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ABSTRACT  
 
Elin Broman 
Filmvetenskap D – ”Den osäkra säkra kvinnan” - en uppsats om den onde karaktären i fem 
såpoperor mellan 1978 och 1996.   
Uppsatsventilering: 2009-08-24 
 
FRÅGESTÄLLNING: Den onde karaktären har alltid funnits med som ett givet inslag i 
såpoperans värld, men vilka egenskaper och karaktärsdrag är det egentligen som gör dem till onda 
och hur detta skiljer sig beroende på serie, tid eller kanske land? Finns det en stående mall för hur 
tvåloperaondska ska gestaltas, eller förändras de "onda" figurernas egenskaper och beteende i takt 
med samhället runt omkring? Vilka typer av retoriska verktyg använder serieskaparna sig av i 
skapandet av följetongen och dess karaktärer? 
 
TEORI: Mitt teoriavsnitt utgörs av tre olika vinklar som tillsammans står för utgångspunkterna 
för min undersökning. Eftersom jag gör en form av karaktärsstudie har jag inledningsvis 
undersökt hur tre olika filmforskare resonerar kring just karaktärer. Lajos Egri är mest inriktad på 
hur man som manusförfattare ska bära sig åt för att skapa en så stark och drivande karaktär som 
möjligt och genom att använda mig av bland annat hans karaktäriseringsschema har jag på ett 
översiktligt sätt kunnat undersöka och jämföra mina karaktärers utseenden och karaktärsdrag. 
James Naremore och Murray Smith fungerar som ett bra komplement till Egris mer 
manusinriktade resonemang och fokuserar i stället på skådespelaren bakom karaktären samt hur 
publiken uppfattar de karaktärer de ser.  

Retorik kanske inte är något som man normalt förknippar med spelfilm eller tvåloperor, men 
eftersom jag koncentrerar mig så mycket på vilka faktorer det är som gör en karaktär till ond samt 
hur en manusförfattare arbetar för att övertyga publiken om att en karaktär verkligen är just ond, 
blir en retorisk analys faktiskt mycket användbar.  

En tredje utgångspunkt för min uppsats är genusperspektivet. I och med att alla de svenska 
karaktärer jag ska undersöka är kvinnor, blir genusperspektivet naturligtvis intressant.  
 
METOD OCH MATERIAL: För att undersöka detta har jag i denna uppsats analyserat fem 
”såpabitchar”, fyra svenska och en amerikansk: Clair Brandt (Lösa förbindelser, 1985), Margareta 
Öhman (Varuhuset, 1987), Renate Dahlén (Rederiet, 1992), Rebecka Bovallius (Skilda Världar, 
1996) samt JR Ewing (Dallas, 1978). I min analys har jag utgått ifrån karaktärernas utseende, 
skådespelaren bakom karaktären, samt hur karaktären presenteras under de tre första avsnitten av 
sin respektive såpa. Genom att sedan ställa karaktärerna mot varandra har jag på ett tydligt sätt 
kunnat jämföra vilka egenskaper och karaktärsdrag som utmärker en ”ond” person i såpoperans 
värld och samtidigt också hur skaparna bakom serien har arbetat med retoriska strategier för att 
övertyga tittaren om att en viss karaktär är ond.  
 
RESULTAT: I min slutsats har jag bland annat kunnat konstatera att den onda karaktären ofta 
kommer från en rik familj, klär sig snyggt och dyrt och är väl medveten om sitt utseende. Han 
eller hon har en stark ambition att klättra inom karriären och att bli så rik och mäktig som 
möjligt. Pengar och makt är nämligen dessa karaktärers favoritintressen och för att uppnå detta är 
de beredda att ta till vilka knep som helst. Det spelar ingen roll hur många människor de sviker 
längs vägen, inte ens om hon eller han tillhör den egna familjen. Samtliga av de karaktärer jag har 
undersökt har svårt att visa någon kärlek, såvida den inte är fejkad och framtvingad i syfte att nå 
något attraktivt delmål. De är alla väldigt smarta och vet precis hur de ska bära sig åt för att få sin 
vilja igenom. De använder sig dock inte av ondska i form av knivar och pistoler, utan utövar sin 
”ondska” och girighet i form av till synes oskyldiga handlingar kryddade med träffsäkra 
kommentarer och en överlägsen stil. Helt enkelt – såpaondska.  
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1. INLEDNING 

Tvåloperan eller ”tvålen” har sitt ursprung i den amerikanska 30-talsradion, men är nu för tiden 

mer regel än undantag i de dagliga tv-tablåerna. Den moderna tvåloperans genombrott i Sverige 

kom fredagen den 30 januari 1981, då den amerikanska ”originaltvåloperan” Dallas sändes för 

första gången i landet. Följetongen blev en succé och i Sverige var man inte sena att följa upp den 

amerikanska trenden med en egen variant. I mars 1985 lanserades den första svenska tvåloperan; 

relationsdramat Lösa förbindelser, men det verkliga genombrottet för en bred svensk 

tvåloperaproduktion kom i stället 1987 när den alldagliga följetongen Goda Grannar hade premiär. 

Men kanske var den följetongen för bekymmerslös? Den blev i alla fall aldrig lika framgångsrik 

som de stora svenska tvåloperorna från 80- och 90-talen, exempelvis den tvålopera som 

lanserades två månader efter Goda Grannar – Varuhuset. Varuhuset var betydligt mer dramatiskt än 

sin föregångare och fyllt av intriger, där de allra flesta och mest omfattande utspelade sig mellan 

Margareta Öhman (Christina Schollin) och Karin Fors (Marika Lindstöm) där Margareta 

förkroppsligar det ”onda” och Karin det goda. Den egocentriska och maktlystna Margareta 

Öhman kan ses som en svensk motsvarighet till det onda tvåloperaoriginalet från Dallas – den 

självgode och ständigt intrigerande JR. De är båda sin respektive följetongs ”onde karaktär” och 

samtidigt som det är de som i högsta grad för handlingen framåt, är de också en stor bidragande 

orsak till sin följetongs popularitet.  

Vid en fördjupning av de svenska tvåloperor som har producerats sedan Varuhuset (1987) har 

exempelvis omdiskuterade ”bitchar” som Renate Dahlén (Rederiet, 1992) och Rebecka Bovallius 

(Skilda världar, 1996) gått i Margareta Öhmans fotspår. Samtidigt kan man också se spår av 

liknande egenskaper hos föregångaren Clair, från den svenska premiärtvåloperan Lösa förbindelser 

(1985), och i denna uppsats kommer jag att ställa dessa intressanta karaktärer emot varandra för 

att på så vis urskilja vilka egenskaper och karaktärsdrag de har gemensamt.  

 

1.1 Ämnesval, syfte och frågeställningar  

Samtliga karaktärer i en tvålopera har en viss funktion som på ett eller annat sätt driver 

berättelsen framåt. Den snälle, den töntige, den tuffe, den gode och den rike bildar tillsammans 

en i intrigsyfte tacksam samling personligheter, men frågan är om det inte är den ”onde” som är 

den karaktär som blir mest ihågkommen och som också står för just det som tvåloperan så 

mycket faktiskt bygger på – intriger. Med onda menar jag, nu och i resten av uppsatsen, inte 

nödvändigtvis karaktärer som hatar allt och alla och går in för att ta livet av dem som kommer i 

deras väg. Jag syftar snarare på dem som på ett beräknande och listigt sätt når sitt mål utan att ta 

hänsyn till någon annan än sig själv och sina egna preferenser.  
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Den onde karaktären har alltid funnits med som ett givet inslag i tvåloperans värld, och i 

denna uppsats kommer jag att undersöka vilka egenskaper och karaktärsdrag som gör dem till 

onda, samt hur mycket denna onda karaktär har förändrats JR Ewing (Dallas, 1978) till Rebecka 

Bovallius (Skilda världar, 1996).  

För att undersöka detta kommer jag att analysera fem onda tvåloperakaraktärer från olika fyra 

svenska och en amerikansk följetong. Jag har valt Clair Brandt från Lösa förbindelser, Margareta 

Öhman från Varuhuset, Renate Dahlén från Rederiet samt Rebecka Bovallius från Skilda världar. 

Lösa förbindelser är intressant just eftersom det är den första svenska tvåloperan och det kan vara 

intressant att se hur fenomenet har utvecklat sig från ”originalet” och fram till Skilda världar, som 

ändå (trots drygt 10 år på nacken) kan räknas till en av de nyare svenska tvåloperorna1. Varuhuset 

är intressant med tanke på dess enorma popularitet och genomslagskraft, och det samma gäller 

Rederiet som kan ses som 90-talets motsvarighet till 80-talets Varuhuset. För att få ytterligare en 

dimension av min undersökning, har jag valt att jämföra de svenska karaktärerna med det 

amerikanska ”originalet” Dallas, och i det här fallet JR.  

Jag är medveten om att de svenska tvåloperor jag har valt utgör ett relativt kort tidsperspektiv 

och att detta kommer att innebära att det blir svårt att enbart fokusera på hur fenomenet har 

förändrats över tid. När det gäller Skilda världar, skiljer den sig något från de tre övriga svenska 

tvåloperorna och i just det fallet kan det dock vara tacksamt att undersöka vilka förändringar som 

gjorts. Dels är det en ”varjedagtvålopera” med kortare avsnitt än de tre övriga, dels sändes den på 

den delvis reklamfinansierade kanalen tv4 i en tid efter införandet av kabel-tv och de 

kommersiella kanalerna. Något som naturligtvis gör jämförelsen mellan den och de tre 

tvåloperorna från public service än mer intressant.  Men jag kommer ändå mestadels att 

koncentrera mig på vilka likheter som finns mellan de onda karaktärerna och helt enkelt 

undersöka hur följetongernas skapare har burit sig åt för att skapa dessa onda karaktärer, något 

som bland annat kommer att göra en retorisk analys betydelsefull. Jag kommer att jämföra de 

onda karaktärerna efter hur de presenteras i sin respektive följetong och analysera detta utifrån 

hur olika filmdramaturger resonerar kring karaktärers uppbyggnad samt från resonemang kring 

åskådarens upplevelser av karaktärer. I samband med analysen av de onda karaktärerna kommer 

jag även att se om det finns några likheter eller framträdande skillnader mellan de skådespelare 

som gestaltat dessa.   

I min uppsats kommer jag att besvara vad det är som gör tvåloperans onda karaktär så viktig 

och populär, samt vilka karaktärsdrag som gör dem till onda? Finns det en stående mall för hur 

tvåloperaondska ska gestaltas eller förändras de onda personernas egenskaper och beteende i takt 

                                                
1 De följetonger som görs idag ser jag mer som dramasatsningar än regelrätta tvåloperor.  
  Första avsnittet av Skilda världar sändes 1996 men följetonger pågick t.o.m 2002. 



4 
 

med samhället runt omkring? Vilka typer av retoriska verktyg har serieskaparna använt sig av i 

skapandet av följetongen och dess karaktärer? Vilka likheter och skillnader finns det hos en ”ond 

tvåloperakvinna” från 1985 och en från 1996? Och varför har de mest framträdande onda 

karaktärerna i de svenska tvåloperorna varit kvinnor? Finns det någon ytterligare skillnad mellan 

de svenska exempel jag har tagit upp jämfört med JR från amerikanska Dallas?  

 

Jag kommer att söka besvara min övergripande frågeställning med hjälp av följande 

underfrågor: 

• Vilka likheter och skillnader finns i intrigupplägget i de tvåloperor jag har valt?  

(avsnitt 1-3) 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan de onda karaktärerna samt i presentationen 

av dem? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan de svenska tvåloperabitcharna och det 

amerikanska originalet JR?  

 

1.2 Disposition  

Efter inledningen och presentationen av mitt syfte och mina frågeställningar följer ett teoriavsnitt 

där jag tar upp de teoretiska och tematiska utgångspunkter som jag grundar min uppsats på; 

karaktärsstudier och retorik. Eftersom de karaktärer jag analyserar i de svenska tvåloperorna är 

kvinnor har jag också med ett avsnitt om hur den kvinnliga karaktärens roll i tvåloperan har 

förändrats genom åren. Detta övergår i en redogörelse för metod och material där jag beskriver 

hur jag har gått tillväga för att besvara mina frågeställningar. Därefter följer en historisk bakgrund 

om tvåloperans framväxt och utveckling, med fokus på de svenska varianterna.  

Sedan är det dags för min redogörelse för den onde karaktären i de tvåloperor som jag har 

valt att koncentrera mig på. Jag börjar med en kortare presentation av JR från Dallas innan jag 

övergår till de svenska exemplen; Clair från Lösa förbindelser, Margareta från Varuhuset, Renate från 

Rederiet och Rebecka från Skilda världar. Därefter följer min analys, där jag besvarar de 

frågeställningar som jag ställt i uppsatsens inledning. Jag avslutar analysen med en 

sammanfattning av mina slutsatser, där jag bland annat går in på retorikens betydelse för min 

undersökning. Uppsatsen avslutas med litteraturförteckningen samt de bilagor jag hänvisar till 

under uppsatsen.  
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2. TEORI  

2.1 Upplägg av teoriavsnittet  

Mitt teoriavsnitt utgörs av tre olika vinklar som tillsammans står för utgångspunkterna för min 

undersökning. Eftersom jag gör en form av karaktärsstudie har jag inledningsvis undersökt hur 

tre olika filmforskare resonerar kring just karaktärer. Lajos Egri är mest inriktad på hur man som 

manusförfattare ska bära sig åt för att skapa en så stark och drivande karaktär som möjligt och 

genom att använda mig av bland annat hans karaktäriseringsschema har jag på ett översiktligt sätt 

kunnat undersöka och jämföra mina karaktärers utseenden och karaktärsdrag. James Naremore 

och Murray Smith fungerar som ett bra komplement till Egris mer manusinriktade resonemang 

och fokuserar i stället på skådespelaren bakom karaktären samt hur publiken uppfattar de 

karaktärer de ser. Naremore tar upp skådespelarens agerande och detta är något jag fått 

användning för när jag har studerat skådespelarna bakom de karaktärer jag undersökt. Och 

medan Naremore koncentrerar sig på förhållandet mellan skådespelaren och publiken tar Smith i 

stället upp förhållandet mellan karaktären och publiken. Han skriver om hur åskådaren uppfattar 

karaktärer och bland annat vad det är som får publiken att tycka att en karaktär är ond. Något 

som i allra högsta grad kan relateras till en annan utgångspunkt i min uppsats; retoriken.  

Retorik kanske inte är något som man normalt förknippar med spelfilm eller tvåloperor, men 

eftersom jag koncentrerar mig så mycket på vilka faktorer det är som gör en karaktär till ond samt 

hur en manusförfattare arbetar för att övertyga publiken om att en karaktär verkligen är just ond, 

blir en retorisk analys faktiskt mycket användbar.  

En tredje utgångspunkt för min uppsats är genusperspektivet. I och med att alla de svenska 

karaktärer jag ska undersöka är kvinnor, blir genusperspektivet naturligtvis intressant. I min 

teoridel beskriver jag därför kvinnans roll i tv-följetonger genom tiderna för att om möjligt kunna 

se varför de fyra stora rollerna jag undersöker innehas av kvinnor. Och varför har man i de 

svenska tvåloperorna satsat på kvinnor i de onda rollerna?  

 

2.2 Karaktärsstudier  

Enligt den australiensiske filmdramaturgen och filmforskaren John Alexander utgörs grunden i en 

bra berättelse av kampen mellan en protagonist och en antagonist. En protagonist är i nästan alla 

fall den ”goda” eller den som publiken vill ska lyckas, medan antagonisten är den som arbetar 

emot. Kampen mellan protagonist och antagonist är sedan det som för berättelsen framåt.2 Ofta 

finns också någon som balanserar upp det hela, en stillsam figur som publiken ska tycka synd om 

                                                
2 Alexander, John, Screen Writing, Ingarö, Intermedia publications, 2001, sid.52 
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- en ”poor sod.”3 Den ungerske manusförfattaren Lajos Egri skriver att karaktärer ska växa och 

förändras genom en berättelses gång, och att de gör det genom konflikter. ”There is no play if 

there is no conflict”4 Och dessa konflikter skapas alltså som tidigare nämnts ofta med hjälp av en 

protagonist och en antagonist.  

