
Grodor och prinsar:
vem är vem i såpans

underbara värld?
en studie av arketypen och dess funktion i såpan

Lunds
universitet
MKV 203:3
HT-01

Kajsa Blum
Emelie Nilsson
Jessica Sandberg

Handledare:
Peter Dahlgren

Ingrid Höjerback



1

Innehållsförteckning
1. Inledning............................................................................................................................ 3

1.1 Syfte ......................................................................................................................................................................3
1.2 Problemområde och delfrågor .........................................................................................................................4

2. Metod ................................................................................................................................ 4
2.1 Urval och avgränsningar....................................................................................................................................4
2.2 Hermeneutiken ...................................................................................................................................................5

2.2.1 Kritik.............................................................................................................................................................6
2.3 Induktion .............................................................................................................................................................7
2.4 Kvalitativ analys..................................................................................................................................................7

2.4.1 Kritik.............................................................................................................................................................8
2.4.2 Innehållsanalys .................................................................................................................................................8
2.5 Komparativ analys..............................................................................................................................................9
Tidigare forskning.....................................................................................................................................................9

3. En begreppsdefinition.......................................................................................................10
3.1 Vad är såpor?.....................................................................................................................................................10

3.1.1 Historik.......................................................................................................................................................11
3.1.2 Traditionella vs moderna såpor..............................................................................................................14
3.1.3 Daytime, Primetime och Nighttime soap .............................................................................................15

3.2 Vad är inte såpor?.............................................................................................................................................15
3.3. Dramaturgi .......................................................................................................................................................16

3.3.1 Parallella handlingar..................................................................................................................................17
3.4 Intelligens...........................................................................................................................................................19

3.4.1 Gardner och de sju intelligenserna.........................................................................................................19
3.5 Semiotiken .........................................................................................................................................................22

3.5.1 Tecknets uppbyggnad ..............................................................................................................................22
3.5.2 Koder..........................................................................................................................................................23
3.5.3 Paradigmatiska strukturer ........................................................................................................................25

3.6 Agency................................................................................................................................................................25
3.7 Kulturella skillnader .........................................................................................................................................26

3.7.1Maktdistans .................................................................................................................................................26
3.7.2 Kollektivism vs individualism.................................................................................................................27
3.7.3 Kvinnlighet vs manlighet.........................................................................................................................27
3.7.4 Osäkerhetsundvikande.............................................................................................................................28
3.7.5 USA, Sverige och kulturella skillnader ..................................................................................................28

3.8 Stereotyper.........................................................................................................................................................29
3.9 Arketyper ...........................................................................................................................................................30

3.9.1 Såpans arketyper .......................................................................................................................................30
4. Resultatbeskrivning ..........................................................................................................33

4.1 Prinsessan ..........................................................................................................................................................33
4.2 Prinsen................................................................................................................................................................34
4.3 Den goda modern ............................................................................................................................................35
4.4 Patriarken...........................................................................................................................................................35



2

4.5 Häxan .................................................................................................................................................................36
4.6 Den unge slarvern ............................................................................................................................................37
4.7 Svinpälsen ..........................................................................................................................................................38
4.8 Snällisen .............................................................................................................................................................39
4.9 Fortet ..................................................................................................................................................................40

5. En komparativ analys ....................................................................................................................................42
5.1 Prinssesan ..........................................................................................................................................................42
5.2 Prinsen................................................................................................................................................................43
5.3 Den goda modern ............................................................................................................................................43
5.4 Patriarken...........................................................................................................................................................46
5.5 Häxan .................................................................................................................................................................47
5.6 Den unge slarvern ............................................................................................................................................49
5.7 Snällisen .............................................................................................................................................................50
5.8 Fortet ..................................................................................................................................................................51

6. Diskussion........................................................................................................................52
6.1 Arketyper ...........................................................................................................................................................52
6.2 Intelligens...........................................................................................................................................................55
6.3 Vilka funktioner har då såpans arketyper?....................................................................................................56

7. Referenslista ....................................................................................................................57
7.1 Litteratur ............................................................................................................................................................57
7.2 Såpor...................................................................................................................................................................58
7.3 Rapporter...........................................................................................................................................................58
7.4 Tidningar............................................................................................................................................................58

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4



3

Varför är den goda dum- varför är den kloka ond- varför är världen en trasa? Almquist

1. INLEDNING

TV har i det moderna samhället kommit att uppta allt större del i människors vardagsliv.
De senaste åren har en explosion av nya kanaler resulterat i att programutbudet ökat:
pratshower, frågesporter, dokusåpor, och inte minst såpoperor. Såpoperorna utgör en
betydande del av utbudet i programtablån. I alla fall hos kabel- och satellitkanalerna.
Tidigare har de såpor som sänts främst varit producerade i utlandet: utbudet av
amerikanska och australiensiska såpor har dominerat marknaden. Men sedan några år
tillbaka har även de svenska producenterna vaknat och utvecklat svenska motsvarigheter
till de amerikanska och australiensiska såporna.

Intresset för såpor har funnits länge, och vissa av oss (författarna) har följt ett antal av
dessa under en ganska lång period. Vi är i gott sällskap med miljontals andra människor
som, liksom vi, bänkat sig framför TVn dag efter dag, år efter år för att beskåda dessa
dramatiska skådespel. Vad är det som gör att människor fascineras så av såpor? Kan det
vara den spännande intrigen eller den intressanta handlingen? Eller är det rentav miljöerna
och de vackra människorna som lockar? Verklighetsflykt? Brist på fritidsintressen? Hur
som helst vet vi att vi är många som är överens om att handlingen i såporna är enkel,
saknar olika dimensioner och har en intrig som endast är lindrigt originell eller
oförutsägbar. Att skådespelarinsatserna i många fall kritiseras för att vara mediokra och
föga imponerande är en allmänt förekommande uppfattning. Dessutom upplevs
karaktärerna som platta och okomplicerade. Man frågar sig vad det då är som utövar en
sådan dragningskraft på publiken att den inte kan slita sig från TV-apparaterna. Det måste
finnas ett framgångsrecept för hur man skapar en såpa som fungerar världen över (som vi
inte känner till). Fördomarna mot såporna är många, och den främsta kritiken menar att
de till och med är fördummande. Många är vi som följer såporna i smyg…

Vi föreställer oss att det finns ett berättargrepp inom såpagenren som fungerar
internationellt. Varför skulle såporna annars vara så lika? Stereotyper verkar produceras
enligt löpande bandteknik, vilket inger oss med en känsla av att det finns en bestämd mall
för hur dramat är uppbyggt och för hur de karaktärer som förekommer i såporna ska vara.
Är det så att vissa egenskaper hos såpakaraktärerna hör ihop? Varför är annars den goda
alltid dum, och den onda alltid intelligent? Och är det verkligen så?

Det finns många aspekter inom ämnet såpor som vore fascinerande att undersöka,
men vårt intresse har fallit på den eventuella förekomsten av arketyper och deras
funktioner, samt gestaltandet av olika typer av intelligens. Vi är också medvetna om att det
föreligger skillnader mellan såpor producerade i olika länder, varför vi också vill studera
dessa kulturella skillnader och på vilket sätt de tar sig uttryck.

1.1 Syfte
Syftet med denna C-uppsats är att studera såpoperor och dess arketyper. Vi har valt att

lägga fokus på gestaltsaltningen av arketyper och vilken dramaturgisk funktion arketyperna
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eventuellt har. Därefter kommer vi att analysera hur intelligens framställs i såpor, samt
vilka typer av intelligens som är vanligast förekommande. Vi har valt ut två såpoperor som
är producerade i olika länder. Dels den amerikanska såpan Glamour (the Bold and the
Beautiful) och dels den svenskproducerade Skilda världar. Vår avsikt är att genom
textanalys studera dessa två såpor kvalitativt. Vi avser också att genomföra en komparativ
analys, för att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns mellan karaktärer inom
varje arketyp och vilka kulturella skillnader som finns mellan svensk- och
amerikanskproducerade såpor.

1.2 Problemområde och delfrågor
Går det känna igen de klassiska arketyperna, frekventa i såväl myter som sagor, i en så
modern företeelse som såpoperor? Göran Everdahl svarar ja på den frågan och
pressenterar en förteckning över ett antal i sin bok Tvål! (1998) (se nedan).

Om problemområdet är det område inom vilket man kan hitta något problematiskt att
undersöka, är såpan och dess karaktärer vårt område, och arketyperna problemet. Utifrån
detta har vi formulerat ett antagande byggt på Göran Everdahls resonemang om
förekomsten av arketyper i såpor. Våra grundläggande antaganden blir alltså att det finns
arketyper i såpor och att de fyller vissa funktioner. För att klargöra vilka dessa funktioner
är ska vi försöka besvara följande delfrågor:

•  Vilka arketyper finns representerade i våra såpor?
•  Vilken betydelse har arketyperna för våra såpors dramaturgi?
•  Hur framställs karaktärerna i Skilda Världar respektive Glamour?
•  Skiljer sig framställningen av karaktärer, arketyper och intelligenstyper mellan de olika

såporna?
•  Vilka likheter eller skillnader finns det i framställningen av karaktärerna inom en

arketyp med avseende på kultur och intelligenstyper?

2. METOD

2.1 Urval och avgränsningar

Vi har valt att analysera en svensk och en amerikansk såpa. Att svenska Skilda Världar är
producerad för primetime och amerikanska Glamour för daytime ser vi som en tillgång. Vi
kan titta på kulturella skillnader hos de båda såporna men även hur de skiljer sig i tempo,
handlingar och karaktärer.

Våra två utvalda såpor skiljer sig åt i vissa avseenden och detta får följden att de riktar
sig till lite olika målgrupper. Glamour är en traditionell såpa som, liksom sina föregångare,
riktar sig till medelålders kvinnor men som självklart, med TVs utveckling, har fått en
bredare publik. Skilda Världar är en varjedagsåpa som, producerad för primetime. Den har
ett snabbare tempo och riktar sig därför till en yngre publik.

Handlingen i både Glamour och Skilda Världar kretsar kring två rivaliserande familjer
och deras företag. Familjerna är rivaler både i kärlek och i affärer. I båda såporna är
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familjernas modeföretag viktiga för handlingen, även om fokus läggs på
familjerelationerna. Vi har valt att i vår analys utgå från de båda huvudfamiljerna i vardera
såpa då deras likheter och skillnader med varandras motsvarigheter i respektive såpa kan
utgöra en intressant analys.

Vi kommer att studera 14 avsnitt av respektive såpopera då vi anser antalet vara
tillräckligt för att få en representativ grund för en analys av karaktärerna.

Vi kommer att titta på hur karaktärerna presenteras och därefter ta ut nyckelscener
som är typiska för karaktären. Tyngdpunkten ligger på Skilda Världar och Glamour
används som en måttstock för våra resultat.

I våra båda såpor kommer vi att försöka urskilja olika arketyper och titta på deras
funktion i såpans relationer. Vi har valt att titta på arketyper då vi anser detta vara en
intressant företeelse i såpor.

Avsnitten är inte från samma tidsperiod men detta anser vi inte vara något problem då
vi avser att urskilja arketyper som är tidlösa.

Vi är medvetna om att Skilda Världar från början är en australiensisk såpa. Vi ser inte
detta som ett hinder för vår analys då svenska Skilda Världar är producerat av en svensk
producent (se bilaga 3) på uppdrag av TV4 och har bearbetas och försvenskats för att
anpassas till värdlandets kultur. (Everdahl, 1998)

2.2 Hermeneutiken
Hermeneutiken har sina rötter i 1600-talets bibeltolkningstradition. Under 1800-talet kom
den att utvecklas till att även tolka ickereligiösa texter. Ordet hermeneutik syftar på
förmågan att tolka eller klargöra saker. Denna forskningstradition är en metod att avslöja
meningen i en text genom att gå in i den (Berger, 1995). En medietext, som är det vi
kommer att behandla i denna uppsats, kan bestå av visuella eller auditiva intryck. Dessa
kan utgöras av till exempel TV-program, tryckta skrifter eller mänskligt tal.
Hermeneutikens uppgift är alltså att tolka texter, och syftet är att vinna en giltig och
gemensam förståelse av en texts mening. En definition av hermeneutiken lyder:

"hermeneutiken som humanvetenskap studerar objektiveringarna av mänsklig kulturell
verksamhet som texter för att genom tolkning av dem blottlägga den avsedda eller
uttryckta meningen, för att upprätta en gemensam förståelse eller möjligen till och med
samförstånd, och allmänt i syfte att förmedla traditioner så att mänsklighetens historiska
dialog ska fortsätta och fördjupas."(Kvale, 1997:50)

Hermeneutiker bedriver forskning av "förstående" slag (Thurén, 1991). Texter betraktas
som en egen värld, och meningen med den hermeneutiska tolkningen är att uppleva denna
värld snarare än att lära känna den genom intellektuella operationer. Fokus inom
hermeneutiken är alltså själva texten och inte de metoder som används för att tolka den.
En text anses inte ha endast en allmängiltig tolkning, utan kan ses utifrån flera olika
perspektiv. Detta eftersom en forskare alltid har en kontextuell bindning, det vill säga en
ideologisk eller politisk bakgrund (Thurén, 1991). Ett centralt begrepp inom
hermeneutiken är därmed förförståelse. Förförståelsen är ett verktyg för tolkningen av ett
forskningsobjekt och avser de tankar, intryck och känslor som forskaren har. Detta
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innebär att tolkningen antar ett subjektivt perspektiv. Det subjektiva tolkningssättet
innebär dock inte att människor endast uppfattar omvärlden genom sina sinnen, utan även
genom att ha blivit socialiserade eller skolade in i ett visst samhälle, där verkligheten
uppfattas på ett sätt som överensstämmer med detta samhälles kultur. Det påverkas med
andra ord ofta av värderingar. Tolkningsresultatet är därmed kulturrelaterat.

Inom hermeneutiken anses delarna vara av lika stor betydelse som helheten. Därför
ställs helheten i relation till delarna i tolkningsprocessen, med en större förståelse för
forskningsobjektet som ett resultat av detta.

I en hermeneutisk undersökning finns inte någon given utgångspunkt eller slutresultat.
Gammal kunskap tenderar att revideras vid nya erfarenheter, varpå nya uppfattningar
bildas. Detta brukar kallas den hermeneutiska cirkeln. Gammal kunskap omvärderas och
omprövas, vilket i sin tur generar ny kunskap.

2.2.1 Kritik
Den kritik som riktats mot hermeneutiken härstammar främst från positivistiskt håll. Den
positivistiska vetenskapstraditionen har sina rötter inom naturvetenskapen, och syftar till
att bygga vetenskapliga teorier på positiv kunskap. Med detta menas att de teorier som
positivistiska traditioner vilar på måste vara underbyggda av säkra fakta, där det absolut
inte föreligger några risker för att osanning eller felaktigheter smugit sig in i materialet. På
denna säkra grund kan man sedan bygga upp vetenskapen (Thurén, 1991). Herme menar
att enligt positivismen finns det två källor till kunskap. Dessa två källor är empiri och
logik. Alla påståenden och iakttagelser som görs ska granskas med kritiska glasögon och
endast stödjas på sådana fakta som kan säkerställas med största möjliga precision. Därefter
ska dessa fakta analyseras enligt logiska metoder för att man sedan ska kunna dra slutsatser
om dem. De ska vara kvantifierbara samt vara möjliga att behandla med statistiska
metoder.

Vi kan se tydliga skillnader mellan de positivistiska och hermeneutiska
forskningstraditionerna. Bland annat menar positivisterna att helhetsperspektivet genom
studiet av separata delar riskerar att gå förlorat, samt att metodens förutsättningar för att
tolka och förstå på djupet är bristfälliga. Den positivistiska kritiken påstår också att
undersökningsmetoder av hermeneutiskt slag begränsar forskningen till att ställa frågor
som man vet att man klarar av att svara på, vilket betyder att viktiga aspekter av innehållet
och dess betydelse går förlorat. De menar att undersökningen är vinklad och genomförd
på ett sådant sätt att man kanske inte får fram ett resultat som är särskilt relevant.

Som vi tidigare skrivit avser vi inte att undersöka såpornas samtliga beståndsdelar. För
att kunna studera såpor måste vi dessutom ta del av innehållet i dem. Efter att ha gått
igenom alla avsnitten av våra såpor ett antal gånger har vi bildat oss en uppfattning om
såpornas uppbyggnad och innehåll, samt har därefter valt ut vissa delar som på ett tydligt
sätt illustrerar det vi vill undersöka: arketyper och intelligens. Vi gör inte anspråk på att vår
undersökning ska vara universellt gällande eftersom vi endast studerat två såpor i det
enorma utbud som finns att tillgå. Några generaliseringar kan vi alltså inte göra. I en studie
av det här slaget hade det varit svårt att gå tillväga på ett annat sätt än det vi valt, eftersom
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den till stor del är baserad på tolkning och analys av ett urval. Vi har styckat upp såporna i
mindre beståndsdelar för att göra arbetet mer överskådligt. Därefter har vi genomfört en
empirisk undersökning som är lutad mot ett teoretiskt underlag för att stödja våra
påståenden. Naturligtvis inser vi att det hermeneutiska forskningsperspektivet har sina
begränsningar och att vårt resultatet delvis är färgat av våra egna värderingar och åsikter.
Detta är oundvikligt, men som vi tidigare skrivit är meningen med undersökningen att
undersöka två såpor och jämföra dessa utifrån de förutsättningar som en hermeneutisk
undersökning ger och som vi beskrivit ovan.

2.3 Induktion
Då vi ämnar undersöka förekomsten av arketyper och deras dramaturgiska funktion i två
olika såpor, kommer vi i analysen av dessa att använda oss av ett induktivt tolkningssätt.

Vi kommer förhoppningsvis att utifrån vår insamlade fakta om såporna bekräfta eller
förkasta vår hypotes med hjälp av Göran Everdahls definitioner av arketyper. Eftersom
vår studie är baserad på empiri kan vi inte utifrån detta dra generella slutsatser som är
allmänt gällande. Den induktiva metoden kan aldrig uppnå absolut säkerhet (Thurén,
1991). Det är heller inte vår avsikt att genomföra en undersökning vars resultat är tänkt att
tolkas som allmängiltigt.

2.4 Kvalitativ analys
Vi kommer i den här C-uppsatsen att använda oss av kvalitativa metoder för att analysera
arketyper och deras funktion i såporna. Den kvalitativa analysen stammar ur ett
naturalistiskt forskningsparadigm, vilket innebär att man arbetar utifrån en uppsättning
grundsatser som förutsätter att verkligheten har skiftande dimensioner. Den kvalitativa
forskningen inriktas på samspelet mellan saker och ting och individen ses som en unik
källa till information. En kvalitativ undersökning kan ofta kombineras med en kvantitativ.
(Kvantitativa analyser har även kvalitativa drag, eftersom de kräver någon form av
tolkning för att fylla en funktion). En kvalitativ undersökning beskriver egenskaper eller
kvaliteter. Både funktionella och strukturella (Hellspong, 2001).

Att definiera begreppet kvalitativ har visat sig vara en svår uppgift, då denna typ av
undersökningsmetod uppfattas olika av olika forskare. Detta betyder att det finns ett antal
olika definitioner att välja mellan. Vi har utgått från den definition som presenteras av Ely
(m fl, 1993:11).

 "…´kvalitativ´ innebär att man direkt ägnar sig åt erfarenheter så som de ´upplevts´
eller ´känts´ eller ´genomgåtts´… Kvalitativ forskning har därmed målet att uppfatta
sina undersökningsdeltagares upplevelser så nära som möjligt sådana som de upplevts
eller känts."

Denna definition kan förtydligas genom Sherman och Webbs (hos Ely m fl, 1993:10)
analys av ledande kvalitativa forskares definitioner. Deras analys resulterade i fem
kännetecken som är gemensamma för många olika typer av kvalitativ forskning.

•  Händelser kan bara uppfattas rätt om de ses i sina sammanhang. Därför gör kvalitativa
forskare djupdykningar i miljöer och sammanhang.
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•  Undersökningssammanhangen är inte konstruerade, de är naturliga. Inget är
förutbestämt eller givet. Frågeställningar utvecklas under forskandets gång.

•  Kvalitativa forskare vill att de som undersöks ska tala för sig själva för att deras
perspektiv ska framgå av ord och handlingar. Därför är kvalitativ forskning en
samspelsprocess där de undersökta personerna (eller som i vårt fall: såpoperorna)
undervisar forskaren om sitt liv.

•  Kvalitativa forskare betraktar upplevelsen som en helhet och inte som skilda variabler.
Den kvalitativa forskningens mål är att uppfatta upplevandet som en helhet.

•  Kvalitativa metoder är metoder som stämmer överens med ovan gjorda påståenden.
Det finns ingen enda allmängiltig metod.

Kvalitativ forskning ses som en process, eller som ett kretslopp. Ny data kan bidra till att
nya frågor och svar uppstår, som i sin tur kan leda till att forskningen ändrar inriktning
och tar sig in på andra vägar som man tidigare inte förväntat (Spradley hos Ely, 1993).
Undersökningen har, som vi tidigare nämnt, ingen bestämt förlopp. Forskare som arbetar
kvalitativt deltar själva i datainsamlingen, och på ett sådant sätt att de befinner sig i den
sociala verklighet som ska studeras. Detta möjliggör intuitiv förståelse och teoretisk
"kodning" av data, vilket leder till formandet av hypoteser. Dessa kan som i det fortsatta
datainsamlandet stegvis bekräftas och stärkas eller justeras. På det viset kommer man till
en punkt då ytterligare data inte behövs eftersom de inte tycks ändra den teori eller det
teorifragment man i den kontinuerliga insamlings- och analysprocessen kommit fram till
(Rosengren & Arvidsson, 1997).

