: 240, 254). Man förstår genom att granska sekvensen att han har tilldelats karaktärsdrag 

som går att koppla an till rollen som den ”typiska kvinnokaren”.  

”Now I’m stuck at home, while you getting back into the world” 

Relationen mellan de tre karaktärerna, Jules, Laurie och Ellie blir tydlig i den åttonde 

sekvensen, när Jules meddelar Ellie att hon inte kan komma över till henne eftersom hon ska 

gå ut med Laurie. Det går att urskilja ännu en intrig i narrativet, som blir tydlig då Ellie 

hävdar att enda sedan Jules blev singel, har Laurie försöka stjäla henne. Det råder en 

konkurrans och avundsjuka, där Ellie känner sig utelämnad och bortglömd. Hon tvingas vara 

hemma med sin man och sitt barn istället för att gå ut och ha kul med Jules. Där kommer 

Laurie in i bilden, som en ung och frisk fläkt som vill få tillbaka Jules på marknaden. Jules 



20	  
	  

och Laurie går ut och väl ute på baren träffar Jules en ung kille som hon pratar och flirtar 

med. Scenen visar en kvinna som försöker ta kontroll över situationen men som snabbt återgår 

till att bli osäker igen. Osäkerheten kommer i samband med att hon hör hur två unga män 

pratar om henne, där den ena killen säger till den andra, att Jules gick på samma high school 

som hans mamma. Det visar på att avsnittets tema återkommer, då fokuseringen på ålder är ett 

känsligt ämne för henne. Jules har sedan sex med den unga killen och visar genom aspekter 

från den icke- verbala kommunikationen att hon inte är särskilt bekväm i situationen. Hon 

skruvar på sig, öppnar försiktigt sovrumsdörren för att sedan endast sträcka ut sin hand och 

leta efter strömbrytaren. Jules tonar först ner ljuset men killen vill ha lampan tänd vilket 

medför att Jules försiktigt sjunker ihop och rör vid sin mage samtidigt som hon uttalar ordet 

”fantastic” med en ironisk ton. I slutet av avsnittet är den unga killen åter hos Jules för att ha 

sex med henne och där visar hon till en början postfeministiska drag, där hon är självsäker, 

sexig och jagar längtan och lusten snarare än att förneka attraktionen (Ross 2010: 28-30). Men 

genom att betrakta scenen efter kan man dock återigen se hur Jules går tillbaka till att vara en 

osäker kvinna med dåligt självförtroende. Hon försöker pressa upp sina bröst i syfte att förföra 

den unga killen samtidigt som hon utger ett missnöjt ansiktsuttryck innan hon går vidare till 

sovrummet.  

 I nästa scen tydliggörs hur de olika karaktärerna förhåller sig till varandra, då Ellie besöker 

Jules och Lauries kontor. Ellie börjar med att förolämpa Laurie. Ellie är upprörd över att Jules 

inte ringde tillbaka till henne kvällen innan och menar att hon måste komma till deras kontor 

för att få höra när Jules berättar om allt skvaller för Laurie. Genom att studera sekvensen kan 

man urskilja en avundsjuka mellan Ellie och Laurie och där Jules intar en passiv roll. Ellie 

beordrar Laurie att lämna rummet och gå ut med hennes son, Stan. Avsnittets tema och röda 

tråd kring ålder återkommer i narrativet, då Ellie menar att hon vill ha ett ”vuxen” samtal med 

Jules och där är inte Laurie inkluderad. Till skillnad från tidigare sekvenser ses det dock i 

detta fall som något positivt att ha nått en viss ålder eftersom de väljer att utesluta Laurie på 

grund av att hon är yngre. Laurie går motvilligt med på att lämna rummet och då påminner 

Ellie, Jules om deras tidigare plan. Innan Jules skilde sig från Bobby, bestod planen i att ha 

dumma middagar med deras dumma män. Men nu när Jules är singel och åter gett sig tillbaka 

ut i världen, är Ellie rädd för att det inte ska finnas någon tid för henne. Hon är fortfarande gift 

med sin man Andy och anser sig därmed vara fast i deras hem, till skillnad från Jules som kan 

göra vad som helst. Genom Ellies ordval kan man se att hon har en något förlegad syn på 

giftermålet och visar tendenser till att vara avundsjuk på Jules liv eftersom hon har gått 
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vidare. Enligt Ellie krävs det att man är singel för att kunna göra vad man vill och ge sig 

”tillbaka ut i världen”. Genom antydandet visar hon att hon känner sig fast med sin man och 

kan därför inte leva ut sitt eget liv. Ellie går att tolka som en platt karaktär, då hon har 

tilldelats dominerande egenskaper men hennes agerande är förutsägbart, där hon bland annat 

visar att hon kräver mycket uppmärksamhet (Drotner et al. 1996: 240, 254).   

“Do you know how scary it is to be a single forty year old woman? Whatever you do, you 

feel judge by the world, or judge by yourself” 

I den tionde sekvensen grälar Jules och Travis med varandra, då Travis tidigare råkade 

komma in och avbryta Jules när hon låg ovanpå killen från baren. Travis är väldigt upprörd 

över att ha sett sin mamma på det viset och dispyten avslutas med att Jules hävdar att hon 

faktiskt är tillåten att ha ett liv. Genom ordvalen ”tillåten att ha ett liv” syftar hon på att 

Travis borde ge tillåtelsen att träffa män. Dock menar hon vidare att ”ha ett liv” innefattar att 

ha en man vid sin sida och där hennes nuvarande ”liv” inte är tillräckligt. I den valda 

sekvensen återkommer avsnittets intrig som i sin tur leder till en rad händelser som består av 

olika situationer som hela tiden avlöser varandra och gör så att berättelsen kan fortsätta 

(Johansson 2005:132). Exempel på det går att urskilja när Grayson kommer fram till Jules, 

efter att han hört hennes gräl med Travis. Jules inleder diskussionen som leder till ett gräl med 

att klargöra för Grayson att hon inte tänker ta emot några råd från någon som gått smärtfri 

från sitt äktenskap. Narrativets genomgående tema som går att relatera till avsnittets kontext, 

fortsätter och blir tydligt när Jules höjer rösten och förklarar för Grayson hur svårt det är för 

kvinnor i hennes ålder att vara singel, eftersom ”man” känner sig dömd av världen eller av sig 

själv. Dispyten fortskrider och Jules menar att man som kvinna, kan glömma att bli omgift 

eftersom hon hela tiden blir äldre och därmed inte kommer kunna få fler barn. Hon fortsätter 

med att säga att hennes utseende kommer försvinna och det man som kvinna då gör, är att 

klistra på ett modigt leende och ger upp tanken på, om livet endast kommer se ut på det viset. 

Karen Ross menar att problematiken kring populärkulturens definition av den nya moderna 

och sexuellt frigjorda kvinnan är att det bara visas en sida av henne (Ross 2010: 28-30). Jules 

karaktär stämmer överrens med vad Ross hävdar. Genom att iaktta Jules ser man en 

självständig kvinna i 40 - års ålder med en framgångsrik karriär, son och nära vänner. Genom 

att tyda klädkoderna kan man se att Jules bär en åtsittande knälång klänning med en 

aprikosfärgad kavaj över, tillsammans med ett par högklackade skor. Hennes 

mörkbruna/svarta hår är utsläppt med stora lockar, vilket ger en glamorös och stilfull känsla, 

hon har två grova halsband och en brun stor handväska. Men genom att granska Jules karaktär 
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kan man som Ross hävdar, se att representationen av den så kallade ”nya moderna sexuellt 

frigjorda, postfeministiska kvinnan är både ensidig och ytlig. Jules har möjligtvis de yttre 

attributen som ska visa publiken att man kan vara både attraktiv, självständig och singel i 

hennes ålder. Men avsnittet tenderar istället att visa upp en desperat kvinna i jakt på att hitta 

en man som ska få henne att känna sig fullständig innan det blir ”försent”.      

8.2	  Analys	  av	  Cougar	  Town	  (Feel	  a	  whole	  lot	  better)	  
“Friend’s sex always comes with feelings, baggage and someone always gets hurt. It is a 

horrible idea” 

I den första sekvensen kan man se en kvinna som ligger i armarna på en man, samtidigt som 

hon ler stort och tittar snett upp mot honom. Grayson tittar ner på Jules medan de pratar med 

varandra och redan där får man en känsla av att han har ett övertag i situationen. Hon ligger 

på ett sätt där hon ser ut att söka tröst och han håller om henne på ett självsäkert vis. 

Avsnittets huvudtema avslöjas härmed dvs. spänningen mellan Jules och Grayson. De 

inledande sekunderna visar de båda, nyvakna, tillsammans i Jules säng, och där de precis har 

haft sex för första gången. Jules frågar honom om han också har legat vaken hela morgonen 

och tänkt på vad som hänt mellan dem. Det gör hon samtidigt som hon snabbt reser sig och 

sätter sig upp i sängen och ler, vilket enligt mise- en scène och den icke verbala 

kommunikationen indikerar på att hon är förväntansfull och uppspelt över vad han kommer 

svara. Grayson svarar dock att eftersom han är en kille så har han inte det, då killar enligt 

honom inte gör sådant. Den icke verbala kommunikation fortsätter med att avslöja att hon 

känner sig smått dum som överhuvudtaget frågade honom. Jules lutar huvudet lätt bakåt och 

sedan åt sidan, för att sedan ge honom ett smått generat leende och vifta med sin hand, 

samtidigt som hon uttalar orden ”my bad”. I samma scen berättar Grayson att han inte vill 

förstöra deras vänskapsrelation genom att de har sex vilket Jules håller med om. När hon 

sedan säger till honom att det kanske bara borde vara en engångsgrej mellan dem, invänder 

Grayson snabbt och hävdar att han gärna vill inleda ett förhållande med henne som inkluderar 

sex men inga känslor. Han vill fortfarande leva sitt liv som singel men ändå ha sex med 

henne, dvs. vara vänner med förmåner. Jules menar att det inte alls kommer fungera eftersom 

de är vänner och sådana slags förhållanden fungerar aldrig eftersom känslor alltid blir 

inblandade och det slutar alltid med att någon blir sårad. Diskussionen kring detta tenderar att 

synliggöra stereotypiska drag hos de två karaktärerna, där Jules som är kvinna menar att det 

inte går att särskilja på sex och känslor. Medan Grayson som är man, har tilldelats ”typiska 
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manliga drag” hävdar att man visst kan separera känslor från sex. Det blir problematiskt då 

Hirdman hävdar att representationer kan ses som något aktivt och genom en presentation av 

något skapas också en betydelse för det. Medierna visar inte bara upp redan existerande idéer 

om kvinnor och män utan är också med och skapar dem (Hirdman 2002: 14). Jules ses i 

sekvensen som en ömtålig och känslosam kvinna i kontrast till Grayson som visar upp en sida 

där han är stark och självständig och som inte vill känna sig fastbunden i ett förhållande. Det 

går att relatera till vad Edström skriver om, nämligen att stereotyper förskönar och förstorar 

de manliga egenskaperna. Det i skillnad till de kvinnliga egenskaperna som istället blir 

förenklade och förminskade (Edström 2006:36–37). I sekvensen presenteras avsnittets och 

berättelsens intrig som består av spänningen mellan Jules och Grayson, vilket går att relatera 

till resten av narrativets kontext, då det är ett ständigt återkommande tema.  

”I just had to put my ego aside and realize that I can’t do it all by myself” 

Narrativets röda tråd och tema fortsätter i den fjärde sekvensen med att Jules och Grayson står 

och flirtar med varandra i hans bar. Avsnittets undertema presenteras därefter med att 

introducera en konflikt och ytterligare en intrig. Den synliggörs när Laurie och Ellie också 

befinner sig i Graysons bar med Lauries dejt. Ellie berättar för dem att hon har fått en 

barnflicka i present av sin man och under tiden hon talar om det, lutar hon huvudet åt sidan, 

blundar och för lätt upp ena axeln mot ansiktet. Hon fortsätter sedan med att rynka på pannan, 

skaka på huvudet och föra handen mot sitt bröst, det gör hon i samband med att hon meddelar 

att hon var tvungen att ”sätta sitt ego åt sidan och inse att hon inte kan ta hand om allting 

själv”. Ellies gester kan tolkas på ett sätt där hon försöker hävda och rättfärdiga sig. Hon är 

ute efter att få en slags bekräftelse från de övriga att det inte är fel av henne att få hjälp av en 

barnflicka. Uttrycket tyder på att hon ser det som sin uppgift att ta hand om hemmet och deras 

barn, vilket i sin tur visar på en förlegad syn, där kvinnan ska sköta hushållet och mannen 

arbeta. Lauries dejt frågar vad Ellie arbetar med och hon svarar med att hon är advokat. Det 

medför att Laurie börjar skratta åt henne för att sedan hävda att det var hundra år sedan Ellie 

arbetade som advokat. Ellie svarar snabbt att hon inte behöver skämmas över att hon har en 

barnflicka trots att hon inte har ett arbete. Laurie inser då att det är Ellies känsliga punkt och 

njuter av att hon äntligen har hittat den. Relationen mellan dem är splittrad, både fientlig, där 

de ständigt bråkar, samtidigt som de väljer att umgås med varandra. Jules är deras 

gemensamma nämnare men de har byggt upp ett förhållande där de även umgås utan hennes 

sällskap. I den andra scenen kan man åter se Jules och Grayson ligga i hennes säng, där de 

ännu en gång har haft sex med varandra. I den första sekvensen var Jules väldigt negativ till 



24	  
	  

idén om dem som sexpartners för att här visa på motsatsen. Hon förklarar för honom till 

skillnad från innan, varför de borde fortsätta träffas och inleda ett förhållande med förmåner. 

Enligt henne kan de visst hålla relationen flyktig och inte blanda in känslor, vilket gör att hon 

träder ur rollen som den känslosamma kvinnan som letar efter kärlek. Det gör att kontexten i 

avsnittets narrativ förändras och byter riktning och Jules gör återigen ett försök att visa upp 

postfeministiska drag, där hon väljer att jaga längtan och lusten istället för att förneka 

attraktionen (Ross 2010: 28-30). Jules ombytliga karaktärsdrag med ständigt skiftande åsikter 

och agerande gör att hon känns levande och oförutsägbar, vilket återigen visar på en rund 

karaktär.  