En utpräglad antagonist kan många gånger vara nyckeln till en tittarsuccé och såväl John 

Alexander som Egri poängterar vikten av detta. Alexander skriver att det som behövs för att göra 

en bra tvålopera är; närbilder, dåliga förhållanden, känslor, kontrastfulla karaktärer, stark dialog, 

problem men inga lösningar, en känslig kille och en bitch5 och Egri menar att det är viktigt att 

antagonisten är lika stark som protagonisten, och att det inte på förhand ska vara tydligt vem som 

kommer att ”vinna.”6 Lajos Egri skriver också att de flesta berättelsers dramaturgi är uppbyggd 

med hjälp av motsatspar och att det inte minst går att finna en hel del motsatser i en jämförelse 

mellan protagonisten och antagonisten.7  

Egri skriver vidare att man kan jämföra en människa eller karaktär med vilket objekt som 

helst. Precis så som ett objekt har tre dimensioner (längd, bredd och djup) består alla människor 

av en annan tredimensionell konstruktion som utgörs av fysiologi, sociologi och psykologi.8 

Utifrån dessa tankar har Egri skapat ett karaktäriseringsschema som man som manusförfattare 

ska kunna utgå ifrån när man skapar sina karaktärer. Det är ett tredimensionellt schema som 

täcker såväl fysiologiska, sociologiska som psykologiska faktorer.  

 

• Fysiologisk faktor: Kön, ålder, längd och vikt, ögon- hårfärg, 

attityd/kroppshållning, första intryck (utseende), defekter, arvsanlag 

• Sociologisk faktor: Klass, arbete, utbildning, hemmaliv, religion, 

nationalitet, ställning bland vänner, politisk ståndpunkt, intressen 

• Psykologisk faktor: Sex/kärleksliv, ambition, frustrationer, 

temperament, livsinställning, komplex/fobier, inåt eller utåtvänd, 

talanger, kvalitéer/omdömen, IQ9  

  

Lajos Egri tillägger efter sin genomgång av hur en karaktär kan skapas att det självklart sedan är 

så att karaktären inte nödvändigtvis uppfattas så som manusförfattaren haft för avsikt att den ska. 

Alla karaktärer genomgår ju också en viss tolkningsprocess hos den som tittar, och det är inte 
                                                
3 Alexander (2001), sid.38 
4 Egri, Lajos, The art of dramatic writing, New York, Basingstoke, 1988, sid.80  
5 Alexander, (2001), sid.94 
6 Egri, (1988), sid.116 
7 Ibid, sid.123 
8 Ibid, sid.34 
9 Ibid, sid.38 
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alltid dennes tolkningar överensstämmer med de avsikter som skaparen av karaktären har haft.10 

Just detta är något som Murray Smith har fokuserat på, i sina mer kognitivistiska resonemang i 

Engaging characters. Medan Egri koncentrerar sig på hur man som följetongskapare och producent 

arbetar för att konstruera en karaktär, fokuserar alltså Smith i stället på hur åskådaren uppfattar 

en karaktär.  

Smith skriver om förhållandet mellan åskådaren och den fiktiva karaktären och menar att 

publikens benägenhet att bli känslomässigt berörd av fiktiva karaktärer är grunden till att man 

uppskattar en narrativ film. Den största bidragande orsaken till detta är åskådarens vilja att 

identifiera sig med karaktären och förmågan att sätta sig in i dennes situation. Smith lyfter fram 

identifikationens betydelse och menar att man efter att ha sett en film kan berätta om och 

diskutera de karaktärer som man har blivit berörd av, medan man andra gånger kan säga: ”Filmen 

berörde mig inte, jag kunde inte identifiera mig med någon av karaktärerna.”11 Smith skriver 

också att karaktärer är centrala när det gäller den retoriska och estetiska effekten av en narrativ 

text och att det är genom dessa som filmens budskap presenteras för oss.12 

Karaktären har alltid varit viktig för berättandet och Smith tar upp att man kan se det redan i 

Vladimir Propps analys av de ryska folksagorna. Enligt Smitt menade Propp att en berättelse 

bygger på protagonisten och hans karaktärsdrag, något som i allra högsta grad även är giltigt 

idag.13 Smith skriver vidare att även den ryske formalisten Boris Tomashevsky menade att mycket 

kretsar kring protagonisten, men att man behöver starka karaktärer runt omkring för att hålla 

ihop en berättelse och för att göra protagonisten till den han eller hon är14, något som direkt kan 

kopplas till såväl Lajos Egris som John Alexanders resonemang om antagonistens betydelse. 

Murray Smith skriver att det finns ett antal punkter som en mänsklig aktör (karaktär) bör 

bestå av, ett slags personschema indelat i sju delar. För att de mänskliga agenterna ska fylla en 

social roll bör de inneha dessa egenskaper och beståndsdelar; en kropp, ett självmedvetande, 

åsikter, känslor, förmågan att använda och förstå ett naturligt språk, en drivkraft samt speciella 

karaktärsdrag och egenskaper.15 Medan de förstnämnda punkterna är sådant som är helt 

nödvändigt för att utgöra en mäsklig agent som är möjlig för publiken att identifiera sig med, är 

det sedan den sistnämnda punkten (karaktärernas egenskaper) som gör de mänskliga agenterna 

till olika karaktärer.16 

                                                
10 Egri, (2004), sid.68 
11 Smith, Murray, Engaging characters, Berkeley, Oxford press, 1995, sid.1 
12 Ibid, sid.4 
13 Ibid, sid.18 
14 Ibid, sid.19 
15 Ibid, sid.21 
16 Ibid, sid.31 
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Smith skriver vidare att grunden för identifikation är förhållandet mellan karaktären och 

åskådaren, det vill säga att det är viktigt att tittaren är ”aktiv” och engagerad i det som han eller 

hon ser. Han menar att en tittare som får tänka själv uppskattar det som visas mer än någon som 

får allt serverat av övertydliga manuskript.17 Engagemang uppnås genom att tittaren känner 

sympati för en eller flera karaktärer, exempelvis genom att känna igen sig i dennes situation eller 

hålla med om dennes åsikter och värderingar.18 Tittaren lever sig in i det han eller hon ser och i 

och med att åskådaren sätts i relation till karaktären och dess handlingar får han eller hon också 

känna vad karaktären tänker och känner. Det sker en form av fokalisering där man som åskådare 

sätter in sig själv i rollen man identifierar sig mest med och därmed lever sig in i filmen på ett 

verklighetstroget sätt.19  

Enligt Smith ser åskådaren till en början karaktären genom personschemat och sedan genom 

å ena sidan empati och å andra sidan sympati. Empatin kan delas upp i frivillig och ofrivillig 

empati och via sympatin gör man sedan sin konstruktion av karaktärerna. Sympatin delas in i 

alignment och allegiance, där det förstnämnda ger information om karaktärerna, om rum och tid och 

om karaktären är ”synlig eller osynlig”, medan det sistnämnda går ut på att känna sympati för 

karaktärerna genom att väga karaktärer mot varandra, stabila mot dynamiska, onda mot goda och 

så vidare.20 

Murray Smith skriver att en skådespelare ska kunna ikläda sig många roller och att det är 

viktigt att rätt person gestaltar en viss karaktär. Han menar också att det, när det gäller valet av en 

skådespelare för en viss roll, finns en skillnad mellan teater och film. Han skriver till exempel att 

en mörkhyad skådespelare i en vit roll kan accepters i en teaterpjäs men troligtvis inte i en film.21 

James Naremore, som skrivit om filmskådespelare och deras agerande framför kameran, jämför 

också han teater med film och tar bland annat upp skillnaden i att en filmskådespelare aldrig får 

samma utbyte och relation till sin publik som en teaterskådespelare kan få. Naremore skriver att 

alla offentliga rum erbjuder tillfälle för någon form av framträdande och att det alltid skapar ett 

förhållande mellan ”artisten” och dess publik. Även i klassrummet eller på jobbet uppstår dessa 

situationer hela tiden och den som talar inför de övriga påverkas alltid på ett eller annat sätt av 

dem som lyssnar.22 Detta gäller även skådespelare i en teateruppsättning, som får uppleva 

publiken gensvar live och som på ett naturligt sätt skapar ett visst band till sin publik. Naremore 

skriver att detta band av naturliga skäl bryts när det gäller film, eftersom filmskådespelarna aldrig 

                                                
17 Smith, (1995), sid.74 
18 Ibid, sid.81 
19 Ibid, sid.85 
20 Ibid, sid.105 
21 Ibid, sid.28 
22 Naremore, James, Acting in the cinema, Berkeley, University of California press, 1988, sid.28 
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har samma direkta kontakt med sin publik. Karaktärerna kan visserligen be publiken om saker 

(exempelvis som när James Cagney ber publiken sjunga med i Yankee Doodle Dandy) men de 

kommer aldrig i närheten av samma förhållande som en teaterskådespelare får med sin publik.23 

Men för en filmskådespelare gäller det ändå att alltid ha publiken med sig mentalt, för att kunna 

stå för en så bra prestation som möjligt. På samma sätt som författaren föreställer sig sin läsare 

när den skriver.24  

Naremore skriver att rösten och kroppen är skådespelarens verktyg. Tidigare användes dessa 

till överdrift, när grimaser och överdrivna kroppsrörelser fick ersätta dialogen under 

stumfilmstiden. Numera gäller det i stället att ha ett kroppsspråk som ser så naturligt ut som 

möjligt och som tittaren kan känna igen sig i. Mellan skådespelaren och publiken finns 

gemensamma föreställningar och överenskommelser om små gester och ansiktsuttryck som är 

fullt tillräckliga för att publiken ska förstå vad karaktären tycker och tänker.25 Exempelvis vet 

publiken att en kvinnlig karaktär känner sig nervös eller obekväm om hon rättar till sin kjol eller 

sitt halsband.26 Kläder, make up och andra accessoarer är naturligtvis också viktiga när det gäller 

karaktärens kontakt med publiken, och har även detta fått vara med och ersätta en del av det som 

tidigare sades med hjälp av kroppsspråk och stora gester.27 

 

2.3 Den kvinnliga tvåloperakaraktärens utveckling 

Tvåloperan bygger på melodramen som i SAOB (Svenska Akademins Ordbok) beskrivs som ett 

teaterstycke ledsagat av musik, vilket fungerar känsloförstärkande på karaktärernas tal. Feminister 

har funnit stort intresse i att analysera melodramat och kunnat konstatera att medan maskulinitet 

visades i genrer som westerns och gangsterfilm var melodramat, och inte minst tvåloperan, 

kvinnornas genre.28 Melodramat var dessutom ofta starkt förknippat med realism och tog upp 

ämnen som skulle få kvinnan att känna igen sig, så som klassiska familjeproblem till exempel.29  

Den engelske medieforskaren David Gauntlett skriver att de större ”huvudrollerna” i en 

tvålopera under 50-, 60- och 70-talet endast till 20-35% utgjorde av kvinnor.30 I 50-talets 

filmvärld hade kvinnorna visserligen starka och framträdande roller, men de visades ofta från den 

vinkeln att de var rädda och i behöv av hjälp av en manlig hjälte.31 Kvinnorna skulle vara vackra 

att se på och Laura Mulveys artikel Visual pleasure and narrative cinema (1975) tar upp just detta. 

                                                
23 Naremore, (1988), sid.29 
24 Ibid, sid.30 
25 Ibid, sid.48 
26 Ibid, sid.89 
27 Ibid, sid.88 
28 Gledhill, Christine, Home is where the heart is, London, British film institute, 2002, sid.10 
29 Ibid, sid.13 
30 Gauntlett, David, Media, gender and identity, London,  Routledge, 2002, sid.47 
31 Ibid, sid.50 
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Mulvey menar att njutningen med att se på film var skopofili, det skulle finnas något vackert att 

vila blicken på och i de allra flesta fall var detta en kvinnas uppgift.32 Liknande tankesätt fanns 

också under 60-talet och även om det inte var så att kvinnorna inte hade några roller så var det i 

nästan alla fall så att det var mannen som var den starke och intelligente. I 70-talets Star Wars var 

i och för sig Leila en bra ”fighter” men det var fortfarande så att hon som kvinna var i behov av 

räddning från de manliga hjältarna.33  

Under 80-talet blev det allt vanligare med kvinnor i de stora rollerna och även om det 

fortfarande var dubbelt så många män på skärmen så fick kvinnan en mer central roll. Kvinnan 

togs på allvar och man fick även se henne i tidigare traditionellt manliga situationer.34 Under 90-

talet strävade, enligt Gauntlett, tv-bolagen efter att se till att kvinnor och män porträtterades 

jämlikt även om det fortfarande var så att de var fler män som hade huvudrollerna35 Man hade 

insett att dagens publik bara skulle skratta åt en kvinna som porträtterades som hemmafru och 

kvinnorna hade nu betydligt mer makt och inflytande än tidigare.36 En studie från 1992 visar det 

sig att det vid denna tid bara var 3 procent av kvinnorna på tv som fortfarande visades som 

hemmafruar37 och samma studie visade också att den genomsnittliga kvinnan som visades på tv 

under ”primetime” på det tidiga 90-talet var ung, singel, självständig och fri från familj och 

arbetsansvar.38 Filmforskaren Christine Gledhill menar att medan 80-talet hade utgjorts av vanliga 

melodraman uppbyggt med sentimental fiktion med en familj som källa, blev familjen i sig ett 

ämne att diskutera under 90-talet.39 Separationen mellan arbete och hem blev tydlig liksom 

skillnaden mellan arbetarkvinnan och den gifta kvinnan.40 Gledhill skriver att det var nu som 

ordet ”girlpower” slog igenom på riktigt och en rad kvinnliga tvåloperaförebilder fick sitt 

genombrott, så som exempelvis Ally McBeal och Buffy i Buffy the vampire slayer.41  

 

2.4 Retorik  

Med tanke på att min uppsats till stor del går ut på att undersöka vilka egenskaper och beteenden 

som utgör en ond karaktär och vad det är som får publiken att förstå att karaktären är just ond, är 

de retoriska verktygen mycket användbara för min analys. Den grekiske filosofen Aristoteles kan 

ses som den viktigaste tänkaren i den retoriska traditionen och hans definition av retorik lyder; 

                                                
32 Mulvey, Laura, “Visual pleasure and narrative cinema”, Screen, vol 16. 1975 
33 Gauntlett (2002), sid.50 
34 Ibid, sid.48 
35 Ibid, sid.63 
36 Ibid, sid.62 
37 Ibid, sid.63 
38 Ibid, sid.64 
39 Gledhill, Christine, Home is where the heart is, British film institute, London, 2002, sid.20 
40 Ibid, sid.21 
41 Gauntlett,(2002), sid.66 
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”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”.42 Retoriken tillämpades 

ursprungligen mestadels på tal, men kan idag såväl tillämpas som analyseras inom både tal, skrift 

och bilder och Aristoteles menade också att retoriken kan användas för alla olika typer av 

situationer.43  

Janne Lindqvist Grinde identifierar retorik som ”studiet av hur ord eller andra typer av 

symboler används för att påverka”44 och han påpekar att definitionen förutsätter tre 

grundläggande kategorier. För det första handlar det om hur ord eller symboler används, så som 

texter, tal, bilder och filmer, och för de andra om av vem de används, alltså en sändare så som 

talaren, författaren, regissören osv. För det tredje förutsätter definitionen också en mottagare, en 

publik, tittare, läsare eller lyssnare som tar emot och skapar sig en betydelse och upplevelse av det 

han eller hon ser eller hör.45 Utgångspunkten för en retoriker är alltid de föreställningar som 

publiken uppfattar som sanna och självklara. Med andra ord är det först när man vet vad 

åhörarna uppfattar som rätt och moraliskt riktigt som man kan övertyga dem om att de bör agera 

på ett visst sätt. Lindqvist Grinde skriver att de föreställningar som majoriteten av publiken 

besitter kallas av Aristoteles för doxa.46 En retoriker måste med andra ord inneha förmågan att 

kunna anpassa sig till situationen, decorum.47  

Retoriken kan delas in i tre genrer; den judiciella, den deliberativa och den demonstrativa 

genren. De judiciella rättsliga talen handlar om vad som har skett i det förflutna och om hur vi 

ska värdera och bedöma dessa händelser. Som exempel kan lyftas fram försvarstal, anklagelsetal 

och liknande.48 De deliberativa talen handlar i stället om framtiden och vilka handlingar som bör 

utföras, medan de demonstrativa handlar om sådant som pågår just nu och som mer handlar om 

att visa upp någonting.49 Den demonstrativa genren är utan tvekan den mest omfattande och de 

flesta framträdanden kan på ett eller annat sätt passa in i denna genre.50 Även tvåloperan skulle 

kunna tänkas passa inom denna genre, i och med att den visar upp ett fiktionssamhälle som på 

något sätt säger något om den ”verkliga” världen runt omkring.  