2.4.1 Kritik

Vi är naturligtvis medvetna om den kvalitativa metodens begränsningar och om kritiken
som riktats mot den. Denna kritik menar att forskare som förlitar sig på kvalitativa
metoder, alltså observation och lyssnande, är så upptagna av just att lyssna och observera
att de går miste om annan information de behöver eftersom de är så fokuserade på att leta
efter relevant data. Detta problem motverkas dock genom ett balanserat förhållande
mellan deltagande och forskande (Ely, 1993). Den här uppsatsen baseras till stor del på
våra egna iakttagelser. Dock vilar våra iakttagelser såväl som slutsatser på en teoretisk
grund, vilket innebär att uppsatsen under de förutsättningar vi givit den uppfyller sitt syfte.

2.4.2 Innehållsanalys
Innehållsanalysen har sina rötter i 30-talets USA, där den växte fram som en teknik för att
föra löpande statistik över massmediernas innehåll och förändringar samt deras makt att
påverka mediekonsumenternas attityder (Ekström & Larsson, 2000). Berelsons definition
av begreppet innehållsanalys lyder: "Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva,
systematiska och kvantitativa beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll ( Ekström och
Larsson, 2000: 113)."

Innehållsanalysen betecknas som en teknik för att beskriva texter (se avsnittet om
semiotik nedan). En något mer utvidgad definition än den ovan nämnda har formulerats
av Stone m fl. De ser innehållsanalysen som en teknik för att "med utgångspunkt i ett i regel
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skriftligt meddelande dra slutsatser om orsaker till och verkan av meddelandet (Rosengren och Arvidsson,
1997:221)."

Det finns två typer av innehållsanalys: kvantitativ och kvalitativ. Innehållsanalysen kan
även sägas ha två olika sätt att studera innehållet i massmedia. Det ena sättet omfattar
studier som vill förklara innehållet utifrån bakomliggande faktorer som påverkar detta. Det
andra perspektivet utgår däremot från själva medieinnehållet, och dess syfte är att belysa
hur detta kan påverka individer och samhälle (Ekström och Larsson, 2000). I vår
undersökning vill vi se hur mediet (i detta fallet såpor) framställer egenskaper, vilket
innebär att vi valt det första sättet att analysera på.

2.5 Komparativ analys
Vid beskrivningen av en text jämför man ofta denna med en annan text. När man ser på
två eller flera texter är det möjligt att avgöra hur lika eller olika de är. Den komparativa
innehållsanalysens syfte är alltså att jämföra olika texter för att undersöka likheter,
skillnader eller för att beskriva påverkan mellan dem (Hellspong, 2001). Det är möjligt att
jämföra vilka texter som helst för att se vad som skiljer respektive förenar, men ofta går
det att få ut mer av jämförelsen om det finns något samband mellan valen.

I en komparativ analys kan texter jämföras utifrån sammanhang, innehåll, språk, social
ton, stil och samband. Sammanhanget syftar till att jämföra materialets yttre förutsättningar,
såsom funktioner, målgrupper, samspel med andra texter, kulturbakgrund samt vilka
medier som för ut dem. Innehållet analyserar vad som skiljer texterna innehållsligt. Vilka
teman de tar upp samt vilka perspektiv de anlägger. Språket jämför hur texterna skiljer sig
åt språkligt - formellt. De jämför bland annat ordförråd och meningsbyggnad samt
texternas komposition. Social ton analyserar vad som skiljer och förenar texterna socialt.
Till exempel vilka attityder och värderingar som kan urskiljas. Stilen analyserar hur texterna
skiljer sig från varandra. Den kan till exempel analysera om texten är formell eller
informell, abstrakt eller konkret, och så vidare. Samband jämför om de olika texterna har
något inflytande på varandra. Både direkt eller via litterära traditioner (Hellspong, 2001).

Tidigare forskning
Medieforskningen har sedan 1950-talet till 1980-talet främst utförts utifrån
samhällsvetenskapligt orienterade perspektiv. Inspirationen till dessa studier kom från
amerikanskt håll och utgjordes mest av surveyundersökningar och behaviouristiskt
inspirerade laboratorieexperiment. I början rörde det sig till största delen om
marknadsundersökningar, men så småningom övergick de till att alltmer handla om
massmediers effekt på användarna samt om relevant samhällsdebatt. Därefter kom den
kvalitativa forskningen att handla om innehållsanalyser där man såg mediebudskapet som
en text. Senare studier har kommit att granska medierna ur ett användarperspektiv
(cultural studies-traditionen). Inom detta forskningsperspektiv studeras kontexten kring
medieanvändaren samt den vardagliga användningen av mediet.

De studier av såpor som gjorts har främst handlat om att analysera dessa ur ett
genusperspektiv. Utgångspunkten har varit  tittarnas intryck av såporna. Det finns två
olika genusteoretiska huvudinriktningar inom den internationella feministiska forskningen
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om TV-serier. Dels det forskarperspektiv som främst kritiserar såporna ur ett moraliskt
perspektiv där de förkastar dessa, och dels kulturstudier av såpor ur ett
receptionsperspektiv (Lilliequist, 2000).

3. EN BEGREPPSDEFINITION

Man bör rimligen starta det teoretiska arbetet med det som står närmast
undersökningsobjektet/"verkligheten", nämligen begreppen, och sedan försöka skapa
vad man brukar kalla en begreppsapparat, en samling någorlunda definierade begrepp.
Nästa steg blir att försöka antyda relationerna mellan begreppen. En begreppsapparat
med relationerna lite preliminärt angivna brukar man kalla en referensram (Rosengren &
Arvidsson, 1997:27)

Begreppet teori  betyder ungefär desamma som antagande eller hypotes. Teorin kan ses som
ett system av teser eller satser som på något sätt är logiskt relaterade till varandra. Dessa
består i sin tur av begrepp som är satta i relation till varandra. Begreppet kan sägas vara
det gemensamma som binder samman det generella hos ett antal fenomen (Rosengren &
Arvidsson, 1997:27). En teori består alltså av en sammanhängande helhet, vilken kan
förklaras med en så stor mängd av existerande data som möjligt. Patel och Davidsson
(1994:20) definierar begreppet teori som

"…ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en bild av en
företeelse. Den uttalar sig om hur begreppen är relaterade till varandra så att det går att
förklara och förutsäga företeelsen eller förstå innebörden av den." (Patel & Davidsson
1994.20)

3.1 Vad är såpor?
lexikon

Tvålopera: TV-serie med banal och insmickrande handling ofta av melodramatiskt slag:
reklamintressena krävde fler tvåloperor

Göran Everdahl (1998) menar att tvålopera är oavslutad tevedramatik. en serie vars
huvudhistoria kan delas upp i många mindre som går in i varandra och aldrig avslutas
samtidigt. Sitcoms och deckare består däremot nästan alltid av avslutade självständiga
historier, även om vissa handlingar kan sträcka sig över flera avsnitt. Dessa räknas därför
inte som såpor, även om också såpor kan innehålla komiska inslag likaväl som mordgåtor:
huvudsaken är att intrigen i centrum är en evighetsmaskin. Göran Everdahl (1998)
beskriver vidare tvålopera som

”Melodram utan krusiduller, raka rör, inga konstigheter. Eller rättare sagt massor av
konstigheter, intrigmässigt sett –men efter en strikt mall, med få miljöer, snål budget
och ett skoningslöst fem-dagar-i-veckan, 52-veckor-om-året-schema.”
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En tvålopera är berättarkonstens vita haj, ett väsen konstruerat för att inte stå stilla utan
ständigt vara i rörelse. I samma ögonblick som den stannar dör den. Något som lustigt
nog gör såpagenren både ovanligt vardagsrealistisk (våra egna liv erbjuder heller inga
välordnade slut) och avantgardistisk (ett drama utan första och sista akt –bara en mitt?
Så Beckett.). (Everdahl 1998 :10)

Christine Geraghty, som har forskat om såpor ur ett genusperspektiv, beskriver såpoperor
som TV-serier med särskilda teman som har ett speciellt förhållningssätt till sina tittare.
Geraghty hävdar att detta är den TV-genre som särskilt representerar mångfald,
förändring och testande av attityder. Därför är den mycket användbar för kvinnor i deras
identitetsarbete. Tittaren erbjuds många olika identifikationsmöjligheter, eftersom såpan
befinner sig i ständig utveckling och någon slutlig lösning inte finns planerad. Såpoperan
är uppbyggd kring olika känslomässiga situationer som hela tiden förändras (Liliequist,
2000)

Liliequist skriver att såpoperan ofta slutar med en olöst fråga som tittaren får fundera
över (Liliequist, 2000:17).

Agnes Nixon hävdar i Worlds without ends, att ”a good soap opera should make ’em
laugh, make ’em cry, make ’em wait.”

Ron Simon jämför TV-serier och såpor i Worlds without end:
”The well-made classical work of fiction is conscious in its structure: exposition in the
beginning leads to a well-reasoned middle, culminating in the catharsis of the denoument.
The never-ending soap, however, is a relentless series of beginnings and middles, without
any final resolutions.”

Baserat på ovan nämnda beskrivningar av såpan har vi valt att i vår uppsats låta ordet
såpopera stå för en evighetsdramaserie med ett traditionellt ursprung. Händelserna har en
början och en mitt men aldrig ett slut. Ett såpa-avsnitt avslutas alltid med en oavslutad
händelse så att man måste titta vidare. En såpa är en följetong där folk aldrig dör, utan
försvinner mystiskt för att någon gång kunna uppstå igen, där ingen gifter sig med den de
bör och där lyckan aldrig är bestående.

3.1.1 Historik
Såpopera är ursprungligen ett amerikanskt fenomen som uppstod i radio. Idén kom först
från tvålindustrin som ville rikta sina produkter till hemmafruar (Liliequist, 2000).
Såpopera är ett försvenskat ord som kommer från ordet soap opera, där den direkta
översättningen är det numera mindre använda ordet tvålopera.

De dagligen återkommande dramaserierna i radio var en utveckling av de tecknade
serier och följetonger som tidigare bara funnits i tryckt form. Såpornas främsta syfte var
att uppmärksamma lyssnarna på diverse produkter. I andra hand kom syftet att underhålla
kvinnorna med vardagliga händelser som de kunde relatera till. Anledningen till att de blev
serier var att lyssnarna varje dag skulle lockas att sätta på radion för att höra fortsättningen
på intrigerna.

Det var det stora företaget Procter & Gamle som var först med att sända Irna Phillips
såpa Painted Dreams, 1932 i WGN radio. (Selby & Cowdery, 1995 och Worlds without end
1997)
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1947 gick 64 serier på radio och utgjorde 92% av alla sponsrade program under sändes
dagtid. Nästan hälften av alla kvinnor i USA lyssnade.

På 1950-talet introducerades såporna på TV. De två första såporna på TV var
radiosuccéerna Big Sister och Aunt Jenny’s True Life Stories. De var producerade av DuMont.
DuMont producerade även en såpa speciellt för TV, Faraway Hill som fick läggas ner efter
tre månader. Många var de såpor som fick lägga ned efter endast en kort tid i etern.
Efter några stapplande försök kom emellertid en hel rad långvarigare såpor som med tiden
rönte framgång.

Love of light och Search for tomorrow (båda 1951) blev de första daytimedramerna som
drog publik, och 1952 överförde Irna Phillips sin såpa Guiding light till TV. Serien sänds
fortfarande och är inte bara världens äldsta TV- och radioprogram, utan också världens
längsta berättelse överhuvudtaget med ungefär 18000 avsnitt bakom sig. Den visades i
Sverige under en kort period i TV3 under namnet Intrig.

Tvåloperans internationella framtid, och den första inspirationen till svenska såpor i,
hittades inte i USA:s daytimeprogram Inspirationen kom från Storbritannien, och de
började sändas på kvällstid.

Medieforskaren John Alexander säger:

I USA handlar tvåloperor traditionellt om överklassen (Glamour, Dallas, Savannah), i
England om arbetarklassen (Coronation Street, Eastenders, Brookside), i Australien om en
helvit medelklass där alla har egna hus (Grannar, Sons and daughters, Far and away). Bara vi
i Sverige vill ha allt samtidigt.

Den svenska publikens unika krav på att alla ska komma till tals är delvis en följd av
en medveten tanke från den svenska såpans galjonsfigur Peter Emanuel Falck, som med
olika medarbetare ligger bakom bland annat Varuhuset, Rederiet och Tre Kronor.

Svenska såpor hade i början svårt att slå sig fram i svensk TV och många av dem fick
läggas ner innan Varuhuset blev till som en fortsättning på Lösa förbindelser i TV1 1987. TV2
hade redan någon månad innan Varuhusets debut börjat sända såpan Goda Grannar, som till
skillnad från Varuhuset var lugn och trivsam. Efter 48 avsnitt fick Goda Grannar dock läggas
ner, då teveledningen beslutat att två såpor samtidigt var för mycket. Rederiet kom 1992
och är den såpa som har hållit sig kvar längst och som länge var den mest uppskattade
såpan. 1994 kom Rederiets första riktiga utmanare Tre Kronor som var den första svenska
vardagssåpan. Efter detta kom ett såpa-boom med Skilda Världar, Vänner och Fiender (som
började på trean men flyttade över till Kanal 5), Vita Lögner, OP7 och Hotell Seger.

Skilda Världar
Skilda Världar är en reproduktion av australiensiska Sons and Daughters. Programbolaget
Grundy, som bland annat står bakom såpan Grannar och Lyckohjulet, producerade Sons
and Daughters 1981 och serien lades ner 1987. Både i Tyskland och Sverige började
reproduktionen av såpan i respektive land sändas 1995 och pågår fortfarande.

Skilda Världar började i Sverige att produceras som en 30 minuter lång varjedagsåpa
för primetime. Nu på senare tid har den dock blivit en timma lång och sänds endast en
gång i veckan, vilket har gjort att händelseförloppet är lite snabbare och mer genomtänkt.
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Den från början australiensiska serien handlar om tvillingarna Daniel och Sandra, som
skiljs åt vid födseln och växer upp i olika familjer ovetandes om varandra. Daniel
framställs som den tuffa snygga medelklasskillen och Sandra som den söta och lite
bortskämda överklasstjejen. 20 år senare möts de och blir kära i varandra. Till att börja
med är det endast klasskillnaderna som är ett problem, men sedan uppfattar fler och fler i
omgivning deras relation och de tvingas berätta för Daniel och Sandra, som blir
förkrossade.
Sandra har vuxit upp hos familjen Bovallius med sin mamma. När Sandra var nyfödd
träffade mamma Rebecka den snälla och förmögna äldre herren Harald, som redan hade
sonen Tom (3-4 år äldre än Sandra) från ett tidigare äktenskap. Familjen Bovallius bor på
en herrgård och äger Bovalliuskoncernen, som sysslar med pappersbruk av något slag.
Rebecka har sitt modeföretag Beckasin. Sandras styvfar Harald är snäll och godtrogen och
blir trots sitt affärssinne gång på gång lurad av sonen Tom av Rebeckas kvinnliga charm
och list. Tom går i mammas fotspår och använder alla fula knep han kan komma på för att
tjäna pengar.
Daniel har vuxit upp i arbetarklassfamiljen Toivonen med pappa Matti. Daniel är en snäll
och lättlurad kille som senare i serien blir lurad i fängelse och förlorar en massa pengar på
en affär. Pappa Matti har alltid flanellskjorta och dricker folköl. Han är ofta arbetslös och
Matti har dåligt samvete för att Daniel inte vet något om sin syster och mamma. Daniel
vet att hans mamma försvann när han var liten, och Matti skäller ofta på Daniel för att
döva sitt samvete. Mamma Karin jobbar som sjuksköterska. Daniels lillebror Micke är en
snäll kille som bara vill alla väl. Han kan dock bli lite impulsiv i sina försök att hjälpa andra
och tänker inte alltid innan han handlar.  Daniels tonårstrotsiga syster Stina är tillsammans
med en av Daniels kompisar, Andreas, som av misstag dödar sin chef och hamnar i
fängelse. Till hans historia hör att han brukar anabolasteroider och börjar hota Stina, som
vägrar lämna hans sida och tänker gifta sig med honom. Andreas har en lillebror som
heter Lasse. Lasse har blivit mobbad i skolan hela sitt liv eftersom hans pappa slår honom
så han rymmer hemifrån för att bo hos Andreas.

Daniel togs sina första år hand om av en vän till pappa Matti, Lillemor, som finns med
i serien som mysig och snäll caféägarinna. Lillemor har tagit hand om problembarnet Sofie
som är en tuff, svarthårig tjej som gärna lägger sig i.

Innan Daniel och Sandra träffades var Sandra tillsammans med Lukas, en snäll kille
som vill alla väl. Han vill att Sandra ska vara lycklig och blir bara glad för hennes skull när
honslår upp förlovningen med honom och berättar att hon kanske är kär i Daniel. Senare i
serien kommer det fram att Lukas är homosexuell, så han blev egentligen bara lättad.
Lukas mamma Ylva är en modedesigner som tvingas arbeta hos Rebecka Bovallius trots
att hon tycker illa om henne. Lukas lillasyster Nora är en bortskämd storstadstjej som är
kär i Tom.

Glamour
Namnet Glamour är den svenska översättningen av ”The Bold and the Beautiful” och
skapades av paret Bell för att garantera deras söner Brad och Bill Jr TVkarriärer. Brad Bell
är fortfarande huvudförfattare för serien, som utvecklats till den största internationella
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daytime såpaframgången. I intervjuer har Brad Bell berättat att han avsiktligt försöker hålla
serien humorfri, eftersom han anser att komedi inte kan översättas –något som kan
förklara den stelhet som är ett av Glamours kännetecken.
Glamour handlar om två stridande familjer från olika sociala skikt.
Först och främst handlar Glamour om familjen Forrester som äger modeföretaget
Forrester Creations. Familjens överhuvud heter Eric Forrester och det är han som har
byggt upp företaget från grunden och på så sätt skaffat sig en stabil förmögenhet. Eric är
en trevlig, gråhårig man som är vän med alla. Han är gift med men är på väg att skilja sig
ifrån Stephanie Forrester som han fortfarande bor med i deras stora hus.

Eric och den glamorösa Stephanie har tillsammans två söner och en dotter. Ridge är
äldst i syskonskaran och den självklara Don Juan. Han har ett stort, fint kontor och lätt att
få damer. Lillebror Thorne har alltid stått i skuggan av Ridge, men har lyckats gifta sig
med hans avlagda flickvän Caroline som han vårdar ömt och är rädd att återigen förlora
till Ridge. Caroline är söt och snäll och vill Thorne väl. Dock verkar hon inte riktigt ha
glömt hans eldige broder. Yngst av syskonen är Kristen som är pappas lilla flicka. Hon är
liten, söt och naiv och har vuxit upp i en skyddad värld. Hon är förälskad i sol och våraren
Clarke Garrison som hennes mamma och Ridge har förbjudit henne att träffa. Pappa Eric
säger till henne att följa sitt hjärta så hon rymmer till Las Vegas och gifter sig med honom.

Familjen Logan kommer från lite enklare förhållanden och har fått gå i livets hårda
skola. Mamma Elisabeth blev lämnad av pappa Stephen för åtta år sedan utan en
förklaring och har på senare tid tagit upp sin gamla skolförälskelse Eric Forrester, då
Stephen oväntat dyker upp och rör upp allting igen. Elisabeth är en 50-talshemmafru i
vadlånga kjolar och tantfrisyr. Hon är kär i Eric, men vill inte såra Stephen. Detta oroar
hon sig mycket för. Äldste sonen Storm är den som fått ta över ansvaret som enda
mannen i huset. Han har tagit hand om familjen i alla år och han blir inte förtjust när
pappan dyker upp. De tre yngre systrarna däremot blir väldigt glada över att få pappa
tillbaka. Äldsta dottern Brooke jobbar som kemist och är förälskad i Ridge efter att ha sett
honom i en tidning. De träffas som ett par och trots att hon vet att han inte kan glömma
Caroline är hon fast besluten att fånga honom. Mellansystern Donna är den söta,
oskuldsfulla flickan vars flickdröm är att bli fotomodell och/eller skådespelerska. Hon
jobbar lite som fotomodell och blir övertalad av sin snygga chef som hon är kär i att ställa
upp på nakenbilder. Lillasystern Katie har en väldigt liten roll och hennes största uppgift
är att oroa sig för mamman.

3.1.2 Traditionella vs moderna såpor

Man kan skilja på så kallade traditionella och moderna såpor. (Liliequist, 2000) De
traditionella såporna är de ”vanliga såporna” som vi har definierat ovan, de
studioinspelade, lågbudgetsåporna.

De traditionella såporna består av många parallella historier som aldrig avslutas
ordentligt. De moderna såporna å andra sidan har några pågående historier genom de
olika avsnitten och en viktig händelse som behandlas klart i varje avsnitt.
Twin Peaks innebar ett genombrott för de moderna såporna. Marianne Liliequist (2000:45)
skriver att ”den uttalade medvetenhet om såpoperans särdrag tillsammans med den
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avsiktliga koncentrationen på ytan, det estetiska, medförde att Twin Peaks fick en
intellektuell publik, en självmedveten skara fans som såg sig själva som ett avant-garde,
som distanserade sig både från den ordinära såpoperapubliken och från det mer
finkulturella skiktet.” Till skillnad från de traditionella såporna  var Twin Peaks gjord av en
”riktig” regissör. Den var relativt påkostad, tekniskt avancerad och innehöll nya
experimentella berättargrepp. Efter detta kom en rad moderna såpor såsom Baywatch,
Beverly Hills 90210, Central Park West, Melrose Place och Ally McBeal.

3.1.3 Daytime, Primetime och Nighttime soap
Kallas även daytime drama. Detta är en följetong som sänds på dagtid varje vardag 52
veckor om året. Dessa såpor är nästan uteslutande studioinspelade. Ofta är det de här
såporna man tänker på när man använder sig av termen såpa. Vissa medieforskare hävdar
att dessa program är de enda som verkligen kan kallas såpa. Om så vore fallet, skulle det
aldrig ha spelats in någon svensk såpa överhuvudtaget, då de svenska såporna är gjorda för
primetime.(Everdahl  1998)
 Primetime syftar på den bästa sändartiden på kvällen inom amerikansk TV. Detta
skulle vara mellan 19:00-23:00.