”Oh my God, I feel like we are so in sync lately” 

Avsnittets undertema och intrig fortskrider med att Laurie driver med Ellie om hennes ”jobb” 

och det faktum att hon har en barnflicka, även då hon inte arbetar. Scenen visar Laurie som 

skickar bilder på kända arbetande mammor till Ellie, i syfte att göra henne upprörd och 

irriterad. Under tiden är Ellie hemma med sin barnflicka som frågar henne när hon kommer 

komma hem från arbetet. Den icke verbala kommunikationen visar att Ellie ger henne en sur 

och sammanbiten min, där man som betraktare förstår att hon inte har någon lust att besvara 

frågan. Ellie väljer istället att byta kläder och ljuga för henne, då hon meddelar att hon är 

tillbaka från arbetet senare på kvällen. Klädkoderna avslöjar att Ellie går in i en annan roll för 

att visa sin barnflicka att hon ska gå iväg till sitt påhittade arbete. Hon bär ett par grå 

kostymbyxor med en matchande kavaj, undertill har hon en ljus topp tillsammans med en stor 

brun portfölj. Hennes hår är axellångt och rakt, med ett långt pärlhalsband och diskreta 

örhängen, vilket inger en elegant stil. Ellies karaktär tenderar att vilja representera en modern 

och så kallad verklig framställning av hur en hårt arbetande, karriärsinriktad mamma ser ut. 

Det tankesättet bygger dock på att det skulle finnas en äkta eller verklig bild av hur en sådan 

kvinna ska se ut, vilket enligt Hirdman inte stämmer. Mediernas utbud blir då uppskattat 

utefter om bilderna som visas är sanna eller inte, vilket blir problematiskt. Deras aktiva roll 

som skapare av olika idéer och föreställningar om huruvida kön ska presenteras på, hamnar i 

skymundan och ses istället som speglar som bara visar upp bilder som redan existerar och 

som skapats från något annat håll (Hirdman 2002: 14). 

I nästa scen befinner sig Jules och Grayson återigen i hennes sovrum, där hon berättar för 

honom att hon på den senaste tiden fått en känsla av att de har blivit mer ”ihopsynkade” med 

varandra. Under tiden hon säger det, visar den icke verbala kommunikationen att hon tittar på 
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honom med en intensivblick, lutar huvudet lätt bakåt samtidigt som hon ger honom ett brett 

leende. Jules blick och kroppsspråk går att tolka på ett sätt där hon visar tendenser till att börja 

få känslor för honom. Hennes uttalande får Grayson att betrakta henne, medan han hävdar att 

hon skickar ut ”förhållandesignaler”. Vidare menar han att om hon inte klarar av den typen av 

förhållande, så är det inte försent att dra sig ur. De avslutar dock den sjunde sekvensen med 

att ännu en gång ha sex med varandra. 

”You have everything, a great house, a great family and fancy- old lady clothes”  

I den tolfte sekvensen ligger Laurie i Ellies soffa när hon kommer hem från Jules, vilket gör 

att Ellie blir irriterad. Narrativets intrig och undertema förändras, då Laurie har kommit för att 

be henne om ursäkt. Sekvensen synliggör karaktärernas klädkoder genom att visa Laurie, som 

bär en grå/röd mönstrad tunika med ett par svarta byxor undertill och ett svart band i midjan. 

Hennes blonda långa hår är utsläppt med stora lockar, läpparna är röda och hennes ögon är 

markant sminkade, vilket kan indikera på en ungdomlig stil. Lauries kläder och ”look” står i 

kontrast till Ellies, som har en rutig flanell skjorta och svarta byxor. Hennes hår är brunt/rött, 

axellångt och rakt vilket tenderar att ge Ellie ett moget yttre med diskreta smycken och smink. 

Åldersskillnaden mellan de två karaktärerna blir tydlig då, Laurie har tilldelats yttre attribut 

som kan associeras med ungdomlighet och Ellie blir istället associerad med äldre och smått 

”tråkiga” kvinnor. Under deras konversation gestikulerar Laurie en del och genom den icke 

verbala kommunikationen kan man utläsa att hon tittar snett uppåt, på ett drömmande vis för 

att sedan uttrycka att Ellie är, ungefär som hennes hjälte. Ellie ger henne en skeptisk min 

medan Laurie fortsätter med att erkänna att hon anser att Ellie har det perfekta livet och att det 

är Lauries dröm att få leva på det viset när hon blir äldre. Hon tittar uppåt och sedan 

runtomkring i rummet medan hon lyfter på armarna för att sedan hävda att Ellie har allt, dvs. 

ett fantastiskt hus, en underbar familj och lyxiga damkläder. Laurie fortsätter deras samtal 

med att ge ett missnöjt ansiktsuttryck samtidigt som hon lyfter på ena ögonbrynet när hon 

menar att hon inte vill leva som Jules eftersom hon arbetar alldeles för mycket. Sekvensen 

avslutas med att Laurie säger att om hon gifter sig och får barn, kommer hon också sluta sitt 

arbete och anställa ett flertal personer som ska ta hand om allting i hemmet. Ellie som har 

svårt att uttrycka känslor, anstränger sig för att försöka visa att hon blir glad över deras samtal 

och Lauries ursäkt. Ellies man, Andy avbryter dem sedan och kommer springandes mot dem 

med en klänning i handen samtidigt som han skriker att han och Ellie ska gå ut och dansa 

tillsammans. I den valda sekvensen visar Ellie att hon är osäker och inte gillar att bli 

ifrågasatt. Hon är beroende av Lauries ursäkt och det är först när Ellie får bekräftelse av 
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Laurie som hon går med på att återanställa barnflickan och gå ut och dansa med sin man. I 

tidigare sekvenser (sekvens 8 från avsnitt 1, och 4,7 från avsnitt 22) har de två karaktärerna 

haft ständiga dispyter och diskussioner med varandra och det är först i den tolfte sekvensen 

som de är överens. Deras tillmötesgående strider mot det övriga avsnittets kontext, där de 

tidigare bara grälat med varandra. Det är synen på karriär i förhållande till familjliv som 

förenar dem, där de båda har en konservativ och förlegad syn som innebär att de vill/har gett 

upp sitt arbete i samband med graviditet. Genom Lauries jämförande av Jules och Ellies liv 

verkar det som om hon endast har två olika syner på vad hon anser vara ett framgångsrikt och 

lyckligt liv. Det ena består av att vara singel och arbeta konstant (Jules liv) eller att 

överhuvudtaget inte ha ett arbete, vara gift, ha barn och anställa en barnflicka.  

Det andra avsnittet visar både Laurie och Ellies olika karaktärsdrag och de båda ger uttryck åt 

att fortsätta vara platta karaktärer. Laurie visar dock en vilja att förändra sig, genom att strida 

mot avsnittets undertema, dvs. konfliktens mellan dem. Hon är mer öppen än Ellie men agerar 

trots det, mestadels förutsägbart. Ellie däremot har tillskrivits dominerande karaktärsdrag där 

hon envisas med att försöka vara överlägsen och ”bitchig”, där man kan förutspå hennes nästa 

handling.  

8.3	  Jämförande	  analys	  	  
 De två avsnitten (The Pilot) och (Feel a whole lot better) har olika teman och underteman 

men de båda följer berättelsens gång, då det handlar om en situation som ska förändras 

(Gripsrud 2002: 235-237, 241). Vad som sker i narrativet är beroende av intrigen och det är 

också den som leder till att olika händelser som består av olika situationer, hela tiden avlöser 

varandra och gör att berättelsen kan fortgå (Johansson 2005: 132). I The Pilot består avsnittets 

huvudtema som också går att relatera till avsnittets kontext av, Jules som näst intill är besatt 

av sin ålder, utseende, kön och att hitta en man. Olika sekvenser visar hur hon kritiskt 

granskar sin kropp samtidigt som hon ser missnöjd ut. Hennes personlighet pendlar mellan att 

kategorisera sig med de ”äldre” kvinnorna för att sedan skämta och tycka synd om dem. Jules 

bästa vän Ellie tenderar att också visa upp en missnöjdhet kring sitt utseende, där hon i den 

tredje sekvensen hävdar att hon ser fet ut. Laurie däremot klassificerar sig inte i samma grupp 

som de övriga två kvinnorna. I den andra sekvensen visar hon genom den icke- verbala 

kommunikationen upp, en smått äcklad min när hon och Jules diskuterar Travis lärarinnans 

silikonbröst. Laurie ställer sig frågande till Jules, varför man skulle göra något sådant när man 

är så gammal och frågan riktas till Jules eftersom hon också är ”gammal”. Narrativets intrig 
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skiljer sig från det första avsnittet till det andra, även om det innefattar samma karaktärer. 

Jules och Grayson grälar om bland annat skillnaden mellan män och kvinnors singelliv, där 

Jules hävdar att det är mycket svårare för kvinnor. Konflikten introduceras i den fjärde 

sekvensen för att sedan följa genom avsnittet som en röd tråd. Avsnittets huvudtema, dvs. 

besattheten kring ålder, utseende, kön och att hitta en man samt intrigen trappas upp och blir 

extra tydlig i den tionde sekvensen. Jules menar att det är svårt för kvinnor i hennes ålder att 

vara singel eftersom man blir dömd av antingen världen eller av sig själv. Hon fortsätter med 

att det är svårt att bli omgift eftersom hennes ålder hela tiden stiger, utseendet förändras och 

hon inte kan föda fler barn. Vidare menar hon att man då ska klistra på ett leende och sluta 

fundera på om livet inte kommer bli annat än det. Jules framställs i det första avsnittet som en 

ensam, olycklig och smått hysterisk kvinna som är rädd för att bli gammal. Även i den tolfte 

sekvensen kan man urskilja ett tankesätt som inte bara finns hos Jules, utan även hos Ellies 

man Andy, som menar att hans fru borde vara snäll mot Jules eftersom hon är helt ensam.  

Feel a whole lot better: s huvud- och undertema skiljer sig från det första avsnittet men man 

kan se likheter mellan de ämnen som handlingen berör. Narrativets röda tråd består av 

spänningen mellan Jules och Grayson, deras nya relation som innebär sex utan känslor samt 

intrigen mellan Ellie och Laurie. Jules är genom avsnittets gång splittrad kring förhållandet 

mellan henne och Grayson och det går att se till det resterande avsnittets kontext, då hennes 

kluvenhet är ett återkommande tema. Hon pendlar mellan så kallade olika roller, som å ena 

sidan menar att man kan särskilja mellan sex och känslor för att därefter hävda motsatsen. 

Besattheten kring ålder och utseende är inte lika tydligt men man kan fortfarande se tendenser 

till att hon är angelägen om att finna en man. Hennes vardag går åt att spekulera kring var hon 

och Grayson står och hon lägger ner mycket tid till att analysera deras nya situation. Jules 

visar dock åter upp en bild som en kärlekslysten och ensam person, som vill ha en man vid sin 

sida. Intrigen mellan Laurie och Ellie trappas upp i den fjärde sekvensen, då Laurie inser att 

hon hittat Ellies ömma punkt som består av faktumet att hon har en barnflicka trots att hon 

inte arbetar. Spänningen mellan de två karaktärerna fortskrider för att samlas upp och lösas i 

den tolfte sekvensen. Ellie och Lauries delade syn på karriär i förhållande till familjeliv, är det 

som förenar dem och gör att den röda tråden knyts samman. 
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9.1	  Slutsatser	  och	  diskussion	  
Frågeställning 1: 

Hur representeras de tre kvinnliga huvudkaraktärerna i tv-serien Cougar Town och i vilken 

mån är denna representation stereotyp alternativt stereotypbrytande? 

Jules och hennes två vänner kan vid första anblicken uppfattas som exempel på 

postfeministiska karaktärer som är självsäkra, karriärsinriktade och självständiga. Men den 

genomförda analysen av de två avsnitten ”The Pilot” och ”Feel a whole lot better” 

åskådliggör en kvinna som tenderar att visa rädsla över att åldras och därmed inte längre vara 

lika attraktiv för sin omgivning. I det första avsnittet pendlar Jules mellan att å ena sidan 

kategorisera sig med de äldre kvinnorna för att sedan göra en stor åtskillnad mellan sig själv 

och ”dem andra”. Hennes fixering kring ålder, kön, utseende och att hitta en man blir tydlig 

och utgör därmed det första avsnittets tema och den röda tråden i avsnittet. I det andra 

avsnittet är det istället spänningen mellan henne och Grayson som får fokus, då Jules 

osäkerhet kring deras nya relation är ett återkommande tema i narrativet. Efter att kritiskt 

analyserat Jules kan stereotypiska drag synliggöras, där hon tenderar att visa upp 

karaktärsdrag som visar på en osäker, bekräftelsesökande och kärlekshungrig kvinna. Ellie går 

att urskiljas som en platt karaktär där hon har några dominerande egenskaper som till exempel 

hennes behov av uppmärksamhet men där hennes agerande är förutsägbart. I The Pilot 

representerar hon en kvinna som är rädd för att bli utelämnad och bortglömd, eftersom hon är 

fast med sin man medan Jules gett sig tillbaka ut i världen. Hennes osäkerhet fortskrider i det 

andra avsnittet där hon gör ett försök att hävda och räddfärdiga sitt beslut om barnflickan. 

Dock lyser hennes osäkerhet igenom och det krävs en ursäkt och ett erkännande från Laurie 

för att hon ska må bra. Ellies syn på familjeliv i förhållande till karriär, är något förlegad och 

konservativ och visar tydliga stereotypiska drag, där kvinnan stannar hemma och tar hand om 

hemmet och barnet, till skillnad från mannen som försörjer familjen. Lauries karaktär tenderar 

att representera en ung och frisk fläkt vars huvuduppgift verkar vara att få tillbaka Jules ut på 

”dejtingmarknaden”. Hon associerar sig med de yngre kvinnorna och gör en stor åtskillnad 

mellan sig själv, Jules och Ellie, där hon refererar till de två andra som gamla. Lauries syn på 

det traditionella familjelivet i samband med karriär förenar henne med Ellie. De delar båda 

samma gammalmodiga syn vilket går att relatera till den så kallade stereotypiska kvinnan som 

agerar hemmafru.  
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Frågeställning 2: 

På vilka sätt ges uttrycket ”Forty is the new twenty” en innebörd genom de tre kvinnliga 

huvudkaraktärerna? 

Efter att ha studerat de båda avsnitten, både översiktligt och djupgående kan man se att ålder 

spelar en stor roll för karaktärerna. Dock förhåller de sig på olika sätt till den rådande 

åldersfixeringen och uttrycket ”Forty is the new twenty”.  