Det finns tre typer av bevismedel, pistis, som en retoriker kan använda sig av för att påverka 

en publik; en förtroendeingivande karaktär, ethos, de känslor, pathos, man vill väcka hos publiken, 

samt de sakskäl, logos, som kan användas.51 Logos handlar om bevis eller sakskäl för våra 

                                                
42 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, Lund, Studentlitteratur, 2008, sid.30 
43 Ibid, sid.31 
44 Ibid, sid.25 
45 Ibid, sid.47 
46 Ibid, sid.48 
47 Ibid, sid.49 
48 Ibid, sid.50 
49 Ibid, sid.51 
50 Ibid, sid.53 
51 Ibid, sid.55 
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påståenden, pathos om att spela på känslor och ethos om att väcka förtroende.52 När det gäller 

ethos använder man sig gärna av personer som väcker förtroende för det aktuella ämnet, helt 

enkelt en expert inom ämnet53. Det gäller också att ha goda moraliska egenskaper, gott omdöme 

och den goda viljan. Det är med andra ord mycket viktigt att publiken tror att talaren är välvilligt 

inställd.54 Att just väcka känslor hos åhöraren är naturligtvis väldigt centralt när det gäller 

ambitionen att påverka. Alla typer av känslor kan naturligtvis användas för att påverka en publik 

och Aristoteles delar in dem i; ilska och mildhet, hat och kärlek, hopp och fruktan samt 

medlidande.55 Det finns två grundläggande principer bakom att väcka känslor; konkretion och 

uppriktighet. Det är alltså viktigt att man låter sina egna känslor märkas i talet samtidigt som man 

ger målande och livfulla beskrivningar av det man framför.56  

Andra ”knep” som en retoriker kan använda sig av är att tillämpa någon av de troper som 

Lindqvist Grinde tar upp. Med topik menas läran om de ställen där en talare kan finna ämnen, 

material och argument för sitt tal.57 En topik går också ut på att försöka finna saker att jämföra 

med det ämne som man ska prata om, att ställa saken i kontrast till något.58 Man kan till exempel 

fråga sig vad saken man ska prata om liknar och sedan jämföra med detta. Vill man kritisera något 

jämför man med något dåligt och vill man tala gott om något jämför man med något bra.59  

 

            Troper: 

• Metafor – bygger på att man nämner något som liknar det man vill säga. Man kan till 

exempel säga ”Du är ett häftplåster” till någon som är svår att göra sig av med.60  

• Metonymi – bygger på att man ersätter ett eller fler ord med något som står i direkt 

relation till dessa ord. När man får besök kan man erbjuda någon ”en kopp” fast man 

egentligen syftar på koppens innehåll.61 

• Synekdoke – bygger på att man ersätter ett eller flera ord med något som är mer eller 

mindre. Som när man säger ”Det klev in ett par enorma biceps i träningslokalen” och 

egentligen syftar på den person dessa sitter på.  62 

                                                
52 Lindqvist Grinde, (2002), sid.80 
53 Ibid, sid.90 
54 Ibid, sid.93 
55 Ibid, sid.86 
56 Ibid, sid.87 
57 Ibid, sid.125 
58 Ibid, sid.142 
59 Ibid, sid.142 
60 Ibid, sid.257 
61 Ibid, sid.259 
62 Ibid, sid.262 
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• Ironi – bygger på att man använder ett ord eller uttryck som betecknar sin motsats. 

Exempelvis när man säger ”Jaha, det där gick ju bra” efter ett fundamentalt 

misslyckandel.63 

 

Lindqvist Grindes bok bygger mestadels på verbal retorik, men en som i stället har fokuserat på 

den visuella retoriken, är den norske medieforskaren Jens Elmelund Kjeldsen, som i sin ”Visuell 

fientlighet” (Retorikmagasinet, 2002) har analyserat det danska partiet Venstres valkampanj 2001. 

Kjeldsen skriver att partiet använde sig av annonser med mycket bild och lite text, och lät 

exempelvis en bild på en vissen ros symbolisera att Socialdemokraterna var gamla, trötta och 

behövdes bytas ut. Kjeldsen menar att Venstre begränsade sin verbala fientlighet och i stället 

litade på att publiken skulle tolka och förstå budskapen via visuell retorik.64 

      

 Kjeldsen delar in anledningarna till bildens påverkningsmöjligheter i tre kategorier:  

• Förenklingshypotesen - förmodar att man varken kan argumentera för eller emot bilders 

budskap och att de i stället förenklar budskap och primärt vänder sig till okunniga 

människor.   

• Makthypotesen - förmodar att bilder har en stark och oemotståndlig makt som 

verkställs genom emotionell vädjan.  

• Manipulationshypotesen - förmodar att bildens förenkling och maktutövning sker dolt 

och manipulatoriskt.65 

 

Enligt Kjeldsen utgörs mycket av bildens visuella makt av att den har både evidentia, en visuell, 

omedelbar och dokumentarisk vädjan till känslorna och att den samtidigt förmår att framkalla 

argumentation. ”Det är i denna förening av det rationella och det emotionella som visuell retorik 

har sin starkaste effekt”, skriver Kjeldsen.66  

 

3. METOD OCH MATERIAL  

3.1 Metod  

Undersökningen i min uppsats består av att genom närläsning analysera den onda karaktären i 

fyra svenska tvåloperor: Lösa förbindelser (avsnitt 1-3), 1985, Varuhuset (avsnitt 1-3), 1987, Rederiet 

(avsnitt 1-3), 1992, Skilda Världar (avsnitt 1-3), 1996. Jag kommer också att ställa dessa mot den 

                                                
63 Lindqvist Grinde, (2002), sid.263 
64 http://www.retorikforlaget.se/rm/pdf/visuell.pdf, 2009-08-25, sid.12 
65 http://www.retorikforlaget.se/rm/pdf/visuell.pdf, 2009-08-25, sid.13 
66 http://www.retorikforlaget.se/rm/pdf/visuell.pdf, 2009-08-25, sid.17 
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amerikanska originaltvåloperan Dallas, (avsnitt 1-3), 1978. Jag har valt att analysera de tre första 

avsnitten i respektive följetong, även om jag är medveten om att detta inte innebär att jag 

analyserar exakt lika lång speltid av varje följetong, (ett avsnitt av Skilda världar är till exempel i 

genomsnitt 25 minuter, medan ett avsnitt av Rederiet är mer än dubbelt så långt). Men eftersom 

tempot är betydligt högre i Skilda världar, är min uppfattning att det ändå händer minst lika 

mycket i ett 25 minuter långt avsnitt av Skilda världar som en timmes avsnitt av till exempel Lösa 

förbindelser. Och jag har enkelt valt att göra mitt urval efter antal avsnitt och inte antal minuter.  

Fokus kommer hela tiden ligga på den onda karaktären i respektive följetong, även om jag 

också gör en kortare analys av vilka intriger67 som utspelar sig under de tre första avsnitten av 

varje tvålopera samt om det finns några framträdande skillnader när det gäller jämförelsen med 

Skilda världar från kommersiella tv4 och de tre tvåloperorna från public service. De onda 

karaktärerna analyserar jag dels efter Lajos Egris karaktäriseringsschema och dels efter hur 

karaktären presenteras och agerar i sin följetongs inledande avsnitt. Genom att jämföra likheter 

och skillnader i dessa två kategorier får jag en tydlig bild över hur en ond karaktär ser ut och 

agerar. I samband med detta kommer jag också att kunna dra slutsatser om exempelvis retorikens 

betydelse för hur tvåloperaondska framställs.  

Jag kommer även att titta närmare på eventuella likheter eller skillnader när det gäller valet av 

skådespelare, och också se om en eventuell förändring mellan karaktärerna över tid kan ha att 

göra med tv-mediets utveckling i stort eller kvinnans roll i tvåloperan.  

 

3.2 Material 

Informationen till uppsatsens teori och bakgrund hämtar jag ur min utvalda litteratur, men själva 

studieobjektet utgörs av de tre första avsnitten av de fem tvåloperorna; Lösa förbindelser (1985), 

Varuhuset (1987), Rederiet (1992), Skilda Världar (1996) samt Dallas, (1978). De svenska följetongr 

som jag analyserar sträcker sig mellan 1985 och 1996 och utgör ett relativt kort tipsperspektiv, 

men jag har ändå valt att koncentrera mig på denna period eftersom det har setts som tvåloperans 

storhetstid. Dessutom ligger inte fokus i denna undersökning enbart på att se till en eventuell 

förändring över tid, utan snarare vilka likheter och gemensamma drag som finns hos de 

framträdande onda tvåloperakaraktärerna från denna period.  Att jag valt just dessa tvåloperor 

beror också på att de alla har utmärkande och omtalade onda karaktärer, JR (Dallas), Clair Brandt 

(Lösa förbindelser), Margareta Öhman (Varuhuset), Renate Dahlén (Rederiet) och Rebecka Bovallius 

(Skilda världar).  

                                                
67 De intriger som skapas utöver de som den onde karaktären är inblandad i 
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Lösa förbindelser var den första svenska riktiga tvåloperan och Clair Brandt (Eva-Britt 

Strandberg), som siktar på att bli chef för Moderna museet med hjälp av intriger och kontakter, 

blir därför också den första svenska tvåloperabitchen. I Varuhuset får man i stället följa en annan 

kvinnas jakt på framgång; Margareta Öhman (Christina Schollin) som driver bitchigheten till 

något större höjder än sin föregångare Clair. Maktkampen mellan Margareta Öhman och den 

snälla Karin Fors (Marika Lindström) resulterade bland annat i att följetongen blev årets bästa tv-

program och att de båda kvinnorna utsågs till årets tv-kvinna (Lindström 1987, och Schollin 

1988)68 Den onda karaktären i Rederiet spelas av Suzanne Reuter och går under namnet Renate 

Dahlén. Etnologen och medieforskaren Marianne Liliequist jämför Rederiet med Dallas och 

poängterar att Rederiet innehåller betydligt fler starka kvinnliga förebilder än den amerikanska 

förlagan. ”Inte minst den oförglömliga och intensivt saknade bitchan Renate Dahlén”69 Här kan 

man fråga sig om Renate Dahlén verkligen är en ”förebild”, men en stark kvinna och karaktär är 

hon i alla fall och hon vågar och vill ta plats. I Skilda världar är det i stället den glamourösa och 

listiga Rebecka Bovallius (Jessica Zandén) som står för intrigerna och som gör vad som helst för 

pengar och framgång och därmed har jag alltså fyra utmärkta exempel på ”onda” 

tvåloperakaraktärer. Att samtliga dessa är kvinnor är naturligtvis intressant och kommer ett göra 

jämförelsen med originalet JR (Larry Hagman) ännu mer tacksamt. Dels genom att se på likheter 

mellan onda karaktärer i olika tvåloperor och land, men framför allt genom att ställa honom som 

manlig karaktär mot de fyra svenska kvinnliga. 

 

4. HISTORISK BAKGRUND 

4.1 Tvåloperan 

Tvåloperan bygger på melodramat, som liknar den klassiska tragedin trots att den har ett lyckligt 

slut. Den ursprungliga definitionen av melodrama kommer från litteraturen och utgörs av drama 

+ melos (musik), och var från allra första början helt enkelt en form av teater som byggde på 

drama med musik.70 I SAOB beskrivs melodramen som ett teaterstycke ledsagat av musik, vilket 

fungerar känslostärkande på karaktärernas tal, och det påpekas också att ordet ”melodramatisk” 

ofta används nedsättande om partier i en pjäs som på ett överdrivet sätt präglas av pathos. Den 

svenska litteraturvetaren Maria Karlsson menar att termen melodramatisk ofta används 

nedsättande av såväl forskare som kritiker, men att den negativa värdeladdningen allt mer börjar 

försvinna. Numera pågår forskning om melodramatiska uttryckssätt inom flera human- och 

                                                
68 Forslund, Bengt, Dramat i tv-soffan, Malmö, Bokförlaget Arena, Fälth Hässler, 2006, sid.156 
69 Liliequist, Marianne, Våp, bitchor och moderliga män, Umeå, Boréa bokförlag, 2000, sid.59 
70 Gledhill, (2002), sid.70 
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samhällsvetenskapliga discipliner och melodrambegreppet används med referens till såväl teater- 

och filmgenrer som till litteratur och andra kulturella uttrycksformer.71 

Den engelska filmforskaren Christine Gledhill beskriver melodramat i Home is where the heart is 

och menar där att man kan säga att det finns två olika typer av melodramer. Den ena består av en 

kvinnlig protagonist som står för sin åsikt och är en källa till identifikation, den andra undersöker 

spänningar inom familjen eller mellan kön och generationer.72 Även Maria Karlsson menar att 

familj och familjebildning har hög prioritet i den klassiska melodramen; ”Ofta stod en ung 

kvinnas dygd i centrum. Den hotades, räddades och det godas seger – dygdens triumf – var ett 

faktum”.73 Karlsson skriver också att melodramen byggde på kontraster och att de positiva 

karaktärerna ställdes mot de negativa.74 I inledningen presenterades dygdens och ondskans 

representanter och det är sedan kampen mellan dessa som utgör grunden i berättelsen. ”Ondskan 

driver det hela framåt – den avväpnar, skapar häpnad och får det goda att framstå som 

skrämmande maktlöst.”75 

Tvåloperan härstammar från det engelska begreppet ”soap opera”, som har sitt ursprung i 

amerikansk radiodramatik från 30-talet. Under denna period sändes många följetonger som var 

specialskrivna för att passa alla hemmafruar som egentligen var de enda som hade möjlighet att 

vara hemma och lyssna på dem. Med anledning av denna målgrupp såg de stora tvål- och 

tvättmedelsföretagen sin chans att annonsera i dessa sammanhang. De gjorde därmed reklam för 

sina varor i samband med de följetonger som sändes och detta sägs vara anledningen till varför 

radiodramatiken så småningom kom att kallas för tvålopera (tvålopera), ett namn som så 

småningom även överfördes till tv-mediet.   

Tv-dramat har sitt ursprung i teatertraditionen och tog sin start redan under 40-talet. 

Utvecklingen gick stadigt framåt, och under 50-talet blev det även möjligt att förinspela draman, 

som sedan under 60-talet också kunde visas i färg.76 Under 70-talet kan man säga att tv-dramat 

bestod av hälften film och hälften teater77, och från och med detta och fram till 90-talet fick 

genren sitt verkliga uppsving.78 Det som kännetecknade ett riktigt tv-drama var att de gjordes i 

följetongsformat och att det i stället för en enda berättare snarare berättades av ett flertal 

                                                
71 Karlsson, Maria, Känslans röst, Solna, Östlings bokförlag, 2002, sid. 24 
72 Gledhill, (2002), sid.76 
73 Karlsson, (2002), sid.28 
74 Ibid, sid.30 
75 Ibid, sid.34 

76 Crisell, Andrew, A study of modern television, Palgrave McMillan, Basingstoke, New York, 2006, sid.111 
77 Ibid, sid.112 
78 Ibid, sid.115 
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karaktärer.79 Följetongerna hade öppna slut och byggde på ett starkt intresse för människan.80 Just 

under 80- och 90-talen var den mest framträdande typen av tv-dramat den så kallade tvåloperan.  