Prime-time såpan som exempelvis Dallas, Twin Peaks och Cityakuten visas under
korta och intensivare perioder medan daytimesåpan tickar på år ut och år in utan
avbrott.(Everdahl)

Direkt översatt blir nighttime soap kvällssåpa. Detta är en såpopera som sänds med ett
avsnitt i veckan på kvällstid. Kan ibland användas som etikett även på advokatserier och
polisserier etc med starka inslag av relationsdrama. De har högre budget, fler
utomhusscener och snabbare berättartempo än i daytime såpor.

3.2 Vad är inte såpor?
Då det i en C-uppsats är viktigt att förklara och definiera begrepp, har vi ovan gett några
olika definitioner på såpor och efter det formulerat en gemensam definition som även
passar de såpor som vi analyserar. Men dagens TV-tablå myllrar av olika serier och för att
inte blanda ihop dessa med såpor anser vi det vara relevant att ge några kortare
förklaringar på vad som inte är såpor.

Dokusåpa
Dokusåpa är en förkortning på dokumentärsåpa. Idén går ut på att man sätter ihop ett
gäng människor som tittarna kan identifiera sig med och som man tror kommer att skapa
intriger och filmar dessa under en viss tid och i särskilda situationer.
MTVs dokusåpa Real World blev genombrottet för en rad dokusåpor. På svenska kanaler
(TV1000) visades först Real World Stockholm och Real World Visby. Därefter kom
Expedition Robinson (svensk idé) som fortfarande får bra kritik, Baren (svensk idé), Villa
Medusa, Mullvaden, Big Brother (holländsk från början), Harem m fl.
I vissa dokusåpor filmas mer än i andra. Big Brother bygger på att man stänger in ett antal
personer i ett hus där varenda vrå är bevakad. De har ingen kontakt med omvärlden och
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får inte använda något som kräver eluttag. P g a tristess, utröstning och omaka par uppstår
senare konflikter som ska roa tittarna.

Sitcoms
Sitcoms är komediserier som oftast är 30 minuter långa. De är många gånger inspelade
inför studiopublik och med flera kameror. Det sänds för tillfället i Sverige ett oändligt
antal sitcoms. De mest framgångsrika just nu är Vänner, Seinfeld och Spin City.

Telenovelas
Telenovelas är latinamerikanska såpor som sänds i ett par hundra avsnitt innan de får ett
på förhand planerat slut. Få har visats i Sverige: Slavägarens dotter är ett exempel, men de
har haft stor framgång runtom i världen.

3.3. Dramaturgi
Familjer håller ihop i tvåloperor. De bedrar, misshandlar, mördar och baktalar varandra, ja,
men de håller ihop. På det sättet är de, mitt i de eviga problemen, också något av en
lyckodröm.
•  Dramaturgiskt skiljer sig inte såpan särskiljt mycket från annan dramatik men en viktig

skillnad är att när berättelsen påbörjas är slutet ännu oklart, och historien kan i princip
pågå hur länge som helst –utan slut.

•  En såpa består ofta av ett antal historier som löper parallellt med varandra, och en
klassisk såpa växlar det mellan de olika handlingarna i tur och ordning utan att det
händer något i de bakomliggande scenerna. Dessutom finns det en röd tråd gällande
karaktärerna och deras relationer och positioner som alltid pågår. Ett exempel kan
vara ett par som ska gifta sig. På den slingrande vägen fram till bröllopsdagen måste
de utkämpa mindre slag. Dessa slag kan röra sig om att övertyga den enas föräldrar
om att de passar bra ihop, sörja den döende mormodern eller förklara för en gammal
pojkvän att det är någon annan som gäller nu.

Här är bröllopet och parets kärlek den röda tråden, medan hinderna består av
händelser som avbyter varandra. Samtidigt kan det vara en före detta flickvän till
någon som vill mörda den nya hustrun. Dock måste hon först lyckas nästla sig in i
huset som hemhjälp eller barnmorska utan att de känner igen henne. Efter detta måste
hon hitta en allierad och utarbeta en plan. Självklart misslyckas första planen och hon
måste ta till plan B. Innan hon har nått slutet av den röda tråden har hon glömt bort
vad det är hon sysslar med eller blivit avslöjad en gång för mycket och blivit tvungen
att lämna stan.

•  En viktig detalj i en såpa är den plats där det mesta av handlingen utspelar sig. Även
och de personer som rör sig på denna plats är viktiga. Det är denna plats som
Everdahl (1998) kallar fortet som speglar värderingar och livsstil i såpan. Det är här
intriger och relationer utvecklas och ständigt förändras. För att en plats ska få kallas
fort är det lämpligt att många karaktärer har någon samhörighet med denna. fortet ska
ses som en naturlig samlingspunkt för många. Platsen är inte utbytbar även om många
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karaktärer är det, fortet ska hålla under en lång tid. Det finns även biarenor till vilka
personerna är knutna, men som inte har lika tydlig relevans för historien.

•  Sara Granath (När en stjärna dör är det löneförhandling på gång, SvD, 960820) tar i sin
artikel upp tre dramaturgiska grepp som hon kallar återbruksdramaturgi. Det första är
då händelser bearbetas i förväg och efterhand genom att karaktärerna fantiserar,
drömmer och minns. Detta hjälper tittaren att hålla sig ajour med vad som har hänt
den senaste tiden och med att hålla isär de olika relationerna. De andra två
företeelserna handlar om återuppståndelsen: när en avliden eller försvunnen person
dyker upp igen och återupptar sin roll i såpan efter lång tid, samt ”blinkningar” när en
skådespelare periodvis går över till filmer eller andra serier och tittaren kan få följa
personen där. Det är dock den första företeelsen av återbruksdramaturgi som är av
relevans för vår uppsats, eftersom den används som berättargrepp.

•  Såpan anses av många vara förutsägbar. Detta kan bero på de stereotypa karaktärer
och handlingar som används. Dock blir det inte ensidigt då tyngdpunkten läggs på
olika karaktärer och olika handlingar åt gången. Den starka kan bli svag efter ett
nederlag och de svaga kan finna styrka i kärleken, till exempel.

•  Vad gäller relationer mellan personer skiljer sig inte såpan nämnvärt från vanlig
litteratur och film. Såpoperan försöker spegla de olika relationer som finns i samhället
för att så många som möjligt ska kunna känna igen sig. Här finns goda och dåliga
förhållande mellan föräldrar, barn, syskon, vänner, arbetsgivare och så vidare. Dessa
relationer ändras med tiden och är således inte bestående. Viktigt är dock att de fasta
karaktärerna är mångfacetterade och kan uppvisa olika sidor av sin personlighet i olika
relationer. (Granath, 960820)

•  De mest aktiva karaktärerna kan kallas drivande. Det är dessa som driver handlingen
framåt. Oftast är de drivande karaktärerna fasta och förändras därför inte med tiden.
Då inte alla kan vara drivande finns det även passiva karaktärer som försöker stanna
utvecklingen genom att inte handla. Ofta kan de passiva rollfigurerna ses som
antagonister till de aktiva och dessa förändras inte heller. (Almlöf & Lysén, 1997)

•  Huvudpersonen är den som utvecklas och förändrar sig mest. Det är birollernas
uppgift att belysa huvudpersonen och de har därför inga centrala roller i handlingen.

3.3.1 Parallella handlingar
Här kommer en sammanfattning av de parallella handlingarna som figurerade under de
fjorton avsnitt vi har sett av respektive såpa.

Skilda Världar
Den stora händelsen som vi får följa från första början är Daniel och Sandras möte och
deras fortsatta relation till med varandra. Deras relation till varandra hindras av mamma
Rebecka som inte tycker att Daniel är fin nog för hennes dotter. Att Daniel är jagad av
polisen utan att berätta det för Sandra försvårar också deras situation. I och med att
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Daniel inte presenterar sig med sitt rätta namn kan inte heller hemligheten komma fram
och tittaren får vänta extra länge på detta.

Mordet på gymägaren Roger är också en händelse som upptar mycket tid, eftersom
det även här är Daniel som har huvudrollen. När Daniel blir misstänkt flyr han direkt,
utan att tänka, till Lillemor. Hela familjen berörs av och är involverade i detta. Om inte
Daniel hade blivit misstänkt för mordet och hade inte Micke lagt näsan i blöt och försökt
undersöka. Hade han och Anna hade istället kunnat träffas utan problem.

Mellan varven, när tittaren behöver vila sig från Daniel och Sandras kärlekshistoria får
vi se prov på Toms avundsjuka på Sandras plats i Haralds liv och hans tappra försök att nå
framgångar på sina föräldrars bekostnad. Han arbetar på familjeföretaget men ges av
Harald inga större ansvarsområden. Harald är typen som anser att man ärligt ska jobba sig
upp från grunden och visa vad man går för men denna väg är alldeles för lång för Tom.

Genomgående i, och utmärkande för, Skilda Världar är förstås hemligheten om att
Sandra och Daniel är tvillingar. Från första avsnittet, när Matti och Rebecka tänker tillbaka
på den tid innan Rebecka lämnade Matti med Daniel, väntar tittaren på ett smaskigt
avslöjande.

Glamour
Den stora omvälvande händelsen i Glamour är att Ridge skämtar med sin brors fru
Caroline och kryper ner i hennes säng. Sedan har han inte vett att säga ifrån när Caroline
misstar honom för Thorne och de råkar ha sex. Händelsen innebär att Caroline får något
att grubbla på en bra tid framöver och att tittaren får tycka synd om stackars Thorne som
ovetandes går omkring och är bekymrad för Carolines hälsa då hon verkar lite dämpad.
För Ridge väcker detta gamla känslor och han måste erkänna för sig själv, och för Brooke,
att det är Caroline han älskar.

Parallellt med detta dyker Stephen Logan, som har varit försvunnen i åtta å, upp. Alla
trodde att han var död, men han kommer tillbaka för att upprepa sina vigsellöften för sin
fru Elisabeth. Detta problematiserar situationen för henne efterson hon är återigen
involverad i förhållandet med en gammal kärlek, Eric Forrester. Alla döttrarna försöker
övertala henne att ta tillbaka henne medan äldsta sonen Storm är upprörd över faderns
plötsliga uppdykande.

Yngsta dottern Forrester, Kristen, är förälskad i en sol och vårare som inte
accepteras av familjen. Eric har anställt honom i hemlighet eftersom han är en duktig
designer och dessutom dotterns älskade. Dock får inte Ridge eller Stephanie veta detta
eftersom de genast skulle sätta stopp för det. Ridge, som misstänker att Kristen och
Clarke träffas i hemlighet ordnar en fest för Kristen där hon får träffa Los Angeles tio
mest eftertraktade ungkarlar. Hon njuter till fullo. I slutändan blir det, trots familjens
invändningar, hemligt bröllop i Las Vegas med Clarke

En liten, men ganska hemlig, händelse som sträcker sig över de alla avsnitt vi har sett
är att Donna gör karriär som nakenmodell. De enda som känner till detta är Brooke och
Donnas gode vän Rocco som förtvivlat försöker stoppa henne.

En genomgående process i Glamour är Brookes kärlek för Ridge som, trots att han
efter ett tag erkänner att han inte älskar henne, vägrar att ge upp. Brooke har en romantisk
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föreställning om att hon ska gifta sig med Ridge, att Elisabeth med Eric och Storm med
Kristen.

3.4 Intelligens
Lexikon

Förstånd, skarpsinne, begåvning  (Svenska Akademins ordlista 1986)
Förmåga till tänkande och analys (Nationalencyklopedins ordbok  1995)

Det är svårt att finna en enhetlig vetenskaplig definition på begreppet intelligens och
utreda vad som bör inkluderas i begreppet.  Är det överhuvudtaget möjligt att hitta
sambandet mellan den grå ett kilos klump som vi bär på och vår oändliga kapacitet till
reflektion och känsloliv? Dessa komplicerade processer som styr vår intellektuella förmåga
och känsloliv har länge förbryllat oss. Alfred Binet, som levde och verkade i Frankrike,
genomförde under 1900-talets första årtionde de första försöken att mäta den
intellektuella förmågan. Genom att jämföra barns färdigheter med ett genomsnitt för barn
i samma ålder kunde Binet få fram barns intellektuella nivå. Ett hundra (100) fick
symbolisera det normala (genomsnittet), och värden under var ett tecken på sämre
intellektuell mognad, på samma sätt som värden över indikerade högre intelligens. Binets
metod har under åren utvecklats och andvänds nu i större skala. I USA började man
sedermera testa  även vuxnas  IQ . Benämningen IQ (Intelligence Quotient) började
användas redan på 1910-talet i USA.

3.4.1 Gardner och de sju intelligenserna
Ger IQ en rättvis bild av en persons intelligens? Om så inte är fallet: bör även andra
faktorer beaktas när man avgör hur intelligent en person är eller inte är?  Skulle
personlighetsdrag såsom känslosamhet, temperament eller empati vara en form av
intelligens? En skola inom psykologin menar att intelligensen är ett brett begrepp som
inkluderar hela personligheten. En forskare som inte anser att IQ ger en rättvis bild av en
person intellektuella förmåga är Howard Gardner. Gardner, som är verksam vid
Harvarduniversitetet i USA, har namngivit sju olika intelligenser: språklig, logisk-
matematisk, rumslig-spatial, musikalisk, kroppslig-kinestetisk, interpersonell (social
intelligens) och intrapersonell (självkännedom). Gardner inkluderar sålunda mycket mer i
sina sju olika intelligenser än den traditionella förmågan att lösa problem.
Problemlösningsförmågan omfattar egentligen endast de tre första kategorierna medan de
övriga avser musikalitet, motorik och personlighetsdrag (Rasmusson2000:11ff).
Vi har valt att använda oss av Gardners sju intelligenser vid vår kvalitativa innehållsanalys.
Detta för att vi tycker att det ger en intressant vinkel på analysen.

Intelligens värderas olika i olika samhällen och kulturer. I de traditionellt skriftlösa
samhällena är den interpersonella intelligensen en stor tillgång. Även spatiala och
kroppsliga kunskapsformer är av stor vikt. Den lingvistiska och den musikaliska
begåvningen har betydelse i vissa sammanhang. I samhällen med traditionella religösa
skolor är lingvistisk kunskap betydelsefull. Interpersonell förmåga odlas omedvetet och på
högre nivåer kombineras den med det logiska och matematiska. I modärna sekulariserade
kulturer är den logisk-matematiska intelligensen högt respekterad, liksom många former av
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språklig intelligens. Interpersonell intelligens är inte så viktigt, men intrapersonella
kunskaper ges en ganska central betydelse.

Lingvistisk intelligens
Ingen kan verka som vetenskapsman utan att förstå hur logikens lagar styr och ingen kan
heller bli poet utan att vara känslig för samspelet mellan olika språkliga nyanser.
Forskarens logik kräver lyhördhet inför hur ett påstående påverkar ett annat och poeten
bör vara känslig för betydelseskiftningar. De flesta människor är inte poeter. Dock har de
flesta någon slags grundläggande förståelse för hur basala språkliga processer fungerar.
Ingen skulle klara sig här i världen utan att bemästra de fyra språkliga huvudområdena:
fonologi(ordens ljudvärden och musikaliska samklang), syntax(ordföljd och
böjelseformer), semantik (ordets innebör och betydelse valör)och pragmatik(ordens
praktiska användningsområden). Den lingvistiska intelligensen tycks vara den intelligens
som är mest spridd hos oss människor och kanske också med det den mest demokratiska
intelligensen. 

Musikalisk intelligens
Musikaliska människor kan ha olika roller: de som komponerar, de som framför och de
som lyssnar. Det olika rollerna har med ganska hög sannolikhet sjunkande svårighetsgrad;
det krävs mer att framföra musik än att lyssna till den. Troligen är även vissa musikformer
mer svårtillgängliga än andra. Den klassiska musiken betraktas som mer svårtillgänglig än
vad folkmusiken och populärmusiken gör.

Logisk-matematisk intelligens
De som är språkligt eller musikaliskt begåvade kan lätt få uppskattning från en stor publik
annat är det för den matematiskbegåvade. Få är de invigda som faktiskt förstår vad han
eller hon ägnar sin tid åt.

Vad är det egentligen som intresserar matematiker? Den uppenbara utmaningen måste
vara möjligheten att lösa de problem som betraktas som olösliga. Att kartlägga nya
forskningsfält inom matematiken eller att finna länkar mellan de till synes obesläktade
matematiska fälten är också antagligen givande. Vad är då signifikant för den begåvade
matematikern? Enligt Adler (hos Gardner)sträcker sig han eller hennes kapacitet sällan
eller aldrig utanför matematikens område. De kännetecknas snarare av ett hängivet
sysslande med abstraktioner. Matematiker måste vara noggranna och skeptiska i sitt arbete
med att underbygga sina fakta med analyser.

Spatial intelligens
Individer med hög spatial intelligens kan utan vidare uppfatta den visuella världen, utföra
omvandlingar och modifiera objekt som han eller hon uppfattar och återskapa vissa
element i av betraktelser, även när han eller hon inte får tillräcklig  information. Den
spatial förmågan omfattar en rad företeelser som antigen samverkar eller fungerar
oberoende av varandra:
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förmågan att känna igen samma element under olika omständigheter, förmågan att
omvandla objektet och känna igenförändrade former, förmågan att framkalla mentala
bilder och manipulera dessa, förmågan att grafiskt avbilda spatial information.(Gardner
1997:160)

Kroppslig-kinestetisk intelligens
Många forskare verkar ta den kroppsliga intelligensen för självklar och rent av bagatellisera
den, men inte Gardner. Gardner menar att vår kropp och dess fysiska funktion är minst
lika intressant som alla beskrivningar av afasi och av förmågan att urskilja färg och form.
Kontroll över kroppens rörelser och förmågan att bearbeta föremål är den kroppsliga
intelligensens kärna. Kapaciteten att bedöma den rätta tidpunkten för rörelse och inpassa
rörelsen i en huvudlinje för dessa är kännetecken för den kroppsligt intelligenta individen.

Viljemässiga rörelser kräver kontinuerliga jämförelser mellan avsedda och faktiska
effekter: signaler skickas ständigt tillbaka från genomförda rörelser  och jämförs med
handlingens visuella och lingvistiska förebild. (Gardner 1997:194)

De personliga intelligenserna
Den första formen av personlig intelligens är den introspektiva. Kärnan är kontakt med
det egna jaget och kunskap om det egna känslolivet. Lära sig skilja mellan olika känslor
och försöka namnge dem. Den andra formen av personlig intelligens riktas utåt. Det är
förmågan att särskilja människor i omgivningen och att känna känslotillstånd och att tolka
deras motiv. Anledningen till att de båda intelligenserna behandlas under samma rubrik är
enligt Gardner pedagogisk. I alla kulturer sker utvecklingen av dessa förmågor parallellt. Å
ena sidan bygger kunskap om det egna jaget till stor del på förmåga att tolka och förstå sin
omgivning. Å andra sidan lär vi känna vår omgivning utifrån sina egna reaktioner och
känslor.

Sunt förnuft
Gardner definierar sunt förnuft som en förmåga att lösa problem på ett intuitivt, snabbt och ibland
oväntat träffsäkert sätt (Gardner 1997:262). Han anser att människor med sunt förnuft har
förmåga att planera framåt, utnyttja de rätta tillfällena, styra sitt eget öde och ta
kommando över andra. Dessa individer har förmågan att samla in en stor mängd data för
att sedan inlemma den i en övergripande effektiv handlingsplan. Människor med sunt
förnuft kan inte utan vidare delas in i vare sig den ena eller den andra kategorin . För att
beskriva denna värdefulla begåvning måste vi ta hänsyn till ytterliggare en rad faktorer. Till
en början med krävs det en högt utvecklad logisk –matematisk färdighet för att kunna
beräkna i vilken ordning åtgärderna bör förläggas och enligt vilka praktiska principer. För
att kunna åstadkomma långtgående planer för sitt eget (och andras ) liv bör man dessutom
ha hög intrapersonell intelligens.
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3.5 Semiotiken
Semiotiken definieras som läran om tecken och dess betydelse. Inom semiotiken studeras
olika tecken som bygger upp en medierad text samt hur dessa tecken påverkar det
budskap som texten vill förmedla och slutligen hur de olika tecknen påverkar den enskilda
individens tolkning av själva meddelandet. (Fiske, 2000)

Alla medietexter är uppbyggda av tecken. Ett tecken är något som står för något annat
än sig självt.

Inom semiotiken anser man att mottagaren har en aktiv roll då det är mottagaren och
inte sändaren som vid mottagandet av en text tolkar och lägger den slutgiltiga betydelsen
till texten. Vi tolkar en text utifrån våra egna erfarenheter och upplevelser och eftersom
dessa kan skilja sig åt individer emellan, leder detta till att vi tolkar en text individuellt och
därmed på olika sätt. (Fiske, 2000)

3.5.1 Tecknets uppbyggnad
Enligt semiotiken har ett tecken alltid två dimensioner. En av semiotikens grundare,
Ferdinand de Saussure kallar dessa två dimensioner för det betecknande respektive det
betecknade, även vanligt förekommande som denotation respektive konnotation.
Den första dimensionen, det betecknande, är den materiella och konkreta betydelsen av
tecknet. Det betecknade är således den bibetydelse ett tecken har. Denna bibetydelse är
individuell och beror på att vi som individer och/eller medlemmar av en viss kultur får
olika associationer till ett visst tecken, beroende på våra erfarenheter och upplevelser. Se
figur 1 (Fiske, 2000).

Ikon, index och symbol
C. S. Pierce, en annan förgrundsfigur inom semiotiken, anser att förutom att varje tecken
har två dimensioner kan de även delas in i tre kategorier: ikon, index och symbol.
•  Ikon. En ikon liknar sitt objekt och är alltså en avbild av detta. Denna avbild behöver

inte vara exakt. Man skiljer på motiverande och godtyckliga ikoner (Selby & Cowdery,
1995). Motiverande ikoner är mycket detaljerade, exempelvis ett foto eller en karta
medan godtyckliga ikoner visar en förenklad bild av objektet, exempelvis skyltarna på
herr- respektive damtoalett. Ett godtyckligt tecken är inte lika tydligt eller självklart för
alla. Betydelsen har vi, som medlemmar ur en kultur, gemensamt kommit överens om
(Tolson, 1997). En godtycklig ikons betydelse kan därför variera från kultur till kultur.