I den fjärde sekvensen av The Pilot blir Jules upprörd när hennes granne Grayson ständigt har 

nya unga kvinnor som spenderar natten hos honom. När hon lyckas motbevisa honom, att hon 

visst kan få unga killar uppmärksamhet, blir hon väldigt glad och nöjd. Eftersom Jules hela 

tiden blir äldre kan hon, enligt sig själv numera glömma att bli omgift eftersom hon inte kan 

föda fler barn. Av kommentaren att döma kan man tolka ett synsätt där Jules menar att hennes 

liv är ”kört” eftersom hon inte längre kan föda barn och då vill ingen man vara med henne. 

Genom besattheten kring att vara och verka ungdomlig, tillskriver Jules uttrycket en mening 

eftersom det, enligt henne inte är accepterat att vara en fyrtioårig kvinna. Hon är fast besluten 

av att hitta en man och enligt henne vill män i hennes ålder endast vara med yngre tjejer, 

vilket leder till att hon strävar efter att verka och se yngre ut. Jules är rädd för att åldras 

eftersom hon då inte kommer vara lika attraktiv för sin omgivning. Genom den första 

sekvensen blir det speciellt tydligt då hon kritiskt granskar sin kropp för att sedan försöka 

strama åt rynkorna i pannan. Enligt Karen Ross finns det en problematik kring 

populärkulturens tolkning av den så kallade sexuellt frigjorda och moderna kvinnan, som 

består av att det bara visas en sida av henne (Ross 2010:28–30). Jag finner Ross konstaterande 

intressant och tillämpningsbart på Jules karaktär eftersom avsnitten tenderar att visa upp en 

desperat kvinna i jakt på att hitta en man som vill vara med henne, innan det blir ”försent”. 

Ellies karaktär däremot går att tolka som en fyrtioårig kvinna som lever upp till den 

traditionella synen på familjelivet men känner sig fastbunden till hemmet vilket medför en 

viss bitterhet. Hon kan inte bara ta avstånd från sin tillvaro så därför lever hon ut sin 

ungdomlighet och fantasi genom sin bästa vän. Lauries karaktär går att tolka som en ung, 

singel, sprallig och glad kvinna som vill få Jules tillbaka på ”marknaden”. Hon väljer genom 

ordval och gester att associera både Jules och Ellie som de gamla, medan hon själv väljer att 

stå utanför. Valet av de olika karaktärsdragen hos både Jules och Ellie tenderar att visa en bild 

av fyrtio åriga kvinnor som gamla, desperata och smått bittra medan Laurie som är ung, 

tillskrivs egenskaper som glad och sprallig. Man kan tolka Jules som en blandning av Ellie 
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och Laurie, där hon är ”gammal” som Ellie men vill vara ung och glad som Laurie och 

därmed eftertraktad av män. 
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11.	  Bilagor	  

11.1 Sekvenser från The pilot 

Sekvens	  1-‐	  00:00-‐00:34	  	  

En duschscen visas och Jules träder ur och tar på sig handduken och tittar på sig själv i 
spegeln. I hennes spegelbild kan man se att hennes handduk faller av och hon börjar känna 
och trycka på sin kropp, hon skakar på sin mage, lår, rygg och armar så att det dallrar. Under 
tiden visar hon ett ansiktsuttryck som tyder på missnöje följt av ordet ”crap”.   

Sekvens	  2-‐	  00:35-‐02:28	  

Jules, Travis och Laurie befinner sig i publiken på en skolmatch i amerikanskfotboll och de 
två kvinnorna har en livlig diskussion kring huruvida en äldre kvinna och ung man på raden 
bakom är mor och son eller ett kärlekspar. Samtalet spinner vidare och de talar om Travis 
lärares nya bröst och en ung man som står framför dem i bar överkropp. Jules sätter sig i sin 
bil efter matchens slut och då försöker Laurie övertala henne att följa med ut på kvällen 
eftersom det är helg. 

Sekvens	  3-‐	  02:29-‐03:45	  

Jules är hemma och häller upp vin samtidigt som hon ringer sin väninna och granne Ellie. 
Jules säger att det är dags för henne att komma över för vin och Alfapet men Ellie avböjer 
eftersom hon lovat hennes man att de ska ha sex under kvällen. Ellie låter inte särskilt glad 
över det och säger till sin vän att hon ser fet ut. Jules rullar då upp sin rullgardin för att titta på 
henne genom fönstret och ser att hon är klädd i ett nattlinne i syfte att förföra sin man. Jules 
meddelar henne att hon ser ut som en hora men använder ordet ”wow” före så det verkar vara 
i positiv mening. Ellie tackar och går iväg med sin man. Travis ska ut med en vän så han 
pussar Jules på kinden och lämnar henne ensam i fåtöljen med vinet.  

Sekvens	  4-‐	  03:46-‐04:42	  

Nästa morgon går Jules ut i morgonrock för att hämta tidningen och då ser hon att hennes 
granne Grayson följer en ung kvinna ut genom sin dörr och in i en taxi. Hon blir upprörd och 
går över till honom och de inleder en diskussion om att han nyss gått ur en skilsmässa men att 
han redan har sex med flera unga kvinnor. Jules menar på att så fort en man gör något sådant 
blir han kallad för ”champ eller samuraj” medan det är annorlunda när kvinnor gör samma 
sak. Hon öppnar sedan upp sin morgonrock och visar sin kropp för en ung kille som cyklar 
förbi för att bevisa för Grayson att hon också kan få unga killars uppmärksamhet.  
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Sekvens	  5	  04:48-‐07:24	  

Jules lämnar sin son i skolan och hans klasskompisar skrattar när de går förbi henne eftersom 
killen som hon visade sin kropp för, går i Travis skola och har berättat det för alla. Jules åker 
sedan med Laurie i bilen på väg till deras jobb, plötsligt tvärnitar hon då hon får syn på en 
skylt på sig själv i en urringad topp. Laurie berättar då att hon tryckt upp reklamskyltar på 
Jules för att få ut henne på ”marknaden” igen. De åker vidare och då visas en ung kille i 
tonåren som stjäl skylten på Jules. De arbetar båda två som mäklare och anländer till ett hus 
som de ska visa upp, väl inne i huset övertalar Laurie, Jules att följa med ut på kvällen. 

Sekvens	  6-‐	  07:25-‐11:47	  

Jules möter sin ex-man Bobby utanför sitt hus och han behöver pengar. De har en kort 
diskussion kring deras gamla äktenskap som slutar med att han får pengar. Ellie ringer Jules 
och vill att hon ska komma över för vin men Jules har redan bestämt att hon ska ut och ta en 
drink med Laurie vilket är en upprörande nyhet för Ellie. Ellie menar på att Laurie har försökt 
stjäla henne ända sedan hon genomgick sin skilsmässa. Väl inne på baren möter hon Barb 
som är en äldre kvinna, som hon jobbar tillsammans med och hon är ute efter att träffa en man 
under kvällen. Jules råkar därefter spilla ut en drink på en yngre kille vilket leder till att dem 
börjar prata och flirta med varandra. När killen går till baren för att hämta ett glas vatten till 
henne, hör hon hur två unga killar pratar med varandra om henne. Den ena killen säger till den 
andra att han tror att Jules gick på samma high school som hans mamma, detta leder till att 
hon blir ledsen och går hem. Väl hemma möter hon återigen sin granne Grayson utanför hans 
hus med en ny ung kvinna som ska spendera natten hos honom. Detta upprör Jules och det 
slutar med att hon skriker åt honom.  

Sekvens	  7-‐	  11:48-‐14:55	  

I den här sekvensen liggen Jules ensam i sina kläder och kramar kudden när Ellie ringer och 
vill att hon ska komma över. När Jules öppnar sin ytterdörr för att gå över till Jules möter hon 
samma kille som hon stod och pratade med på baren tidigare samma kväll. Han följer med 
henne upp till sovrummet där de har sex och hon är väldigt glad och nöjd efteråt, ”det känns 
som om jag kan se färger igen”. Därefter kommer hennes ex- man Bobby hem tillsammans 
med deras son och de hittar Jules liggandes på den unga killen ute vid deras pool. Travis blir 
väldigt arg över att hitta sin mamma på det viset, och springer iväg. 

Sekvens	  8-‐	  14:56-‐16:52	  

Ellie befinner sig på Jules och Lauries kontor och är upprörd över att Jules aldrig ringde 
tillbaka till henne efter gårdagens händelse med killen. Hon uttrycker sin avundsjuka genom 
att hävda att hon numera måste komma till deras arbete för att höra allt skvaller. Travis 
hamnar i slagsmål i skolan med en kille som visar upp och driver med en av de reklamskyltar 
på hans mamma som Laurie tidigare tryckt upp. Under tiden berättar Ellie för Jules att hon är 
rädd för att Jules inte längre ska ha tid för henne nu när hon blivit singel och hon är 
fortfarande ”stuck” hemma med sin man. 
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Sekvens	  9-‐	  16:53-‐17:50	  

Jules blir uppringd av Travis skola som meddelar att han varit med i ett slagsmål och efter 
Jules incident med den unga killen som hon blev ertappad med är Travis fortfarande arg på 
henne. Så fort de kommer hem börjar de bråka med varandra och Travis skriker att unga 
tonårs pojkar stjäl de reklamskyltar med Jules bild på, för att tillfredställa sig själva. Jules ger 
honom först ett leende sen när han blir ännu mer arg ändras hennes min och de börjar återigen 
skrika på varandra. Travis springer iväg och Jules skriker åt honom att hon faktisk är ”tillåten 
att ha ett liv”. 

Sekvens	  10-‐	  17:51-‐19:00	  

Grayson hör bråket och kommer fram och driver med Jules vilket medför att hon blir 
förbannad och puttar ner honom på marken. Hon säger att hon inte tänker ta några tips från en 
man som gått smärtfri ut från sitt äktenskap och som inte har något ansvar. Hon fortsätter med 
”vet du hur svårt det är att vara en singel och 40 årig kvinna, vad man än gör så känner man 
sig dömd av världen eller av dig själv. Och om man djupt nere tror att man ska bli gift igen så 
kommer det inte att hända, inte när man är 50 år gammal, föråldrat utseende och inte kan 
föda barn längre. Det man då gör är att ”klistra” på ett modigt leende och försöker riktigt 
noga att inte tänka på att ens liv kanske inte blir annat än det här”. Grayson svarar då med att 
hans morfar gjorde en tjej gravid när han var 90 år gammal vilket resulterar i att Jules blir 
ännu mer upprörd. 

Sekvens	  11-‐	  19:01-‐21:15	  

I nästa scen träffar Jules sin kollega Barb som är överlycklig över att de hittat någon som vill 
köpa huset som de försöker sälja, för hon behöver pengarna för att göra en ansiktslyftning. 
Laurie dyker upp och ser att Jules är ledsen, hon menar på att hon gjorde ”det” en gång och att 
hon redan är en av ”dem”. De får sedan syn på en ung kille som stjäl en av reklamskyltarna 
som Jules är med på och de bestämmer sig för att springa efter honom. De ringer på hans hus 
och upptäcker att hela killens rum är täckt av dessa reklamskyltar.  

Sekvens	  12-‐	  21:16-‐22:00	  

Ellie misstänker att Jules kommit hem till sitt hus men vill inte vara den som ringer först, då 
menar hennes man Andy att hon måste vara snäll mot Jules eftersom hon är helt ensam. Han 
fortsätter med ”du har redan vunnit” medan han tar på sin nakna överkropp. Under detta 
scenario är Jules fortfarande hemma hos tonårspojken med reklamskyltarna och håller ett litet 
tal om hur svårt det är för kvinnor i hennes ålder att dejta. Hon hävdar att hon försöker dejta 
män i hennes egen ålder men att de är ute och dejtar yngre tjejer. Jules avslutar med att säga åt 
pojken att sluta stjäla hennes skyltar för det gör hennes son obekväm. 

Sekvens	  13-‐	  22:01-‐23:22	  

Jules har ett samtal med Travis och säger att hon ska anstränga sig väldigt hårt för att inte låta 
hennes liv störa hans, vilket han uppskattar. Han erbjuder sig senare att stanna hemma med 
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Jules istället för att följa med sin vän ut men hon avböjer. Stunden efter hoppar den unga 
killen från baren fram, som under hela samtalet har gömt för att sedan springa upp till 
sovrummet. Jules tittar sig i spegeln innan hon springer efter honom, och försöker pressa upp 
sina bröst medan hon gör en missnöjd min. Avsnittet avslutas sedan. 

11.2	  Sekvenser	  från	  säsong	  1,	  avsnitt	  22	  Feel	  a	  whole	  lot	  better	  

Sekvens	  1-‐	  00:00-‐01:22	  

Jules och Grayson ligger tillsammans nyvakna i sängen och Jules frågar honom om han också 
legat vaken hela morgonen, Grayson svarar att eftersom han är en kille så gör han inte sådant. 
Det är första gången som de har haft sex och Grayson vill att de ska inleda ett förhållande där 
de fortsätter att bara vara vänner, men med förmåner, dvs. de ska kunna ha sex med varandra. 
Jules menar att det är en usel idé eftersom de är vänner och sådana slags förhållande fungerar 
aldrig. Det blir alltid känslor inblandade och det slutar alltid med att någon blir sårad. De 
bestämmer att de inte ska berätta att de haft sex för någon av deras vänner. 

Sekvens	  2-‐	  01:23-‐02:47	  

Alla vänner samlas i Jules kök för att dricka morgon kaffe och Jules sjunger glatt och det 
uppmärksammas av Bobby som menar att hon bara gör det när hon döljer något. Sedan startar 
Laurie en lek där alla måste berätta något som de dolt för varandra. 

Sekvens	  3-‐02:48-‐04:02	  

Bobby och Travis är på en bilfirma för att vara med i en ”jaga ballong” tävling där priset om 
man hittar rätt ballong, är 2000 dollar. Andy har en överraskning till Ellie, han har anställt en 
barnflicka som ska ta hand om deras son Stan tre dagar i veckan. Anledningen till det är för 
att han vill att hon ska få hjälp i hemmet och inte känna sig fastbunden. Ellie svarar med att få 
tårar i ögonen och säger sedan att det var det snällaste han någonsin gjort för henne. 