     Bengt Forslund definierar tvåloperan som ”en oavslutad historia som i princip kan fortsätta 

hur länge som helst – eller så länge det finns ett procentuellt tillräckligt tittarintresse.” Forslund 

menar vidare att handlingen i en tvålopera alltid ska vara väldigt enkel att förstå och att 

dramatiken bygger på tittarnas upplevelse av nära bekantskap med huvudpersonerna. Varje 

avsnitt innehåller i regel 15-20 scener och erbjuder en variation av berättelser, från romantiska till 

hårdkokta. När det gäller karaktärerna handlar det ofta om stereotyper och klichéer.81 Marianne 

Liliequists definition lyder; ”Tvåloperan, det vill säga tv-serier som innehåller både fiction och 

melodrama, är en genre med bruksvärde”82 och hon menar, precis som Forslund, att 

tvåloperapubliken får följa en rad olika personligheter i varje avsnitt och därmed bli involverad i 

många olika typer av problem och intriger. Just intrigerna är det som styr handlingen, och som 

Liliequist uttrycker det: ”tvåloperan handlar om relationsförvecklingar, det är det emotionella 

dramat som styr händelseförloppet, inte spänningen som i action-följetongen eller komiken som i 

komediföljetongen.”83 Liliequist menar att en tvålopera erbjuder tittaren många olika 

identifikationsmöjligheter, och att tvåloperan är uppbyggd kring olika känslomässiga situationer 

som hela tiden förändras.84 Det är intresset för det ständigt skiftande mänskliga livet som 

intresserar tvåloperapubliken och som är i fokus för tvåloperasamtalet.85  

Identifikationen är ett viktigt moment (något som ju även Smith och Naremore tar upp), och 

publiken ska kunna känna igen sig i såväl karaktärer som situationer. Detta engagerar människor 

och tvåloperan blir lätt ett samtalsämne på jobbet. ”Runt om i Sverige pågår tvåloperasamtal, på 

arbetsplatser, i snabbköpskön, vid busshållsplatser, på skolgårdar och ungdomsgårdar, ja, närhelst 

människor – främst kvinnor, barn och ungdomar – träffas och kommer i samspråk med 

varandra”, skriver Liliequist.86 Med tv-följetongerna som utgångspunkt dras sedan paralleller med 

händelser i verkligheten och det egna livet. ”Tvåloperasamtalet innebär ett gemensamt sökande 

där rollpersonernas agerande används som hjälpmedel för att fundera ut var man själv befinner 

sig”87 

 

                                                
79 Crisell, (2006), sid.116 
80 Ibid, sid.117 
81 Forslund, (2006), sid.151 
82 Liliequist, (2000), sid.14 
83 Ibid, sid.33 
84 Ibid, sid,18 
85 Liliequist, (2000), sid.20 
86 Ibid, sid.14 
87 Ibid, sid.15 
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En av anledningarna till att tvåloperan skulle komma att få ett uppsving i Sverige under 80-talet 

var den tekniska och strukturella revolution som präglade tv-branschen under denna period. Nu 

kom till exempel saker som kabel- och satellit-tv och utbudet av kanaler och därmed också 

följetonger ökade markant.88 Under många år hade Sveriges Radio (senare SVT) haft monopol på 

de svenska tv-sändningarna, och det var först i slutet av 80-talet som en konkurrens uppstod. 

Torsten Thurén skriver i sin bok Medier i blåsväder: ”På några år degraderades den svenska public 

service- radion och –televisionen från att vara en dominerande samhällsinstitution till att bli en, 

visserligen väsentlig, del i ett större, i hög grad kommersiellt, sammanhang.” Det svenska tv-

monopolet var alltså, i och med att det blev möjligt att sända tv-program med satellit, i praktiken 

uppbrutet.89 Detta innebar en stor ökad konkurrens från kommersiella tv-kanaler från hela 

världen90 och inte minst de amerikanska tvåloperorna spred sig snabbt över världen och blev en 

viktig del i många länders tv-utbud.91   

Tvåloperans genombrott i Sverige kom fredagen den 30 januari 1981, då den amerikanska 

”originaltvåloperan” Dallas sändes för första gången i landet. Följetongen fick genast ett stort 

genomslag och följdes året efter premiären upp av liknande program som Maktkamp på Falcon 

Crest och senare Dynastin (1983). Dallas innebar ett trendbrott när det sändes för första gången i 

amerikansk tv. Tidigare hade tvåloperan karaktäriserats av lågbudgeterade ”daytime soaps”, men 

nu sändes den på bästa sändningstid och produktionen var ovanligt påkostad.92 Den amerikanska 

televisionen var störst och bäst och deras tvåloperor spred sig därmed enkelt världen.93 

Huvudingredienserna som dessa följetonger hade gemensamt var; makt, pengar, kärlek och sex.94  

Dallas är i dag klassad som en riktig klassisk tvålopera och Marianne Liliequist beskriver den 

som; ”störst, lyxigast och mest omdiskuterad” och en följetong som har kommit att ”symbolisera 

både genren som sådan och den amerikanska kapitalistiska livsstilen.”95 Följetongen visades i 

sammanlagt 356 avsnitt, från 2 april 1978 till 3 december 1991 och under tidigt 1980-tal var det 

världens mest populära TV-program. Handlingen kretsar kring överklassfamiljen Ewing, som 

gjort sig en förmögenhet och ett namn inom oljebranschen men även bedriver 

boskapsuppfödning på deras ranch Southfork, utanför Dallas i Texas. Den stora grundintrigen 

utgörs av familjen Ewings gamla släktfejd med ärkerivalen Cliff Barnes, vars syster numera är gift 

med Bobby Ewing, något som naturligtvis inte gör förhållandet mindre komplicerat. Dallas 

                                                
88 Gripsrud, Jostein, The Dynasty Years, London, Routledge, 1995, sid.1  
89 Torsten, Thurén, Medier i blåsväder, den svenska radion och televisionen som samhällsbevarare och samhällskritiker, Stockholm, 
Norstedt, 1997s. 305 
90 Björkegren, Dag, Glädjens Mekanismer, Sveriges Television, Stockholm, Carlsson Bokförlag, 2001, sid. 128 
91 Gripsrud, (1995), sid.27 
92 Liliequist, (2000), sid. 33 
93 Gripsrud, (1995), sd.26 
94 Forslund, (2006), sid.151  
95 Liliequist, (2000), sid.50 
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handlar alltså till synes om ”big business” i oljebranschen, men det är ändå rollfigurernas känslor 

som i grunden styr händelseförloppet. Det finns en ständig kamp mellan gott och ont, där det 

goda representeras av den kvinnliga privatsfären med dess inriktning på omvårdnad och värme, 

medan det onda inbegriper den manliga affärsvärlden i all dess destruktivitet.96 

Dallas har gott om starka karaktärer men den allra mest framtränade är JR Ewing, den äldste 

sonen i familjen Ewing som är känd för att ta till vilka knep som helst för att nå det han vill. 

Under följetongens gång hinner JR göra det mesta, allt från att starta ett mindre krig i 

mellanöstern för att trissa upp priserna på amerikansk olja, bryta ner sin fru Sue Ellen till ett 

alkoholiserat vrak, driva Cliff Barnes till flertal självmordsförsök, fängslas i amerikanska Södern 

för utomäktenskaplig sex med sin framtida fru Cally Harper (Ewing), till att mer eller mindre 

skrämma bort de flesta ur Ewing-klanen från Southfork.97 Marianne Liliequist skriver; ”JR:s 

hänsynslöshet och innehav av makt är något som kvinnor både attraheras av och som de skulle 

önska att de själva besatt.”98  

 

4.2 Svenska tvåloperor 

Sverige var inte sent att följa upp den amerikanska tvåloperatrenden med en egen variant och den 

25 mars 1985 lanserades den första svenska tvåloperan; Lösa förbindelser. Följetongen kan 

beskrivas som en utpräglad relationshistoria i modern Stockholmsmiljö, med bland andra kända 

namn som Börje Ahlstedt och Eva-Britt Strandberg i rollerna.99 Ahlstedt spelande konstnären 

Karl-Henrik som klarar sig hyfsat trots att han inte är någon favorit hos konstkritikerna och Eva-

Britt Strandberg spelar hans fru Clair, som även hon jobbar med konst och siktar på att bli chef 

för Moderna museet med hjälp av intriger och kontakter.  

Följetongen blev populär men var ingen direkt succé. Det verkliga genombrottet för en bred 

svensk tvåloperaproduktion kom i stället 1987 när Goda Grannar sändes för första gången. Bengt 

Forslund beskriver följetongen som ”en snäll och oförarglig underhållningsföljetong om livet i ett 

hyreshus i Vasastan med familjen Runåker i centrum”. Och Goda Grannar var helt enkelt en 

väldigt ”snäll” följetong där den karaktäristiska tvåloperadramatiken aldrig riktigt uppstod.100 Det 

fanns heller inte någon utmärkande ond karaktär, och kanske är det också därför som Goda 

Grannar bara var populär för stunden och aldrig riktigt fått den uppmärksamhet som andra 

svenska tvåloperor fått i efterhand?  

                                                
96 Liliequist, (2000), sid. 56 
97 http://sv.wikipedia.org/wiki/Dallas_(TV-följetong), 2008-12-27 
98 Liliequist, (2000), sid.23 
99 Forslund, (2006), sid.152 
100 Ibid, sid.153 
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Två månader efter det att Goda Grannar hade visats, var det dock dags för nästa svenska 

tvålopera att presentera sig, och den skulle visa sig bli av ett betydligt mer dramatiskt slag än sin 

föregångare. Varuhuset skapades av Peter Emanuel Falck och Ola Olsson, som tillsammans med 

Peter Lindfors stod för manuset till följetongen. Varuhuset hade redan från början ett annat 

tempo och en helt annan dramatik än Goda Grannar, till och med miljön i sig var mer spännande. 

På ett Varuhus kunde ju vitt skilda yrkesgrupper mötas, och allt ifrån en VD i styrelserummet till 

en lagerarbetare i källaren, och intrigerna blev därmed väldigt koncentrerade.  Redan i avsnitt 

nummer ett presenterades en rad intriger som blev startskottet för en följetong som kom att göra 

ett stort avtryck i den svenska tvåloperahistorien. Huvudintrigen utgjordes av att Varuhusets VD, 

Gustav Öhman, förbigår sin egen dotter Margareta som är inköpschef, och gör i stället 

försäljningschefen Karin Fors till ny VD. Parallellt presenteras också varuhusets övriga 

huvudpersoner, som exempelvis fackordföranden som har ihop det med expediten som i sin tur 

är förlovad med en annan expedit och dotter till varuhusets trotjänare och äkta par, där mannen 

är misstänkt för det svinn som förekommit på sista tiden…101 En hel del att hålla reda på alltså, 

men detta första avsnitt gjorde i alla fall följetongen till en tittarsuccé redan från start, och det var 

inte bara den rikliga mängden intrigers förtjänst. Utöver intrigerna fanns det också skickliga 

skådespelare och inte minst maktkampen mellan Margareta Öhman (Christina Schollin) och 

Karin Fors (Marika Lindström) resulterade bland annat i att följetongen korades till årets bästa tv-

program och att de båda kvinnorna utsågs till årets tv-kvinna (Lindström 1987, och Schollin 

1988)102  

Varuhuset visades i 60 avsnitt och kom att följas av en rad svenska tvåloperor under de 

kommande åren. Den som sticker ut från mängden, inte minst tack vare dess längd och 

varaktighet, är Rederiet.103 Följetongen hade premiär den 20 augusti 1992 och huvudhandlingen i 

det första avsnittet utgjordes av en tickande bomb på rederiets finlandsfärja Freja. Det fanns ett 

tydligt släktskap med Varuhuset, inte minst genom upplägget med makthavarna, direktörerna och 

redarna mot de anställda med olika rang och arbetsuppgifter. Och vid sidan av detta fanns också 

de tillfälliga besökarna, kunderna i Varuhuset och passagerarna i Rederiet.104 Rederiet blev en riktig 

långkörare och tittarsiffrorna låg i genomsnitt nära två miljoner per avsnitt. Men efter 10 år och 

318 avsnitt var det hela över, och i april 2002 sändes det allra sista avsnittet.105 Marianne Liliequist 

jämför Rederiet med Dallas och poängterar att Rederiet innehåller betydligt fler starka kvinnliga 

förebilder än den amerikanska förlagan. ”Inte minst den oförglömliga och intensivt saknade 

                                                
101 Forslund, (2006), sid.154 
102 Ibid, sid.156 
103 Ibid, (2006), sid.158 
104 Ibid, sid.160 
105 Ibid, sid.161 
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bitchan Renate Dahlén”106 (spelad av Suzanne Reuter). Hon jämför Renate med liknande 

karaktärer i andra tvåloperor och menar att de ofta bara är onda utan att man får någon riktig 

förklaring till varför. ”Seriernas bitchar görs heller inte särskilt förståeliga, man får ingen 

förklaring till varför de är så maktlystna och egotrippade – med undantag av Renate vars 

förtvivlade strävan efter fadersbekräftelse satte nerv på serien.” 107 

I samband med de kommersiella kanalernas genombrott i början av 90-talet kom en rad nya 

tvåloperor och ”varje-dag-tvåloperor” att prägla de svenska tv-tablåerna. En av de svenska 

satsningarna var Skilda världar, som sändes på tv4 år 1996-2002. Följetongen bygger på en historia 

som kretsar kring de två familjerna Bovallius och Toivonen, och i och med dessa två familjer 

även spänningen mellan över- och arbetarklass. Tvillingarna Daniel Toivonen och Sandra 

Bovallius har vuxit upp i tron att de tillhör olika familjer, men efter att ha inlett en kärleksaffär 

kommer det snart fram att de i själva verket är tvillingar. Följetongen är en svensk version av den 

australiska tvåloperan Sons and Daughters från 1982108, och repriserades så sent som år 2008. 

Många olika skådespelare gjorde större eller mindre roller i följetongen men den verkliga 

huvudrollsinnehavaren måste man säga är kvinnan som faktiskt ligger bakom att tvillingarna en 

gång splittrades och som nu gör allt för att fortsätta hålla dem isär – Rebecka Bovallius (till en 

början spelad av Jessica Zandén, men senare av Nina Gunke).  
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5. ORIGINALET 

5.1 Dallas – JR Ewing 

5.1.1 Presentation (nyckelscener i de tre första avsnitten)  

Dallas bygger helt på den gamla maktkampen mellan familjen Ewing och familjen Barnes, där 

Ewings står för den förmögna överklassen och Barnes för den mer vardagliga medelklassen. Det 

mesta handlar om sönerna Bobby och John Ross (JR) Ewing som nu sköter familjeföretaget efter 

deras far Jock. Motståndarsidan Barnes representeras av Cliff Barnes men även av Pamela, Cliffs 

bror och Bobbys fru, något som naturligtvis är en konflikt i sig.  

Men familjen Ewing är stor och konflikter uppstår även vid sidan av dem som rör företaget. 

Under de första tre avsnitten får man bland annat följa hur Lucy (dotter till den försvunne 

Ewingsonen Gary) skolkar från skolan, sätter dit läraren för våldtäkt och samtidigt har en affär 

med familjen Ewings boskapsskötare Ray. Man får också se hur Pamela, till familjen Ewings 

glädje men till JR:s och Sue Ellens fasa, blir gravid. Alla vet ju att det förstfödda barnbarnet också 

blir den som till slut får ärva företaget.  