•  Index. Ett index är ett tecken som har ett direkt samband med det som det betecknar,
men som inte är synonymt med detta. Exempelvis kan rök vara index på eld. Man kan
skilja på två typer av index: metonymer och synekdoke. I båda fallen låter man ett
speciellt attribut stå för helheten. Metonymer lyfter fram speciella och unika attribut.
Eiffeltornet blir exempelvis en metonym på och ett index för Paris. Även i en
synekdoke låter man också en del stå för helheten, men detta behöver inte vara unikt
för själva tecknet (Selby & Cowdery, 1995). Ett exempel som Selby och Cowdery tar
upp är att man låter däck eller motor stå för bil, även om det finns andra fordon som
också har däck och motor.
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•  Symbol. Symboler har inget direkt samband med det de betecknar. De är kulturellt
betingade och måste läras in (Fiske, 2000 och Selby & Cowdery, 1995). I olika
samhällen kan symboler ha olika betydelser.

3.5.2 Koder
Tecken kan organiseras och kombineras så att de bildar olika koder som förmedlar
särskilda budskap. Liksom symboler är koder kulturellt betingade och kan tolkas olika i
olika samhällen.

Koder kan delas in i beteendekoder (t.ex. lagar och regler) och betecknande koder.
Betecknande koder kan vara orden i det svenska språket som är uppbyggt av tecken,
bokstäverna, eller olika tecken i miljön som vill förmedla en viss känsla och det är dessa
som vi ska använda oss av i vår analys. De koder vi valt att använda oss av är verbala
koder, ickeverbala koder och övriga koder.

Koder och tolkning
Fiske (2000) skriver att samtliga koder förmedlar betydelser och hänvisar till något annat
än sig själva. Koder är kulturellt betingade och för att man ska kunna förstå en kod och
dess menade budskap förutsätts ofta att sändaren och mottagaren har samma kulturella
bakgrund. För att med större säkerhet kunna förmedla ett önskat budskap bör sändaren
lägga in fler koder.

Koder är öppna för ett flertal olika tolkningar, de är polysemiska. Sällan händer det att
två personer får två helt olika tolkningar av en text. Vi tolkar, enligt O´Sullivan, Dutton
och Rayner (1998) alla texter individuellt men någorlunda likadant inom samma kultur.

Sändaren har ofta en sk preferred reading av texten, det sätt att tolka texten som faller
sig mest naturligt. Våra tolkningar blir därmed ofta gemensamma. Ett annat skäl till att
tolkningen ofta blir densamma är att sändaren använder sig av koder som speglar
sändarens och mottagarens gemensamma kulturella värderingar, inte de individuella
(Tolson, 1997).

Syntagmatiska strukturer och medietexters konstruktion
När man analyserar medietexter är det viktigt att tänka på att de tecken som ingår inte är
några isolerade enheter utan tolkas efter den relation de har till andra tecken i texten.
Kombinationen av tecken har stor betydelser för tolkningen av texten. Olika
kombinationer leder till olika tolkningar (Tolson, 1997).

Sättet på vilka de olika tecknen kombineras kallas syntagmatiska strukturer. Tolson
(1997) menar att det finns tre olika syntagmatiska strukturer: argument, montage och
narrativ. Såporna använder sig av narrativ då de vill berätta en historia. Här är det
händelserna som är det viktiga för att utveckla en berättelse. Själva historien och
händelserna är nya för publiken men de följer ett bekant mönster för att publiken ska
känna igen sig och lättare kunna tillgodogöra sig den information som förmedlas. Narrativ
är kulturellt betingade och för att förenkla tolkandet av texten ytterligare använder man sig
av stereotyper (Tolson, 1997).
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För att få fram en ”rätt” tolkning hos mottagaren har sändaren valt att sätta ihop
händelserna på ett visst sätt (Selby & Cowdery, 1995). Vi kan förstå medierade texter för
att vi lär oss att läsa dem –avkoda dem- på samma sätt som vi lär oss ett språk. Koderna är
kulturellt betingade och därför kan vi förstå medierade texter (O´Sullivan m fl, 1998).

Vid analys av ett narrativ bör man titta noga på nyckelelement. Man bör titta på vad
som händer, vilka denotationer och konotationer finns och kan man relatera texten till
någon av de dominerande ideologierna i samhället (Selby & Cowdery, 1995). Alla
medietexter är konstruktioner. Man använder sig av speciella koder för medier för att få
fram ett visst budskap (Selby & Cowdery, 1995).
Konstruktionen kan ske på två olika sätt, ofta i en kombination av båda.
•  Iscensättning. Vid iscensättning använder man sig av den miljö som texten utspelar sig

i, de föremål som används, verbala koder, icke-verbala koder (t ex kroppsspråk och
minspel) och övriga koder (kläder, frisyr etc)

•  Tekniska koder: kameravinkel, fokus, komposition, ljus- och färgsättning, val av
objektiv och lins och val av närbilder och helbilder.

Vid en analys av medietexter bör man ha dessa olika komponenter i åtanke. Selby och
Cowdery visar (Studying television, 1995) en tabell över vad de olika tekniska koderna
indikerar.
Tabell 1

Signifier Signified

Shot-size
Big close-up Emotion, a vital moment, drama

Close-up Intimacy
Medium-shot A personal relation to the subject
Long-shot Context, public, distance

Camera angle
High Domination, power, authority
Eye-level Equality
Low Weakness, powerlessness

Composition
Symmetrical Posed, calm, religiosity
Asymmetrical Natural everyday
Static Lack of conflict
Dynamic Disturbance, disorientation

Focus
Selective focus Draws the attention- ”look at this”
Soft focus Romance, nostalgia
Deep focus All elements are important

Colour
Warm(Yellow,
orange,red
,brown)

Optimism, passion, agitation

Cool (blue,
green, purple,
grey)

Pessimism, calmness, reason

Black and white Realism, fact, actuality

Selby & Cowdery 1995:57, förkortad version
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3.5.3 Paradigmatiska strukturer

Vid en analys av en text bör man, som ovan nämnt, titta på vilka tecken som finns och hur
de är kombinerade. Det är av lika stor vikt att reflektera över de urval som har gjorts och
varför just dessa tecken har använts för att förmedla ett budskap. Detta urval kallas
paradigmatisk struktur.

Om man vill kontrollera tecknens betydelse kan man byta ut ett tecken i
kombinationen mot ett annat ur samma paradigm för att se om det förändrar textens
budskap. Om tolkningen förändras är tecknet viktigt (Selby & Cowdery, 1995).

Vi kommer i vår analys att använda oss av detta pendlingstest för att se om de tecken
som används i nyckelscenerna är av vikt för framställningen av karaktärerna i en såpa.

3.6 Agency
Vi kommer senare i vår uppsats att genomföra en komparativ analys mellan Glamour och
Skilda världar. Deras likheter och skillnader är antagligen starkt relaterade till
agencybegreppet som förklaras nedan. Begreppet är komplext och mångfasetterat och vi
väljer att lägga tyngdpunkt på de kulturella skillnader som möjligtvis skapar divergenser
mellan de båda såporna.

För att kunna skapa en något så när korrekt bild av den studerade medieprodukten är
det relevant att betrakta vilken institution eller agency mediet är en produkt av. En
medieprodukt är inget isolerat fenomen och bör därför betraktas utifrån dess kontext.
Kontext är det sammanhang medietexten är producerad i. Det är viktigt att inte förbise
det faktum att nyheten eller reklamen är resultatet av en rad olika förhållanden och
strukturer.

Agency inkluderar inte bara vilka som äger och kontroller ett medium. Begreppet
innefattar likaså finansiering, kultur samt  den kreativa processen. Produktionen påverkas
även av politiska och tekniska förutsättningar och restriktioner. Termen agency används
alltså för att beskriva både produktionen och cirkulationen av en medietext.

Utformningen av en såpopera styr följaktligen inte bara av det företag som producerar
den. Det har även betydelse i vilket land såpan produceras i och vad det finns för
bakomliggande traditioner i samband med produktionen. (Selby & Cowdery 1995)Skilda
Världar är en reproduktion av australiensiska Sons and daughters Programbolaget Grundy
(Bl a såpan Grannar och Lyckohjulet) producerade Sons and daughters 1981 och serien
lades ner 1987. Både i Tyskland och Sverige började historien om kärleksparet som fick
reda på att de var tvillingar sändas 1995 och pågår fortfarande.

Glamour: Skapades av paret Bell för att garantera deras söner Brad och Bill Jr
tevekarriärer. Brad Bell är fortfarande huvudförfattare för serien, som utvecklats till den
största internationella daytime soap-framgången. I intervjuer har Brad Bell berättat att han
avsiktligt  försöker hålla serien helt humorfri, eftersom han anser att komedi inte kan
översättas - något som möjligen förklarar den stelhet som är ett av Glamours främsta
kännetecken.
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3.7 Kulturella skillnader
 I mitten av 70-talet fick forskaren Gert Hofstede möjlighet att studera en mängd
frågeundersökningsresultat om människors värderingar från femtio olika länder. De som
deltog i denna studie var  IBM-anställda över hela världen. I sin bok Organisationer och
kulturer  redogör han för fyra olika dimensioner som skall belysa de kulturella skillnader
som kunde utläsas ur materialet. De fyra olika dimensionerna är maktdistans, kollektivism
gentemot individualism, feminint gentemot maskulint och osäkerhetsundvikande.

Vi kommer att i det här kapitlet att beskriva de olika dimensionerna kort och därefter
ange hur USA och Sverige skiljer sig åt eller liknar varandra.  Hela kapitlet kommer alltså
att  bygga på Hofstedes bok Organisationer och kulturer (1991).Vi inser att det finns svagheter
med Hofstedes undersökning. Det kvantitativa förhållningssättet skapar en kanske alltför
stelbent inställning till ett så månfacetterat ämne som kulturella skillnader.

Hofstedes undersökning genomfördes och publicerades på 70-talet, vilket innebär att
undersökningen är gammal, men vi anser ändå att undersökningens kvalitéer är så pass
stora att vi vill luta oss mot dessa i vår uppsats. Undersökningen baseras på analys av olika
länders kulturer. Trots att saker och ting förändras väldigt snabbt i dagens globaliserade
samhälle så är det svårt att förändra grundstrukturerna i ett lands kultur. Internationella
influenser kommer alltid påverkas och förändras när de möter den inhemska kulturen. Så
även om Sverige fullkomligt bombarderas av den amerikanska kulturen så kommer
förmodligen Sverige aldrig fullständigt att adoptera den amerikanska kulturen.

3.7.1Maktdistans
Det finns naturligt vissa ojämlikheter i samhället; automatiska fördelar. Den ene föds
vacker, den andre föds intelligent och den tredje är väldigt atletisk och så vidare. Det som
sedan inträffar är att vissa människor har mer makt än andra. De  som har makt har större
förutsättningar att påverka andras beteende än vice versa. Begreppet maktdistans kan
definieras som ”…i hur hög grad de mindre kraftfulla medlemmarna av institutioner och företag inom
ett land förväntar sig eller accepterar att makt fördelas ojämnt”. (Hofstede 1991:40)

I länder med stor maktdistans förväntas exempelvis barnen lyda sin föräldrar. Ibland
existerar även en maktordning syskon emellan. De yngre barnen förväntas lyda sina äldre
syskon. Föräldrarna förväntar sig att barnen skall respektera föräldrar och äldre, men
uppmuntrar inte självständighet i någon större utsträckning. I skolan förväntas barn som
lever i länder med liten maktdistans söka sina egna intellektuella vägar och vara aktivt
reflekterande under lektionerna. I länder med stor maktdistans förväntas den
underordnade bli beordrad, medan medarbetaren i ett land med liten maktdistans
förväntar sig bli konsulterad. Dessa exempel visar hur olika vi hanterar det faktum att vi är
ojämlika. Enligt Hofstedes sammanställning har Malaysia störst maktdistans, medan
Österrike har lägst och hamnar på 53 plats. Sverige placerar sig som 48 och USA innehar
plats 38.

Man kan alltså konstatera att både USA och Sverige har låga maktdistanspoäng. Dock
finns det ändå en tydlig skillnad mellan de båda länderna som indikerar kulturell olikhet.
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3.7.2 Kollektivism vs individualism
Denna dimension definieras på följande sätt: Individualism gäller samhällen i vilka
banden mellan individerna är lösa. Var och en förväntas sköta sig själv och sina
närmaste i familjen. Kollektivism, som denna invidaulasims motsats, kännetecknar
samhällen i vilka människor från födelsen och framåt integreras i starka, väl
sammanhållna ingrupper, som under personernas livstid fortsätter satt skydda honom
eller henne i gengäld för obetingad lojalitet. (Hofstede 1991:40)

De flesta människor i vår värld lever i kollektivistiska kulturer: barnen som växer upp lär
sig att betrakta sig själva som tillhörande en ”vi grupp”. Detta förhållande är snarare
naturgivet än frivilligt för barnet. En minoritet av världens barn växer upp i
individualistiska samhällen. Dessa barn lär sig att individens intressen är starkare än
gruppens. I en kollektivistisk familj är det självklart att resurserna skall fördelas lika. Om
en medlem av den utvidgade familjen har lön medan de övriga är arbetslösa,  anses det
som självklart att den avlönade delar med sig av sin inkomst. I den individualistiska
familjen däremot uppmuntras barnen tidigt att börja tjäna sina egna pengar.

USA hamnar allra högst upp i Hofstedes tabell som redovisar antal
individualismpoäng. Det land som har lägst individualismpoäng är Guatemala, som med
det är det mest kollektivistiska. Sverige hamnar på delad tionde plats med Frankrike.
Återigen visar USA och Sverige samma kulturella tendenser trots den existerande
differensen.

3.7.3 Kvinnlighet vs manlighet
Naturligtvis skiljer sig män och kvinnor rent biologiskt, men bilden av vad som är
feminint respektive maskulint är sociokulturellt betingat. Denna ”bild” varierar mycket
mellan olika kulturer. I Holland är nästan alla sjuksköterskor män och i Belgien domineras
tandläkaryrket av kvinnor. Trots dessa variationer finns det ändå vissa gemensamma
nämnare i de flesta samhällen. Män antas vara självhävdande och tuffa och ägna sin tid åt
prestationer utanför hemmet. Kvinnor däremot förväntas engagera sig  i mera ”mjuka ”
sysslor: sköta barn och ta hand om hemmet.

Könsrollerna i olika kulturer präglas av antingen maskulinitet eller femininnitet. I de
maskulina länderna är både män och kvinnor ganska hårda även om skillnaden mellan
mäns och kvinnors värderingar är större än hos de  mjuka femina kulturerna. Hofstede
väljer att beskriva förhållandet, så här:

Maskulinitet präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna är tydligt åtskilda; män
förutsätts vara självhävdande, tuffa och inriktade mot materiell framgång; kvinnor
förutsätts vara mer anspråkslösa, ömma eller mjuka och engagerade av livets kvalitet.

Femininet präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna överlappar varandra;
både män och kvinnor förutsätts vara anspråkslösa, ömma eller mjuka och inriktade på
livets kvalitet. (Hofstede 1991:106)
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Den feminina kulturen utmärks av att till exempel både flickor och pojkar tillåts gråta
och att varken flickor eller pojkar tillåts att slåss. Kulturen kännetecknas även av
medlidande för de svaga och av att konflikter löses med hjälp av kompromisser och
förhandlingar. I den maskulina kulturen tillåts endast flickor att gråta och pojkar förväntas
slå tillbaka om de blir angripna. I den maskulina kulturen sympatiserar man med den
starka och konflikter löses genom strid tills den ena parten tar hem segern.

Sverige och USA är relativt lika vad det gäller maktdistans och individualism/
kollektivism, som beskrivs i de två föregående avsnitten. Dock skiljer sig de båda länderna
starkt vad det gäller kvinnligt och manligt. Det mest maskulina landet är Japan och det
minst maskulina landet är Sverige. Sverige är sålunda det mest feminina landet. USA tar
hem 15:e platsen och skiljer sig med det kraftig mot Sveriges 53 placering.

3.7.4 Osäkerhetsundvikande
Vi måste alla hantera det faktum att vi inte vet vad som kommer hända imorgon och
måste lära oss leva med detta faktum

Definitionen av dimensionen osäkerhetsundvikande är därför i hur hög grad
medlemmarna i en kultur känner sig hotade av osäkra eller okända situationer. Denna
känsla uttrycks bland annat genom nervös stress och ett behov av förutsägbarhet, ett
behov av skrivna och oskrivna regler. (Hofstede 1991:143)

De länder med lågt osäkerhetsundvikande kännetecknas av en låg ängslighetsnivå och har
inte samma behov av lagar och normer som invånarna i de ängsligare kulturerna. I länder
med stort osäkerhetsundvikande framstår människor som mer uttrycksfulla, aktiva,
känsloladdade och aktiva. I länder med litet osäkerhetsundvikande verkar människor, för en
utomstående observatör, vara lata, stillsamma och behärskade. Människor i
osäkerhetsundvikande kulturer avskyr och undviker tvetydiga situationer och söker ofta
struktur i sina företag, organisationer och relationer.

Grekland är det land med störst osäkerhetsundvikande och Singapore är det land som
har lägst osäkerhetsundvikande. Grekland rankas alltså som etta och Singapore placeras som
nummer 53. Sverige delar plats 50 med Hong Kong och USA förläggs på plats 43. USA har
alltså en högre nivå av osäkerhetsundvikande än vad Sverige har, även om skillnaden är
ganska marginell.

3.7.5 USA, Sverige och kulturella skillnader
Sammanfattningsvis kan man säga att USA och Sverige delar en hel del kulturella företeelser.
Sverige och USA har nästan samma nivå av maktdistans, individualism, och
osäkerhetsundvikande. Det finns trots likheten ändå vissa gradskillnader inom dessa
dimensioner: USA har högre maktdistans-, individualism- och osäkerhetsundvikarpoäng än
vad Sverige har. USA lägger sig i genomsnitt  åtta placeringar över Sverige i de tre
ovannämnda kategorierna.

Den stora skillnaden mellan länderna återfinns i dimensionen kvinnlighet vs manlighet:
här rangordnas USA som 15 medan Sverige återfinns på plats 53. USA är alltså ett väldigt
manligt land och Sverige ett väldigt kvinnligt.
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Men vad innebär dessa förhållanden i praktiken? Vilka tendenser kan man förväntas
återfinna i respektive kulturer? Den mest iögonfallande skillnaden för besökaren bör vara
synen på självhävdande beteende eller önskvärdheten av anspråkslöst uppträdande. Om man
reser till USA eller till Sverige kan man förvänta sig att invånarna har olika syn på vad som är
viktigt i livet. Enligt Hofstedes sammanställningar bör amerikanen uppskatta materiell
framgång mer än vad svensken gör. I Sverige dominerar i stället uppfattningen att omsorg
och mänskliga relationer är viktigt. Maskulinitet och femininet  är den mest framträdande
skillnaden mellan det två kulturerna. Men även de mindre skillnader kan ha betydelse. Den
svenske USA-resenären kan bli förvånad över skillnader i synen på auktoritet. Det
amerikanska samhället är enligt Hofstede mer auktoritärt än det svenska och den svenska
samhället är mer kollektivt än det amerikanska. Amerikaner är antagligen mer rädda för
osäkerhet och tvetydighet än var svenskar är. Det beror på att Sverige är svagt
osäkerhetsundvikande. USA är inte fullt lika svagt osäkerhetsundvikande och därför kan det
även här förekomma kulturella skillnader.

3.8 Stereotyper
Lexikon

Oförändlig, alltid likadan; enahanda, enformig… stående figur el. fras m.m. (Svenska
Akademins ordlista 1986)

Sterotyping: The act of classifying particular indviduals and groups in a simplistic and
judgemental way (the ’dumb’ blonde, the ’crazed’ drug addict, etc.) (Selby &
Cowdery1995:233)

I teorikapitlet som behandlar såpoperor, beskriver vi den oförutsägbara berättartekniken
”protensive indeterminacy” (Selby & Cowdery1995). Trots detta behöver inte publiken
känna sig vilsen. Användandet av stereotyper förmedlar en känsla av trygghet och
igenkännande. När historieberättaren och tittaren delar samma kultur bildas ett mönster av
förväntningar. Dessa förväntningar gör att vi ofta kan förutsäga hur en viss händelse
kommer att sluta. Händelsen kan vara unik men följer ändå ett, för oss, familjärt mönster.
Berättelsen reducerar sålunda allt som är unikt eller ovanligt till det vi redan känner till. I
en värld med ett gemensamt moraliskt utgångsläge behövs bara stereotypa karaktärer.
Deras uppgift blir att konfirmera det vi redan vet.  Detta i kontrast till det berättande som
uppstår när det finns en viss distans mellan publiken och berättaren. Karaktärerna blir
även mer komplexa om den moraliska referensramen är mer komplicerad.(Tolson 1996)

En vanligt förekommande uppfattning är att allt bruk av stereotyper är av ondo. Det
hävdas att stereotyper cementerar de negativa och godtyckliga uppfattningar som existerar
i vår kultur om andra kulturer (Selby & Cowdery, 1995). Richard Dyer menar att
stereotyper är ett uttryck för kulturell makt. Detta innebär att det finns vissa kategorier
som det är lättare att skapa stereotyper för än andra. Dyer menar att det knappt finns
några  stereotyper alls om vita människor. Andra, som till exempel Walter Lippman, anser
att att  skapa stereotyper är en universell mänsklig aktivitet. Lippman företräder ett
kognitivt förhållningsätt där stereotypifiering är ett sätt att organisera iakttagelser och
upplevelser (Tolson 1996). Även om det är viktigt att betrakta stereotyper skeptiskt, så är
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det relevant att undersöka begreppet mer ingående. Det räcker helt enkelt inte att anta att
de stereotyper som befolkar vår TV-serier endast är skapade för att hålla folk på plats och
på sätt behålla maktstrukturerna i samhället.