Sekvens	  4-‐	  04:03-‐05:20	  

Jules och Grayson står och flörtar med varandra i Graysons bar medan Ellie sitter ner och 
dricker vin tillsammans med Laurie och hennes dejt. Ellie förklarar för Lauries kille att hon 
var tvungen att sätta sitt ego åt sidan och acceptera att hon inte kan göra allting själv och 
därför tackade hon ja till barnflickan. Killen svarar med att fråga henne vad hon arbetar med 
och då lyder hennes svar att hon är advokat. Laurie börjar då skratta och berättar för sin dejt 
att det var hundra år sedan hon arbetade med det och att hon numera bara tar hand om hennes 
barn. Vilket leder till att killen återigen ställer en fråga om hur många barn Ellie har, det visar 
sig att hon endast har ett barn och Laurie njuter av att se hur Ellie skäms. Dock hävdar Ellie 
att hon inte skäms över att ha en barnflicka trots att hon inte arbetar och har ett barn. Laurie 
inser att detta är Ellies ömma punkt och njuter ännu mer. 
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Sekvens	  5-‐	  05:21-‐06:32	  

Jules och Grayson har sex ännu en gång medan Andy, Travis och Bobby är med i ”jaga 
ballong tävlingen”. Efter att de har haft sex vill Jules förklara för Grayson varför hon tror att 
de kan vara ”vänner” men med ”förmåner”. Hon menar på att eftersom de är vänner kan de 
hålla det flyktigt och sex med en vän är som roligast. Hon fortsätter med att hävda att de är 
tillräckligt smarta för att inte begå samma misstag som alla andra har gjort och Grayson håller 
med. 

Sekvens	  6-‐	  06:33-‐07:28	  

Jules berättar för Ellie att hon och Grayson har sex med varandra och de diskuterar hur de ska 
göra när det kommer till att mysa med varandra. Ellie flikar in att Jules behöver ”mys” efter 
sex och att hon då håller ett hårt grepp om personen vilket resulterar i att Grayson gör en 
missnöjd min. Men Jules menar att det är anledningen till varför hon har Ellie, de får mysa 
med varandra istället. Under tiden fortsätter Bobby, Travis och Andy med ballongtävlingen. 

Sekvens	  7-‐	  07:29-‐10:23	  

Jules anländer till hennes och Lauries kontor där Laurie skickar bilder till Ellie med kända, 
arbetande mammor . Då hävdar Jules att det är för elakt men när Laurie vill inkludera Jules i 
en av bilderna, ställer hon gärna upp. Ellie tar emot bilderna samtidigt som hon pratar med sin 
barnflicka som undrar när Ellie kommer hem från arbetet. Då ljuger hon och säger att hon 
slutar sitt arbete klockan sex på kvällen, hon går istället över till Jules. Där blir hon dock 
bortskickad eftersom Grayson och Jules ska ha sex så hon ägnar sin dag åt att försöka undvika 
att bli sedd av hennes make och barnflicka. Grayson anser att Jules skickar ut 
”förhållandesignaler” och menar att om hon inte klarar av den här typen av förhållande så kan 
de fortfarande dra sig ur. De avslutar dock sekvensen med att återigen ha sex. 

Sekvens	  8-‐	  10:24-‐11:29	  

Laurie kommer över till Ellie för att leta efter Jules men barnflickan meddelar att hon är och 
arbetar vilket medför att Laurie blir överlycklig. Under tiden ligger Jules i sängen med Ellie 
och håller hand och menar på att hon inte alltid är beroende av närhet. Ellie säger att Grayson 
borde vara orolig eftersom de inte kan fortsätta så här för då kommer Jules bli alldeles för fäst 
vid honom. Ellie går sedan hem och berättar för sin barnflicka vilken tuff dag hon har haft på 
jobbet medan Laurie ligger på hennes soffa med ett stort leende på läpparna. Hon njuter 
samtidigt som hon driver med Ellie och hennes ”arbete”. 

Sekvens	  9-‐	  11:30-‐13:07	  

Andy kommer hem till Ellie, då de bestämt att det ska gå ut och dansa tillsammans men hon 
står i mjukiskläder, upprörd och har skickat hem barnflickan. Dagen därpå spelar Jules och 
Grayson upp en sång för Ellie som de gjort själva som handlar om ”vänner” med ”förmåner”. 
Efter att Grayson lämnat huset meddelar Jules att de inte hade sex dagen innan utan de hade 
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roligt tillsammans medan de spelade ”plockepinn”. Ellie ger henne en skeptisk min och menar 
på att Jules är alldeles för intresserad av honom för att deras förhållande ska fungera, vilket 
Jules till slut inser. 

Sekvens	  10-‐	  13:08-‐16:37	  

Ellie och Jules försöker komma på en plan som innebär att Jules måste berätta för Grayson 
hur hon känner. Andy besöker Laurie på deras kontor för att be henne sluta ”tortera” hans fru 
om barnflickan. Han hävdar att det är svårt för en man att hitta en present som hans fru tror är 
till henne men som egentligen är till för honom. Han vill gå ut och dansa och äta middagar 
med sin fru, därav barnflickan. Travis och Bobby jagar fortfarande ballongen. 

Sekvens	  11-‐	  16:38-‐17:54	  

Jules anländer till Graysons bar och börjar med att skämta om deras förhållande för att sedan 
bli allvarlig och erkänna att hon inte längre klarar av det. Hon vill ha mer än vad de har och 
hon vill inte längre fatta några beslut baserade på rädsla. Vidare säger hon att hon vill ta steget 
längre med honom men han svarar med att han inte vet vad han ska säga. I nästa scen ligger 
Jules i Ellies armar och gråter över att Grayson inte besvarade hennes känslor. 

Sekvens	  12-‐	  17:55-‐19:03	  

Laurie befinner sig återigen i Ellies soffa när hon kommer hem och hon vill be om ursäkt för 
att hon retat Ellie över att hon har en barnflicka. Laurie erkänner sedan för Ellie att livet som 
hon lever är en dröm för henne. Hon menar vidare att Ellie har allt, ett fantastiskt hus, en 
underbar familj, lyxiga damkläder och Laurie vill också ha det livet. Hon vill inte ha Jules liv 
eftersom hon jobbar alldeles för mycket. Om Laurie någonsin gifter sig och får barn, kommer 
hon sluta arbeta och anställa ett flertal personer som tar hand om allting. Ellie blir glad över 
att höra det och hennes man kommer springandes i en kostym med en klänning i handen och 
skriker att de ska gå ut.  

Sekvens	  13-‐19:04-‐20:56	  

Travis får en bil av sin pappa som han ska ha när han åker iväg till college. De kör iväg för att 
prova bilen och då kommer Grayson fram och kysser Jules och ger tecken på att han nu har 
ångrat sig och vill fortsätta träffa henne. Avsnittet avslutas sedan. 
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11.3	  Analysschema	  (The	  Pilot)	  

Efter att ha delat in det första (The Pilot)och det andra (Feel a whole lot better) avsnittet i 
mindre sekvenser (steg 1) kommer jag nu fortsätta med analysschemat där följande sekvenser 
från avsnitt 1 kommer studeras mer djupgående 1,2,4,8 och 10. 

 Steg 2: Här kommer jag se över och i så fall redogöra för vilka generella mönster och 
strukturer som är utmärkande eller typiska för hela avsnittet.  

Generella	  teman	  och	  strukturer	  i	  avsnitt	  1	  The	  Pilot	  	  
I de inledande sekunderna av det första avsnittet har Jules, precis kommit ut ur duschen, hon 
står upp och granskar sin kropp, där hon känner på sin mage, låter sina armar och ben dallra 
och drar åt skinnet i sitt ansikte. Sedan säger hon till sin egen spegelbild med en något 
otillfredsställd blick ”crap” och det tyder på att hon känner ett slags missnöje för hennes 
utseende (sekvens 1). Redan i de första minuterna introduceras avsnittets tema och mönster 
som ständigt återkommer. Mycket fokus ligger på huvudkaraktärens missnöjdhet när hon ser 
att hennes kropp blivit äldre och inte längre lika fast. I den följande scenen befinner sig Jules, 
Travis och Laurie på en skolmatch i amerikansk fotboll där de två kvinnorna har en livlig 
diskussion kring huruvida kvinnan och mannen bakom är ett par eller inte. Kvinnan ser ut att 
var i Jules ålder medan mannen ser betydligt yngre ut. Redan under de första sekunderna får 
man som betraktare en aning om att det råder en viss hysteri kring de kvinnliga karaktärernas 
utseende och ålder. Samtalet fortsätter och Jules påpekar för sin son och vän att hans lärarinna 
som står längre bort i en urringad topp har ”fått” nya bröst. Laurie frågar Jules ”eftersom du 
också är väldigt gammal hur kommer det sig att lärarinnan gjort något sådant?” Frågan 
ställs till Jules eftersom de är i samma ålder och med en gest som tyder på att Laurie är äcklad 
över lärarinnans nya silikonbröst. Jules svarar med att Laurie borde ”give her a break” 
eftersom ”dejtingmarknaden” är begränsad när det kommer till nyskilda kvinnor i hennes 
ålder. Travis flikar in i diskussionen och menar att hans lärarinna och mamma är i samma 
ålder vilket gör att Jules fnyser åt honom och säger med en upprörd ton att lärarinnan är minst 
fyra månader äldre än vad hon är. Jules fortsätter med en uppgiven min att alla singel killar 
antingen är labila, homosexuella eller så jagar de yngre tjejer vilket gör att det blir ensamt i 
längden (sekvens 2). Avsnittet fortsätter i samma anda och när Jules kommer hem från 
matchen vill hon att hennes granne och bästa vän Ellie ska komma över för att spela spel och 
dricka vin. Ellie avböjer dock för att hon lovat hennes man Andy att de ska ha sex. Hon har 
tagit på sig ett nattlinne i syfte att förföra honom men säger till Jules att hon känner sig fet 
vilket gör att Jules rullar upp sin gardin för att titta ut på henne genom fönstret. Scenen 
avslutas med att Travis lämnar Jules för han ska ut med sin vän Ryan, då spelas musik och 
Jules lämnas ensam i fåtöljen med sitt vin (sekvens 3). Morgonen därpå går Jules ut i 
morgonrock för att hämta tidningen och då ser hon att hennes granne Grayson följa en ung 
kvinna ut genom sin dörr och in i en taxi. Jules förstår att den unga kvinnan spenderat natten 
hos honom och blir upprörd och går över till honom och de inleder en diskussion. Samtalet 
handlar om att han nyss gått ur en skilsmässa men att han redan har sex med flera unga 
kvinnor. Jules menar på att så fort en man gör något sådant blir han kallad för ”champ” eller 
”samuraj” medan det är annorlunda när kvinnor gör samma sak. När Grayson hävdar att det 
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som egentligen gör henne förbannad är att hon själv inte skulle klara av att ”ragga upp” en 
ung kille. För att motbevisa honom öppnar hon upp sin morgonrock och visar sin kropp för en 
ung kille som cyklar förbi vilket leder till att den unga killen ramlar med cykeln (sekvens 4). I 
nästa scen lämnar Jules sin son i skolan och hans klasskompisar skrattar när de går förbi 
henne eftersom killen som hon visade sin kropp för går i Travis skola och har berättat det för 
alla hans kompisar (sekvens 5). Jules följer med sin vän Laurie ut på en bar där hon råkar 
spilla ut en drink på en yngre kille som hon sedan börjar prata och flirta med. Medan killen 
går till baren hör hon hur två andra killar pratar om henne där den ena säger till den andra att 
han tror att Jules gick på samma high school som hans mamma. Jules blir ledsen över att höra 
det och bestämmer sig för att åka hem. Utanför sin uppfart möter hon Grayson utanför hans 
hus med en ny ung kvinna som ska spendera natten hos honom. Detta upprör Jules och det 
slutar med att hon skriker åt honom (sekvens 6). Laurie lämnar av den unga killen hos Jules 
och han följer med henne upp till sovrummet där de har sex och hon är väldigt glad och nöjd 
efteråt, ”det känns som om jag kan se färger igen”(sekvens 7). 

Dagen efter befinner sig Ellie på Jules och Lauries kontor och hon är upprörd över att Jules 
aldrig ringde tillbaka till henne efter gårdagens händelse med killen. Ellie berättar för Jules att 
hon är rädd för att Jules inte längre ska ha tid för henne nu när hon blivit singel och hon är 
fortfarande ”stuck” med sin man (sekvens 8). Jules tvingas åka till Travis skola eftersom han 
varit med i ett slagsmål som i grund och botten handlade om henne. De fortsätter bråket på 
deras gräsmatta utanför huset (sekvens 9). Under avsnittets gång kan man se att det råder en 
spänning mellan de kvinnliga och manliga karaktärerna. Diskussionerna handlar många 
gånger om ålder, utseende, kön och att hitta ”någon”. Ett tydligt exempel på det är när 
Grayson inleder ett bråk med Jules, där hon hävdar följande ”vet du hur svårt det är att vara 
en singel och 40- årig kvinna, vad man än gör så känner man sig dömd av världen eller av 
dig själv”. Genom citatet kan man se att Jules gör en åtskillnad mellan män och kvinnors 
singelliv där hon menar att det är betydligt svårare för kvinnor än män. Hon forsätter 
diskussionen med att säga ”och om man djupt nere tror att man ska bli gift igen så kommer 
det inte att hända, inte när man är 50 år gammal, föråldrat utseende och inte kan föda barn 
längre. Citatet visar på att Jules finner det viktigt att bli omgift men är rädd för att det inte 
kommer hända eftersom hon hela tiden blir äldre. Kvinnors stigande ålder ses enligt henne 
som något negativt eftersom de då inte är lika attraktiva på ”dejtingmarknaden”. Jules avslutar 
samtalet med Grayson genom att säga ”Det man då gör är att klistra på ett modigt leende och 
försöker riktigt noga att inte tänka på att ens liv kanske inte blir annat än det här”. Återigen 
visas ett stort missnöje mot att vara singel och ogift. Det räcker inte för henne att ha en 
framgångsrik karriär, son, vänner etc. utan det krävs ett giftermål eller en man för att bli 
lycklig och nöjd (sekvens 10). 

I nästa scen träffar Jules sin kollega Barb som är överlycklig över att de hittat någon som vill 
köpa huset som de försöker sälja. Hon hävdar att hon behöver pengarna för att göra en 
ansiktslyftning, vilket får Jules att skaka på huvudet. (sekvens 11). I sekvens tolv kan man se 
att det inte bara är Jules som har ett visst tankesätt kring giftermål och att känna sig 
fullständig. Ellies man Andy vädjar åt hans fru att vara snäll mot Jules eftersom hon är helt 
ensam. Han fortsätter med att säga till sin fru ”du har redan vunnit” medan han tar på sin 
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nakna överkropp Återigen kan man finna en viss syn på ensamhet och kvinnor. Jules har 
exempelvis flera vänner och en son men ändå räknas det som om hon är helt ensam då hon 
inte är gift eller har pojkvän(sekvens 12). I den avslutande scenen har Jules och Travis ett 
samtal och under tiden gömmer sig killen från baren, för att sedan hoppa fram när Travis 
lämnat huset. De bestämmer sig för att gå upp till sovrummet för att ha sex och killen springer 
i förväg och Jules tittar sig i spegeln innan hon springer efter honom. I spegelbilden ser man 
att hon försöker pressa upp sina bröst medan hon återigen gör en missnöjd min (sekvens 13).  