Medan Bobby representerar den gode brodern är det ingen tvekan om att JR (spelad av Larry 

Hagman) är ondskan själv. Allt som betyder något för honom är pengar och makt och han gör 

allt för att uppnå detta. Han har en fru, Sue Ellen, men verkar mest ha henne för att det är 

praktiskt. Någon riktigt kärlek är det inte fråga om och han hinner redan i de första avsnitten med 

att flirta med en hel del andra kvinnor. Att han inte är särskilt förtjust i Bobbys val av fru, Pamela 

Barnes, är heller ingen hemlighet. Under de första avsnitten gör han allt han kan för att förstöra 

deras förhållande. Exempelvis när det kommer fram att någon har förrått Ewings kontor och 

läckt ut med information till familjen Barnes är det givetvis så att JR är mycket angelägen om att 

bevisa att det är Pamela, trots att det faktiskt kommer fram att det var sekreteraren Julie som var 

boven i dramat.  

I avsnitt tre visar det sig att Pamela är med barn, något som gläder svärföräldrarna men får 

Sue Ellen och JR på sämre humör. ”Det Jock Ewing vill ha mest av allt är ett barnbarn” säger Sue 

Ellen förtvivlat. JR inser allvaret och efter en fest på gården ”råkar” han göra så att Pamela ramlar 

från höskullen och får ett missfall. Det framgår aldrig om det var meningen eller inte, men man 

kan konstatera att han i alla fall inte tycker att det var direkt synd att det hände. Ett annat försök 

från JR:s sida att få bort Pamela från familjen Ewing är att han lurar ut henne med gårdens 

boskapsskötare Ray till en stuga i trakten. Han ser till att Ray ska försöka förföra henne lagom 

tills det att han själv och Bobby kommer till stugan. Pamela genomskådar dock det hela och JR 

konstaterar bittert till Ray; ”Jag tror visst att jag underskattade den nya mrs Ewing. Det ska inte 

upprepas!”  
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Det första publiken får se av JR är att han står på sitt kontor och ser på sin värste 

motståndare Cliff Barnes på tv. Sekreteraren Julie frågar om hon ska dra upp persiennerna. ”Dra 

upp den du, dagsljuset kanske bländar den där idioten”, svarar JR och samtidigt som man, genom 

hans kommentar och minspel, förstår hans hat gentemot Cliff Barnes kan man också dra vissa 

slutsatser om hans personlighet samt ana en viss antydan till romans mellan JR och sekreteraren. 

Han följer henne med blicken och hon ser till att nudda vid honom när hon går förbi.  

Vid sidan av dialogen visar JR mycket av sin personlighet genom minspelet och man får ofta 

se honom hånskratta åt någon som han just har trampat på. Hans kanske största rent 

utseendemässiga kännetecken är det stela leende som han ofta visar upp när han egentligen vill 

allt annat än att le.  

Skådespelaren bakom JR Ewing heter Larry Hagman och föddes i Fort Worth, Texas, 1931. 

Han är son till skådespelerskan och sångerskan Mary Martin och den egna skådespelarkarriären 

inleddes då han, efter att ha avslutat Bard Collage i New York, bestämde sig för att följa sin 

mammas skådespelarkarriär. Hagman började som skådespelare på teatrar och flyttade senare till 

London för att spela med i hans mammas scenshow South Pacific under fem år. Utöver detta har 

han mestadels figurerat i olika tv-följetonger. Hans tv-karriär började 1961 med en rad gästroller I 

shower som The ALCOA Hour. Senare fick han också en roll i den dagliga tvåloperan The Edge of 

Night (1956) och betydelsefulla roller i följetonger som I Dream of Jeannie (1965), The Good Life 

(1971) och Here We Go Again (1973). Det stora uppsvinget kom dock som tidigare nämnts när 

han fick rollen som JR  - mannen som alla älskade att hata. 109 I Dallas var Hagman den ende 

skådespelare som var med i varje avsnitt.110 

 

6. DE ”ONDA” 

6.1 Lösa förbindelser – Clair Brandt 

6.1.1 Presentation (nyckelscener i de tre första avsnitten)  

Handlingen i Lösa förbindelser kretsar kring Karl-Henriks och Clairs nuvarande och före detta 

familj och familjer. Man får till exempel följa Clairs son Paul som står i stor ekonomisk skuld till 

en knarklangare, Karl-Henriks dotter Lollo som visar kärleksintresse för Clairs dotter Katarina, 

samt ägarinnan av galleriet där Karl-Henrik ställer ut sina tavlor som flirtar med både Paul och 

Karl-Henrik.  

Men i centrum för allt som händer står alltså det, åtminstone till en början, äkta paret Karl-

Henrik och Clair Brandt. Följetongens första scen utgörs av att konstnären Karl-Henrik målar av 

en nakenmodell. De hör bråk i bakgrunden och han säger irriterat att ”Nu är dom igång igen.” 

                                                
109 http://www.imdb.com/name/nm0001306/bio 2009-04-16 
110 http://sv.wikipedia.org/wiki/Larry_Hagman 2009-03-26 
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Modellen nickar medlidande; ”Styvmor och styvdotter är inte så lätt att ta alla gånger”, säger hon 

och man får snart veta vad de menar.  I efterföljande scen presenteras nämligen Karl-Henriks fru 

Clair, som siktar på att bli chef för Moderna museet. Det första tittaren ser av henne är en kvinna 

med grön glansig blus och många fina smycken. Hon har kortklippt lockligt hår och står framför 

spegeln och sminkar sig samtidigt som hon högljutt bråkar med styvdottern Lollo. ”Du är så 

taskig mot pappa” säger Lollo argt, men Clair snäser genast av henne. ”Nu tycker jag att du ska 

lugna ner dig!” Lollo menar att Clair har skrivit ofördelaktig kritik om Karl-Henrik i en recension 

men Clair påpekar att hon bara har skött sitt jobb. ”Jag kan inte blunda, jag måste skriva som det 

är även om det gäller min man!” Clair och Lollo avbryts av att Clairs och Karl-Henriks 

gemensamme 5-årige son Markus kommer in i rummet och säger åt dem att sluta bråka. Markus 

gnuggar sig trött i ögonen och säger åt Clair att han vill att hon ska stoppa om honom. ”Jag kan 

inte, jag måste till arbetet. Lollo stoppar om dig”, säger Clair snabbt och försvinner ut från 

rummet utan att visa några som helst tecken på dåligt samvete. I samma stund kommer Karl-

Henrik hem och möter Clair i dörren. Han vill prata med henne men hon säger att hon måste till 

arbetet. Han blir arg och undrar varför hon måste jobba mitt i natten och hon svarar med orden; 

”Skulle du reagera likadant om det var en karl som var påväg till jobbet på kvällen?” Han mjuknar 

men säger att han bara ville prata med henne för att han känner att det är något som är fel mellan 

dem. Clair verkar inte det minsta intresserad av detta; ”Det är lite stressigt nu, men ha det bra, vi 

ses” säger hon och skyndar i väg.  

I nästa scen får man se hur kulturpolitikern Tom intervjuas på tv angående konst. Karl-

Henrik ser irriterat på honom och slår av tv:n. I nästa klipp ser man hur Clair och denne Tom ser 

på samma tv-program men med något mer nöjda miner. Deras skratt övergår snart i kramar och 

kyssar och man förstår att Clair är otrogen mot Karl-Henrik. När Clair senare på kvällen kommer 

hem igen ser hon förvånat att Karl-Henrik fortfarande är vaken. ”Var har du varit, klockan är 

över två?” undrar han. Hon svarar svävande att hon har varit på museet, men han verkar 

tveksam. Han går fram mot henne och börjar smeka henne; ”Kom vi går och lägger oss” 

försöker han, men hon vänder sig bort och säger att hon är trött. ”Du undviker mig i sängen 

också”, konstaterar Karl-Henrik, men får ingen som helst bekräftelse av sin fru. ”Äh, du inbillar 

dig bara, det är ups and downs i alla äktenskap”, säger hon närmast likgiltigt. Karl-Henrik suckar 

och säger att hon inte bryr sig om familjen längre. ”Vem är det nu som känner sig försummad 

mer än du?” undrar hon trött.  

Clair köper en lägenhet och visar glatt upp den för Tom. Hon berättar lyckligt att hon ska 

lämna Karl-Henrik, men Tom ser inte lika glad ut. Hon vill att han ska flytta dit men han 

förklarar att han har familj. ”Kan jag offra min familj så kan väl du offra din”, säger hon och när 
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han fortsätter att tveka säger hon med bestämd röst; ”Jag tror inte att du har förstått det här 

riktigt, jag ska ha dig!” Clair berättar för Paul och Lollo om lägenheten och om att hon bestämt 

sig för att flytta ifrån Karl-Henrik. Paul blir arg och Lollo säger åt Clair att Paul nog behöver 

henne mer än hon tror. ”Men herregud, jag ska inte emigrera”, säger Clair argt. Lollo ser på 

henne och frågar sedan rätt ut; ”Är det Tom?” Clair ser oskyldigt på henne och undrar vad hon 

menar med det. ”Jag tänkte bara att du kunde utnyttja honom för karriären”, menar Lollo men 

det får hon inget riktigt svar på.   

Karl-Henrik blir väldigt ledsen när han får höra vad Clair har att berätta och han vill att de 

ska försöka igen, men hon har redan bestämt sig. Nästa dag träffas Clair och Karl-Henrik 

tillsammans med sonen Markus. Karl-Henrik vill prata igenom allt som hänt men det slutar med 

att de börjar bråka igen och att Markus blir ledsen och springer iväg. En bil kör på honom och 

avsnittet (nummer två) är slut. Nästa avsnitt börjar med att Markus hämtas av ambulansen. Karl-

Henrik och Clair följer med till sjukhuset och han säger till henne att nu kommer hon väl flytta 

tillbaka hem i alla fall. ”Han behöver oss!” säger han och syftar på Markus. Clair skakar på 

huvudet; ”Du är patetisk”. När Lollo kommer till sjukhuset frågar Clair henne om vilken 

favoritfärg Markus har nu igen och Lollo talar om att det är ljusblå. Clair tackar och säger att hon 

ju måste veta vilken färg tapeterna ska ha i Markus rum i den nya lägenheten. Hon kommer alltså 

att ta Markus med sig i flytten, och det får både Lollo och Karl-Henrik att bli ännu mer upprörda 

än vad de redan är.  

På kvällen dukar Clair fram en fin middag med ljus, champagne och rosor i sin nya lägenhet. 

Hon vill fira det nya boendet tillsammans med Tom men hon får vänta och vänta. När hon ringer 

efter honom svarar han där han ligger i sängen tillsammans med sin fru och son. ”Du kunde väl 

åtminstone ringa!” säger Clair upprört och Tom spelar som att han pratar med någon inom 

jobbet. ”Vi kanske kan ses klockan 10 i morgon i stället?” föreslår han. ”Du vet mycket väl att jag 

ska vara hos Markus då” säger Clair besviket. ”Det vore bra om du kunde skjuta upp den visiten 

lite”, säger Tom bara och lägger på luren. Clair tystnar och man får känslan av att hon kommer 

att träffa Tom klockan 10 nästa dag, precis som han vill.  

 

6.2 Varuhuset  - Margareta Öhman 

6.2.1 Presentation (nyckelscener i de tre första avsnitten)  

Huvudhandlingen i Varuhuset kretsar kring varuhusdottern Margareta Öhman och de högt 

uppsatta i ledningen, men man får även följa det som händer personalen på de ”lägre” planen av 

varuhuset. Man får exempelvis träffa försäljaren Daniel på teknikavdelningen som vill fria till sin 

flickvän Ingrid som arbetar i varuhusets klädbutik. Det är bara det att hon är otrogen med 
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fackordföranden Conny och att hon precis bestämt sig för att göra slut med Daniel. Hon har 

nämligen fått reda på att hon är gravid och att Conny är pappan. Man får också träffa 

lagerarbetaren Bengt, för övrigt pappa till Ingrid, som smygsuper och misstänks ligga bakom ett 

svinn från varuhuset. Man får också se hur två rånare som bryter sig in på varuhuset och stjäl hela 

dagskassan blir jagade genom lokalerna. En av dem gömmer sig på Karins kontor och håller 

henne fångad där, men när han somnar till försöker hon smita. Han vaknar och jagar henne i en 

jakt som slutar med att hon knuffar honom nedför en trapp och han hamnar på sjukhus.  

Följetongen inleds dock med den stora huvudintrigen som utgörs av att varuhusets grundare 

har avlidit och att det nu är dags för den nuvarande ägaren Gustav Öhman att dra sig tillbaka och 

utse sin efterträdare. Alla, inklusive hon själv, är övertygade om att det ska bli dottern Margareta 

som får faders förtroende, men det visar sig att Gustav i stället vill att Karin Fors ska få jobbet. 

Margareta tål inte den alldagliga ”Svensson-mamman” Karin Fors och ännu mindre tål hon att 

någon annan ska få ta över som chef i stället för henne själv. Kombinationen av dessa två 

frustrationer leder naturligtvis till en del konflikter och man förstår direkt att Margareta är 

följetongens bitch och den som kommer stå för de skarpaste intrigerna. 

Det är samtidigt som Gustav berättar om sina tankar om Karin Fors för en kollega, som 

tittaren får se Margareta Öhman för första gången. En elegant kvinna med svart päls och stövlar 

med höga klackar, går målmedvetet fram längs gatan. Hon har håret i en stram knut och ser ut att 

anstränga sig för att se glad ut. Margaretas framtoning står i stor kontrast till bilderna som visades 

i den tidigare scenen då Karin presenterades – en stressad mamma i vardagliga kläder som 

skjutsar sitt barn till skolan. I scenen därefter möts Karin och Margareta påväg till arbetet. ”I dag 

avgörs det” säger Karin och Margareta ler stelt. ”Ja… men ingenting är ju klart”, säger hon trots 

att hon verkar tro motsatsen. Men Karin är övertygad om att det kommer bli Margareta som får 

chefsposten och hon själv är faktiskt egentligen inte så intresserad. Margareta ler självsäkert; ”Att 

inte du sökte jobbet då?” säger hon med en överlägsen stämma och verkar själv tycka att det är 

en närmast skrattretande tanke.  

Nästa gång man får se Margareta har hon kommit in på sitt kontor och man ser att hon bär 

stora smycken och en blå och säkert mycket dyr dräkt. Håret har hon fortfarande i en stram knut 

och hon har ett par mörka glasögon i händerna. Mats, ekonomichefen, sitter mitt emot henne 

och Margareta synar något papper som han har lämnat till henne. ”Det här har du gjort bra 

Mats”, säger hon. ”Det kommer säkert pappa att uppskatta. Det blir svårt att hitta en ny 

ekonomichef om du skulle bli varuhuschef.” Mats skrattar till och menar att han ju inte har en 

chans emot henne. ”Säg inte det, du är ju den ende som verkligen kan konkurrera med mig”, 

fortsätter hon och skrattar falskt innan hon fortsätter. ”Men… jag har också förberett mig lite”, 
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säger hon och visar honom en pärm i vilken hon har ett förslag om att ta in Mats i 

ledningsgruppen. Mats ser först glad ut men ser henne sedan oförstående i ögonen och påpekar 

att hon måste ha glömt Karin eftersom hennes namn inte finns med. ”Karin? Nej, jag har inte 

glömt henne” svarar Margareta nonchalant och tuggar på sitt tuggummi. ”Karin är ingen tillgång 

för en ledningsgrupp Mats. Hon är envis och har ogenomtänkta idéer. Vi har svårt att samarbeta. 

Hon är för impulsiv” forstsätter hon och lägger till ett omotiverat skratt. ”Men du kanske gillar 

henne?” ler hon och han svarar bara svävande och säger hej då. ”Hej då” svarar Margareta 

entonigt utan att titta upp från sina papper, klart irriterad över att han vågat ifrågasätta henne.  

Senare under dagen är Karin och Margareta på besök i klädaffären och Karin blir arg när det 

inte går att föra en diskussion med Margareta. ”Vi måste ju kunna prata” säger hon. ”Ja visst, 

prata på du bara” är allt hon får till svar. Karin säger att hon vill att det ska komma in ”nytt blod” 

i Öhmans Varuhus, det behöver föryngras. ”Och vad är det för fel på den gamla Öhmanandan 

då?” undrar Margareta argt. ”Så länge jag är försäljningschef är jag ansvarig för det som händer på 

avdelningen” menar Karin. ”Vi får väl se” säger Margareta kort och går därifrån.  