3.9 Arketyper
Lexikon

Urbild, urtyp; första handsskrift (Svenska Akademins ordlista 1986)

1 Urbild, urtyp 2 arketyper, i C.G. Jungs teorier minnen och symboliska föreställningar
gemensamma för alla individer, härrörande ur det kollektiva omedvetna, i litteraturen
gestaltade främst i myterna; de återskapas bl.a. i diktens symboler och bilder (Prismas
uppslagsbok 1988)

Ett av Jungs mest centrala begrepp är arketyper. Det är antagligen även det begrepp som
Jung har blivit mest känd och kritiserad för. De arketypiska bilderna är ett slags urbilder,
urmotiv som har  figurerat i människans berättelser (sagor myter, fantasier och drömmar).
Jung hade under sina många resor besökt många ”primitiva” kulturer och funnit stora
likheter mellan kulturernas myter och symboler. Denna gemensamma plattform kallade
Jung för arketyp. Skapelse- undergång- pånyttfödelse är en sådan arketyp. Hjälten som
segrar över ondskan är även en gemensam grundform i likhet med drömmen om Utopia,
en kommande guldålder där alla kan leva i harmoni och välstånd. Jung menar att
tendensen att skapa en viss typ av myter finns nedärvd i våra gener (Levander 1995). Han
anser att eftersom kroppen bär spår av vår evolutionära historia är det sannolikt att även
vårt medvetna gör det. Det är osannolikt att människan föds med andra beteendeformer
än människans och att dessa beteendeformer är nedärvda. Enligt anhängarna av
arketypshypotesen är dessa beteendeformer inte mindre osannolika än djurens medfödda
instinkter, vilka leder till förökning och överlevnad. (Skogemann, 1988).

Kan det vara så att ett kollektivt omedvetet styr vem som är god och vem som är ond
i dagens studioproducerade såpor och att såporna följer samma mönster som uråldriga
berättelser? Vad man än vill säga om Jungs kollektiva omedvetna så finns det ändå vissa
gemensamma drag i de flesta myter. Göran Everdahl använder sig av de arketyper som
återfinns både i den grekiska och nordiska mytologin, för att presentera och kategorisera
såpans olika karaktärer Såpans arketyper är kanske en inkörsbort fört at kartlägga såpans
karaktärer och dess relationer.

3.9.1 Såpans arketyper
Göran Everdahl påstår att såpoperans alla nödvändiga rolltyper finns representerade i
grekisk och nordisk mytologi, men även i Bibeln. Nedan följer en av oss utvecklad
beskrivning av de arketyper Göran Everdahl anser vara skildrade i såpan: Patriarken, Den
neurotiska lyxhustrun, Snällisen, Svinpälsen, Häxan, Slampan, Den unge slarvern, Psykopater, Fortet,
Fienden och tre ytterligare av oss tillagda arketyper som vi anser vara viktiga i berättelsen:
Den goda modern, Prinsessan och Prinsen.
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•  Patriarken  - Patriarken är liksom den grekiske chefsguden Zeus, berättelsens
fadersfigur. En fast punkt som man kan lita på. Trots hans tidskrävande arbete hör
man honom aldrig prata om sitt jobb. Han ägnar mycket tid åt att oroa sig för sin
familj och omgivning och tycker att det är viktigare att alla mår bra än att han är
framgångsrik. Patriarken är ofta traditionell och enkel. Han är pompös och anser sig
vara dominant. När Patriarken talar lyssnar alla. Det är oftast han som får sista ordet
och officiellt är det han som styr Fortet. Patriarken har ett sinne för ärliga affärer och
har jobbat ihop en stabil familjeförmögenhet. Då Patriarken är en god människa är
han också väldigt godtrogen och ser sällan igenom Häxans och Svinpälsens intriger.
Han faller därför lätt offer för sina lite slugare familjemedlemmar. Även om det är
Patriarken som har makten och pengarna ser Häxan och Svinpälsen igenom honom
och vet var hans blinda fläck och svaga punkt sitter.

•  Den goda modern –Den goda modern är Patriarkens kvinnliga motsvarighet. Hennes
enda uppgift är, likt Jungfru Maria, att värna om familjen. Den goda modern har inget
arbete att gå till utan håller sig i hemmet hela dagarna. Om någon i familjen har något
problem är hon först med att få/ta reda på det. Den goda modern har inga egna
problem, är hon olycklig över något så rör det familjemedlemmarna. Är det något
problem inom familjen är hon sällan inblandad men ställer gärna upp och medlar
mellan de båda parterna.

•  Prinsessan – Prinsessan skulle även kunna benämnas Den goda dottern. Liksom yngsta
prinsessan i alla sagor är hon pappas favorit som är ljuv och oskuldsfull. Hon har haft
en skyddad uppväxt i en beskyddande familj. Oftast är hon förmögen och därför
omgiven av vackra saker. Hon är tämligen bortskämd men aldrig elak. Hon skulle
aldrig få för sig att utnyttja någon annan för att få som hon vill. Inte heller hennes
sociala ställning används som hjälp om det inte är för att skydda någon behövande.

I Prinsessans liv finns naturligtvis en prins. Ofta är omgivningen emot hennes val
av prins men då hon är pappas flicka får hon rådet av honom att följa sitt hjärta, vilket
hon också gör.

•  Prinsen –Prinsen är en snäll arketyp som i sagorna har en enda uppgift: att uppvakta
och beskydda Prinsessan. Ofta är Prinsen här av lägre börd än Prinsessan och får
kämpa för att bli accepterad av hennes omgivning. Liksom Snällisen är Prinsen naiv
och godtrogen och blir lätt lurad av andra, listigare arketyper. Till skillnad från
Snällisen är han dock mer aktiv och det händer lite runt honom. Det mesta han tar sig
för har att göra med Prinsessan och att vinna hennes gunst.

•  Den neurotiska lyxhustrun – Den neurotiska lyxhustrun är ofta frustrerad och aggressiv.
Detta är förankrat i att hon är kärlekstörstande och/eller barnlös/i klimakteriet/båda.
Hennes frustration leder till att hon inte kan finna lycka i något hon tar sig för och blir
lätt uttråkad och rastlös. Då hon inte hittar någon lösning till sina problem resulterar
detta ofta i ett missbruk av alkohol, lugnande medel eller båda. Mytföregångaren till
den neurotiska lyxhustrun är Zeus hustru Hera som var sjukligt svartsjuk på sin mans
älskarinnor.

•  Snällisen – Snällisen är den tristaste av alla såpakaraktärerna och framvuxen ur den
snälldumme Balder som, trots sin godhet, blir lurad och lömskt mördad. Hon/han är
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ofta naiv och godtrogen och har svårt att inse att det finns ondska i världen. Dennes
enda uppgift är att hamna i trubbel så att andra kan oroa sig men också att bli upprörd
över vad Svinpälsen gör. Ofta händer det, på grund av Snällisens godtrogna
inställning, att denne blir lurad och indragen i diverse äventyr av Svinpälsen eller
Häxan.

Snällisen är en passiv arketyp som det sällan händer någonting kring. Hon/han är
nödvändig eftersom de att andra arketyperna kan mätas mot denna snälla typ men
som lätt blir tråkig.

•  Svinpälsen – Svinpälsen är, förmodligen i rakt nedstigande led släkt med den
fornnordiske guden Loke som så lömskt mördade Balder. Han är en elak typ som
gärna tar alla chanser att intrigera. Han utnyttjar utan att blinka sin omgivning, särskilt
sin familj och de som litar på honom. Trots alla elakheter måste man dock känna en
viss sympati för Svinpälsen då man sällan får veta bakgrunden till hans agerande. Man
kan bara anta att han har blivit illa behandlad och därför inte känner förtroende för
någon. Svinpälsen kan utan anledning begå onda gärningar bara för sakens skull.
Dock visar han i vissa situationer en brist på självförtroende och samma tendenser till
att vara kärlekstörstande som Den neurotiska lyxhustrun. Svinpälsen är en aktiv
arketyp som tar saken i egna händer och har därför fått stor dominans i dagens såpor.

•  Häxan – Häxan är den kvinnliga motsvarigheten till Svinpälsen. Hon är smart,
förutseende, charmerande och genomrutten. Hennes kvinnliga intuition gör henne
dock till en mer framgångsrik intrigmakerska än Svinpälsen. Hon vet hur hon ska bete
sig i olika situationer och kan lätt vända kappan efter vinden för att få som hon vill.
Hon utnyttjar sin omgivning och de som litar på henne utan några samvetskval. Utan
att andra karaktärer märker det nässlar Häxan sig lätt in i alla relationer och lyckas
obemärkt styra händelserna i önskad riktning. Hon tillbringar stor del av sin tid med
att snegla och småle elakt. Liksom den avskyvärda havshäxan Ursula i Lilla
Sjöjungfrun är hon genomelak men kan ta på sig en mask (Ursula förvandlar sig till en
vacker mö) och förvandlas till en charmerande intrigmakerska.

•  Den unge slarvern – Den unge slarvern är en manlig, rik Slampa men behandlas med
betydligt större överseende än sin kvinnliga motsvarighet. Han festar bort sin tid och
ger ständigt den äldre generationen hjärtsvikt  med nya, besvärliga flickvänner. Han
har på grund av sin oftast stabila ekonomiska uppväxt aldrig stött på några större
motgångar och upptäcker i sitt vuxna liv att det finns andra som kan vara ett hinder
för honom. Det blir besvärligare för honom när han upptäcker att allt och alla inte
kan köpas för pengar. Urtypen för Den unge slarvern är den trojanska prinsen Paris i
Illiaden som var domare i en skönhetstävling mellan Athena, Hera och Afrodite varpå
han förde bort den sköna Helena och gav upphov till det trojanska kriget.

•  Fortet - Här har vi ofta tvåloperans huvudmiljö och hemmabas. Fortet är även en
fysisk reinkarnation av de värderingar som en viss tvålopera vill försvara. Liksom
fornnordiska Asgård och grekiska Olympus speglar det de boendes livsstil och det är
där allt händer.

•  Slampan - Slampans uppgift är att vara snygg och ondskefull. Hon spelar med
Afrodites kvinnliga charm nästan uteslutande på sex, spetsad med viss bakslughet.
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Hon förför rutinmässigt alla män i sin omgivning och är ofta i maskopi med
Svinpälsen.

•  Psykopaten - Psykopaten har sällan något mål med sina onda handlingar. Han mördar,
intrigerar och slår sönder andras liv för själva sportens skull. Ofta, som i exemplet
med mytföregångaren  Fenrisulven, har psykopaten litet eller inget ansvar för sina
handlingar. Man kan till Psykopatens försvar säga att de elaka handlingarna kan bero
på föräldrarnas frånvaro i Psykopatens barndom eller liknande.

•  Fienden - Tvåloperor handlar ofta om någon sorts familjevendettor där man
eftersträvar andra sidans utplåning.

4. RESULTATBESKRIVNING

Nu har vi kommit till beskrivningen av de olika karaktärerna samt de olika arketyper som
förekommer i Skilda Världar och Glamour. Vi ska urskilja och närmare beskriva de
karaktärer som porträtteras samt bestämma vilka arketyper, eller drag av arketyper, de
präglas av. Vi har valt att analysera de två såporna separat. Dels för att underlätta
läsningen, men även för att undvika förvirring angående vilken TV-serie karaktärerna
tillhör.

I analysen av ovan nämnda karaktärer nämner vi vid ett flertal tillfällen två olika
begrepp som vi använt i kategoriseringen av dessa. Karaktärerna påstås vara antingen
aktiva eller passiva. Vi finner det därför nödvändigt att definiera vad vi avser med dessa
påståenden. Den aktiva karaktären är en person som besitter en god portion
framförhållning och som därmed bidrar till att föra såpans handling framåt. Han eller hon
strävar efter mål som syftar till personlig vinning. Den passiva karaktären, å andra sidan
agerar bromskloss för utvecklingen i såpans intrig. Han eller hon strävar efter att bibehålla
rådande omständigheter och lider brist på personliga mål. Denna typ av karaktär sätter
familjens/vännernas lycka framför sin egen och har lägre status än den aktiva karaktären.

4.1 Prinsessan
Seriernas prinsessor heter, Caroline, Kristen och Sandra. Prinsessorna har ett välvårdat
språk och pratar helst bara när de blir tilltalade. De talar med lugna, ljusa, flickaktiga och
röster, och tar aldrig till några kraftuttryck. Prinsessorna samtalar om saker som händer
dem och om vad de planerar att göra med sin framtid. I exemplet nedan har Kristen just
kommit hem till Clarke för att berätta om festen hon varit på.

Kristen: Du hade verkligen varit imponerad. Helt formellt…Blommor överallt. Jag var den enda
flickan. En ny Forresterkreation… En gåva från Ridge. Inte att förglömma…han ordnade med
frisör, manikyr och… Bjöd in tio otroliga karlar. Jag dansade med Cliff, Elliot, David, Michael,
Storm. Jag dansade med alla och envar…
Clarke: Är det mer?
Kristen: Det är bara början. Sen tog Ridge fram badbyxor åt alla killarna. Alla hoppade ner i
poolen.
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Eller Sandra när hon träffar Daniel på ett skabbigt MC-hak:
Sandra: Jag är glad att du ringde. Jag tror vi aldrig presenterat oss för varann.
Sandra: (Om baren) Det här är inte så konventionellt.

Gemensamt för de tre prinsessorna är att de alla är unga och godtrogna. De har levt i en
skyddad värld och aldrig stött på några riktiga motgångar. Att de besparats svårigheter i
livet är närmast deras fäders förtjänst, då dessa har överbeskyddat sina prinsessor och
hjälpt dem i situationer som de inte själva klarat av.

Prinsessorna är naiva och romantiska De sätter kärleken främst, även om detta
betyder att de går emot sina älskade familjers önskningar. Kristen har förälskat sig i den
unge odågan Clarke, Sandra i arbetarklassonen Daniel, och Caroline i sin makes bror
Ridge. Naturligtvis motarbetas deras omöjliga förhållanden av hela familjen.

Som sig bör, är alla tre prinsessorna välklädda och har en garderob som aldrig tycks
sluta fyllas med nya kläder. Med undantag för Kristen, som gärna klär sig i färgglada
dräkter, korta kjolar och enorma plastörhängen, präglas prinsessans stil av avskalad
elegans och exklusiv smak. Caroline och Sandras sofistikerade garderob går mest i grått,
vitt och svart. Prinsessorna är blå- eller grönögda och har långt eller halvlångt blont hår.

4.2 Prinsen
Våra två prinsar verkar prata en heldel. Det mesta de säger handlar om prinsessorna. Både
Thorne och Daniel väljer att lätta sitt hjärta för en modersgetalt. När Thorne lättar sitt
hjärta för sin mamma Stephanie eller när  Daniel pratar med Lillemor om sina bekymmer.
De båda prinsana är mammas pojkar  och knappt någon relation med sina fäder. I Daniels
fall är relationen rentav dålig.

Stephanie: Men älskling du är en väldigt attraktiv man
Thorne: Jag måste to på att Caroline älskar mig. Och gud vet …att jag älskar henne… på tal om
det måste jag gå upp.

Och mellan Daniel och Lillemor:
Lillemor: Du verkligen förälskad, va?
Daniel: Ja, hon är underbar.
Lillemor: va heter hon?
Daniel : Sandra, Sandra Bovallius…

Daniel funderar inte över sitt eget välbefinnande, utan följer sitt hjärta. Till exempel när
han hjältemodigt springer efter väskryckaren som tar Sandras kameraväska, utan att tänka
på att han kanske försätter sig själv i fara. Thorne tror även hansin omgivning om gott
med reservationer för sin äldre bror Ridge.

Prinsarna är blonda, solbrända och håret är lite rufsigt. Daniel som har en arbetar
bakgrund klär sig nästan alltid i flanellskjorta och jeans medan Thorne klär sig mer propert
(kläder som passar hans kontors arbete).
Daniel och Thorne har konkurrens om prinsessans gunst. Daniel i den välartade Lukas
och Thorne tävlar med sin impulsive bror. De båda unga männen kännetecknas av
ädelmod och ärlighet.
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4.3 Den goda modern
De goda mödrarna i våra två såpor är Stephanie, Brooke och Karin och Matti. Liksom
patriarkerna är deras uppgift att ta hand om familjen. Gemensamt för alla de tre goda
mödrarna är att de är lugna och sansade. De brusar sällan upp och blir arga: det ska
mycket till för att det ska inträffa. Karin och Brooke är tystlåtna, och deras konversation
består mest i att svara på frågor, kommentera något som någon sagt eller gjort, eller att
uppmana någon att göra något. Stephanie är ofta den som tar initiativet till dialog, genom
att, till exempel, fråga personen hur denna mår.

 Samtalsämnena som de goda mödrarna engagerar sig i är oftast familjerelaterade. Allt
de företar sig kretsar även det kring familjen, och de handlingar de företar sig är alltid
oegoistiska. Varken Stephanie eller Karin yrkesarbetar, och kan därför lägga ner all sin tid
på att vårda sina familjer och på att medla mellan olika familjemedlemmar som råkat i
konflikt med varandra. Brooke bryter av mot den traditionella modersrollen, då hon är
yrkesutövande kemist. Därmed är hon heller inte lika engagerad i familjen som sina två
medsystrar i såporna. Både Stephanie och Karins relationer till sina söner är godare än
relationen med döttrarna.

Liksom sina manliga motsvarigheter patriarkerna, värnar de goda mödrarna om
familjetraditionerna. Förändringar är inte något de strävar efter. Micke kommer vid ett
tillfälle hemrusande till Karin för att berätta att han träffat Daniel:

Karin: Sa du nåt om Matti?
Micke: Jag sa som det var…
Karin: Jamen var det verkligen nödvändigt?
Micke: Han är rädd att farsan ska sätta dit honom.
Karin: Ja men herregud, det skulle han ju aldrig göra!
Micke: Inte med flit nej, men…
Karin: När ska allt bli som vanligt igen…

Gemensamt för alla tre goda mödrar är deras förkärlek för enkla, funktionella och
bekväma och kvinnliga kläder. Karin och Brooke bär ofta mönstrade, blommiga
klänningar, medan Stephanie har en mer sofistikerad klädstil. Skillnaden ligger troligtvis i
att hennes ekonomiska förutsättningar tillåter ett exklusivare klädval.

4.4 Patriarken
Vi har identifierat två och en halv patriark i de två såporna: Harald, Eric och Storm. Eric
och Harlad är äldre familjefäder, medan Storm har fått axla rollen som manlig förebild
eftersom den riktiga fadern i hans familj varit försvunnen. Patriarkerna är fåordiga män
som talar i korta meningar och rakt på sak utan att dölja sina åsikter. Deras samtalsämnen
kretsar kring arbetet eller familjen. I alla fall Erics och Haralds, som båda två är
framgångsrika företagsledare. Storm, som är en ung advokat på uppgång, diskuterar inte
sitt arbete med familjen. När patriarken har talat, är det oftast ingen som säger emot,
eftersom han är en auktoritet. Som exempel vill vi nämna Toms försök att lura sin far att
investera pengar i en reklambyrå. Sonen Tom planerade att skicka iväg Harald att hålla



36

föredrag på annan ort, varpå han bjöd hem byråns två delägare för att ostört diskutera
saken. Harald råkade dock dyka upp hemma på kontoret innan affären hann avslutas, och
lyckades utan motsägelser med konststycket att avstyra det hela utan att Tom vågade
bestrida hans beslut.

Patriarkerna i är de traditionsbundna män som värnar om familjetraditionerna. Ingen
av patriarkerna strävar efter förändring och de arbetar hårt för att upprätthålla status quo.
Detta ser vi tydligt på Storms reaktion då hans far kommer tillbaka efter åtta års frånvaro.
Brooke kommer tillbaka efter en födelsedagsmiddag där han är den enda som inte deltagit.
Storm möter Brooke i vardagsrummet:

Storm: (högt och anklagande) Varför tog du inte hem mamma?
Brooke: Tjata inte på mig. Det hände en sak vid middagen. Blev väldigt känslosamt.
Storm: På vilket sätt då?
Brooke: Det vara bara det. Särskilt när pappa gav mamma gåvan.
Storm: (argt) Vad var det?
Brooke: En diamantring.
Storm: Du kan inte mena allvar!
Brooke: Visst gör jag det. Han upprepade till och med äktenskapslöftena.
Storm: Han fick tillbaks den, hoppas jag.
Brooke: Hon hade den på sig när jag lämnade restaurangen.
Storm: (skriker) Vad fan är det med henne? Har hon inte nån…

Eftersom patriarkerna är sina familjers överhuvuden ingår det också i deras uppgift att
oroa sig för dessa. Särskilt för de kvinnliga personerna i deras närvaro, och gärna med
fokus på familjernas prinsessor. Arbetet kommer först i andra hand: både Eric och Harald
löser mer än gärna sina familjeproblem på kontoret: tyger från Sheffield får vänta när
Stephanie lämnar huset utan att tala om vart hon ska.

Patriarken är en pålitlig och ärlig man som vill allas bästa. Detta avspeglas inte minst i
deras sätt att klä sig: i mörka kostymer. Undantaget är Storm, som i civila sammanhang bär
jeans och pikétröja. .

Varken Eric, Storm eller Harald skulle försöka manipulera sin omgivning för att få sin
vilja igenom. Inte ens när det gäller familjen. Patriarkerna i våra såpor är en aning
godtrogna. Det litar på att människor i deras omgivning har samma fina motiv som de
själva. Dock är Storm en aning mer skeptisk till andra människor än hans äldre
motsvarigheter. Något som också illustreras i exemplet ovan.