 

Steg 3: I det tredje steget menar författarna att man kan välja ”analyskoncept” beroende på 
vad det är man är intresserad av att undersöka. Eftersom jag är intresserad av att studera hur 
kvinnorna representeras, väljer jag narrativ och konstruktionsanalys .  

Den narrativa analysen studeras utifrån tre steg: det deskriptiva (förklara vad åskådaren kan se 
och vad som sker i berättelsen), explicita (tolka meningen i narrativet) - och implicita 
meningsinnehållet (tydliggöra det underförstådda och den dolda meningen i berättelsen samt 
ifrågasätta varför saker och ting blir presenterade på ett visst sätt) (Selby och Cowdery 1995: 
30-34, 82). 

Konstruktionsanalysen utgår ifrån: mise- en scène som lägger fokus på att synliggöra olika 
koder som till exempel, icke-verbal kommunikation dvs. karaktärernas hållning, gester, 
kroppsspråk etc. och hur klädkoder (smink, frisyr) kan tolkas.  

I detta steg kommer de utvalda sekvenserna att staplas upp och därefter kommer steg tre att 
tillämpas. 

Narrativ	  analys	  av	  sekvens	  1	  

1)Deskriptivt meningsinnehåll: 

I den första sekvensen presenteras huvudkaraktären Jules när hon kommer ut ur duschen iförd 
en handduk. Samtidigt som glad musik spelas tittar hon sig i spegeln och kastar av sig 
handduken. Kameran zoomar in hennes ansiktsuttryck samtidigt som hon klämmer på sin 
armbåge som blir skrynklig och så säger hon högt till sig själv ”vad fan är det”. Därefter tar 
hon tag i sin mage och skakar om den för att sedan gå vidare till benen som då också dallrar. 
Hon fortsätter på samma sätt och tar tag i sin underarm samtidigt som hennes mungipor 
hänger neråt, för att på liknande sätt ta tag i det lösa skinnet på ryggen. Hon går vidare med att 
dra åt sin hud på pannan så att skinnet stramas åt. Därefter visas en snabb genomgång hur hon 
återigen tar på samma kroppsdelar på ett likadant sätt som resulterar i att hon tar på sig 
handduken igen. Hon gör detta medan hon skakar på huvudet och uttalar ordet ”crap”.  

2)Explicit meningsinnehåll: 

Genom den första sekvensen kan man också se avsnittets generella tema och struktur. De 
första sekunderna visar en kvinna i 40- års ålder som granskar sig själv nerifrån och upp. Hon 
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visar genom olika ansiktsuttryck att hon är missnöjd med sin kropp och sitt utseende. Det 
verkar finnas en rädsla för att åldras och på så vis inte längre uppfattas som lika attraktiv.  

3)Implicit meningsinnehåll: 

Jules är en vältränad och attraktiv kvinna i 40-års ålder som i den första sekvensen nyss 
kommit ut från duschen. Trots detta ser man i narrativet, en kvinna som är väldigt osäker och 
irriterad över att föråldras. Hon granskar sig på ett väldigt kritiskt vis och lägger märke till 
sådant som säkert ingen annan skulle göra. Hon talar till sig själv på ett negativ och smått 
nedlåtande vis vilket indikerar på hennes missnöje. Scenen blir nästan ironisk med tanke på 
att hon är så självkritisk men i många ögon väldigt smal och vältränad. Tv-seriens namn 
Cougar Town betyder ungefär ”pumans stad” och ordet puma kan många gånger tolkas på ett 
positivt sätt. En puma kan i vardagligt tal associeras med en ”äldre” kvinna som anses vara 
sexig eller snygg.  

Konstruktions	  analys	  med	  utgångspunkt	  från:	  mise-‐	  en	  scène	  

Klädkoder och Icke-verbal kommunikation: 

Scenen börjar med att kameran fokuserar på det rinnande vattnet från duschen vilket gör att 
man förstår att karaktären befinner sig därinne. Jules tar på sig handduken och går sedan fram 
mot badrumsspegeln där hon beaktar sig själv. Hon ger ifrån sig ett litet ljud när hon ser sig 
själv i spegeln och stannar upp, handduken faller av och hon börjar granska sig själv. Hon står 
därmed naken men man får som åskådare inte se hela hennes kropp utan bara de kroppsdelar 
som får fokus. Hon tittar frågandes i spegeln när hon klämmer på sin kropp. Hon gör gester 
som tyder på att hon är något äcklad över det hon ser. Hon klämmer och känner på sin 
armbåge, mage, underarm, lår, rygg samt drar åt skinnet i sin panna.  

Narrativ	  analys	  av	  sekvens	  2	  

1)Deskriptivt meningsinnehåll: 

I den här sekvensen presenteras ytterligare två karaktärer, Jules son Travis och hennes vän 
och arbetskamrat Laurie. De befinner sig på Travis skola där de sitter i publiken och tittar på 
en skolmatch i amerikansk fotboll. Detta är första gången som Travis och Laurie introduceras 
i tv-serien och Laurie, visar med en äcklad min vad hon tycker om Travis lärarinnas nya 
silikonbröst. Hon ställer sig frågandes till Jules som är äldre än henne varför man göra något 
sådant när man är så gammal. Frågan riktas till Jules eftersom hon också är ”gammal” . Jules 
menar vidare att Laurie måste ”give her a break” eftersom ”dejtingmarknaden” är begränsad 
när det kommer till kvinnor i hennes (lärarinnans) ålder. Travis lägger sig i diskussionen och 
hävdar att Jules är lika gammal som hans lärarinna men då fnyser hon åt honom och säger att 
lärarinnan är minst fyra månader äldre än henne. Laurie tittar på henne med en något 
skämtsam och nedlåtande min när Jules hävdar att alla män i deras ålder antingen är labila, 
homosexuella eller så vill de ha yngre tjejer. 

2)Explicit meningsinnehåll: 
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I scenen presenteras Laurie för första gången och genom att betrakta henne i den här 
sekvensen kan man se att hon gör en stor åtskillnad mellan henne, Travis lärarinna och Jules. 
Hon kategoriserar Jules och lärarinnan som en grupp, de gamla och sig själv som en annan 
yngre grupp. Lauries val av ord visar att hon både har en negativ och lätt nedlåtande syn på 
äldre kvinnor. Först ser också Jules, lärarinnan som en annan typ, en äldre kategori för att 
sedan sätta sig i samma ”fack” som henne. Genom att fnysa samtidigt som hon säger att hon 
är minst fyra månader äldre tyder på att hon ser dem som olika. Medan ordval som till 
exempel, ”det blir ganska ensamt” indikerar på att hon förstår och känner med kvinnan, 
vilket också går att relatera till resten av avsnittets kontext. Delen visar på en rädsla eller ett 
missnöje över att vara utan en man och därav känna sig ensam och utelämnad, vilket man kan 
se tendenser till i resten av avsnittet. 

3) Implicit meningsinnehåll: 

Den ovanstående sekvensen tyder på att det finns en viss spänning mellan de yngre - och de 
äldre kvinnorna. Ena stunden kategoriserar sig Jules med de ”äldre” och den andra sekunden 
talar hon om de som ”de andra”. Laurie däremot ser sig själv som en egen grupp som den 
yngre gruppen. Den här typen av problematik är genomgående i narrativet och tillhör också 
episodens tema där åldersfixeringen och behovet av att finna en man, får stort utrymme i det 
resterande avsnittet. 

Konstruktions	  analys	  med	  utgångspunkt	  från:	  mise-‐	  en	  scène	  

Klädkoder och icke- verbal kommunikation: 

Karaktärerna i den här sekvensen gör en hel del gester och miner som visar hur de egentligen 
tycker och tänker. Laurie till exempel, visar upp en äcklad min samtidigt som hon gestikulerar 
med sina händer när de diskuterar lärarinnans bröst. När Jules sedan menar att det är svårt när 
man är skild i hennes ålder, pekar hon på kvinnan samtidigt som hon spärrar upp ögonen. 
Detta signalement tyder på att hon gör en stor skillnad på henne och sig själv. Jules forsätter 
med att fnysa åt sin son när han menar att de är lika gamla.  

Kläderna och accessoarerna skiljer sig åt på de två karaktärerna. Jules har ett par vita tajta 
jeans, en rutig skjorta och högklackade skor vilket kan ses som modernt och smakfullt. 
Hennes smycken är diskreta och stilrena. Laurie däremot har färgglada kläder som sticker ut, 
hatt, klänning, jacka, tajts och skärp i helt olika färger och med stora pråliga smycken. Många 
modeexperter skulle nog klassificera henne som en kvinna med för mycket och utstickande 
detaljer. Genom deras olika klädstilar symboliserar de olika generationer vilket antagligen är 
meningen. Skaparna bakom serien vill troligen att vi ska uppfatta dem på olika sätt och 
därigenom identifiera oss med olika karaktärer. 

Narrativ	  analys	  av	  sekvens	  4	  

1)Deskriptivt meningsinnehåll: 
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I den här sekvensen har Jules och hennes granne Grayson en livlig diskussion. Grayson har 
nämligen precis genomgått en skilsmässa och han har enligt Jules redan haft sex med ett 
flertal yngre kvinnor. Hon menar vidare att när en man har flera olika sexpartners så kallas 
dem för ”champ” eller ”samuraj” vilket gör att Jules blir upprörd. Hon hävdar att kvinnor 
inte blir lika positivt bemött, om de skulle ha sex med ett flertal yngre män.  Sekvensen 
avslutas med att hon försöker bevisa för Grayson att hon visst kan få unga killars 
uppmärksamhet genom att slänga av sig sin morgonrock och visa sin kropp. Den unga killen 
som cyklar förbi ramlar efter att ha sett henne vilket resulterar att Jules skriker ”suck it” till 
Grayson. 

2)Explicit meningsinnehåll: 

Jules hävdar i den här sekvensen att det finns en skillnad på allmänhetens syn på kvinnors och 
mäns sexliv. Män som har olika sexpartners kallas för ord som symboliserar något positivt, en 
stark person eller en vinnare. Medan kvinnor som gör liknande inte får samma positiva 
respons. Hon är väldigt bestämd över att försöka bevisa för Grayson att hon visst kan få 
uppmärksamhet från den yngre generationens män. När den unga tonårskillen ramlar känner 
hon sig nöjd och belåten över att ha fått den reaktionen. 

3) Implicit meningsinnehåll: 

 Återigen kan man se avsnittets genomgående tema som relateras till helhetens kontext, det 
vill säga Jules rädsla över att inte längre vara attraktiv för den yngre generationen. Hon vill 
anses vara ung och fräsch men samtidigt visar hon på ett dåligt självförtroende och behöver få 
bekräftelse. När hennes granne ifrågasätter hennes förmåga att dra till sig unga killar känner 
hon att hon måste bevisa motsatsen för honom. Det tyder på att hon behöver en slags 
försäkran om att hon fortfarande är attraktiv, både av hennes granne och av den unga killen 
som cyklar förbi. Narrativet visar i den här sekvensen upp, en kvinna som är upprörd över att 
hennes granne gått vidare snabbar är henne själv och som dessutom attraherar yngre kvinnor.  
Hon söker uppmärksamhet som sedan ska tillfredställa hennes ego, så att hon kan må bättre. 

Konstruktions	  analys	  med	  utgångspunkt	  från:	  mise-‐	  en	  scène	  

Klädkoder och icke- verbal kommunikation: 

När Jules ser Grayson följa den unga kvinnan som spenderat natten hos honom, skakar hon på 
huvudet. I diskussionen med Grayson fortsätter hon sedan att göra ett antal gester som till 
exempel ögonrullningar och hon lyfter upp armarna längs sidorna som visar på irritation. Den 
tydligaste gesten är när Jules öppnar upp sin morgonrock för den förbi cyklande killen. 
Avslutningsvis för hon huvudet lite uppåt vilket visar tillsammans med ordet ”suck it” att hon 
är nöjd och smått kaxig. Jules visar genom olika tecken att hon är irriterad och upprörd på 
grund av sin granne samtidigt som hon senare är belåten över att ha motbevisat honom. 

Kläderna som visas i sekvensen, är Jules iförd en morgonrock och flip-flops, samt ett vitt 
underklädessätt. Genom omgivningen och kläderna kan man som åskådare förstå att det är 
morgon men Jules är både sminkad, stylad i håret (lockar i håret) och har ett par stor örhängen 
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på sig. Grayson har ljusblå pyjamasbyxor, en smått urtvättad t-shirt och ett par bruna 
morgontofflor. Han är lite rufsig i håret samt har skäggstubb vilket får tittarna att tro att det är 
morgon. Trots att författaren har gett karaktärerna accessoarer som ska indikera på att det är 
morgon, ser både Jules och Grayson fräscha och stylade ut.  

Narrativ	  analys	  av	  sekvens	  8	  

1)Deskriptivt meningsinnehåll:  

Jules bästa vän Ellie befinner sig på hennes kontor och är upprörd och avundsjuk. Hon känner 
sig avundsjuk på Laurie eftersom Jules glömde ringa tillbaka till henne kvällen innan och nu 
får Laurie höra allt skvaller istället för henne. Ellie hävdar att hon måste komma till deras 
kontor och lyssna på när Jules berättar allting för ”idioten” Laurie, för att vara delaktig. Ellie 
säger åt Laurie, att de (Ellie och Jules) ska ha ett vuxet samtal och han hon får köra runt 
hennes bebis utanför, så de kan få en privat stund tillsammans. Ellie påminner Jules om deras 
plan som de hade förr, när Jules fortfarande var gift med sin man Bobby. Planen innebar att de 
tillsammans skulle ha ”dumma” middagar med deras ”dumma” män. Hon fortsätter med att 
erkänna att hon är rädd för att Jules inte längre ska ha tid med henne. Detta på grund av att 
Jules numera är singel och därmed har hon gett sig tillbaka ”ut i världen” medan Ellie 
fortfarande är ”stuck” hemma med sin man. Deras samtal avbryts med att telefonen ringer 
och Jules måste åka till skolan eftersom Travis hamnat i slagsmål.  