När det väl är dags för dagens stora möte ska så Gustav äntligen avslöja vem som kommer att 

bli hans efterträdare. Han drar ut på tillkännagivandet och Margareta ser minst sagt nervös ut. 

När beskedet om att det blir Karin som ska ta över väl kommer spärrar Margareta upp ögonen 

och andas högt. Hon ler stelt och säger sanningsenligt; ”Det här kommer jag aldrig att 

acceptera”.111 Senare pratar Margareta med vännen Erik och spyr ur sig sina aggressioner mot sin 

pappas beslut. ”Snälla Margareta” försöker han och får svaret; ”Jag är inte alls snäll. Inte idag i 

alla fall. Det var helt enkelt självklart att jag skulle ta över. Karin hade inte ens sökt jobbet”, säger 

hon argt men får ett helt annat ansiktsuttryck när Karin, som ännu inte vet att hon kommer att 

erbjudas jobbet som ny chef, kommer och avbryter dem. ”Men åh Karin hur är det? Det måste 

ha varit en fruktansvärd chock. Jag tycker att du borde unna dig ett par veckors ledighet”. Just 

som hon ska fortsätta sin övertalning kommer Gustav och Margareta tystnar. Till sin ilska hör 

hon sin fader säga att han vill prata med Karin och hon förstår att nu kommer Karin få beskedet 

om chefsposten. När Karin hör om förslaget är hon dock lite tveksam och säger att hon måste 

tänka på saken.  Hon undrar varför det inte blev Margareta som fick jobbet. ”Margareta har 

ibland en avog inställning till sina medarbetare”, säger Gustav.  

Mats och Margareta pratar ännu en gång och Margareta har nu tänkt ut en plan. ”Mats, utan 

oss på Öhmans skulle inte du klara dig särskilt bra eller hur?” säger hon sakta och han ser 

oförstående på henne och undrar vad hon menar med det. Margareta ser allvarligt på honom; 

”Du ska hjälpa mig. Jag vill att Karin ska bort. Till varje pris!” Margareta konfronterar sin far 

                                                
111 Karin själv är inte med på mötet eftersom hon just nu, i de övrigas ovisshet, är instängd med en rånare på sitt 
kontor 
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ännu en gång och visar tydligt sin ilska. ”Det är andra gången du gör såhär mot mig. Att förnedra 

mig så inför hela ledningsgruppen. Jag har ju drömt om det här i hela mitt liv. Det här huset är 

mitt liv, min familj. Förstår du inte? Jag kan ju ingenting annat än det här!” Margareta börjar gråta 

och Gustav försöker trösta henne med att hon en dag nog kommer att förstå. Margarets en 

kommentar på detta består av ett ord; ”Aldrig” 

Margareta bestämmer sig för att försöka med näste man i ordningen. Hon besöker 

säkerhetschefen som varit på sjukhus för handskadan han ådrog sig i rånarjakten. Hon ger 

honom en blomma och säger att hon hoppas att han blir bättre snart. Han ser på henne och 

frågar om hon är ledsen. Margareta rycker till. ”Ledsen? Nej, nej, nej inte jag inte” säger hon och 

skrattar gällt. ”Jag är en fighter precis som du.” Säkerhetschefen förstår dock att Margareta har 

något i sikte och undrar vad det egentligen är hon vill. ”Jag vill att du ska påverka Karin Fors att 

inte ta jobbet”, säger hon rakt på sak. Hon smeker honom på armen och tillägger; ”Du skulle inte 

bli lottlös själv”. Han säger dock att hon har vänt sig till fel person och man kan tydligt se 

Margaretas besvikelse. Mats är dock lite mer lättledd än säkerhetschefen och försöker mycket 

riktigt tala om för Karin att hon nog inte ska ta jobbet. Men Karin genomskådar honom lätt; ”Jag 

undrar om du är utsänd av Margareta”.  

Margareta bestämmer sig för att ta saken i egna händer och går in på Karins kontor. Hon 

säger åt henne att hon ska tänka över beslutet väldigt noga och Karin svarar; ”Du vill ha jobbet i 

stället”. ”Jag har vuxit upp i det här huset. Du vet att jag har väntat på det här jobbet och du vet 

att innerst inne vill pappa att det är jag som ska ta över” menar Margareta. ”Men nu har han ju 

bett mig” Margareta skrattar till. ”Ja pappa han får ju sina infall ibland. Kanske inte alltid så väl 

genomtänkta. Tacka nej, det jobbet kommer att ta all din tid. Du måste tänka lite på Sara 

(dottern) också. Jag tycker att ni ska ge er iväg på en lång resa tillsammans. Självklart betalar 

Öhmans. Ja Sara tyckte att det var en underbar idé”. Säger Margareta oskyldigt och Karin vet inte 

vad hon ska säga. Margareta tror att hon har kontroll på läget men då reser sig Karin och säger att 

hon ska gå till Gustav och tacka ja till jobbet.  

I början av nästa avsnitt ser man hur Karin har gått in i sin nya roll som chef. Hon går 

igenom statistik inför ledningsgruppen, och Margareta visar tydligt sitt ointresse. Karin vill att de 

ska ta ett lån och satsa på att föryngra varuhuset och Margareta suckar demonstrativt och 

påpekar; ”Du vet förstås att vi alltid har fått nej när vi föreslagit investeringar genom stora lån”.  
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6.3 Rederiet  -  Renate Dahlén  

6.3.1  Presentation (nyckelscener i de tre första avsnitten)  

Redan i följetongens inledning etableras det som sedan kommer att ligga till grund för allt som 

sker i efterföljande avsnitt – maktkampen om Östersjön, där de goda representeras av Dahléns 

med ägaren Reidar i centrum, och motståndarna av Megaline, med dess VD Henrik Bjurhed. Vid 

sidan av detta uppstår sedan en rad bihandlingar och konflikter, och de allra flesta utspelar sig på 

Dahléns färja Freja. I de första avsnitten får man till exempel se hur bartendern Tony fifflar med 

sprit och pengar och hur Reidars son Rolf (kapten på Freja) är otrogen med maskinarbetaren 

Gustavs dotter Sofie (som är syster med Tony). Rolf tackar dessutom nej till att efterträda sin far 

som VD för rederiet, något som gör hans fru Yvonne förkrossad och får henne att shoppa kläder 

för så gott som hela sin mans inkomst. Vid sidan av detta får man också följa den nya städerskan 

Pirjo, som har med sig sin lilla son på båten fast detta inte är tillåtet. Intendenten upptäcker detta, 

men låter henne hållas i utbyte mot att hon visar sin tacksamhet i natura. En sångerska knuffas 

överbord och hennes man misstänks för dådet. Man får också träffa Dahléndottern Rebecka som 

presenterar sin nye man Ola för familjen. En man som visar sig vara i maskopi med Bjurhed och 

placerar ut en bomb i en städskrubb på Freja. Kort sagt kan man redan på de tre första avsnitten 

konstatera att det händer en hel del och att den ena intrigen avlöser den andra.   

Det finns gott om mer eller mindre onda människor i följetongen, men den som enligt många 

(inklusive mig själv) är mest framträdande tillhör faktiskt den i övrigt ”goda” sidan, familjen 

Dahlén – nämligen den målinriktade dottern Renate. Som Marianne Liliequist tidigare påpekat 

innehåller Rederiet många starka kvinnliga förebilder; ”Inte minst den oförglömliga och intensivt 

saknade bitchen Renate Dahlén.”112 Det första publiken ser av Renate är en elegant kvinna i röd 

kjol och matchande kavaj. Hon har det bruna håret i en knut och ser väldigt korrekt ut och har 

ett översittande skarpt tonläge som följer med genom hela följetongen. Den första repliken 

kommer när hon tittar ur genom fönstret och säger ”Är dom kvar!? Hur länge ska dom hålla på 

med det här?” (syftande på demonstranterna som samlats utanför kontoret för att protestera mot 

Dahléns planer på byggandet av en ny båtterminal som kan komma att få konsekvenser för 

skärgården).  

Renate vet vad hon vill och ser till att alla får veta det också. Exempel på detta finns på ett 

flertal ställen redan under de tre första avsnitten. I en scen framgår det till exempel att Reidar inte 

riktigt gett Renate det förtroende som hon själv tycker sig vara värd och när hon upptäcker att 

hon inte har informerats om ett möte säger hon; ”Har ni diskuterat förändringarna? Det skulle ju 

jag vara med på, det har vi ju sagt inte sant?” Hon ser med genomträngande blick på Reidar och 

                                                
112 Liliequist, (2000), sid.59 
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han förklarar; ”Jo men Tom (även han anställd på företaget, och enligt Renate en man med 

alldeles för mycket att säga till om) hade några idéer…” Renate ser på Reidar som om han måste 

skämta; ”Idéer? Tom!?” Reidar fortsätter att förklara att han diskuterar vissa saker med Tom och 

vissa med Renate, bara för att alla är bra på olika saker. ”Alla kan ju inte vara bra på allt.” Renate 

ser på honom; ”Nej pappa” börjar hon lugnt, men sen skriker hon; ”Det kanske är något du 

också skulle tänka på ibland? Man kan inte vara bäst på allt!” innan hon försvinner ut ur rummet 

på hårda klackar.  

Men den största familjekonflikt som uppstår under de tre första avsnitten är när Reidar 

känner sig redo att lämna VD-posten till förmån för nästa generation. Därmed uppstår 

diskussionen om vem av barnen som ska ta över företaget; Rolf, Renate eller Rebecka. Enligt 

Reidar är det självklart att det är sonen som ska ta över, precis som han själv en gång fick överta 

posten efter sin far, men Renate tycker annorlunda; det är naturligtvis hon som kan leda företaget 

på bäst sätt. På kontoret är Renate vansinnig över att Rolf ska få ta över och också över att 

Reidar dessutom vill att hon ska övertala Rolf att säga ja. ”Rolf, Rolf och åter Rolf! Det finns 

ingen anledning för mig att gå här och bli förnedrad”, är hennes kommentar och hon lämnar 

kontoret.  Chefsfrågan är en minst sagt känslig punkt för Renate och att sedan Rolfs fru Yvonne 

frågar Renate om hur det gick på mötet och om de beslutade någonting, gör inte hennes humör 

bättre. ”Det var väl väldigt vad du var intresserad av det”, fräser hon ifrån och Yvonne tystnar. 

Rebeckas nye pojkvän Ola visas runt hemma hos familjen Dahlén och Rebecka föreslår för 

Reidar att Ola, i egenskap av fotograf, kan ta lite bilder åt Dahléns. Renate säger; ”Ja nu är det 

inte riktigt så det går till. Vi använder oss av Brinkman och Fors, en av Sveriges förnämsta 

annonsbyråer. Dom kanske du känner till?” säger hon och ler kyligt. Senare under middagen lånar 

Ola telefonen och då passar Renate på att tala om för Rebecka vad hon tycker om den nya 

pojkvännen. ”Jag förstår inte vad du inbillar dig Rebecka. Att alla killar som du släpar hem ska 

börja jobba hos oss? Ta det lite lugnt du, försök att vara lite diskret.” Rebecka har dock svar på 

tal; ”Du är ju så jävla diskret så man ser inte dina killar överhuvudtaget”, säger hon och det 

Renate att tystna. Reidar försöker inflika att han faktiskt tycker att Ola verkar trevlig. ”Jo men det 

är ju självklart. Allting hon gör är ju så väldigt trevligt”, biter Renate av.    

 

Mycket av handlingen i dessa första avsnitt utspelar sig på Dahléns kontor. I ett avsnitt talar 

Reidar om för sin fru Elenor att de inte kommer att kunna flytta till Portugal som beräknat, 

eftersom saker och ting inte blivit riktigt som planerat på kontoret och man får då se honom 

jobba mer än vanligt. Renate stormar in på kontoret; ”Jag har pratat med mamma och hon är helt 
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förstörd!” skriker hon och Tom, som också befinner sig på kontoret då, ser mycket besvärad ut. 

”Ja, jag tror jag går och ringer då…” säger han och lämnar dem ensamma.  

Det är dags för ett nytt möte och den här gången finns Dahléns konkurrent Henrik Bjurhed 

med kring bordet. Renate är väldigt vältalig och professionell och det märks att männen lyssnar 

när hon har något att säga. (Vid bordet finns en ytterligare kvinna utöver Renate, men hon säger 

ingenting och verkar inte ha ett alltför stort inflytande på männen runt bordet). Henrik Bjurhed 

föreslår att de ska lägga nästa möte ombord på Freja, men tillägger skämtsamt; ”Men jag är en 

mycket fodrande passagerare.” Renate har som vanligt svar på tal: ”Ja det gör inget, det är vår 

specialitet” säger hon och ler snett.   

 

6.4 Skilda Världar – Rebecka Bovallius   

6.4.1 Presentation (nyckelscener i de tre första avsnitten) 

Huvudhandlingen i Skilda världar utgörs av den rika familjen Bovallius och den inte alltför rika 

familjen Toivonen, men det är inte bara huvudpersonerna; tvillingarna Sandra (Bovallius) och 

Daniel (Toivonen) som står i centrum. Man får också följa deras föräldrar Karin och Matti 

(Toivonen), Rebecka och Harald (Bovallius) samt syskonen Tom (Bovallius) samt Stina och 

Mikael (Toivonen). Utöver dessa presenteras också andra familjer och karaktärer. Under de tre 

första avsnitten får man till exempel se hur Andreas (Stinas pojkvän och Daniels vän) tar otillåtna 

dopningpreparat och hur hans (och även Daniels) chef avlider. Det är Daniel som hittar honom 

död och polisen misstänker därför honom för brottet. Han flyr till den genomgoda caféägarinnan 

Lillemor som säger att hon vill hjälpa honom men att hon tyvärr inte kan ljuga för polisen.  

Det finns intriger på många plan, men det är kring Sandra och Daniel som handlingen kretsar 

i första hand, åtminstone under dessa tre första avsnitt. Det första avsnittet börjar med att de 

träffas på cityterminalen i Stockholm (och vid det här tillfället känner de inte alls varandra). 

Sandra har varit i Frankrike och studerat till fotograf och hämtas på terminalen av sin bror Tom 

och hans kompis Lukas, som Sandra alltså har haft ett förhållande med tidigare. Daniel är där för 

att hämta sin kompis Andreas som har varit utomlands och spelat ishockey. En ficktjuv tar 

Sandras väska och Daniel tar den tillbaka. Sandra ser tacksamt på honom och båda verkar vilja 

prata med varandra men Tom bryter magin; ”Vad står du kvar här för, ska du ha hittelön eller?” 

säger han snäsigt och Daniel försvinner ganska fort.  

Det kommer snart fram att både Sandra och Daniel fyller 20 år den här dagen och genom att 

följa de olika familjernas firande kan man ganska enkelt dra slutsatser om att de inte direkt har 

haft samma uppväxt. Hemma hos Daniel håller hans mamma Karin på med en hemmagjord 

enkel gräddtårta och hemma hos Sandra beställer hennes mamma Rebecka in en tre våningar stor 
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tårta från en cateringfirma till den stora herrgården på Björkudden där familjen bor. När det 

gäller Rebecka Bovallius (spelad av Jessica Zandén) är hon helt klart denna följetongs bitch. Hon 

är mycket intrigerande och vill styra över sin dotters liv så mycket som möjligt. Hon har med 

hjälp av Haralds pengar lyckats starta en framgångsrik rörelse som lanserar nya unga designers. 

Hon träffade Harald, som kommer ifrån ett välbärgat överklasshem, och lämnade då den ene 

(Daniel) av sina tvillingar för att enbart ta med sig dottern Sandra in i det nya förhållandet. Den 

”bortglömde sonen” är något som fortfarande är hemligt för de flesta och Rebecka är fast 

besluten om att sanningen aldrig ska komma fram.  