4.5 Häxan
Såpornas tre häxor är Rebecka, Stephanie och Brooke. Rebecka kvalificerar sig dock till en
förstaplacering när det gäller graden av elakhet. Stephanie och Brooke visar endast
fragmentariska spår av denna arketyp. Rebecka har ett välartikulerat språk och en bred
vokabulär som hon använder i många och långa meningar. En egenskap som hon delar
med Stephanie, som även hon är verbalt begåvad. Den dialog som häxan företar sig har ett
syfte: genom att manipulera sin omgivning får hon sin vilja igenom. Medan Rebecka
intrigerar för sin egen skull, gör Stephanie det för familjens bästa. Brooke försöker genom
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falskspel uppnå sin dröm att vinna Ridges hjärta och gifta sig rikt. Ett tillfälle då Rebecka
demonstrerar sitt ondskefulla jag är när hon försöker hindra en före detta anställd kvinna
att börja på en ny arbetsplats. Hon ringer upp den nya arbetsgivaren:

Rebecka: Ja, jag var tvungen att ringa er, det var ju faktiskt jag som skrev Ylva Strandbergs
rekommendation. Ja, nej Ylva är mycket, mycket skicklig. Det var bara några saker som jag vill att
ni… (här avbryts hon av Harald och Lukas som gör entré) Förlåt…(hon byter några ord
med de två besökarna och återgår sedan till telefonsamtalet) Ja, förlåt mig (sväljer och
samlar sig). Jag vill att vi går rakt på sak med det här och jag vill att det stannar mellan oss. Men
jag var faktiskt tvungen att avskeda Ylva.

Eftersom häxan vet hur man för sig bland andra människor för att bli socialt accepterad,
har hon också framgång i kampen för sin sak. De tre häxorna är lugna till sättet och brusar
sällan eller aldrig upp och blir arga. De har alla ett återhållsamt kroppsspråk, vilket
förstärker intrycket av pålitlighet. För den sanna häxan (hit räknas dock inte Stephanie och
Brooke) är familjerelationer ingenting att vårda särskilt ömt. När Rebecka övergav det
fattiga livet med Matti och lämnade honom ensam med sonen Daniel (och tog
tvillingsystern Sandra med sig), gav hon upp sin familj till förmån för ett liv i lyx. Och när
Sandra kommer hem efter ett års vistelse i Paris, bryr hon sig mer om var snittblommorna
ska stå än om dotterns hemkomst.

Häxan Rebeckas klädsel präglas av hennes yrkesliv. Hon är alltid iklädd strikta
enfärgade dräkter med axelvaddar, som förstärker det kantiga och ibland maskulina intryck
hon ger.

4.6 Den unge slarvern
Ridge och Tom är den unge slarvern personifierad. Ridge framställs som såpans snygging,
med sitt mörka halvlockiga hår och vältränade atletiska kropp. Som den store förförare
han är, vet han naturligtvis hur han ska uttrycka sig för att få kvinnor på fall. Han är
välartikulerad och pratar gärna om känslor. .Även hans intrakommunikativa förmåga är
välutvecklad: monologerna framför spegeln är talrika.

Trots att Toms förförartalanger inte kan mäta sig med Ridges, bryr han sig om sitt
utseende och ser alltid välvårdad ut. Tom är väldigt bortskämd och drar sig inte för att
utnyttja sina föräldrars ställning för att nå framgång. Han är inte heller främmande för att
spendera ansenliga mängder av pengar på alkohol och andra nöjen. Han kommer ofta
hemrumlande på morgonkvisten efter nätter av festande.

Ridge är den äldste brodern i familjen. Han lever ett glamoröst liv och arbetar som
designer på familjens företag. På sitt tjusigt inredda kontor omges han av vackra
fotomodeller och snygga sekreterare. Gränsen mellan arbete och privatliv är vag. Den
impulsive Ridge gör lite vad som faller honom in. Även Tom arbetar inom
familjeföretaget, fast på den mindre glamorösa marknadsavdelningen. Han vill gärna att
pappa Harald ska befordra honom, men har svårt att övertala fadern om sin förträfflighet.

Enligt brodern Thorne är Ridge sexuellt aggressiv (hur han nu kan vet det). Ridge är
en skandalproducent av rang, och vid ett tillfälle berusar han sig på champagne och
förlorar omdömet, vilket leder till att han har sex med sin brors fru Caroline. För detta har
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han svåra samvetskval, medan det faktum att han på samma gång varit otrogen mot sin
flickvän Brooke inte bekymrar honom nämnvärt. När Stephanie konfronterar honom om
det inträffade försöker han rättfärdiga sina handlingar genom att skylla på alkoholen:

Ridge:  (väser) Mamma! Det var ingen våldtäkt. Om du nånsin trott mig så gör det nu, för det var
ingen våldtäkt!
Stephanie:  Tills nu, har jag bara… Jag var inte säker på hur långt det verkligen hade gått. (Ridge
slår näven i bordet så porslinet skramlar).
Ridge: (väser). Det var champagnen och det var bara menat som ett oskyldigt skämt.
Stephanie: (hon brusar upp och höjer rösten.) Som gick överstyr?!
Ridge:  (reser sig upp) Hur kan jag hjälpa henne nu?
Stephanie: Håll dig ifrån henne! (hon stirrar stint med uppspärrade ögon på honom. Ridge
går därifrån och Stephanie följer honom med blicken. Han stannar vid trappan).
Ridge:  Bara så du vet. Det kanske blir allvar med Logan.
Stephanie:  Blir eller är? Skillnaden är stor.
Ridge:  Bara så du vet…

Flickvännen Brooke är också en källa till konflikt i relationen med Stephanie. Ännu ett
drag som utmärker slarvern är att valet av flickvän inte faller väl ut i familjens ögon.
Brooke är avskydd av Stephanie som gör allt för att bli av med henne. Ridge framhärdar
dock att tänker fortsätta träffa Brooke, vilket framgår i scenen ovan.

Toms förhållande till fadern knakar i fogarna, något som till stor del beror på att han
är avundsjuk på sin syster Sandra.

4.7 Svinpälsen
Tom utmärker sig på många sätt som en typisk svinpäls. En förutsättning för att den
lömske svinpälsen ska lyckas med sina ondskefulla planer är att han besitter förmågan att
uttrycka sig verbalt. Det gör Tom, vars dialog ofta tjänar själändamål. Han har ett
utvecklat ordförråd och använder språket på ett sätt som indikerar vill bildning. Till
exempel använder han sig mycket av ekonomiska facktermer, som den gången då han
stämt möte med reklambyrån Kronos. Hans utvalda hatobjekt är styvsystern Sandra, som
han mer än gärna fäller sarkastisk och ibland elaka kommentarer om och till. Eller vid det
tillfälle då han skulle möta Sandra på Centralstationen och hon blev rånad på sin
kameraväska. Den heroiske Daniel ingrep och lyckades ta tillbaka väskan. När han lämnat
tillbaka den står han kvar och tittar på Sandra, varpå följande konversation äger rum:

Tom: (tittar på Daniel och ler överlägset). Ah, en livs levande hjälte.
Sandra: Tack.
Tom: Ska vi dra? (vänder sig till Daniel.) Vad står du kvar här för? Ska du ha hittelön?

Tom är inte främmande för att utnyttja sin priviligerade ställning som son i en förmögen
familj. Han modifierar gärna sanningen och ljuger friskt för att få sin vilja igenom. Det
spelar ingen roll om han i farten råkar köra över några familjemedlemmar i sin
karriärlystnad, och eftersom han är så beräknande, manipulativ och kontrollerad, är det
omöjligt för andra människor att avgöra om han far med osanning.
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För att framhäva sin karriärlystna framtoning uppträder Tom ofta i strikt och enfärgad
kostym. Gärna i kombination med något färgglatt. Den informella klädseln innebär jeans
och T-shirt.

4.8 Snällisen
De personer vi har identifierat som snällisar är Micke, Thorne och Caroline. Gemensamt
för dessa karaktärer är att de har ett lugnt och lite eftertänksamt sätt att uttrycka sig på.
Micke är lite yngre än sina två motsvarigheter och kan därför beskrivas som mer impulsiv,
både i tal och handling. Snällisarnas konversation rör naturligtvis dem de älskar, vilket
innebär att de talar om sina familjen. Detta illustreras tydligt en morgon då Thorne äter
frukost med familjen:

Thorne: God morgon pappa!
Eric: Thorne… Vi är visst uppe först. Hur mår du idag?
Thorne: Det kunde vara bättre.
Eric: Nåt fel?
Thorne: Det är Caroline. Jag är bara orolig för min fru.

Lojaliteten mot familjen är viktig för snällisarna. När brodern Daniel anklagas för mord
gör Micke allt som står i hans makt för att rentvå honom. Snällisarna offrar gärna sin egen
lycka för att familjen ska må bra. Ännu ett utmärkande drag hos Snällisarna är deras naivt
godtrogna inställning till sin omgivning. Eftersom de själva är så goda förväntar de sig att
andra också är det, även om Thorne är skeptisk till brodern Ridges avsikter ifråga om hans
fru. Både Thorne och Caroline är blyga och osäkra. Micke har fått en annan roll som
snällis, där han gör sitt yttersta för att ordna upp saker och ting. Till exempel den gången
han besöker Rogers gym och nyfikenheten tar överhanden då han lyckas lägga vantarna på
Rogers dator:

Micke: Vänta! Här är en låst fil, flera låsta filer.
Anna: Men det är bara affärsbrev.
Micke: Vad vet du om det?
Anna: Vad skulle det annars vara?
Micke: Tydligen något viktigt, eftersom de är låsta. Ska vi inte försöka öppna dem?
Anna: Jag tror att du ska försöka låta bli!
Micke: Först gäller det att försöka lista ut vad filnamnen betyder… (Gymägaren Roger
kommer in)
Roger: (Argt) Och vad håller ni på med då?!

Samtliga snällisar har ett yttre som konnoterar godhet och ärlighet. Helylleimagen
förstärks av deras propra, välvårdade klädsel. Inget av det plagg de bär sticker ut från
mängden, utan de ser väldigt vanliga ut, utan någon speciell stil. De bär alla klockor, vilket
även det är ett tecken på deras pålitlighet.
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4.9 Fortet
Familjen Toivonen

Toivonens bor i ett radhus i en förort till Stockholm. Radhusen är små och vitmålade och
liknar baracker. Radhuset är ganska trångt och Daniel delar rum med Micke. Hallen är
trång och både hallen, vardagsrummet och köket är genomgångsrum.

Köket: Bordet står i mitten med sex stolar runtomkring. Köket är en naturlig
samlingsplats för familjen som oftast äter både frukost och middag (gärna husmanskost)
ihop. Bredvid kylskåpet finns en liten bänk med telefon och en hög med förmodligen
viktiga papper. Här finns också en liten kopp med pennor. Köket är hemtrevligt. Lite
lagom rörigt. De har hyllor med små prydnadssaker. På kylskåpet sitter kom-ihåg-lappar
och annat. På väggen hänger en bricka i brickhållare. På bordet står en massa glas och en
ros i en vas.

Vardagsrummet: Gränsande till både hallen och köket ligger vardagsrummet. Längs
väggen står en röd soffgrupp som ser ut att komma från IKEA. På det lilla
vardagsrumsbordet som står  vänt mot TVn och köket står en vas med ängsblommor.
Ovanpå hyllan med en brokig samling böcker ligger många buketter med torkade
eterneller och rosor. I hallen och i vardagsrummet finns krukväxter. Tavlorna som hänger
på väggarna är målningar i olika stilar. De är olika stora och har olika sorters ramar. Man
kan se in i köket från TV-soffan. Ovanpå TVn ligger en virkad duk med små
prydnadssaker. I hela vardagsrummet finns små saker och minnen.

Familjen Bovallius
Bovallius bor på en herrgård som heter Björkudden. Det är ett stort gult trähus med
stengång, välskött gräsmatta och stall. Huset verkar vara äldre då det är högt i tak, har
tjocka dörrlister och gamla strömbrytare. När man kommer in i hallen ligger kontoret på
vänster sida och vardagsrummet/matsalen till höger. Då familjen har en anställd
hushållerska som städar och lagar mat, ser man aldrig köket eller andra rum.

Vardagsrummet: Familjen Bovallius vardagsrum har gröna väggar. Det finns få
föremål i rummet. I vardagsrummet finns både ett middagsbord och en stilren soffgrupp
med skinande soffbord. Rummet fungerar således som en miljö för frukost,
middagsbjudningar och avkoppling. Bovallius vardagsrum har många ytor och rymligt.
Innanför dörren finns en antik byrå. Ovanpå står en drinkbricka med glas och en karaff.
Ovanför byrån hänger en spegel i tjock guldram. På väggarna hänger några få målningar
som ser värdefulla ut, även dessa med tjocka guldramar. Avsaknaden av TV gör att de
alltid ser upptagna ut med en tidning eller bok.

Kontoret: På kontoret utspelar sig de flesta diskussioner om arbetet. Då kontoret
även innehåller en hylla med böcker, stereo och en liten pimpinett soffgrupp med bord,
kan man även gå in hit för att slappna av och dricka en konjak. Även kontoret har gröna
väggar och möblerna ser antika ut. Bakom skrivbordet återfinns ett konstverk med tjock
guldram. Här finns även en hylla med arbetssaker och fax. På skrivbordet ligger lite papper
och kontorssaker i raka linjer som överensstämmer med den strikta kompositionen i
kontoret.
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Familjen Forrester
Forresters bor i ett stort hus med vita väggar, högt i tak, pelare, många ytor och väldigt
glamoröst. Hela huset är vitt och luftigt och ger ett glamoröst intryck. Forrester har
hushållerskan Maria anställd och hon tar hand om mat och skötsel av huset. Hon bär alltid
uniform. Den naturliga samlingsplatsen är vardagsrummet, som också fungerar som
matsal och salong som ligger på nedervåningen. Barnen bor kvar hemma, även Thorne
och hans fru Caroline.

Hela familjen Forrester är inblandade i familjeföretaget och en stor del av handlingen
utspelar sig på deras kontor på företaget.

Salongen: Här intas familjens få gemensamma frukostar vid ett stort bord. Bordet är
av glas och alltid exemplariskt dukat med alla bestick och servetter som behövs. Rummet
är stort, vitt och luftigt. En lång vit trappa med staket leder upp till övervåningen I taket
hänger en kristallkrona. Många möbler består av vit sten. Strategiskt utsatt står stora
arrangemang med snittblommor (orkidé).

En del av salongen är vardagsrum. Här står tre vita stilrena soffor med matchande
soffbord i mörkt trä och vit bordsskiva. Jämte soffgruppen finns en öppen spis i marmor
med en enorm spegel över. På en vägg finns ett stort fönster med utsikt över Los Angeles.
Framför fönstret står en svart flygel. I rummet finns stora palmliknande växter och
kaktusar i stora, vita kaktusar.

Kontoren:  Den mesta av handlingen på företaget utspelar sig på Ridges eller Erics
kontor. Båda har stora kontor (men än Erics är störst) med mörka trämöbler. Det är högt i
tak och de höga mörka dörrarna besmyckas av stora guldhandtag. Erics kontor är lite mer
välstädat än Ridges. De båda kontoren präglas av modeandan i företaget. Skisser av kläder
hänger på väggarna och ligger på bord. I någon hörna hänger olika plagg på en ställning
och den obligatoriska provdockan finns på plats. Alla möbler och all inredning går i mörkt
trä och beige.

Ofta har de en skiss eller ett tyg i handen men sällan handlar diskussionerna om jobb.
Det är känslor och livet i allmänhet som diskuteras på Forresters.

Familjen Logan
Familjen Logan har lite sämre ekonomisk bakgrund. De bor i ett för familjen lite för litet
hus. Systrarna Brooke och Donna delar rum. De har en veranda med spaljé och en liten
trädgård. Då familjen är stor och huset ganska litet samlas man gärna i vardagsrummet
som ligger precis innanför ytterdörren.

Vardagsrummet: I vardagsrummet finns en brun soffa och en TV. Bakom soffan går
en trätrappa upp till övervåningen med små lampor på väggarna. Tapeterna är
småmönstrade. På väggarna hänger små tavlor oberoende av varandra i olika träramar.
Framför fönstret i ytterdörren hänger vita gardiner. Innanför ytterdörren finns ett litet
bord med en blå krukväxt och en spegel hängande ovanför. På byrån står porslinssaker,
krukväxter och foton på döttrarna.
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5. En komparativ analys

Att det förekommer skillnader mellan den svenska och den amerikanska kulturen är en
självklarhet som egentligen är odiskutabel. Men vari ligger dessa skillnader och hur
kommer de till uttryck i såpaproduktionen? Vi kommer här att analysera de olika arketyper
vi kunnat urskilja och ställa dem i ett kulturperspektiv i en komparativ analys. För att
kunna göra detta använder vi oss av de forskningsresultat som Hofstede kommit fram till i
sin undersökning. Vi beskrev denna undersökning och dess resultat under kapitlet
Semiotik. Vi har analyserat fram likheter och skillnader mellan hur arketyper framställs i
den svenska respektive den amerikanska kulturen. Denna framställning exemplifieras med
hjälp av bilagorna som beskriver de nyckelscener vi valt ut. För enkelhetens skull har vi
valt att systematiskt dela upp och behandla en arketyp i taget.

5.1 Prinssesan
Prinsessan representeras i våra såpor av Sandra, Caroline och Kristen.

Sandra och Kristen verkar vara klippta efter samma mall och inklistrade i en varsin
såpa. De har båda väldigt god relation till fadern, Patriarken, och en mindre bra relation till
modern som har sönerna som favoriter. Caroline har som sin faders enda dotter blivit mer
beskyddad av denna. Harald och Eric råder sina döttrar att följa sina hjärtan medan
Carolines far anser sig veta vad som är bäst för henne.

I Glamour ser vi ett tydligt drag av den mer maskulina kulturen i USA  där de
framgångsrika fäderna ställer sig över sina döttrar och med sin makt och kärlek uppmanar
dem till beslut. Relationen mellan Harald och Sandra visar  en mer intim, men dock på
vissa sätt lik de andra, relation där Harald lyssnar mer än pratar och gärna kramar om
Sandra.

Våra prinsessor har alla valt en karriär med kreativ inriktning. Sandra har som avsikt
att försörja sig som fotograf, Kristen arbetar som designer och Caroline har precis gett ut
det första numret av sin egen tidning. De är alla mycket aktiva i sina yrkes ambitioner och
verkar vara beredda att arbeta hårt för att nå sina mål. De är väldigt rörliga och aktiva om
man jämför med de övriga arketyperna. Prinsessorna rör sig mellan många olika platser
och figurerar i många olika parallella handlingar.

Prinsessan har alltid en prins och så är fallet även här. Dock har Prinsen många
antagonister i Prinsessans omgivning. En av antagonisterna är den unge slarvern. Den
unge slarvern är i våra fall bror till prinsessan och tycker att prinsen är prinsessan ovärdig
eftersom prinsen har betydligt lägre status än den förmögne unge slarvern. Sandra är kär i
Daniel som är för mycket arbetarklass för Rebeckas och Toms smak, istället anser de att
Toms vän Lukas passar deras familj utmärkt. Pappa Harald uppmanar Sandra att följa sitt
hjärta och ta den hon älskar mest. Kristen försöker förgäves få Ridge och Stephanie att
förstå att Clarke är en underbar man som inte är ute efter familjeförmögenheten medan
Ridge försöker para ihop henne med Los Angeles tio mest eftertraktade ungkarlar. Pappa
Eric säger att hon ska följa sitt hjärta och tänka i fyra månader innan hon bestämmer sig.
Caroline har tidigare haft ihop det med Ridge och verkar efter det misslyckade skämtet
upptäcka sina känslor för honom igen. Här är det Carolines Pappa Bill som är antagonist
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tycker att den unge slarvern Ridge är en farlig kille som bara lurar Caroline och
tillsammans med Stephanie försöker han hålla Caroline kvar hos Thorne.

Prinsessans främsta funktion är alltså att vara pappas flicka och bli förälskad i prinsen.

5.2 Prinsen
De båda blonda och blåögda prinsar vi har funnit i Skilda Världar och Glamour spelar
egentligen i olika divisioner men båda har samma mål: att vinna prinsessan.

Thorne är den lugna och godtrogna prinsen som väntar och hoppas på  att mamma
Stephanie (som kan liknas vid draken som vaktar Fortet) ska se till att ingen tar Caroline
ifrån honom. I hans omgivning har vi överklass, lögner och svek så att det stänker om det.

Daniel är den buffliga arbetarklasskillen som trots att han är jagad av polisen ofta
smiter ut för att träffa Sandra. Han är mer aktiv i sitt handlande för att få behålla sin
prinsessa.

Båda prinsarna har bättre relation till modern än fadern. Det är alltid mamma Karin
som har tagit hand om Daniel och hjälpt honom med hans problem. Thorne hävdar under
samtalet med Stephanie att Ridge alltid har varit hennes favoritson vilket hon förnekar och
säger att de båda varit.

De har passiva karaktärer som när det kommer till kärlek aktiveras. De flesta av
prinsens tankar och agerande berör prinsessan. Innan de kan förenas med sin älskade
prinsessa så finns det hinder på vägen som måste övervinnas och förgöras. I Daniels fall är
det hans sociala status, och därmed Toms och Rebeckas ogillande, som står i vägen för de
unga tus lycka. Thorne förhindras av sin egen bror, den unga slarvern, Ridge. Till sin hjälp
har prins Daniel brodern, snällisen och vapendragaren Micke men han har också en god
relation med sin mamma. I båda fallen är prinsen och den unga slarvern antagonister.

Prinsens sinnesstämning beror helt på prinsessan. När prinsen betvivlar hennes kärlek
är han förtvivlad blir handlingsförlamad. När han å andra sidan känner sig trygg i
prinsessans kärlek verkar ingenting omöjligt.

De är båda godtrogna (förutom när det gäller Ridge i Thornes fall) och blir lätt lurade
och manipulerade. Daniel blir lurad av pappa Matti, Andreas och Rebecka. Thorne blir
lurad av Ridge, Stephanie och Caroline. Att Thorne blir överlistad av Ridge medan Tom
blir svagare gentemot Daniel kan ha sin förklaringar i kulturella skillnader. I USA
sympatiserar man med de starka, i det här fallet Ridge, medan man i Sverige tycker synd
om de svaga.

Prinsens funktion i såpan är liksom i sagorna att försöka vinna prinsessans hjärta och
gunst. På vägen måste de övervinna hinder som endast gör kampen intressantare och
prinsessan mer ärbar.