2)Explicit meningsinnehåll: 

I den här sekvensen kan man se exempel på förhållandet mellan de olika kvinnliga 
karaktärerna. Ellie känner sig hotad av Laurie, att hon ska ”ta” Jules från henne och anländer 
därför till deras kontor för at poängtera att hon är Jules bästa vän. Ellie kallar Laurie för en 
idiot och säger sedan åt henna att ta ut hennes son för en tur medan hon och Jules ska ha ett 
vuxet samtal. Jules säger inte åt sin vän att hon tilltalar sin andra vän, Laurie på ett nedlåtande 
vis utan accepterar att så är fallet. Laurie gör en viss antydan till att hon inte vill gå ut med 
Ellies son samt att hon hånar barnets namn men hon går ändå med på vad Ellie säger. Både 
Jules och Ellie har varit vänner under ett flertal år och Laurie är en ny väninna och 
arbetskamrat till Jules, vilket Ellie inte är sen med att påpeka. Genom Ellies ordval ” vuxet 
samtal” hänvisar hon till ett samtal mellan henne och Jules, där Laurie inte får vara 
närvarande. Narrativets tema kring ålder återkommer men bytar riktning, då ”vuxen” ålder 
plötsligt ses som något positivt till skillnad från tidigare. Ellie ser inte Laurie som en del av 
deras ”vuxna gäng” och får därför inte vara med. Ellie visar också på en avundsjuka gentemot 
Laurie, genom att hon är rädd för att hon ska bli utesluten ur Jules liv då hon skaffat sig en ny 
vän. Man kan även se en tendens till avundsjuka när det kommer till relationen mellan Jules 
och Ellie. Ellie hävdar att Jules gått vidare med sitt liv och gett sig tillbaka ”ut i världen igen” 
medan hon känner sig fast i hemmet. 

3)Implicit meningsinnehåll: 

Avundsjukan mellan karaktärerna blir tydlig och man får genom valet av sekvens en inblick 
kring deras förhållande till varandra. Ellie har en nedlåtande ton mot Laurie som hon 



46	  
	  

accepterar genom att göra som Ellie säger och Jules lägger sig inte i samtalet. Det kan vara en 
kombination av att Ellie tvingas dela med sig av sin bästa vän samt en åldersfixering som gör 
att hon hyser agg gentemot Laurie. I sekvensen hänvisar hon till sig själv och Jules som de 
vuxna medan Laurie kategoriseras som den yngre och får därför inte vara med i samtalet. Jag 
finner det också intressant att Ellie ser Jules singelliv som att åter ge sig ut i världen medan 
hon själv känner sig instängd. Det tyder på att Ellie inte anser att hon själv kan leva sitt eget 
liv utan är fast i sitt hem med sin man som hon är gift med. Man får känslan av att hon känner 
en avundsjuka gentemot Jules som kan göra vad hon vill när hon vill medan hon själv inte har 
den möjligheten. Konsekvensen av detta blir att man enligt Ellie inte kan vara gift samtidigt 
som man lever ett självständigt liv, vilket hon avundas Jules.  

Konstruktions	  analys	  med	  utgångspunkt	  från:	  mise-‐	  en	  scène	  

Klädkoder och icke- verbal kommunikation: 

När Jules anländer till deras kontor gestikulerar Laurie åt henne genom att lyfta på ena 
ögonbrynet samt vända ansiktet åt Ellies håll för att visa att hon redan är där. Detta gör Laurie 
utan att säga ett ord och man förstår att hon direkt vill förmedla att Ellie är där. Genom att inte 
uttrycka det i ord tillsammans med hennes höjda ögonbryn förmedlas en känsla av att hon inte 
uppskattar att Ellie befinner sig i hennes närhet. Ellie vinkar med sin ena hand mot Jules med 
en intensiv och näst intill upprörd blick. Hon är besviken på Jules som inte ringde tillbaka 
kvällen innan och känner sig utelämnad. När Ellie hävdar att Jules är på väg tillbaka ut i 
världen, för hon sin hand mot fönstret som om hon menar att världen finns precis där utanför.  

Jules bär en åtsittande knälång klänning i svart, vit och aprikos färg tillsammans med ett par 
högklackade skor. Hennes hår är utsläppt med stora lockar som ger en glamorös känsla, två 
halsband i guld och diskreta örhänge. Ellie har en kort page som kan anses vara en ”mogen” 
och vuxen frisyr, betonad sminkning runt ögonen, jeans och en brun/beige jacka. Hon har 
diskreta smycken samt ett pärlhalsband, vilket många gånger associeras med en klassisk, pryd 
och traditionell look. Laurie däremot har en annan stil som innefattar långt blont hår, där delar 
är uppsatt, stora guld örhängen och halsband samt markant sminkning kring ögonen. Hon bär 
en urringad topp som är mönstrad i svart och grönt, där man kan skymta hennes stora byst. Att 
döma av den här sekvensen kan man se Jules, ”karriärskvinnan” som klär sig elegant och 
professionellt. Ellie som är hemmafru har tilldelats en mer mogen, alldaglig och ”tråkig” stil 
medan Laurie som är den yngre av dem tre kvinnorna, framställs som en person med mycket 
färg och accessoarer. Återigen kan man se tecken på att skaparna bakom serien gör en 
åtskillnad mellan de olika kvinnornas klädstil som verkar vara baserad på karaktärsdragen 
samt deras ålder.    

Narrativ	  analys	  av	  sekvens	  10	  

1)Deskriptivt meningsinnehåll:  

Jules och hennes son Travis bråkar med varandra utanför deras hus och när han blir ännu mer 
upprörd går han tillbaka in. Hon avslutar samtalet med att säga att hon faktiskt är tillåten att 
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ha ett liv. Grayson kommer fram till Jules och gör henne ännu mer irriterad vilket leder till att 
hon puttar ner honom på marken. Hon skriker åt honom att hon inte tänker ta åt sig, av vad en 
man som gått smärtfri ut från sitt äktenskap säger. Jules hävdar att det är svårt för en kvinna i 
hennes ålder att vara singel eftersom man känner sig dömd av världen eller av sig själv. 
Vidare menar hon att man kan glömma att bli omgift eftersom åldern hela tiden stiger, vilket 
medför att hon då inte kan få fler barn och att hennes utseende kommer försvinna. Jules 
fortsätter diskussionen med att säga att man som kvinna då klistrar på ett modigt leende och 
slutar fundera på om livet endast kommer se ut på det viset. Grayson avslutar samtalet med att 
hävda att hans morfar gjorde en tjej gravid när han var 90 år gammal vilket resulterar i att 
Jules blir ännu mer upprörd. 

Explicit meningsinnehåll: 

I sekvensen framgår återigen temat i narrativet, dvs. besattheten över att åldras och därmed 
inte vara tillräcklig för att skaffa sig en man eller att bli omgift. Jules visar på en rädsla att inte 
anses vara tillräcklig, desto äldre hon blir. Hon kategoriserar sig med andra kvinnor genom att 
hänvisa till att ”man” klistrar på ett modigt leende. Hon skiljer på män och kvinnors singelliv 
och menar att kvinnor lättare blir dömda genom deras agerande, både av sig själv och av 
omvärlden. 

Implicit meningsinnehåll: 

Sekvensen (delen) kan relateras till avsnittets kontext där det återigen blir tydligt att det är 
väldigt viktigt för Jules att vara attraktiv och hitta en man som vill vara med henne. Hon säger 
till Travis att hon faktiskt är tillåten att ha ett liv, och med ”ett liv” menar hon tillåtelsen att 
dejta män. Hon har en framgångsrik karriär, en son, vänner etc. men hon har ändå en kritisk 
syn på sitt liv. Hon hävdar att det till och med är bäst att sluta fundera på om hennes liv endast 
kommer vara på det här sättet. Det tyder på att Jules är missnöjd med sin situation och sitt liv, 
hon vill ha mer för att känna sig fullständig. För att nå en absolut tillfredställelse krävs en man 
att dela sitt liv med. Man får som betraktare känslan av att skaparna bakom serien vill försöka 
visa den ”nya moderna” kvinnan som är självständig och tillfredställd med sin tillvaro. Men 
genom att kritiskt granska de olika sekvenserna blir det mer tydlig att huvudkaraktären är 
väldigt osäker och istället fokuserar på att träffa en man.  

Konstruktions	  analys	  med	  utgångspunkt	  från:	  mise-‐	  en	  scène	  

Klädkoder och icke- verbal kommunikation: 

Under den häftiga diskussionen mellan Jules och hennes son, säger Travis till henne att unga 
tonårskillar stjäl reklamskyltarna på henne för att tillfredställa sig själva. Medan han uttalar 
dem orden, skiner Jules upp. Hon ger honom först ett brett leende men när hon ser att han då 
blir ännu mer upprörd, återgår hon till en allvarlig min. När Grayson träder fram, ger han 
henne ett retfullt och självbelåtet leende samtidigt som han inleder diskussionen. Jules puttar 
då ner honom på marken vilket tyder på att hon blir upprörd och att hon måste ta till våld för 
att visa en poäng. När Jules svarar lutar hon sig framåt samtidigt som hon använder sina 
händer för att tydliggöra hennes åsikt. När hon talar om svårigheten med att vara singel i 
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hennes ålder, spärrar hon upp ögonen, rycker på axlarna samtidigt som hon lutar sig fram mot 
Grayson som fortfarande ligger på marken. Hon höjer rösten på samma gång som hon 
gestikulerar med sina armar och pekar på honom. I den valda sekvensen använder Jules 
mycket kroppsrörelser, speciellt med sina armar. Under tiden hon skäller på Grayson så höjer 
och sänker hon sina armar vilket indikerar på att hon vill visa vad hon känner, vilket visar på 
frustration, irritation och hopplöshet. 

Jules kläder, frisyr och smink är desamma som i ovanstående sekvens. 

Steg 4: I det sista steget kommer det ske en övergripande analys, där resultatet av de olika 

sekvenserna av det valda avsnittet kommer sammanställas för att sedan kunna ses och 

studeras som en helhet (Selby & Cowdery 1995:64–85, Samuelsson 2010:11–13). 

Övergripande	  analys	  av	  hela	  avsnittet	  

Efter att ha studerat avsnittets helhet samt de olika sekvenserna, har jag fått en tydligare bild 
kring representationen av de olika huvudkaraktärerna. Det generella mönstret och temat som 
följer genom narrativet som en röd tråd, är besattheten kring ålder, utseende, kön samt att hitta 
en man. I den första sekvensen granskar Jules sin nakna kropp på ett väldigt kritiskt sätt 
samtidigt som hon vidrör den så att det dallrar. Hon försöker strama åt sitt ansikte så att 
hennes rynkor ska försvinna. Ellie visar också tecken på missnöjdhet gällande hennes 
utseende, där hon i sekvens tre hävdar att hon ser fet ut. Hon behöver höra från sin bästa vän 
Jules att hon ser bra ut för att bli nöjd, även då Jules menar att hon ser ut som en hora. Dock 
använder hon ordet ”wow” framför, vilket indikerar på att det är en komplimang. Ellie har 
tilldelats dominerande karaktärsdrag men handlar förutsägbart, vilket gör henne till en platt 
karaktär. Jules hävdar ett flertal gånger att det är svårt för kvinnor i hennes ålder att hitta en 
man eftersom män bara är ute efter att dejta yngre kvinnor. Detta får henne att känna sig 
ensam. Genom att följa hennes karaktär genom avsnittet, verkar det vara anledningen till 
hennes besatthet kring att verka ungdomlig. Jules är rädd för tanken att inte kunna hitta en 
man och det blir påtagligt i sekvens tio där hon uttrycker att hon klistrar på ett modigt leende. 
Det gör hon samtidigt som hon försöker att inte tänka på att hennes liv kanske inte blir annat 
än det hon har nu, dvs. ett singelliv.  

Jules pendlar genom avsnittets gång mellan att kategorisera sig med kvinnor i hennes ålder, 
för att sekunden senare döma och tycka synd om dem. Hon visar på en splittrad personlighet 
som behöver en man för att känna sig tillfredställd. Jules karaktär kan tolkas som en levande 
och en öppen karaktär som visar upp en kluvenhet och med en varierad personlighet. I serien 
fokuseras det på henne eftersom hon är huvudpersonen och det är också hon som driver 
händelserna framåt. 

Lauries uppgift i seriens introduktions avsnitt tenderar till att få Jules tillbaka ut på 
marknaden. Hennes karaktär agerar mestadels förutsägbart, där hon visar upp ett ungdomligt 
tankesätt samt en stark vilja att få Jules att börja ”leva” igen, vilket gör henne till en platt 
karaktär. Hon försöker ett flertal gånger få med Jules ut och roa sig för att kunna hitta 
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”någon”. I sekvens sex lyckas Laurie till slut med att få med Jules till en bar, där hon möter en 
ung kille. Temat kring ålder återkommer och följer genom avsnittets kontext, när Jules väljer 
att lämna baren när hon hör två killar prata om hennes ålder. Scenen efter visar en kvinna i 
40- års ålder, som ligger ensam i sin säng och kramar sin kudde. Hon är ledsen och uppgiven 
efter att de yngre killarna påpekat hennes ålder, vilket har visat sig vara ett känsligt ämne för 
huvudpersonen.   

11.4	  Analysschema	  (Feel	  a	  whole	  lot	  better)	  

De sekvenser som kommer analyseras mer djupgående är 1,4, 5, 7 och 12. 

Steg 2: Här kommer jag se över och i så fall redogöra för vilka generella mönster och 
strukturer som är utmärkande eller typiska för hela avsnittet.  