Det första man ser av Rebecka är att hon säger ”Det blir bra tack” åt någon som sätter 

blommor i vatten i deras hem. Hon visar ingen större tacksamhet och ser inte ens leverantören i 

ögonen. Därefter kramar hon Sandra och berättar hur glad hon är över att de äntligen ska ha fest. 

Sandra ser inte riktigt lika glad ut och det kommer snart fram att Rebeckas syfte med festen är att 

hon ska kunna ta tillfället i akt att presentera en ny klädkollektion för alla gäster. Hon säger det 

inte rätt ut men berättar för Sandra att hon har tagit fram en ny klänning åt Sandra för kvällen 

som hon kommer göra succé i. Trots att det är Sandra som fyller år är det alltså inte hon som ska 

stå i centrum, utan Rebecka. 

Festen är av det lyxigare slaget. Alla bär fina kläder och de håller till i en stor festsal på 

Björkudden där de dricker champagne och vin. Rebecka glider runt i rummet i en guldklänning 

och sticker verkligen ut från resten av gästerna. Man ser att hon bestämmer över det som sker, 

inte minst när det gäller sina barn. Hon säger till Tom; ”Tom rädda Nora från hennes mamma 

och gå och prata med henne” och han gör genast som hon säger. Rebecka tar sig även ett samtal 

med Lukas och försöker genom sina små knep att få honom att fria till Sandra. ”Du vet väl att 

hon träffade en man i Paris, jag tror att han har friat”, säger hon och Lukas säger bara att han är 

lycklig för Sandras skull. Han menar att det kanske var bäst att det blev som det blev mellan 

honom själv och Sandra (slut). Det tycker dock inte Rebecka och påpekar att om Lukas vill ha 

henne är det nog bäst att han ser till att bevisa det för henne väldigt snart.  

Sandra och Lukas pratar med varandra men Lukas får aldrig riktigt tillfälle att ta upp det som 

han och Rebecka diskuterat tidigare. Sandra säger att hon inte tror att Rebecka bryr sig om henne. 

Lukas menar att både han och Rebecka bryr sig om henne, och Sandra säger att han nog har rätt, 

”Men skillnaden är att du inte tror att du äger mig”, tillägger hon och det märks att hon börjar 

tröttna på Rebeckas stil. Direkt när de har pratat klart flyger Rebecka på Lukas; ”Jag såg att du 

och Sandra smet in i biblioteket” men Lukas svarar bara svävande.  När gästerna sedan ska skära 

upp tårta och hurra för Sandra säger Rebecka till alla som samlats där; ”Och sen tror jag bestämt 

att vi har något mer att fira också, är det inte så Lukas?” Alla tittar på honom och han ser väldigt 
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besvärad ut med frågar ändå trevande Sandra om hon vill gifta sig med honom. Sandra ser 

chockad ut men man får aldrig höra svaret, men det märks att den enda som verkligen ser fram 

emot detta bröllop är Rebecka. 

Nästa dag får man veta att Sandra svarade nej på Lukas fråga. Rebecka tycker inte alls om det 

och det kommer Sandra få äta upp ska det visa sig. Sandra sitter vid frukostbordet och Rebecka 

kommer in och undrar vad hon har för planer för dagen. Sandra talar om att hon nog hade tänkt 

ta en ridtur. ”Borde inte du fundera på ett jobb? Jag kan ordna ett jobb som modefotograf åt dig” 

säger Rebecka och det låter mer som en order är en fråga. Sandra avböjer och frågar i stället hur 

Rebecka kunde skämma ut henne på festen kvällen innan. ”Du borde vara smickrad” säger 

Rebecka bara och fortsätter i stället att propagera för Lukas. ”Han kommer från en bra familj och 

tänker på sin karriär.”   

Samtidigt får man se hur Daniel bestämmer sig för att söka upp Sandra. Han tar sig ut till 

Björkudden men råkar nästan köra på henne och hon ramlar av hästen och stukar foten. Han 

följer med henne till sjukhuset och när Sandra är klar vill hon tacka Daniel och frågar vad han 

heter. I samma ögonblick kommer Rebecka in i rummet och avbryter genast deras konversation. 

Rebecka ser med avsmak på Daniel men koncentrerar sig sedan helt på Sandra. Till en början 

verkar hon nästan orolig men när Sandra berättar att det bara var en stukning upphör Rebeckas 

medlidande ganska tvärt. ”Det var ju typiskt” säger hon och tillägger att hon faktiskt var tvungen 

att gå ifrån ett viktigt möte på grund av Sandras stukade fot. Daniel vill få igång ett samtal men 

Rebecka avbryter honom hela tiden och han förstår vinken och lämnar rummet. ”Det där var väl 

inte artigt” säger Sandra ledset men Rebecka ser bara nonchalant på henne; ”Han såg inte ut att 

vara mottaglig för någon artighet precis” säger hon och syftar naturligtvis på att Daniel inte är 

riktigt lika fin som henne själv och deras familj. Sandra fortsätter dock att prata om Daniel hela 

kvällen och till slut blir Rebecka riktigt irriterad. ”Sluta flirta med andra och tänk på Lukas” säger 

hon, och när Daniel sedan ringer och vill prata med Sandra, säger Rebecka bestämt att hon ligger 

och vilar och inte kan ta emot några samtal.  
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7. KVINNORNA BAKOM KARAKTÄRERNA113   

I en jämförelse av skådespelarna bakom de onda karaktärer jag studerat kan man främst 

konstatera att de alla är utbildade skådespelare och att det var redan kända namn för den svenska 

publiken innan deras roller i de följetonger jag analyserat. Den som skiljer sig något från övriga är 

Christina Schollin, som i och med rollen som Margareta gjorde en roll som låg väldigt långt ifrån 

de hon tidigare spelat. Hon var mer känd för att ha snälla roller, men här fick man alltså se henne 

i en ord roll. ”Från att först och främst ha fungerat som en både nationell och internationell ikon 

för den svenska frigjordheten och naturligheten, inte minst understruket av hennes blondhet och 

friska utstrålning, har hon mer och mer utvecklat draget av ren karaktärsskådespelerska” kan man 

läsa i svensk filmdatabas där man också skriver att Schollin efter rollen som Margareta Öhman 

fick epitetet ”Sveriges Angela Channing”.114  

Medan Schollin till en början var känd som ”den snälla” kan man kanske säga motsatsen om 

Suzanne Reuter, som redan innan Rederiet hade visat många prov på sin skicklighet när det gäller 

att gestalta en bitch.115 Reuter var känd för att vara just lite ”bitchig” i sina roller, men tidigare 

hade hon använt bitchigheten i mer komiska sammanhang medan hon i Rederiet fick använda 

denna sida ”på fullt allvar” och det verkar nästan som att rollen som Renate skrevs direkt för just 

Suzanne Reuter. I Svensk filmdatabas skriver man; ”Mest av allt har hon blivit uppskattad som en 

bitsk komiker med stor känsla för att kunna tajma sina repliker” och år 2000 erhöll hon också 

Poppepriset med motiveringen att hon besitter en sällsynt känsla för humor och timing i 

repliken.116  

När det gäller Eva-Britt Strandberg och Jessica Zandén hade båda varit med i olika typer av 

roller innan Lösa förbindelser och Skilda världar. Strandberg hade bland annat varit med i den 

skandalomsusade tv-pjäsen Karossen (1971). I svensk filmdatabas skriver man att pjäsen innehöll; 

”några för sin tid vågade scener. Samma egenskaper visade hon (Eva-Britt Strandberg) även bl.a. 

som den hatälskade Clair i tv-följetongen Lösa förbindelser (1985)”. 117  

Jessica Zandén hade innan rollen som Rebecka bland annat gestaltat den komplicerade 

kvinnan Lilian i Tre kärlekar, vilket väl är den karaktär som möjligen kan jämföras med hennes 

insats som Rebecka. I Svensk filmdatabas kan man läsa att hennes stora genombrott kom i och 

med hennes gestaltning av Lilian (1989 och 1991). ”Där gestaltade hon en mycket komplicerad 

och neurotisk kvinna. Efter detta gjorde hon roller i olika tv-följetonger bland annat Skilda världar 

                                                
113 För filmografier, se bilaga 6 
114 http://sfi.se/sv/svensk-film/Filmdatabasen/?type=PERSON&itemid=65352&iv=BIOGRAPHY 2009-04-16 
115 http://sfi.se/sv/svensk-film/Filmdatabasen/?type=PERSON&itemid=162746&iv=BIOGRAPHY 2009-04-16 
116 http://sfi.se/sv/svensk-film/Filmdatabasen/?type=PERSON&itemid=162746&iv=BIOGRAPHY 2009-04-16 
117 http://sfi.se/sv/svensk-film/Filmdatabasen/?type=PERSON&itemid=67015&iv=BIOGRAPHY 2009-04-16 
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(1996-1997) där hon gestaltade den bitchiga och intriganta Rebecka Bovallius.” Så småningom 

valde Zandén dock att hoppa av denna roll och ersattes då av Nina Gunke.118 

 

Tre av de fyra skådespelerskorna hade alltså redan innan rollen som ”ond” i de följetonger jag 

analyserat, gestaltat karaktärer med liknande egenskaper. Zandén och Strandberg i mindre skala, 

medan rollen som Renate verkar speciellt skriven för Suzanne Reuter. Den som skiljer sig från de 

övriga är Christina Schollin som i och med rollen som Margareta Öhman spelade en kvinna som 

låg väldigt långt ifrån de hon tidigare gestaltat.  

     Men oavsett de fyra skådespelerskornas tidigare roller var de alla välkända namn för den 

svenska tv-publiken och det märks att skaparna bakom de följetonger jag har analyserat, har 

ansett det som viktigt att en så betydelsefull roll som den onda karaktären ska gestaltas av en 

erkänt skicklig och känd skådespelerska. Något som kan sägas fungera som en form av ethos i 

och med att skådespelerskorna i form av deras tidigare rykten inger ett förtroende och en 

säkerhet.  

 

8. RESULTAT/LIKHETER OCH SKILLNADER 

8.1 Intriger  

De svenska följetonger som jag har jämfört är fyra tvåloperor från år 1985, 1987, 1992 respektive 

1996, och man kan tydligt se att de när det gäller intriger inledningsvis är upplagda på ungefär 

samma sätt. Samtidigt kan man ändå ana vissa förändringar mellan den i mitt urval första, Lösa 

förbindelser, och den sista, Skilda världar. Inte minst när det gäller tempot.  

Om man ser till likheter infrias de särdrag hos genren som tagits upp i uppsatsens inledning. 

Bengt Forslunds definition av tvåloperan som ”en oavslutad historia som i princip kan fortsätta 

hur länge som helst, eller så länge det finns ett procentuellt tillräckligt tittarintresse” och hans 

teori som att handlingen i en tvålopera alltid ska vara väldigt enkel att förstå, samt att dramatiken 

bygger på tittarnas upplevelse av nära bekantskap med huvudpersonerna119, stämmer i samtliga av 

mina exempel. Det finns en enkel grundhandling där man i första hand följer ett par 

huvudpersoner men också snabbt bekantar sig med människor i deras omgivning. Intrigerna 

utgörs av vardagsproblem ofta förknippade till kärlek eller pengar och det är inte särskilt svårt att 

följa med i det som händer. Det som skulle kunna ställas emot Forslunds påstående är att det i 

flera av de serier jag har undersökt finns långt mer dramatiska intriger än ”vardagsproblem” 

(exempelvis rån, mord och självmord) och att det ofta är väldigt många karaktärer att hålla reda 

på och att just detta inte alltid är så enkelt. Forslund skriver visserligen att varje avsnitt innehåller 

                                                
118 http://sfi.se/sv/svensk-film/Filmdatabasen/?type=PERSON&itemid=111084&iv=BIOGRAPHY 2009-04-16 
119 Forslund, (2006), sid.151 
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en variation av berättelser, från romantiska till hårdkokta, och skådespelarna ofta fungerar som 

stereotyper och klichéer,120men han tar aldrig upp det som ett problem utan menar bara att en 

tvålopera alltid är enkelt att följa med i. 

När det gäller just antal personer att hålla reda på och även antal intriger, kan man se en tydlig 

skillnad mellan Lösa förbindelser och de efterföljande tvåloperorna. Intrigerna kommer tätare, 

samtidigt som handlingen också kretsar kring allt fler personer. Marianne Liliequists definition 

om att publiken får följa en rad olika personligheter i varje avsnitt och därmed bli involverad i 

allas olika problem och intriger121, blir därför allt mer och mer aktuell i och med att antal 

betydelsefulla karaktärer ökar för varje tvålopera. Kanske finns det lika många karaktärer i Lösa 

förbindelser som i Skilda världar men skillnaden är att man i Skilda världar blir bekant med samtliga 

medan många i Lösa förbindelser mestadels figurerar i periferin. I Varuhuset och Rederiet finns fler 

händelser och människor att hålla reda på än det fanns i Lösa förbindelser, och i Skilda världar kan 

man märka av tempoökningen i och med att scenerna är kortare och att det finns färre 

”balansscener” som lugnar ner tempot. En så odramatisk scen som finns i Lösa förbindelser då 

Clairs före detta man och hans fru sitter och ser på tv skulle troligen inte kunna förekomma i 

Skilda världar till exempel. Det faktum att Skilda världar består av kortare avsnitt (ungefär hälften 

så långt som ett avsnitt av Lösa förbindelser) gör också att tempot i Skilda världar av naturliga skäl 

trissas upp. Skilda världar skiljer sig även från de övriga tre tvåloperorna eftersom den är 

producerad av den kommersiella kanalen tv4 och inte public service, har en australiensisk förlaga, 

och kom till i en tid då konkurrensen från andra tvåloperor, såväl svenska som utländska, var 

väldigt stor. En konkurrens som naturligtvis leder till att man gör allt för att vara den tvålopera 

som publiken väljer att titta på och som alltså bland annat ledde till ett ökat tempo och fler 

händelser inklämda på kortare tid.  

John Alexander skriver att det som behövs för att göra en bra tvålopera är; närbilder, dåliga 

förhållanden, känslor, kontrastfulla karaktärer, stark dialog, problem men inga lösningar, en 

känslig kille och en bitch122, något som också finns i samtliga av de följetonger jag undersökt. 

Dåliga förhållanden förekommer flera gånger om, liksom känslor och närbilder som förstärker 

dessa känslor. Kontrastfulla karaktärer finns det också, liksom en känslig kille och en bitch. I 

denna uppsats har jag mest koncentrerat mig på bitchen, men även kunnat se att de alla har en 

känslig kille (eller tjej) som motpol. Stark dialog och problem utan lösningar förekommer också 

de, även om styrkan i dialogen varierar samtidigt som det vid sidan av alla ouppklarade problem 

också finns de som klaras upp.  

                                                
120 Forslund, (2006), sid.151 
121 Liliequist, (2000), sid.33 
122 Alexander, (2001), sid.94 
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I samtliga följetonger som jag valt att analysera finns en familj som utgångspunkt och de 

intriger som sedan uppstår har på ett eller annat sätt en knytning till denna. Något som kan 

kopplas till Maria Karlssons resonemang om att familj och familjebildning hade hög prioritet i 

den klassiska melodramen.123  I Rederiet och Varuhuset (och inte minst Dallas) rör det sig om stora 

familjeföretag som drivs under inte helt problemfria omständigheter, medan 

familjekoncentrationen i Lösa förbindelser och Skilda världar mest rör de aktuella karaktärernas 

personliga problem. I Lösa förbindelser kretsar merparten av handlingen kring Karl-Henriks och 

Clairs nuvarande och före detta familj och familjer. Både Clair och Karl-Henrik har varit gifta och 

har barn sedan tidigare och när det gäller Clair är hon redan inne i ytterligare ett nytt förhållande 

(med Tom). Karl-Henrik är än så länge familjen trogen men under följetongens gång får man se 

prov på en mycket flirtig galleriägarinna som gör sitt bästa för att charma Karl-Henrik. Vid sidan 

av det som händer kring Clair och Karl-Henrik får man också följa deras barn och deras problem 

- allt från Clairs son Pauls knark- och pengaproblem till Karl-Henriks dotter Lollo och hennes 

kärlek till Clairs dotter Katarina.  