5.3 Den goda modern
De fyra goda mödrarna Karin, Stephanie, Brooke, Elisabeth och Matti fungerar som det
klister som håller familjerna samman. Mödrarna oroar sig konstant för sina familjer och
för deras välbefinnande. Brooke och Matti skiljer sig åt från de tre andra goda mödrarna
eftersom ingen av dem är mödrar på riktigt. Brooke är ung och Matti är ju faktiskt till och
med man. Brooke tar hand om sina yngre syskon och kvalificerar sig därför som god
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moder. Gestaltningen av den goda modern inom både svenska och amerikanska såpor
skiljer sig åt på flera sätt, men det finns även många likheter. Den största skillnaden mellan
USA och Sverige ligger dock i synen på manligt och kvinnligt. Skulle en traditionell
amerikansk såpa kunna ha en man i gestaltandet av den goda modern? En svensk såpa kan
det, i alla fall.

Familjen är en källa till glädje för den goda modern, samtidigt som det är denna hon
spenderar mest tid på att bekymra sig mest över. De goda mödrarna sätter familjens lycka
framför sin egen, och lyckan är endast fullständig när hennes nära och kära är lyckliga och
sams. Lycka likställs med stagnation för den goda, traditionsbundna modern. När inga
förändringar sker, kan heller inget dåligt inträffa. När pappa Stephen kommer tillbaka efter
att ha varit mystiskt försvunnen i åtta år (och så lämpligt dykt upp just som han skulle
dödförklaras) reagerar hon med att uppträda reserverat och avståndstagande mot honom,
eftersom han hotar att rasera hennes trygga värld. Likaså uppträder Stephanie reserverat
mot Brooke, eftersom hon riskerar att förlora favoritsonen Ridge till en annan god moder.
Då de goda mödrarna, likt Patriarken, eftersträvar att bevara nuvarande läge kännetecknas
de av ett passivt förhållningssätt till omgivningen. Dock föreligger vissa skillnader mellan
de båda såporna då arketypen i Glamour framställs som aktiv, medan mödrarna i Skilda
Världar båda är passiva.

Den traditionella goda modern yrkesarbetar inte, utan befinner sig oftast i hemmet,
där hennes uppgifter kan variera. USA präglas i större utsträckning än Sverige av en
individualistisk människosyn. Detta borde rimligtvis  innebära att familjen tillskrivs mindre
betydelse än i Sverige. Stämmer detta? I den svenska såpan är den goda modern i större
utsträckning bunden till hemmet än i den amerikanska. Karin städar, diskar och tittar på
TV, medan Stephanie arrangerar snittblommorna och pratar med sin familj. Brooke viker
av från modersarketypen eftersom hon är yrkesutövande kemist. Detta illustreras tydligt
av det faktum att Karin över huvud taget inte varit utanför huset under de 14 observerade
avsnitten. Så vitt vi vet bär hon inte någon fotboja som kan ge utslag hos polisen när hon
lämnar hemmet. Vad är det då som håller henne fjättrad där? Kanske är det pliktkänslan
och de starka banden till familjen: att alltid finnas till hands när någon behöver henne.
Eller är hon kanske arbetslös? Det vet vi inte. Däremot vet vi att två av de goda mödrarna
i Glamour i alla fall har ett liv utanför familjen, även om vi inte vet om, eller vad de
arbetar med eller vad de gör. Stephanie har en mystisk hemlighet som resten av familjen
inte vet något om, och Elizabeth har ett förhållande med Stephanies (snart) före detta man
Eric. Vad som skiljer de två olika ländernas goda mödrar åt är att den svenska modern inte
har ett eget liv, medan den amerikanska modern är mer självständig.

En av de goda mödrarnas uppgifter är att agera rådgivare åt sina familjer. De goda
mödrarna i Glamour är aktiva i sitt sätt att förhöra sig om omgivningens psykiska välmåga.
I Skilda Världar är den goda modern passiv. Enligt Hofstede är både Sverige och USA
länder som präglas av låg maktdistans. Detta kan säkert till stor del förklaras med att båda
aspirerar på att hålla en demokratisk politisk inställning där medbestämmande och eget
ansvar är viktiga beståndsdelar i styrelseskicket. Ingen av de goda mödrarna sitter hemma i
gungstolen och väntar på att bli beordrade (även om en del av dem förvisso sitter och
väntar. Karin, till exempel) av sina familjemedlemmar eller andra viktiga personer. De har
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en konsulterande roll: andra karaktärer kommer till dem och berättar om sina problem,
varpå mödrarna därefter förväntas ha antingen en lösning på dessa eller i alla fall lite tröst
eller råd. Karin i Skilda Världar är den moder som vi anser ha den högsta maktdistansen.
Här skiljer sig den amerikanska och den svenska såpan åt, såtillvida att Karin inte är den
som blir konsulterad, utan snarare är den som själv konsulterar. Och då inte i ett aktivt
uppsökande, utan ofta av en slump: någon som vet något råkar komma hem, just när
Karin är som mest orolig och behöver veta någonting. Hennes motpol är Stephanie, som
rakt på sak frågar om det är något hon undrar över.

Relationer med omgivningen är någonting som den goda modern ägnar mycket av sin
tid åt att underhålla. Eftersom mödrarna tillbringar en så stor del av sin tid hemma, är det
naturligtvis hemförhållandena som är viktigast. Även om Elisabeth just i våra avsnitt
genomlider en formsvacka i sitt goda moderskap, vet vi att hon så småningom kommer att
återhämtar sig från denna. Relationen till ungdomskärleken Eric är den relation hon bryr
sig mest om, medan Karin har goda relationer till alla i sin omgivning. Stephanie har ett
bra förhållande till båda sina söner, men i likhet med Karin är det sämre till dottern och till
Ridges flickvän Brooke. Den goda modern Matti har en frostig relation till sönerna, men
god till kvinnorna i omgivningen. Detta betyder dock inte att han inte bryr sig om dem.
Osämjan bottnar i en önskan om att alla ska ha det bra, även om han inte vet hur han ska
göra.

Eftersom de goda mödrarnas stora intresse i livet är familjen, är det också genom
familjen som hon får sin största tillfredställelse. Särskilt när det går bra för den. När
någonting hotar att krossa familjens lycka, hotas därmed de goda mödrarnas personliga
lycka. De skillnader mellan de goda mödrarna som vi kunnat identifiera består i Stephanies
oro för att till exempel osämja i familjen hotar att skada familjens anseende, medan Karin
bekymrar sig för de olika individernas lycka. Stephanie, som även har drag från arketypen
häxan är begåvad med intelligenstypen sunt förnuft. Trots sina osjälviska intentioner
manipulerar hon sin omgivning för att få som hon vill.

Att försvara familjen mot attacker från yttre krafter i omgivningen ingår också i den
goda moderns arbetsbeskrivning. För Stephanies del handlar det, till exempel, om att
skydda Caroline från Ridge och för Brooke om att övertala sin yngre syster Donna att inte
vika ut sig i en herrtidning. Matti försöker bevara den hemlighet som han undanhållit från
Daniel i 18 år (att han har en mamma och en tvillingsyster).

Vi har kunnat utläsa vissa skillnader i gestaltandet av den goda modern. I Skilda
Världar har vi endast kunnat identifiera en typ av god moder, medan det  i Glamour  finns
två. Den goda modern i den amerikanska såpan är mer komplex till sin natur än den
svenska goda modern. I Skilda Världar är den goda modern genomgod, medan det i den
amerikanska även finns en god moder med inslag av häxa: Stephanie. En gemensam
nämnare för den goda modern är att alla hennes handlingar präglas av osjälviskhet och
omtanke om familjen. Detta stämmer till viss del, även om mamma Stephanie av oss
uppfattas göra saker delvis för egen vinning. Till exempel när hon försöker manipulera ut
Brooke ur sonens liv. Gör hon detta för att hon verkligen tror att Brooke är ett hot mot
familjen, eller ett hot mot henne själv?
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Den goda modern är arketypen vars uppgift består i att medla och trösta. Hon
symboliserar, likt sin manliga motsvarighet patriarken, trygghet och stabilitet.

5.4 Patriarken
Patriarken är den äldre fadersfiguren som eftersträvar tradition och stabilitet i livet. Två
självklara kandidater är Harald i Skilda Världar och Eric i Glamour. Vi har även hittat en
tredje karaktär, Storm, som uppvisar flera drag som kan härledas till patriarken. Han har
som äldsta bror ha fått ta över ansvaret för familjen. Det som skiljer Storm från de två
andra patriarkerna är hans ålder och hans ringa förmögenhet.

Patriarkerna har en passiv roll som inte driver handlingen nämnvärt framåt under de
14 avsnitt vi observerat. Istället försöker de bevara nuvarande tillstånd, vilket också är
deras funktion i såporna. Storm, däremot, är aktiv då han hela tiden försöker påverka sin
familj att göra som han vill. Han har en framåtdrivande roll i familjens vardag.

Gemensamt för alla patriarkerna är att de är framgångsrika, etablerade företagsledare
med rykte om sig att vara ärliga och pålitliga. Både i affärsvärlden och i familjen. De är
formella auktoriteter som omgivningen ser upp till och fungerar därför som förebilder för
människor i sin omgivning. Sin höga status i affärslivet till trots, har de en lägre rang inom
familjen. Dock utan att själva veta om det. Det är Patriarkerna som officiellt styr fortet,
men i själva verket är högsta hönset deras fruar. Den patriark som har svagast drag från
denna arketyp, Storm, har dock kontroll över familjen och vet vad som pågår  inom
hemmets väggar. Honom är det ingen som manipulerar. Han karaktäriseras inte av samma
godtrogenhet som Eric och Harald: trots att Harald varit gift med den ondskefulla
Rebecka i 18 år inser han inte hur manipulativ och elak hon är.

Trots sin godtrogenhet är patriarkerna inte dumma. För att leda ett stort företag krävs
viss intelligens. Både Harald och Eric visar prov på språklig-lingvistisk intelligens. Med
tanke på deras höga ställning och accepterande i samhället, antar vi att de hanterar språket
på ett sådant sätt att de erhåller respekt. Detta i kombination med den personliga
intelligensen som de uppvisar då de bryr sig om sina medmänniskor. Vi har inte kunnat
identifiera någon intelligenstyp hos Storm.

Patriarkerna vårdar sig gärna om relationer med personer i sin omgivning. Varken Eric
eller Harald har några uttalade fiende. Storm, däremot känner bitterhet mot sin far
Stephen och ser i honom en antagonist. Alla tre patriarkerna omges till stor del av
kvinnor, och det är till dessa som de har varmast relationer. Både Eric och Harald är
mycket överbeskyddande mot sina döttrar Kristen och Sandra. Även förhållandet till
fruarna Rebecka och Stephanie (egentligen blivande ex-fru) och till Erics high school
sweethart Elisabeth är viktiga. Relationerna till sönerna fyller inte någon speciell funktion i
såporna, vilket betyder att de därför inte porträtteras i lika stor utsträckning. Storms
förhållande till kvinnorna i familjen är, i likhet med sina medpatriarkers, även det av god
natur. Att relationerna till kvinnor är bättre än till männen kan till stor del förklaras med
det faktum att patriarkerna spenderar en stor del av tiden i hemmet, där också såpornas
kvinnor tillbringar en stor del av sin vardag.

Både Harald och Eric är egna företagare som lyckats bygga upp en förmögenhet och
en ställning i affärsvärlden. Trots sin kärlek till hemmet, måste de ibland visa sig på
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kontoret, där de ibland bläddrar lite i papper . Dock är det sällan som de faktiskt talar om
arbetsrelaterade saker på kontoret, eftersom den mesta tiden går åt till att oroa sig för
familjemedlemmarna och deras lycka. Patriarkerna ser hellre till individernas bästa istället
för familjens anseende. Känslosamma diskussioner och uppgörelser avhandlas lika ofta på
kontoret som hemma på fortet. Även här skiljer sig Storm från de äldre patriarkerna. Han
diskuterar bara familjeproblemen hemma.

Patriarkerna gläder sig mer åt framgångar inom familjelivet än åt sina företags
blomstring. De upprörs av motgångar i familjen. Familjerelationer och släktband anses
viktiga av samtliga tre patriarker. Därför avspeglas deras sinnesstämningar i
familjerelationernas tillstånd. De blir aldrig arga, men kan ibland uppröras över den yngre
generationens tilltag. Till exempel Harald, då han får reda på att sonen Tom försökt lura
honom. Trots att Sverige och USA skiljer sig nämnvärt i synen på maskulinitet och
femininnitet i samhället är patriarkerna förvånansvärt lika. Sverige anses vara ett feminint
land, medan USA uppfattas som mer maskulint. Man tycker att detta kanske borde prägla
de högt ansedda männen i familjerna, men trots deras fantastiska framgångar inom
affärerna, där de erhåller sin makt och pondus, är patriarkerna i Skilda Världar  och
Glamour mer moderliga än de goda mödrarna. Med undantag för Storm.

I båda såporna har Patriarken hög status. De är figurerna som vill hålla ihop familjen
och som lägger ner det mesta av sin tid på att oroa sig för densamma. Deras funktion
består i att bevara familjelyckan och att upprätthålla relationerna i släkten. De uppmuntrar
inte till förändring. Eftersom patriarkerna karaktäriseras av lugn och sinnesro inger de sin
omgivning med en uppfattning av att de är stabila och fördomsfria. Patriarkerna fungerar
därför som någon slags biktfäder  som andra anförtror sig åt. Personer i deras närhet som
befinner sig i någon form av svårigheter vänder sig gärna till patriarkerna för att få hjälp
att lösa sina problem. Undantaget är den unge Storm som, till skillnad från sina två lugna
motsvarigheter har en tendens att ofta brusa upp och blir arg när någon vågar sätta sig upp
mot hans auktoritet.

5.5 Häxan
Arketypen häxan är smart, förutseende och intrigerande och till en viss del hittade vi drag
av detta hos Stephanie och Brooke men rollen som överstehäxa vill vi dock tillskriva den
ondskefulla Rebecka.

Det finns väldigt många uppenbara likheter mellan häxorna i de båda serierna. Särskilt
Stephanie och Rebecka har många karaktärsdrag som liknar varandra. Häxan drar sig inte
för att manipulera sin omgivning i syfte att förverkliga sina mål. Det är därför hon är en
häxa. Både Stephanie och Brooke har, till skillnad från Rebecka, drag från andra arketyper
medan Rebecka är en helt renodlad häxa. Skillnaden märks framför allt i Brookes och
Stephanies omtanke om sina familjer, medan Rebecka helst värnar om sig själv. Stephanie
och Brooke är inte renodlade häxor, vilket kan förklaras med de kulturella skillnader som
faktiskt existerar mellan de båda länderna. USA är ett mycket mer maskulint land än vad
Sverige är och i maskulina länder förväntas kvinnor ta ett större ansvar för omsorgen om
familjen. Rebecka rör sig till skillnad från Stephanie utanför hemmet och är tydligt
engagerad i och upptagen av sin karriär. Stephanie har ingen egen karriär eller några
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ambitioner som sträcker sig utanför hemmet. Hon stannar helt enkelt hemma och
intrigerar endast när hennes barn planerar att gifta sig med fel person eller när konflikten
mellan de båda bröderna hotar att skapa sprickor i den perfekta fasaden. Brooke har en
egen karriär, men verkar i de avsnitten som vi har sett mest intresserad av att väcka Ridges
kärlek. Vi vet dock att hon senare under serien kommer utvecklas till en fullfjädrad häxa.
Det är hennes frustration över att Stephanie aldrig velat se henne som sin svärdotter som
ligger till grund för denna häxkarriär.

Rebecka är mycket mer självcentrerad än sina amerikanska kollegor. Hennes stora
egoism vet inga gränser och har inga bakomliggande förklaringar. Rebecka tänker bara på
Rebecka och det har  hon gjort från avsnitt ett, då vi får veta att hon delar på tvillingarna
Sandra och Daniel. Varför gör hon det? Jo, för att bli av med förloraren Matti så att hon
kan gifta sig med den bättre bemedlade Harald.

Både Rebecka och Brooke arbetar, även om man inte ser dem jobba särskilt ofta. Ett
aktat arbete inger respekt hos omgivningen, vilket förklarar varför Rebecka är så mån om
att nå framgång och erkännande i modevärlden. Brooke har ingen familj att ta hand om
och kan därför göra karriär som kemist och därmed nå sitt mål att bli accepterad av det
högre sociala skiktet. Både Rebecka och Brooke är uppvuxna under
arbetarklassförhållanden, och var/är därför fast bestämda att lämna dessa bakom sig.
Stephanie, däremot, är född med silversked i mun och behöver inte jobba sig upp. Då de
två andra häxorna jobbar sig till framgång kan Stephanie ägna sig åt familjeproblemen och
anstränga sig för att hindra familjen från att rasa samman efter Ridges misslyckade skämt.
Stephanie eftersträvar stagnation medan Rebecka är Skilda Världars mest drivande
karaktär. Både Rebecka och Stephanie fyller viktiga funktioner i Skilda Världar och
Glamour. De bidrar till såpans intrig och ser till att handlingen förs framåt. Brooke är i
våra avsnitt än så länge utan funktion men är ändå aktiv. Hon har ett tydligt mål, dit hon
också strävar efter att nå.

En händelse som väckte stor uppmärksamhet och oro hos familjen Forrester är när
Stephanie faktiskt dristade sig till att lämna huset flera gånger i veckan i veckan utan att
tala om vart hon ska. Att familjen förfasar sig så över en sådan bagatell kan bero på den
maskulina kultur som präglar USA, och på de mer traditionella könsroller som därför
existerar där. Detta skulle aldrig hända hemma hos familjen Bovallius. Där lämnar
Rebecka ständigt hemmet utan att redovisa för någon vilka avsikter hon har eller vart hon
tar vägen. Detta kan bero på att USA  har högre grad av osäkerhetsundvikande än vad
Sverige har och med det tycker att det är mer obehagligt när oväntade saker inträffar.
 Stephanies och Rebeckas tendens att rätta till ojämnheter i hemmet, exempelvis sättet
på vilket de arrangerar snittblommor, anser vi indikera deras inofficiella auktoritet på
fortet. Utifrån sett är det patriarkerna som styr Fortet men med sin kvinnliga list är det
häxan som styr i det dolda.

Häxan har goda relationer med svinpälsen och den unge slarvern. Svinpälsen är den
manliga motsvarigheten till häxan, vilket förklarar de många likheterna mellan dessa båda
arketyper. Den enda svinpäls som finns representerad i de båda såporna är Tom som
också är den unge slarvern. Rebeckas relation till honom är förtrolig. Stephanies
favoritson är Glamours unge slarver, Ridge.
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Rebecka är den som mest intrigerar för egen vinnings skull och det är också i hennes
fall som miljön spelar större roll. Hon utnyttjar kontoret för arbetsrelaterade intriger,
medan hon avklarar familjeangelägenheterna i vardagsrummet.

Hos häxan har vi funnit den tydligaste tendensen till en av Gardners sju
intelligenstyper, nämligen sunt förnuft. Häxan misslyckas sällan med sina planer då hon
har en naturlig fallenhet för att ta tillvara på tillfällen som kommer i hennes väg och som
hjälper henne på något sätt. Det är hon och ingen annan som styr över sitt eget öde, och
den ständiga strävan efter makt är drivmotorn manar henne framåt i jakten på absolut
kontroll . Hon skyr inga medel för att uppnå sina mål eller för att förstärka familjens och
sin egen position. Både socialt och i affärslivet.

5.6 Den unge slarvern
Den unge slarvern Tom myglar sig fram i tillvaron medhjälp av sin mamma, häxan
Rebecka. Han agerar för sin egen vinnings skull och är beredd att utnyttja de
konkurrensfördelar han har för att nå sitt mål, ökad makt och främst sin systers
undergång. Här skiljer sig Tom kraftigt mot Ridge som aldrig avser att skada sin
omgivning. Visserligen  orsakar Ridge minst lika mycket tårar och bekymmer som Tom,
men uppsåtet är gott. Dock handlar han ofta tanklöst. Ridge lägger sig i samma säng som
Caroline (Thornes fru) endast för att han vill skämta, Tom hade kunnat utföra samma
illdåd som en del av en strategi för att uppnå någonting.

De unga slarvarna är anställda på sina fäders familjeföretag. Både Tom och Ridge
strävar förgäves efter patriarkernas erkännande Dessa båda söner försöker förgäves visa
prov på sin yrkesskicklighet inför patriarken som dock inte låter sig imponeras. Företaget
är fruktlöst eftersom patriarken alltid är mer intresserad av familjens bekymmer än av
Toms och Ridges förslag till förbättringar.

Gemensam arketypen är deras ungdom och rikedom. De dricker på tok för mycket
och de ger den äldre generationen sömnlösa nätter. Kan det finnas några kulturella
skillnader bakom det faktum att Tom är mer manipulativ än vad Ridge? Troligen inte.
Tom är förmodligen mer än svinpäls än ung slarver, vilket förklarar skillnaderna.

Emellertid finns det en tydlig skillnad i inställningen till styrka och självhävdande
beteende. Toms självhävdande beteende är väldigt atypiskt för vår svenska kultur.
Följaktligen kommer Tom aldrig att uppnå några varaktiga framgångar. Han får till
exempel en riktig näsbränna av den ödmjuke Daniel, när denne ger svar på (elakt) tal
under en familjemiddag hos Bovallius. Tom och Rebecka har kommit överens om att
Tom skall ”ta hand” om den oönskade svärsonen Daniel. Tom försöker förödmjuka
Daniel och därmed framställa honom som en förlorare inför Sandra. Sandra skall med det
inse att hon minsann inte borde vara kär i honom utan istället älska någon mer lämplig.
Daniel behöver bara vara ärlig och trevlig för att Tom skall falla på sitt eget grepp. Toms
egen familj ber senare Daniel om ursäkt för att han fått stå ut med Toms gliringar, och
Daniel favoriseras för att det är synd om honom. Ridge planerar även han att spela ut sin
systers fästman Clarke ur leken. Också han använder sina överlägset ekonomiska tillgångar
som ett vapen mot systerns pojkvän. Detta företag väcker endast sympatier hos familjen
och nämns ofta som ett försonande drag hos Ridge när han hamnar i onåd. De båda
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brödernas planer är naturligtvis dömda att misslyckas. Det krävs mycket mer än så för att
få en prinsessa att sluta älska sin prins (Daniel) eller groda (Clarke).