Generella	  teman	  och	  strukturer	  i	  avsnitt	  22	  (Feel	  a	  whole	  lot	  better)	  

Den första sekvensen inleds med att man får se Jules och Grayson ligga i samma säng och de 
har precis haft sex för första gången. Det är också här som avsnittets huvudtema och struktur 
presenteras, nämligen att det finns en spänning mellan dem. Grayson vill inleda ett 
”förhållande” med Jules. Det är dock inget förhållande i vanlig mening utan en relation som 
innebär att de fortfarande är singlar men vänner med förmåner, dvs. som har sex. Jules menar 
till en början att det är en dålig idé eftersom de är vänner och sådana förhållande kommer 
alltid med ett baggage, känslor och slutar alltid med att någon blir sårad. Samtalet avslutas 
genom att Ellie ropar på Jules. (sekvens 1). Jules går ner till köket och träffar resten av gänget 
för att dricka morgonkaffe tillsammans (sekvens 2). I den tredje sekvensen presenteras 
avsnittets undertema, där Andy har en överraskning till Ellie. Han har anställt en barnflicka 
som ska hjälpa henne ta hand om deras son Stan, vilket resulterar i att Ellie blir tårögd av 
glädje. Andy vill inte att hon ska känna sig fastbunden i hemmet och Ellie svarar med att det 
var det snällaste han någonsin gjort för henne (sekvens 3). Huvudtemat, dvs. spänningen 
mellan Jules och Grayson forstätter med att de flörtar med varandra i hans bar. Under tiden 
sitter Ellie och berättar för Laurie och hennes dejt att hon har fått en barnflicka som ska hjälpa 
henne med Stan. Lauries dejt frågar vad Ellie arbetar med och hon svarar med att hon är en 
advokat. Laurie skrattar åt henne eftersom det var flera år sen Ellie slutade arbeta och berättar 
för sin kille att Ellie bara är hemma och tar hand om hennes barn. Ellie är snabb med att 
invända att hon inte skäms över att ha en barnflicka även då hon inte arbetar. Laurie inser att 
det är Ellies ömma punkt och njuter ännu mer (sekvens 4).  

Jules och Grayson har sex ännu en gång och efteråt menar hon på att dem visst kan vara 
vänner med förmåner. Till skillnad från tidigare sekvens hävdar hon att de kan hålla 
förhållandet flyktigt, utan känslor samt att dem är tillräckligt smarta för att inte begå samma 
misstag som alla andra har gjort och Grayson håller med (sekvens 5). Jules berättar för Ellie 
att hon och Grayson har sex med varandra och de diskuterar om huruvida hon kommer klara 
av att inte mysa med honom efter sex (sekvens 6). Jules anländer till hennes och Lauries 
kontor där Laurie skickar bilder till Ellie med kända, arbetande mammor. Under tiden som 
Ellie mottager bilderna ljuger hon för sin barnflicka och säger att hon ska gå till sitt arbete och 
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återkommer klockan sex på kvällen. Jules och Grayson fortsätter att träffas men han anser att 
hon skickar ut ”förhållandesignaler” och menar att om hon inte klarar av den här typen av 
förhållande så kan de fortfarande dra sig ur. De avslutar dock sekvensen med att återigen ha 
sex (sekvens 7). Avsnittets undertema fortsätter med att Laurie kommer över till Ellie för att 
leta efter Jules men ingen av dem är där. Laurie njuter av att höra barnflickan säga att Ellie 
har gått till sitt arbete, då det är en lögn. Jules ligger och kramar Ellies hand medan Ellie 
menar på att hennes och Graysons ”förhållande” inte kan fortsätta eftersom Jules redan är 
alldeles för fäst vid honom. När Ellie sedan går hem ser hon Laurie som ligger på hennes 
soffa och njuter samtidigt som hon driver med Ellies påhittade jobb framför barnflickan 
(sekvens 8). Ellie är upprörd och har skickat hem barnflickan vilket gör hennes man besviken. 
Jules berättar för Ellie att hon och Grayson inte hade sex förra natten utan att de istället 
spelade spel med varandra. Ellie ger henne en skeptisk min och menar på att Jules är alldeles 
för intresserad av honom för att deras förhållande ska fungera, vilket Jules till slut inser 
(sekvens 9). Dagen därpå försöker Jules och Ellie komma på hur Jules ska berätta för Grayson 
vad hon känner. I scenen efter besöker Andy, Lauries kontor och vädjar åt henne att sluta 
driva med hans fru angående deras barnflicka (sekvens 10). Jules berättar till slut vad hon 
känner för Grayson i sekvensen efter, hon vill ha mer än vad de har. Grayson svarar dock 
genom att säga att han inte vet vad han ska säga vilket resulterar att Jules återigen ligger i 
Ellies armar och gråter (sekvens 11). I den näst sista scenen följs avsnittets undertema upp 
nämligen, dispyten mellan Laurie och Ellie. Men tonen förändras genom att Laurie 
bestämmer sig för att be om ursäkt till Ellie. Laurie är ledsen över att hon retat henne och 
erkänner att hon är avundsjuk på Ellies liv, då hon anser att Ellie har det perfekta livet. Laurie 
menar vidare att Ellie har allt, ett fantastiskt hus, en underbar familj och lyxiga damkläder. 
Hon vill inte ha Jules liv eftersom hon jobbar alldeles för mycket. Om Laurie någonsin gifter 
sig och får barn, kommer hon inte längre arbeta. Hon kommer dessutom anställa folk som tar 
hand om allting. Det leder till att Ellie blir glad går ut och dansar med sin man (sekvens 12). 
Avsnittet avslutas med att Grayson kommer fram till Jules och kysser henne och säger att han 
ångrat sig och vill fortsätta träffa henne (sekvens 13). 

Steg 3: I det tredje steget menar författarna att man kan välja ”analyskoncept” beroende på 
vad det är man är intresserad av att undersöka. Eftersom jag är intresserad av att studera hur 
kvinnorna representeras, väljer jag narrativ och konstruktionsanalys .  

Den narrativa analysen studeras utifrån tre steg: det deskriptiva (förklara vad åskådaren kan se 
och vad som sker i berättelsen), explicita (tolka meningen i narrativet) - och implicita 
meningsinnehållet (tydliggöra det underförstådda och den dolda meningen i berättelsen samt 
ifrågasätta varför saker och ting blir presenterade på ett visst sätt) (Selby och Cowdery 1995: 
30-34, 82). 

Konstruktionsanalysen utgår ifrån: mise- en scène som lägger fokus på att synliggöra olika 
koder som till exempel, icke-verbal kommunikation dvs. karaktärernas hållning, gester, 
kroppsspråk etc. och hur klädkoder (smink, frisyr) kan tolkas.  

I detta steg kommer de utvalda sekvenserna att staplas upp och därefter kommer steg tre att 
tillämpas. 
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Narrativ	  analys	  av	  sekvens	  1	  

1)Deskriptivt meningsinnehåll:  

Den första sekvensen inleds med att Grayson och Jules precis vaknat tillsammans i hennes 
säng. Hon frågar honom om han också har varit uppe och tänkt på vad som hände mellan 
dem. Grayson hävdar dock att han inte har det eftersom han är en kille och killar gör inte 
sådant, vilket Jules förstår. Han berättar sedan för henne hur mycket hon och de andra 
vännerna betyder för honom och han vill inte förstöra vänskapen genom att dem har sex. Jules 
känner likadant och föreslår att dem inte ska ha sex fler gånger med varandra. Grayson hävdar 
dock att han gärna vill ha ett förhållande med henne som inkluderar sex men inga känslor. 
Han vill alltså fortfarande vara singel och ha henne som vän men med förmåner. Jules skrattar 
lite lätt samtidigt som hon menar på att det är en dålig idé eftersom det bara kommer leda till 
att någon av dem blir sårad. Hon fortsätter med att sådana slags förhållande aldrig fungerar 
eftersom känslor blir inblandade. De är överrens om att de inte ska berätta för de övriga 
vännerna om att de har haft sex. 

2)Explicit meningsinnehåll: 

I den här sekvensen presenteras narrativets huvudtema, som under avsnittets gång ändrar 
vändpunkt men som fortfarande handlar om inställningen till deras ”förhållande”. Jules 
representerar den ”typiska” kvinnan som menar att man inte kan ha sex utan känslor medan 
Grayson har de utmärkande ”manliga dragen” som hävdar motsatsen. Hon ligger vaken hela 
natten och funderar kring vad som kommer ske härnäst. Jules är också den förstående kvinnan 
som snällt accepterar att Grayson inte gjort det eftersom han är en man. Som han själv 
uttrycker det, gör inte killar sådant. Det leder återigen till att hon intar rollen som den ”typiska 
kvinnan” som ligger vaken och tänker medan mannen ligger bredvid och sover och inte ägnar 
det en tanke. 

3)Implicit meningsinnehåll: 

Huvudtemat sätter sin prägel på resten av avsnittet och går att urskilja genom att Jules först 
menar på att det inte fungerar att vara vänner med förmåner. Hon hävdar att det inte går att ha 
sex med någon som man känner utan känslor. Det tvivel och osäkerhet som Jules har kring 
deras nya relation går att relatera till det resterande avsnittets kontext, då den ständigt 
återkommer.  

Konstruktions	  analys	  med	  utgångspunkt	  från:	  mise-‐	  en	  scène	  

Klädkoder och icke- verbal kommunikation: 

I de första sekunderna kan man se en kvinna som ligger i armarna på en man, samtidigt som 
hon ler stort och tittar snett upp mot honom. Grayson tittar ner på Jules medan de pratar med 
varandra och redan där får man en känsla av att han har övertaget i situationen. Hon ligger på 
ett sätt där hon ser ut att söka tröst och han håller om henne på ett självsäkert vis. När Jules 
talar om för Grayson varför vänner inte kan ha en sådan slags relation, skakar hon på huvudet, 
tittar uppåt och blundar en kort stund samtidigt som hon rör på sina armar. Hon vill försöka ge 
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en känsla av övertygelse och självförtroende när hon försöker få Grayson att inse det hon 
redan vet. Hennes ögon spärras upp i takt med att hennes ena hand rör sig, när hon säger att 
det är en usel idé. De uppspärrade ögonen ger tecken på rädsla för vad som kan hända samt ett 
försök att övertyga Grayson.  

Jules kläder består av en vit bh, lätt sminkning, stora örhängen samt två halsband, där det ena 
är lite längre och hänger ner över hennes byst. Håret är glansigt, lätt vågigt och utsläppt, vilket 
ger en avslappnad men elegant känsla. Grayson ser däremot mer nyvaken ut, då han har en 
svart t-shirt, skäggstubb och lätt tillrufsad frisyr. Jules ser ut att komma direkt från stylisten 
medan Grayson har en smått slarvigare look.  

Narrativ	  analys	  av	  sekvens	  4	  

1)Deskriptivt meningsinnehåll:  

Avsnittets tema fortsätter, där narratviets röda tråd visar spänningen och intrigen mellan Jules 
och Grayson när de står i hans bar och flörtar med varandra. Under tiden sitter Ellie och talar 
med Laurie och hennes dejt, där hon berättar för dem om hennes barnflicka. Hon förklarar för 
Lauries kille att hon var tvungen att sätta sitt ego åt sidan och acceptera att hon inte kan göra 
allting själv, och det var anledningen till att hon tackade ja till barnflickan. När Ellie berättar 
för killen att hon är advokat, flikar Laurie in att Ellie inte har arbetat på många år. Ellie verkar 
skämmas över det trots att hon hävdar att hon inte skäms över att ha en barnflicka trots att hon 
inte arbetar och endast har ett barn. Laurie njuter av att ha hittat Ellies ömma punkt, då hon 
anser att hon fått stå ut med Ellies påhopp under en lång tid.  

2)Explicit meningsinnehåll: 

Ellie är väldigt glad över sin barnflicka men visar inte det för Laurie och hennes kille utan 
försöker istället ursäkta - och rättfärdiga sig inför dem. Hon kan helt enkelt inte erkänna för 
dem att hon vill ha hjälp att ta hand om sin son trots att hon inte längre arbetar. Det är en 
känslig punkt för henne och det inser Laurie och drar nytta av det. Ellie skäms så pass mycket 
över det att hon försöker ljuga för sitt sällskap om att hon jobbar som advokat. Relationen 
mellan Laurie och Ellie är fortfarande spänd och intrigen visar att de har städigt dispyter med 
varandra. De njuter av att driva med varandra samtidigt som de ändå väljer att vara en del av 
varandras sällskap. 

3) Implicit meningsinnehåll: 

Ellie har tidigare arbetat men gav upp det när hon och Andy skaffade barn vilket indikerar på 
en ganska förlegad syn, där kvinnan ger upp sin karriär på grund av familjelivet. När hon bli 
påmind om det får man intrycket av att det är ett känsligt ämne för henne. Genom hennes val 
av ord, att hon var tvungen att sätta sitt ego åt sidan och acceptera att hon inte kan göra allting 
själv, tyder på att hon försöker hitta en godtagbar ursäkt. Hennes förhållande till diskussionen 
om barnflickan är genom narrativets gång splittrat, där hon å ena sidan är positiv och sedan 
negativ.  
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Konstruktions	  analys	  med	  utgångspunkt	  från:	  mise-‐	  en	  scène	  

Klädkoder och icke- verbal kommunikation: 

När Ellie berättar om barnflickan, lutar hon huvudet åt sidan och för den högra axeln och 
handen smått uppåt för att sedan lägga vänster hand på hennes bröst. Hon försöker förmedla 
hur jobbigt det var för henne att tacka ja till barnflickan men eftersom hon har så mycket att 
göra var hon helt enkelt tvungen att godta presenten. När Laurie avslöjar för hennes kille att 
Ellie inte alls jobbar så lutar hon huvudet bakåt, skrattar och pekar retfullt på Ellie. Laurie 
njuter av att se Ellie lida och är inte rädd för att visa det. Ellie har en sammanbiten och 
allvarlig min när hon hävdar att hon inte skäms över sin barmflicka. 

Ellie bär en mörkblå kofta och under den har hon en grå tunn tröja samt ett grovt halsband. 
Hennes kläder är diskreta och inte särskilt iögonfallande medan Laurie har en röd/svart 
mönstrad urringad klänning. Hennes långa blonda hår är nedsläppt med stora lockar och hon 
bär ett stort halsband samt röda markerande läppar. Lauries kläder är till skillnad från Ellies, 
väldigt markanta och framträdande. Det finns en tydlig skillnad mellan hur de två kvinnorna 
ser ut. Ellie som är äldre och hemmafru har tilldelats en alldaglig stil och Laurie har fått 
mycket färg, accessoarer, och figursydd klänning. 

Narrativ	  analys	  av	  sekvens	  5	  

1)Deskriptivt meningsinnehåll:  

Efter att Jules och Grayson ännu en gång haft sex vill Jules förklara för honom varför hon 
tycker att de ska inleda ett ”vänner med förmåner förhållande”. Avsnittet kretsar fortfarande 
kring samma tema fast i den här sekvensen har den nått en vändpunkt, då Jules ändrat åsikt 
kring deras ”förhållande”. Hon menar på att eftersom de är vänner kan de hålla det flyktigt, 
utan känslor och sex med en vän är som roligast. Hon fortsätter med att hävda att de är 
tillräckligt smarta för att inte begå samma misstag som alla andra har gjort och Grayson är 
inte sen med att hålla med henne. 