Den unge slarverns naturliga fiende är prinsen. Som vi nämnt tidigare så skapas det en
hel del konflikter kring den rätt rådige prinsen och den snobbige slarvern.

5.7 Snällisen
Arketypen snällisen har vi identifierat hos Micke i Skilda Världar och Thorne, Caroline,
Katie och Donna i Glamour. Trots att det finns ungefär lika många karaktärer i de olika
såporna är snällisarna betydligt fler till antalet i amerikanska Glamour än i Skilda Världar.
Vad det kan bero på är svårt att uttala sig om. Kanske fungerar dessa overksamma
amerikanska snällisar som ett reservkapital som ligger och väntar på att bli aktiverade i
intrigen.

Glamour är producerat för daytime, vilket innebär att handlingen därför har ett
långsammare tempo än Skilda Världar, som är producerat för att visas på primetime. I den
långsammare berättarstruktur som karaktäriserar Glamour finns det inte utrymme för lika
många aktiva karaktärer. Därför måste vissa av dessa vara funktionslösa. De funktionslösa
karaktärerna kan längre fram i handlingen plockas in i "stridens hetta" och därmed
förvandlas till en mer betydelsefull arketyp.

Gemensamt för alla snällisar är att de är söta, naiva och pojk- eller flickaktiga. De är
yngre syskon eller ensamma barn (Caroline). De är osjälviska och godtrogna, vilket också
innebär att de sätter upp oegennyttiga mål som de sedan strävar efter att uppnå. Som
exempel vill vi nämna Micke som vill att Daniel skall bli frias från mordmistankar och
Thorne som bara vill att Caroline skall bli lycklig. Eller Katie som mer än något annat
önskar att hennes föräldrar skall hitta tillbaka till varandra. Deras godtrogenhet  leder ofta
till att de blir därför lätta byten för mer illvilligt inställda karaktärer.  De kommer istället
väldigt bra överens med den goda modern, som ibland söker tröst hos snällisen.

Snällisarna i Glamour är lugna och tankfulla, medan Micke i Skilda Världar agerar
innan han hinner tänka efter. Men han är också betydligt yngre än Thorne och Caroline.
Snällisarna i Glamour är även mer framgångsrika än Micke i Skilda Världar: Thorne
arbetar på ett modehus och Caroline är redaktör för sin egen tidning, medan Donna
drömmer om en karriär som fotomodell. Micke går bara i skolan. Dessa skillnader kan
bero på att såpakulturerna i Sverige och USA skiljer sig åt, och på att de amerikanska
såporna utspelar sig bland människor med högre socioekonomisk status.

Micke har aldrig känt sig underlägsen sin äldre bror Daniel. Det har däremot Thorne,
som känner att han alltid hamnat i skuggan av Ridge. Han accepterar sin ställning utan att
försöka få till stånd någon förändring. Det enda han gör är att berätta för sin mamma om
sitt problem. Micke har aldrig blivit manipulerad eller omhändertagen av sin pappa, på
samma sätt som Caroline som är enda barnet. Trots att hon är vuxen kontrollerar pappa
Bill fortfarande hennes liv. Donna förväntas ha dåligt omdöme och inte kunna ta hand om
sig själv, så Brooke, Storm och Rocco försöker göra det åt henne. Micke har i sin familj
lika hög rang som sina äldre syskon och detta är en skillnad från den amerikanska kulturen
där det äldre syskonet oftast blir högre rankat än de nästkommande. Detta kan bero på att
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USA har högre maktdistans än vad Sverige har. I länder med hög maktdistans förväntas de
yngre lyda de äldre.

Snällisarna i Glamour och i Skilda Världar blir ständigt lurade. Thorne av Ridge,
Caroline och Stephanie. Caroline lurad av Ridge att ha sex med honom och av Stephanie
att hålla tyst om det. Donna blir lurad av sin charmiga och världsvana chef att ställa upp
på nakenbilder. Micke blir grundligt lurad av sin flickvän.

Snällisarnas funktion är, följaktligen, att ständigt finnas till hands för att kunna förfäras
eller för att bli manipulerade av de mer aktiva karaktärerna. De fungerar som åskådare och
verktyg för svinpälsen eller häxan som utnyttjar dem för att uppnå sina mål.

5.8 Fortet
Enligt Everdahl är fortet det som indikerar huvudpersonernas livsstil och värderingar. I
vår komparativa analys ska vi jämföra Bovallius fort med Forresters och Toivonens med
Logans då vi här kan göra en jämställd jämförelse mellan familjer som framställs komma
från samma sociala skikt.
Familjerna Toivonen och Logan ska tillhöra lägre medelklass i respektive land.
Båda husen präglas av litet utrymme, mycket möbler och åtskilliga minnessaker. I de båda
vardagsrummen finns en TV med tillhörande soffa i centrum och dessa används gärna
som mötesplats.

Toivonens bor i ett barackliknande radhus medan Logan lever i en liten idyllisk villa
med veranda och en liten söt trädgård. Deras hus skiljer sig åt men gemensamt för båda är
deras kompakta levnadsyta. Hos Toivonens används köket flitigt som naturlig mötesplats
medan vi aldrig har sett Logans äta. Detta kan bero på såpakulturerna då det äts betydligt
mer i svenska såpor för att utnyttja tillfället att samla hela familjen och bråka över ett mål
husmanskost. Gemensamt för de båda familjerna är också att vissa syskon delar rum.
Daniel och Micke bor i samma rum men har olika affischer över sängarna för att indikera
vem som sover var. Hos Logans delar de tresystrarna Brooke, Donna och Katie rum.
Både Toivonens och Logans vardagsrum vittnar om en hemmastadd och trygg familj.
Torkade blommor, brokig tavelsamling och små minnessaker överallt indikerar att de har
en varm stämning, hemtrevligt och personligt.

Familjerna Forrester och Bovallius tillhör det övre socioekonomiska skiktet i
respektive land. Bovallius hem indikerar typisk svensk överklass då de bor på en herrgård i
gulmålat trä med vackra omgivningar. Det inre präglas av en stilren och genomtänkt
inredning. Möblerna är få och matchande. Allt ser väldigt dyrt och dämpat exklusivt ut.
Stiger man in i Forresters hem kan man lätt tro att man har hamnat på ett lyxhotell.
Marmorgolvet, pelarna och den vita inredningen visar på ett välskött men relativt
opersonligt hem.

Båda familjerna använder sig, som sig bör, av hushållerska. Skillnaden är att Agnesca
som jobbar på Björkudden går klädd i vardagliga men dock propra kläder medan
Forresters hemhjälp Maria bär uniform. Agnesca uppstod säkert när Björkudden byggdes
och kommer att gå i graven med det medan Maria är en mexikansk inhyrd ”señora” som
är där på obestämd tid.
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Gemensamt för de båda familjerna är även att man inte kan finna några krukväxter i
deras boning. Både i Skilda Världar och Glamour kan vi se de båda husmödrarna Rebecka
och Stephanie beordra en betjänt att ställa en vas med snittblommor på utsatt plats.

Komparativ analys av intelligens
Det har i viss mån varit svårt att identifiera någon form av intelligens hos karaktärerna,
eftersom de inte har varit tillräckligt aktiva. Något vi också upptäckt, är att det är lättare att
urskilja olika intelligenser hos karaktärerna i Glamour. Det är också mer vanligt att dessa
karaktärer inte bara visar prov på en intelligens. Flera av karaktärerna har olika
intelligenser. Kanske kan detta bero på att de framställs som mer komplexa än Skilda
Världars karaktärer. Vi har också funnit det lättare att identifiera någon intelligens hos de
karaktärer i såporna som är mer aktiva.

Vi har tidigare nämnt att Skilda Världar är mer inriktad på handling, till skillnad från
Glamour där karaktärerna istället fokuserar på kommunikation. Detta är ett faktum som
även avspeglar sig i gestaltandet av intelligens. Ingen av karaktärerna i Skilda Världar
besitter, vad vi kunnat upptäcka, någon form av språklig-lingvistisk intelligens, medan så
många som fyra av karaktärerna i Glamour gör det.

I gestaltandet av intelligenser och i valet av karaktärer som ska föreställas gestalta
dessa intelligenser förekommer många likheter mellan såporna. Framförallt verkar
intelligenserna vara avpassade mot de arketyper vi kunnat identifiera. Som exempel kan vi
nämna svinpälsen Tom, som har begåvats med en stor dos av sunt förnuft. Att besitta
sunt förnuft verkar i båda såporna vara en egenskap som är förbehållen de framgångsrika
och förmögna. Stephanie, Rebecka och Tom: alla från högre socioekonomisk bakgrund
har denna typ av intelligens. De goda mödrarna och patriarkerna besitter personlig
intelligens och prinsar och prinsessor kroppslig-kinestetisk intelligens

6. DISKUSSION

6.1 Arketyper
Som utgångspunkt i den här diskussionen har vi använt den komparativa analysen i kapitel
5. Detta resonemang kommer att röra sig kring de arketyper vi lyckats urskilja och hur
karaktärerna inom en arketyp liknar och skiljer sig ifrån varandra. Innan vi påbörjade vår
empiriska studie hade vi alla tre förutfattade meningar om amerikanska respektive svenska
såpors karaktär. Kanske kan det vara så att vi därför omedvetet letat efter skillnader och
att vår analys därför till viss del färjas av de fördomar som vi i efterhand förstått att vi har.
En del av våra uppfattningar har efter ingående studier kullkastats, medan andra
bekräftats. Inte bara genom egna iakttagelser, utan även genom tidigare undersökningar
som genomförts.

Vi börjar med att diskutera den dramaturgiska strukturen inom såpakulturen. Något vi
förväntat oss, och som dessutom bekräftats av olika studier i ämnet, är att liksom olika
länders kultur skiljer sig åt från varandra, finns det också olikheter inom såpakulturen. Den
svenska såpan är ofta mer förankrad i verkligheten. Handlingen kretsar kring "vanliga"
människor från medelklassen, medan den amerikanska såpans intrig behandlar det vackra
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folkets (de rika och berömda) mer glamorösa vardag. Det som ändå förenar
såpakulturerna är fokuseringen på de invecklade och komplicerade relationsdramer som
förekommer: dessa kännetecknas allt som oftast av viss inavel. Innan seriens sista avsnitt
sänds har alla karaktärerna haft kärleks- eller sexuella relationer med alla. Förutom
relationer kretsar såpan kring de vanliga och, mycket ofta, ovanliga problem som kan
tänkas dyka upp i en människas liv. För att sammanfatta detta stycke: Skilda världar
handlar om vanliga människor med ganska ovanliga bekymmer, och de mindre vanliga
människorna i Glamours vardag cirkulerar kring mindre vanliga problem.

Berättarstrukturen i såporna är ytterligare något som skiljer de båda såporna från
varandra. Medan Skilda Världar karaktäriseras av handling och agerande,  utmärks den till
större del i Glamour av kommunikation och självreflektion. Konceptet i Skilda Världar går
ut på att föra handlingen framåt genom att låta karaktärerna agera och hamna i olika
situationer. I Glamour kommunicerar sig karaktärerna framåt i utvecklingen. Detta kan
exemplifieras av det ständiga ältandet av Ridges taktlösa, vuxna skämt. Ytterligare en
skillnad ligger i den takt som handlingen förs framåt: den är långsammare i Glamour.
Mycket långsammare…

Den beståndsdel inom såpan som vi spenderat mest tid på att studera är karaktärerna
och deras arketypiska tillhörighet. Här har vi tvingats omvärdera våra uppfattningar rejält.
Vi kan, som vi tidigare i uppsatsen hävdat, inte dra några generella slutsatser. Vi hade
förväntat oss att karaktärerna i Glamour skulle vara lättare att kategorisera, men detta
visade sig vara helt fel. Personporträtten i Skilda Världar är mer stereotypa och har uttalat
renodlade drag från de olika arketyper som vi utgått ifrån vid analysen. Glamours präglas
av ett mer komplext och svårtolkat persongalleri, där karaktärerna (trots ibland bristfällig
skådespelartalang) uppvisar ett nyanserat och flerdimensionellt inre. Samtidigt har de
också drag från flera olika arketyper än den svenska såpans karaktärer. I Skilda Världar är
de goda godare, och de onda ondare. Deras själar är alltså antingen svarta eller vita, medan
Glamour mer är en solkig blandning som resulterar i något grått: ett slags mellanting. Så
även om Skilda Världar kan uppfattas som en mer verklighetsbaserad såpa, är
personligheterna osannolikt endimensionella. Glamour väger upp sin lite mer orealistiska
spelplan med att tillhandahålla sina tittare med, i högre grad, naturtrogna personligheter.

Ett gemensamt drag hos både Skilda Världar och Glamour är funktionen hos de goda
respektive de onda. De goda karaktärerna har en tendens att stagnera och försöka stoppa
upp utvecklingen, medan de mindre goda försöker föra den framåt. Något som däremot
skiljer de goda inom båda kulturerna är det faktum att det i Glamour existerar fler snällisar
än i Skilda Världar. De har liten betydelse för handlingen, så vad är egentligen syftet med
att de är så många? En tänkbar anledning kan vara att Glamour har fler parallella
handlingar än Skilda Världar, där alla (dock utan att veta om det) är inblandade i samma
problem. Då handlingen i Glamour utgörs av långa och många diskussioner finns det inte
utrymme för ett stort antal aktiva arketyper och därför finns det på lager ett antal bifigurer.
Bifigurer utgörs ofta av snällisar vars enda funktion än så länge är att stå i kontrast till de
mer färgstarka karaktärerna. Dessa kallas sedan in vid behov, då de tillfälligt blir aktiva och
bidrar till utvecklingen på något sätt. De kan antingen utvecklas till helt andra
personligheter, återgå till sitt normala passiva tillstånd eller försvinna helt och hållet.
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Tempot i Skilda Världar är avsevärt snabbare och dramat består av handlingar i stället för
diskussioner. Här finns det därför plats för fler aktiva karaktärer.   

En annan funktion som är värd att ta upp till diskussion är ungdomarnas betydelse. Vi
kan, utan tvekan, konstatera att det är kring dessa som hela dramat i Skilda Världar rör sig
runt: Daniels och Sandras kärlek, Mickes jakt på Rogers mördare, Stina som flyttar
hemifrån och Mickes och flickvännen Annas problemkantade förhållande, till exempel. De
vuxna i medelklasskretsen kring familjen Toivonen är passiva. Om vi ställer detta i relation
till Glamour, kan vi konstatera att ungdomarna i denna såpa endast är inventarier i de
vuxnas liv. De har liten betydelse och figurerar endast i bakgrunden. Till exempel Katie,
som i bästa fall har en kort replik där hon egentligen inte säger något av vikt. Ytterligare
en skillnad är att Katie och i viss mån även Kristen, lever i en skyddad värld kantad av rosa
bomull, med äldre släktingar som vakar över dem. De är naiva, lättlurade och romantiska,
medan de svenska ungdomarna av oss upplevs vara luttrade och besitta en god portion
livserfarenhet, trots att de förvisso är både barnsliga och övermodiga (med undantag för
den överbeskyddade Sandra).

En tydlig parallell mellan Glamour och Skilda Världar kan dras mellan de två
patriarkerna Eric och Harald. De är lika, både till utseende och sätt. Deras funktion är,
som vi tidigare nämnt, att fungera som stöd för sina döttrar (prinsessorna) och motverka
sina fruars (häxornas) onda handlingar genom sin egen godhet. De är dessutom båda
framgångsrika företagsledare, som dock sätter familjen och det privata livet framför
affärerna. En motpol till dessa starka patriarker är de två fäderna i arbetarfamiljerna Logan
och Toivonen. Dessa båda "fattigpappor" utan definierat yrkesliv och utan någon form av
auktoritet är varandras motsvarighet. Deras insatser i såporna är minimala och de
framställs som lätt misslyckade drömmare med relationsproblem, utan kapacitet att klättra
uppåt varken i karriär eller i familjeliv. Är det en tillfällighet att patriarkerna porträtteras
som framgångsrika, förmögna och starka, medan fattigpapporna är underlägsna? Går
epiteten rik och aktiv samt fattig och passiv hand i hand och vad beror i såfall detta på?
Detta för oss in på hierarkiska förhållanden och kulturella skillnader. Enligt Hofstede har
Sverige högre maktdistans än USA, trots att skillnaden endast är marginell (se kapitel
3.7.1). Sverige är ett land som i något högre utsträckning förlitar sig på auktoriteters
förmåga att handskas med olika situationer, medan USA till viss del präglas av
självständighet från dessa auktoriteter. Ett av de essentiella målen i Glamour är makt: att
arbeta sig uppåt i hierarkin i syfte att nå framgång. Även Skilda Världar hakar på detta
framgångskoncept, med en liten skillnad: i Glamour ser man upp till de förmögna och
framgångsrika, samtidigt som man får skylla sig själv om man inte är kvalificerad att ingå i
denna kategori. I den svenska såpan tycker man däremot synd om de fattiga eller
misslyckade. Den hierarkiska samhällsstrukturen visar sig även i behandlingen av de så
kallade snällisarna i såporna. Dessa har förpassats till en avlägsen del i maktens korridorer:
Thorne på lagret, till exempel. Vad är egentligen anledningen till att han finner sig i ett
mörkt krypin till kontor (med skraltiga möbler och svettiga lagerarbetare) i botten av
byggnaden, medan Ridge huserar i ett luftigt och tjusigt kontor där han frotterar sig med
snygga fotomodeller? I egenskap av snällis får Thorne automatiskt lägre status, eftersom
denna arketyp är av underordnad betydelse för händelseförloppet i amerikanska såpor. I
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Sverige däremot, där vi tycker synd om de svaga, har snällisen (till exempel Micke) fått en
mer betydelsefull roll.

En tendens i de båda såporna som vi har uppmärksammat är de olika inbördes
relationerna mellan män och kvinnor, män och män, kvinnor och kvinnor. Relationerna
spänner över generationsgränserna: Såpan äldre män, det vill säga patriarkerna, har bäst
relation till sina döttrar prinsessorna, medan relationerna till de man liga
familjemedlemmarna är något svalare. Det omvända gäller för de goda mödrarnas
förhållande till sina kära söner som de sätter högre än döttrarna. Ytterligare en observation
vi gjort är kvinnornas relationer till varandra. Inga vänskapsförhållande verkar existera
mellan dem i någon av såporna. Vid närmare eftertanke kan vi inte urskilja några sådana
relationer över huvud taget. Vad nu det kan bero på.

Även synen på könsroller är olika mellan de båda såporna. Eftersom Sverige, enligt
Hofstede, är ett mer feminint land, är också gränserna mellan könen mer utsuddade. De är
otydliga på det viset att till exempel män tillskrivs kvinnliga egenskaper. Detta illustreras
med Mattis egenskaper som god moder och neurotisk lyxhustru. Karaktärerna i Glamour
besitter mer traditionella egenskaper. Kvinnorna är vackra och familjeorienterade (vilket
männen visserligen också är). De rör sig i hemmasfären, medan männen är starka och
omhändertagande. Som exempel vill vi nämna Ridges roll som överbeskyddande storebror
till den naiva och hjälplösa Kristen.

6.2 Intelligens
Vårt syfte vid början av uppsatsen var att leta efter Gardners sju intelligenstyper i Skilda
Världar och Glamour och sedan göra en komparativ analys utifrån kulturella skillnader.
Efter att ha gjort en innehållsanalys på alla karaktärerna upptäckte vi dock att detta inte
var möjligt. Anledningarna till detta kan vara flera.

Kanske var det insamlade materialet för litet. Vi hade begränsat oss till att titta på 14
avsnitt av vardera såpa och kanske hade vi hittat intelligens hos de olika karaktärerna om
vi hade satt oss in i och tittat på fler avsnitt.

Då vi kunde hitta väldigt få spår av intelligens hos de olika karaktärerna kanske detta
kan betyda att vi inte har hittat rätt metod för att undersöka detta.

Det kan även vara så att Gardners sju intelligenstyper ej går att applicera på såpor. Vi
kunde inte finna några tydliga intelligenstyper representerade hos karaktärerna.

I de fall där vi har hittat tendenser till någon intelligens hos karaktärerna kan det ha
berott på att vi letade efter dem än snarare än för att de fanns där. Det var lättare att hitta
prov på intelligens i Skilda Världar än i Glamour då karaktärerna i den förstnämnda är mer
aktiva eftersom det är en primetimesåpa.

Det enda fall där vi har hittat tydliga spår av någon intelligenstyp enligt Gardner är hos
häxan och svinpälsen som använder sig av sunt förnuft. Sunt förnuft innebär att lösa
problem på ett intuitivt, snabbt och ibland oväntat träffsäkert sätt  enligt Gardner och är det något
man får ge de mindre goda karaktärerna i såpor kredit för så är det just denna förmåga. Då
de genomgoda karaktärerna står handfallna och gärna pratar om saker, agerar häxan och
vinpälsen istället. De tar vara på tillfällena och drivs av en kraft att ta kontroll över sitt liv
och ta över makten.
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Resultaten av vår undersökning var bristfälliga och gick inte att redovisa på önskat
sätt. Men att inte komma fram till något resultat är också ett resultat. Eller som Ulf
Lundell säger: En inställd spelning är också en spelning.

6.3 Vilka funktioner har då såpans arketyper?
I bilaga 4 redovisar vi en axel över arketypers relationer till varandra. Vi har rangordnat
dem från mest aktiv till minst aktiv, och från lika minst god till mest god. Vi har i vår
undersökning funnit att de mest dramaturgiskt centrala ligger på de båda ytterkanterna.
Det är även dessa som är de outbytbara och bestående. De minst goda arketyperna
befinner sig alltid i händelsernas centrum och står i ständig konflikt med den aktuella
handlingens huvudperson. De goda arketyperna är lika bestående eftersom det är deras
funktion är att påminna omgivningen och tittaren om det goda som varit. Så som det var
när allting var som förr, då när allting var som vanligt (enligt mamma Karin).
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