2)Explicit meningsinnehåll: 

Sekvensen inleds med att Jules återigen ligger i Graysons armar och det blir tydligt att hon har 
fått känslor för honom eftersom hon helt ändrat riktning. Hon har ett stort leende på läpparna 
samtidigt som hon berättar för honom att de borde fortsätta med deras nya relation. Hon gör 
ett försök att gå ut från hennes tidigare roll som den ”typiska” kvinnan och menar istället att 
de visst kan hålla relationen på en flyktig nivå.  

3)Implicit meningsinnehåll: 

Genom att Jules säger till Grayson att de borde fortsätta vara vänner med förmåner, ändrar 
hon sin tidigare fasta ståndpunkt. Det gör att kontexten i avsnittets narrativ förändras och 
byter riktning. Jules försöker påvisa att de visst kan ha sex med varandra utan att känslor blir 
inblandade. Det görs ett försöka att förändra bilden av henne som den ”typiska” kvinnan som 
inte kan skilja mellan sex och känslor. 
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Konstruktions	  analys	  med	  utgångspunkt	  från:	  mise-‐	  en	  scène	  

Klädkoder och icke- verbal kommunikation: 

Jules använder ett kroppsspråk där hon lutar huvudet bakåt samtidigt som hon viftar ledigt 
med sin ena hand. Hon gör gesten i samband med att tala om för Grayson varför de ska 
fortsätta vara vänner med förmåner. Hon pekar på honom på samma gång som hon ler när hon 
säger att ”det vet du” för att få hans medhåll. Hon pekar på honom ännu en gång samtidigt 
som hon lyfter på sin överläpp vilket gör att hon ser övertygad ut. När Grayson instämmer ger 
hon honom ett brett leende. 

Grayson sitter i bar överkropp och Jules har en svart bh på sig, med liknande halsband som i 
tidigare sekvens. Hon har en likadan frisyr som återigen ger en elegant känsla medan Grayson 
fortfarande ser nyvaken ut.  

Narrativ	  analys	  av	  sekvens	  7	  

1)Deskriptivt meningsinnehåll: 

Avsnittet och narrativets undertema forsätter, dvs. dispyten mellan Laurie och Ellie, där 
Laurie driver med Ellie, hennes ”jobb” och att hon har en barnflicka. Laurie skickar bilder till 
Ellie med kända, arbetande mammor för att reta henne . Då hävdar Jules att det är för elakt 
men när Laurie vill inkludera Jules i en av bilderna, ställer hon gärna upp. Ellie ljuger för sin 
barnflicka och meddelar att hon kommer komma tillbaka hem efter sitt jobb men går istället 
över till Jules. 

Grayson och Jules befinner sig återigen i hennes sovrum och Jules hävdar att hon fått en 
känsla av att de har varit ”ihop synkade” den senaste tiden. Då tittar Grayson på henne och 
menar att hon skickar ut ”förhållandesignaler”. Han fortsätter med att fråga henne om hon är 
säker på att hon klarar av den här typen av förhållande annars kan de fortfarande dra sig ur. 
De avslutar dock sekvensen med att återigen ha sex. 

2)Explicit meningsinnehåll: 

Ellie visar genom att ljuga för sin barnflicka att hon skäms över att hon har anställt henne 
även då hon inte har ett arbete att gå till. Hon har till och med bytat kläder till en mer business 
inriktad stil i syfte att lura barnflickan. Det tyder på att hon känner sig skyldig över att hon 
inte har en ”giltig anledning” att slippa ta hand om sitt barn på heltid.  

Jules fortsätter ha sex med Grayson och han kan associeras med den ”typiska” mannen som 
blir rädd när han får en känsla av att kvinnan vill bli seriös. Jules förnekar att hon har känslor 
trots att man som åskådare förstår att så inte är fallet.   

3)Implicit meningsinnehåll: 

Både huvudtemat och undertemat fortsätter och Jules visar tecken på att hon har fått starkare 
känslor för Grayson, vilket inte var särskilt oväntat. Ellie går så långt att hon till och med 



55	  
	  

byter kläder samtidigt som hon ljuger för sin barnflicka. Hon känner att hon måste hävda sig 
samtidigt som hon vill försöka rättfärdiga sitt beslut. 

Konstruktions	  analys	  med	  utgångspunkt	  från:	  mise-‐	  en	  scène	  

Klädkoder och icke- verbal kommunikation: 

När barnflickan frågar Ellie vilken tid hon kommer hem från arbetet, ger Ellie henne en sur 
och sammanbiten min som visar på hennes olust att besvara frågan. Eftersom ämnet är 
känsligt för Ellie vill hon helst undvika det men tvingas svara, så därför ljuger hon. 

När Jules och Grayson talar med varandra, har hon ett stort leende på läpparna samtidigt som 
hon lutar huvudet bakåt och tittar på honom med intensiva ögon. Hon ser förälskad ut och när 
Grayson frågar om hon klarar av deras nya relation, tittar hon på honom med ett brett leende. I 
samma stund skakar hon lätt på sitt huvud för att visa att hon visst klarar av det.  

Jules har på sig en kort svart/blå åtsittande klänning där man tydligt kan se hennes konturer. 
Hon bär samma halsband och örhängen som tidigare och håret är nedsläppt, sminket är 
diskret. Ellie har en grå kavaj med matchande kostymbyxor till med en ljus topp undertill 
samt en brun portfölj. Hennes utstyrsel skiljer sig från tidigare sekvenser där hon nu ser 
betydligt mer ”business” och elegant ut.  

Narrativ	  analys	  av	  sekvens	  12	  

1)Deskriptivt meningsinnehåll: 

Laurie befinner sig i den här sekvensen i Ellies soffa när hon kommer hem för att hon vill be 
henne om ursäkt angående hennes barnflicka. Avsnittets och narrativets undertema och intrig 
ändras då hon ber om ursäkt samt när Laurie erkänner för Ellie att livet som hon lever är en 
dröm för henne. Hon menar vidare att Ellie har allt, ett fantastiskt hus, en underbar familj, 
lyxiga damkläder och Laurie vill också ha det livet. Hon vill inte ha Jules liv eftersom hon 
jobbar alldeles för mycket. Avslutningsvis säger Laurie att om hon någonsin gifter sig och får 
barn, kommer hon sluta arbeta och anställa personer som tar hand om allting. Ellie blir glad 
över samtalet och sekvensen avslutas med att hennes man kommer springandes i en kostym 
med en klänning i handen och skriker att de ska gå ut.  

2)Explicit meningsinnehåll: 

Ellie är beroende av Lauries ursäkt angående barnflickan för att återanställa henne och sedan 
gå ut med sin man. Hon får då bekräftelse på att det är accepterat för en kvinna som inte 
arbetar, med ett barn, att ha en barnflicka. Vidare menar Laurie vad hon anser vara ett perfekt 
liv, nämligen ett fint hus, familj och lyxiga kläder och inte som Jules liv. Hennes tanke kring 
arbetande mammor är också något förlegad, där hon anser att hon själv kommer sluta med sitt 
jobb så fort hon får barn. Relationen mellan de två karaktärerna förändras i sekvensen, där de 
har ett ärligt samtal utan att smutskasta varandra.  

3)Implicit meningsinnehåll: 
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Både Laurie och Ellie har en konservativ syn på föräldraskapet men det verkar snarare bero på 
grund av lathet som ingen av dem vill arbeta, än för att de vill vara hemma med barnet. Laurie 
tenderar att endast ha två olika syner på vad ett framgångsrikt och lyckligt liv innebär. Det ena 
består av att arbeta ihjäl sig och vara singel (Jules liv) eller att inte arbeta, vara gift och ha 
barn samt anställa en barnflicka (Ellies liv). Det verkar inte finnas något alternativ som finns 
mellan dem. Synen på ”arbetande mammor” är det som förenar Laurie och Ellie i narrativet 
och gör att de till slut har ett vänligt samtal med varandra. Deras tillmötesgående strider mot 
det övriga avsnittets kontext, där de tidigare bara haft otrevliga dispyter med varandra.  

Konstruktions	  analys	  med	  utgångspunkt	  från:	  mise-‐	  en	  scène	  

Klädkoder och icke- verbal kommunikation: 

Laurie ger en blick där ögonen tittar lite snett uppåt, på ett drömmande vis. Hon lyfter på ena 
ögonbrynet när hon berättar för Ellie att hon är Lauries hjälte vilket gör att Ellie ger henne en 
skeptisk blick. Laurie fortsätter med att titta uppåt och sedan titta sig omkring medan hon 
lyfter på armarna, det gör hon medan hon säger att Ellie har allting. Laurie spärrar upp ögonen 
när hon talar om Ellies lyxiga damkläder vilket gör att Ellie ser lite osäker och vilsen ut. 
Laurie forsätter med att berätta för Ellie att hon inte vill ha Jules liv. Medan hon gör det, ger 
hon ett missnöjt ansiktsuttryck samtidigt som hon höjer på ena ögonbrynet. Ellie tittar nedåt 
med sammanbitna läppar och försöker tacka Laurie. 

Laurie bär en röd/grå mönstrad tunika med ett par svarta byxor under, tillsammans med ett 
stort halsband och stora örhängen. Hennes läppar är röda och håret är utsläppt och lockigt. 
Laurie däremot har en annan stil, en rutig flanell liknande skjorta med ett grått linne under. 
Hennes hår är också utsläppt men rakt och kort.  

Steg 4: I det sista steget kommer det ske en övergripande analys, där resultatet av de olika 

sekvenserna av det valda avsnittet kommer sammanställas för att sedan kunna ses och 

studeras som en helhet (Selby & Cowdery 1995:64–85, Samuelsson 2010:11–13). 

Övergripande	  analys	  av	  hela	  avsnittet	  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur de tre kvinnliga huvudkaraktärerna representationens i 
avsnittet och genom att ha analyserat de olika sekvenserna går olika karaktärsdrag att urskilja. 
De två olika huvudteman, spänningen och intrigen mellan Jules och Graysons nya relation 
samt Laurie som retar Ellie över sin barnflicka, fungerar som en röd tråd genom hela 
narrativet. Första sekvensen inleds med att betraktaren får syn på Jules och Grayson i säng 
med varandra. Jules är övertygad och väldigt bestämd över att vänner inte kan ha sex med 
varandra utan att någon av dem får känslor eller blir sårad. Trots det fortsätter de att flirta med 
varandra för att sedan återigen ha sex. Jules genomgår en slags förvandling i narrativet, till en 
början står hon upp för sin övertygelse för att sedan ge med sig och falla för Grayson. Efter 
andra gången som de varit intima med varandra har hon redan ändrat uppfattning och är 
istället tvärsäker på att de visst kan fortsätta vara vänner med förmåner. Hon träder ut från den 
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”typiska” kvinnliga rollen som ofta menar att man inte kan ha sex utan känslor till att anse 
raka motsatsen. Hon ändrar dock på sitt icke-verbala kroppsspråk genom att le brett mot 
honom och vifta lätt på handen för att visa att hon inte bryr sig särskilt mycket. Det skiljer sig 
från sekvensen när hon var fullt övertygad över att de inte borde inleda en sådan relation. 
Avsnittet forsätter sedan med att Jules försöker övertyga både sig själv och Ellie att hon klarar 
av att hantera sina känslor för att i slutskedet inse att det inte går. Där kliver hon tillbaka till 
rollen som den ensamma kvinnan som söker efter en man som ska älska henne.   

Jules använder ett kroppsspråk när hon talar med Grayson, där hon försöker visa en sida av 
sig själv som en självsäker och oberörd kvinna som kan hålla isär sex och känslor. Men när 
hon talar med Ellie vågar hon visa upp sin riktiga sida, där hon går tillbaka till att vara den 
kärlekslystna kvinnan som inte vill vara ensam. Jules går att urskilja som en rund karaktär, där 
hon har en varierad personlighet samtidigt som hon är öppen och levande. 

Ellie och Lauries relation består av ständiga dispyter sinsemellan där Ellie vanligtvis brukar 
ha övertaget. Laurie lyckas dock hitta Ellies ömma punkt som utgör avsnittets andra 
huvudtema eller undertema. Den röda tråden fortsätter och olika sekvenser avslöjar att Ellie 
skäms över det faktum att hon inte längre arbetar utan ägnar sin tid åt hennes och Andys hem 
och son. När Andy överraskar henne med en barnflicka blir hon väldigt glad trots att hon har 
svårt att visa det men när hon blir ifrågasatt av Laurie, visar hon upp en annan sida. Det tyder 
på att hon skäms över att hon har gett upp sitt arbete för att ta hand om sitt barn, men känner 
ändå ett behov av att ha en barnflicka. Ellie har blivit tilldelad de karaktärsdrag som visar en 
stark, smart och nästintill känslokall kvinna vilket står i kontrast till att hon kan ses som 
”mjuk” eftersom hon gett upp sin karriär för att stanna hemma med hennes son. Hennes 
agerande är något förutsägbart samt att hon tilldelats några dominerande egenskaper, vilket 
tyder på att hon är en platt karaktär. När Laurie retar henne för barnflickan hävdar Ellie att 
hon var tvungen att sätta sitt ego åt sidan och ta emot barnflickan. Hon gör då ett försök att 
rättfärdiga och ursäkta beslutet men Laurie ser igenom henne. Det krävs en ursäkt och en 
”tillåtelse” från Laurie för att Ellie ska återanställa barnflickan, vilket tyder på att hon 
behövde få en bekräftelse.  

Laurie skiljer sig på många sätt från Ellie både personlighet - och utseendemässigt, där hon 
blivit tilldelad karaktärsdrag som tyder på att hon både är yngre och lite av en” push over”. 
Hennes personlighetsdrag visar att hon, precis som Ellie agerar mestadels förutsägbart vilket 
gör att hon också är en platt karaktär. Dock tenderar hon att vara mer öppen än Ellie eftersom 
hon är villig att förändra både sig själv och sin ståndpunkt. Det är först när hon hittar Ellies 
känsliga punkt som hon till slut får ett övertag som sedan följer med i narrativets gång. Hon 
delar dock samma förlegade syn som Ellie när hon hävdar att hon också tänker sluta sitt 
arbete när hon får barn och gifter sig. Det är det synsättet som gör att de möter varandra och 
åter blir sams. Vidare tenderar hon att bara ha två olika slags syn på hur man kan leva sitt liv 
som en mamma, antingen jobba ihjäl sig som Jules eller skaffa en barnflicka som Ellie. En 
intressant synvinkel är att hon refererar till Jules som en hårt arbetande kvinna men under 
avsnittets gång ser man inget som tyder på det. Jules spenderar mest sin tid på att fundera och 
fantisera kring Grayson och umgås med sina vänner.  
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