Till skillnad från de relativt få och mindre omfattande intrigerna i Lösa förbindelser är intrigerna 

i efterföljande Varuhuset och Rederiet mer på ”blodigt allvar”. Där förekommer i de tre första 

avsnitten såväl rån och dödsfall (Varuhuset) som bombhot och självmord (Rederiet) och i dessa 

följetonger utspelas intrigerna inom det område där familjeföretaget finns etablerat, det vill säga 

varuhuset respektive färjan. När det gäller Varuhuset är den stora intrigen naturligtvis den som rör 

ägaren Gustav och den tänkta efterträdaren Margareta, som helt plötsligt inte alls väljs till 

arvtagare utan i stället får se sin far välja hennes värsta fiende Karin Fors till sin efterträdare. De 

flesta intrigerna kretsar sedan kring Margareta och andra i ledningsgruppen, men några av de 

övriga inledande intrigerna är Daniels tänkta frieri till Ingrid som visar sig vilja göra slut och i 

stället leva ihop med älskaren Conny som hon nyligen fått veta att hon väntar barn med. Man får 

också följa den smygsupande lagerarbetaren Bengt som kommer på kollegan Håkan med att vara 

inblandad i det stora svinn som pågått på varuhuset den sista tiden. Ett genomgående tema är 

kärlek och svartsjuka och det är också just dessa faktorer som ligger till grund för de flesta 

intriger.   

Även i Rederiet utgörs grundintrigen av vem som ska överta ägandeposten efter Reidar 

Dahlén. Personligen vill han att sonen Rolf ska ta jobbet, men Rolf är tveksam. Den som utan 

tvekan är mest intresserad är den målmedvetna Renate som dock inte riktigt får som hon vill. 

Men vid sidan av detta och maktkampen om Östersjön (mellan Dahléns och Megaline) uppstår 

sedan en rad bihandlingar och konflikter, och de allra flesta utspelar sig på Dahléns färja Freja. I 

                                                
123 Karlsson, (2002), sid.28 
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de första avsnitten får man till exempel se hur bartendern Tony fifflar med sprit och pengar, hur 

en sångerska knuffas överbord och hur städerskan Pirjo gömmer sin son på fartyget. Man får 

också träffa Dahléndottern Rebecka som presenterar sin nye man Ola för familjen. En man som 

visar sig vara i maskopi med Dahléns värste konkurrent Henrik Bjurhed, och placerar ut en bomb 

i en städskrubb på Freja. Kort sagt kan man redan på de tre första avsnitten konstatera att det 

händer en hel del och att den ena intrigen löser av den andra. Även här ligger kärlek och 

svartsjuka till grund för de flesta intriger, och man kan även se att det ligger något i Marianne 

Liliequists beskrivning om att Rederiet var mer ”blodigt och rått” än andra tvåloperor, inte minst 

med tanke på att det redan i de första avsnitten bland annat få se ett bombdåd och ett mord.  

Intrigerna i Skilda världar utgår från konflikten mellan familjerna Toivonen och Bovallius, och 

genom detta också mellan fattig och rik. De flesta intriger konstrueras med Rebecka som motor 

och bottnar i hennes strävan efter rikedom och berömmelse, samt undangömmande av den 

sanning som förmedlar att Sandra och Daniel i själva verket är tvillingar. Utöver dessa finns ändå 

andra familjer och karaktärer som också bidrar till en del spänning och dramatik. Under de tre 

första avsnitten får man till exempel se hur Andreas (Stinas pojkvän och Daniels vän) tar otillåtna 

preparat och hur hans (och även Daniels) chef dör. Det är Daniel som hittar honom död och 

polisen misstänker därför honom för brottet. Han flyr till Lillemor som säger att hon vill hjälpa 

honom men att hon tyvärr inte kan ljuga för polisen. Även här intriger på många plan alltså, men 

som jag tidigare nämnt rör det sig nu mestadels om problem och intriger som uppstår i 

människans vardag och som kanske är ännu enklare att identifiera sig med än de tidigare. Det 

finns fler inslag av ”vardagsproblematik”, som hur Stina ska få sina föräldrar att låta henne flytta 

hemifrån, eller hur Matti blir arbetslös och försöker få tag på ett nytt jobb. Återigen finns 

svartsjuka och otrohet med som pålitliga spänningsingredienser och också människors 

hemligheter. Rebecka och Matti döljer sanningen om Sandra och Daniel för sina respektive 

familjer, Andreas döljer sitt missbruk för alla osv.   

När det gäller vad intrigerna utgörs av kanske man även där kan se att de kommersiella 

kanalernas intåg haft en viss inverkan, just när det gäller Skilda världar. När man började med de 

råare intrigerna i Rederiet gjorde man det enligt Marianne Liliequist för att locka till sig fler manliga 

tittare till följetongen. I Skilda världar finns dock inte alls samma råhet. Kanske har det att göra 

med att det vid den tiden fanns så många andra kanaler att välja på och att det fanns många egna 

följetonger där våld var ett stående inslag. Nu hade man gett upp tanken på att fånga tittare från 

alla målgrupper till sin följetong och i stället koncentrerade man sig på att fånga in alla tittare från 

en målgrupp. I Skilda världar riktade man sig till en specifik tvåloperapublik och i takt med 

samhällets förändring kretsade nu intrigerna och konflikterna kring mer personliga intriger och 
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det som händer i människors vardag. Något som kanske också kan kopplas till dokusåpatrenden 

som pågick under 90-talet då Skilda världar kom till? En trend som helt fokuserade på att visa just 

människans vardag och allt vad den innebär. Samtidigt var det också så att Skilda världar i första 

hand riktade sig åt en ungdomspublik. I stället för entimmeslånga avsnitt som visades som 

familjeprogram mellan 20-21, sändes Skilda Världar en halvtimme varje vardag mellan 19-19.30. 

Om man analyserar en tvålopera ur ett retoriskt perspektiv kan man se att den verkligen 

använder sig av retorikens pathos. Janne Lindkvist Grinde tar upp att det finns tre typer av 

bevismedel, pistis, som en retoriker kan använda sig av för att påverka en publik; en 

förtroendeingivande karaktär, ethos, de känslor, pathos, man vill väcka hos publiken, samt de 

sakskäl, logos, som kan användas.124 När det gäller tvåloperan är det alltså pathos som används 

mest flitigt, något som Christine Gledhill också skriver om i sin bok om melodramen. Hon menar 

att man i en tvålopera får se de olika karaktärerna uppleva olika typer av känslor och meningen är 

att man även som publik ska känna sig känslomässigt berörd på ett eller annat sätt. Även Maria 

Karlsson tar upp känslornas betydelse för melodramen och menar att den är som ett teaterstycke 

förstärkt av musik, och att detta fungerar känslostärkande och präglas av pathos.125 

Alla typer av känslor kan naturligtvis användas för att påverka en publik och Lindqvist 

Grinde skriver om hur Aristoteles delar in dem i; ilska och mildhet, hat och kärlek, hopp och 

fruktan samt medlidande.126 När det gäller de tvåloperor som jag har studerat tycker jag att man 

kan se prov på samtliga. Det är inte bara så att tvåloperan i sig vädjar till dessa känslor hos 

åskådaren, samtliga karaktärer i följetongen ger också uttryck för de olika typerna av känslor 

under följetongens gång. Tvåloperans karaktärer går under följetongens gång igenom alla 

känslotillstånd i mer eller mindre utsträckning och man kan också se att varje känsla på något sätt 

representeras av en viss karaktär. Framför allt ilska och mildhet blir väldigt tydliga och kan direkt 

översättas på den onde och den gode karaktären i en tvålopera. Om man tar Skilda världar som 

exempel är alltså den onda (ilska) Rebecka och den goda (mildhet) Karin. Känslan hat skulle även 

des i viss mån kunna representeras av Rebecka, men också av exempelvis Tom som öppet visar 

sitt hat mot en hel del personer under följetongens gång, inte minst Daniel. Och Daniel i sin tur 

kan då stå för motsatsen, kärlek, i och med att han är väldigt mån om människor i sin omgivning 

och att han förälskar sig i Sandra. Lillemor står för hopp och medlidande eftersom hon är den 

som alla vänder sig till när de behöver hjälp med något och för att hon alltid försöker få 

människor att se det ljusa i tillvaron, osv. De känslor som karaktärerna upplever blir väldigt 

tydliga och förstärks oftast med hjälp av extrema närbilder på exempelvis ett öga med en tår i, 

                                                
124 Lindqvist Grinde, (2008), sid.55 
125 Karlsson, (2002), sid. 24 
126 Lindqvist Grinde, (2008), sid.86 
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eller med hjälp av stämningsfull eller spännande musik, eller genom hastiga kamerarörelser och 

skuggor. 

Murray Smith skriver om förhållandet mellan åskådaren och den fiktiva karaktären och menar 

att publikens benägenhet att bli känslomässigt berörd av fiktiva karaktärer är grunden till att man 

uppskattar en narrativ film. Den största bidragande orsaken till detta är åskådarens vilja att 

identifiera sig med karaktären och förmågan att sätta sig in i dennes situation.127 Identifikationen 

är viktig just för att uppleva eller framkalla känslor/pathos och när det gäller detta är det kanske 

inte så många (förhoppningsvis) som identifierar sig med just de onda karaktärerna i en tvålopera, 

men i en tvålopera finns ju som bekant en ”karaktär för alla” och just därför kan alla på ett eller 

annat sätt känna igen sig i någon av dem, eller i någon situation som uppstår. Liliequist skriver 

också att identifikationen är ett viktigt moment i tvåloperan och att publiken ska kunna känna 

igen sig i såväl karaktärer som situationer. Detta engagerar människor och tvåloperan blir lätt ett 

samtalsämne på jobbet.128  

 

8.2 De bitchiga  

8.2.1 Karaktäriseringsschemat129 

Murray Smiths personschema innebär bland annat att de mänskliga aktörerna (karaktärerna), för 

att fylla en social roll, ska bestå av en kropp, ett självmedvetande, åsikter, känslor, förmågan att 

använda och förstå ett naturligt språk, en drivkraft samt speciella karaktärsdrag och egenskaper.130 

Medan de förstnämnda punkterna är sådant som de är helt nödvändigt för att utgöra en mäsklig 

agent som är möjlig för publiken att identifiera sig med, är det sedan den sistnämnda punkten 

(karaktärernas egenskaper) som gör de mänskliga agenterna till olika karaktärer.131 När de gäller 

de onda karaktärer som jag har valt att analysera, har jag koncentrerat mig på just karaktärsdrag 

och egenskaper och till en början jämfört dessa med Lajos Egris karaktäriseringsschema som 

utgångspunkt.  

Karaktäriseringsschemat utgår från att människor liksom objekt består av tre dimensioner. 

Medan objekt består av längd, bredd och djup består människor av fysiologi, sociologi och 

psykologi.132 När det gäller den fysiologiska faktorn kan man, när det gäller de onda karaktärer 

som jag har studerat, snabbt se att det mest påtagliga sambandet är att de alla är kvinnor i 40-

årsåldern. När det gäller kläder och make up, ser man att följetongskaparna har använt sig mycket 

                                                
127 Smith, (1995), sid.1 
128 Liliequist, (2000), sid.14 
129 Se bilaga 1-5 
130 Smith (1995), sid.21 
131 Ibid, sid.31 
132 Egri, (2004), sid.34 
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av detta och sett till att det säger mycket om personen som bär dem, något som ju James 

Naremore poängterat vikten av. De onda karaktärerna har samtliga en elegant och näst intill 

perfektionistisk framtoning, har inte några som helst defekter och de bär påkostade kläder och 

smycken. Man får också tydligt klart för sig att de är måna om att se bra ut och att allt är fläckfritt 

på ytan. Återigen är det dock Clair som utmärker sig lite från övriga. Hon symboliserar som sagt 

inte riktigt samma extrema rikedom och överklass de andra och hon utstrålar heller inte riktigt 

samma självsäkerhet, även om det kanske mest handlar om att de tre andra är överdrivna än att 

Clair är tillbakadragen. Margareta, Renate och Rebecka håller bokstavligt talat huvudet högt och 

låter ingen förstöra den perfekta fasaden. Clair har lite mindre bra hållning, lite mindre fina 

kläder, lite mindre smink och helt enkelt lite mindre av allting.  

 Om man i stället koncentrerar sig på den sociologiska faktorn märker man även där att de 

alla i mer eller mindre utsträckning tillhör överklassen och har fina och välbetalda arbeten. 

Margareta kan absolut klassas som rik och detsamma gäller Renate. Och i allra högsta grad 

Rebecka i Skilda världar. Clair i Lösa förbindelser framstår inte som lika förmögen som de tre 

efterföljande, men det märks ändå tydligt att hon har gott om pengar. Renate och Margareta har 

högt uppsatta positioner inom familjeföretaget medan Clair arbetar på moderna museet och 

Rebecka har ett eget modeföretag. Än en gång är det alltså Clair som inte riktigt kan mäta sig med 

övriga, i och med att hon än så länge är en vanlig arbetstagare medan de tre andra har högt 

uppsatta chefspositioner. Det de har gemensamt är ändå att de samtliga strävar efter att blir något 

ännu bättre än vad de redan är, rent karriärmässigt. Arbetet är nämligen det enda som egentligen 

betyder något för dessa karaktärer och när det gäller hemmalivet ser man att ingen av dem direkt 

lever i en lycklig familj. Clair skiljer sig och vill flytta ihop med sin älskare, Margareta har ingen 

egen familj men många män som hon på ett eller annat sätt drar nytta av och Renate är singel. 

När det gäller Rebecka lever hon utåt sett i den lyckliga familjen men egentligen är hon mer kär i 

sin makes plånbok än i hans personlighet. Ingen av dem verkar heller ha några direkta vänner att 

umgås med på fritiden. Clair umgås inte med någon vid sidan av familjen eller arbetet (förutom 

Tom) under de första avsnitten och detsamma gäller Renate. Margareta verkar vara fruktad av de 

flesta på jobbet och några vänner vid sidan av arbetet syns inte till. Enda gången man ser henne 

med någon som inte har med varuhuset att göra, är när hon i slutet av avsnitt tre promenerar 

med Erik (en man som arbetar på ett konkurrerande varuhus) och de tillsammans smider planer 

om hur de ska överta Öhmans Varuhus, men han framstår mer som en kompanjon än en vän. 

Rebecka är den enda som umgås med vänner under de avsnitt jag analyserat. Hon har bjudit 

några av sina väninnor till Sandras fest och man märker att de alla ser upp till henne och att hon 

har en tydlig ledarposition inom kompisgänget.  
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Någon politisk ståndpunkt framgår inte hos någon av dem och när det gäller intressen är det 

gemensamt för alla att de strävar efter makt, pengar och framgång och detta verkar vara det 

närmaste intresse de kommer.   

Den psykologiska faktorn kommer jag att fördjupa i analysen under nästa punkt, men det 

man snabbt kan konstatera är att när det gäller sex/kärlekslivet är den enda som är riktigt tydlig 

på denna punkt är Clair, som har många scener tillsammans med sin älskare. Margareta använder 

ofta sin skönhet till att locka och muta många män, men man får aldrig riktigt se om hon håller 

det hon lovar. I presentationen av Renate och Rebecka finns inga tecken på sexliv/kärleksliv över 

huvudtaget.     

Den gemensamma ambitionen är som sagt att klättra i karriären och frustrationen utgörs av 

allt som hindrar dem på vägen dit. När det gäller Rebecka verkar ett stort mål för henne också 

vara att göra sin familj till något som ser perfekt ut i andras ögon. De är alla fyra vana att få som 

de vill och de är väldigt bra på att manipulera människor i deras omgivning. Medan Clair är den 

enda som möter motgångar är Renate den som är mest rakt på sak. Margareta och Rebecka har 

en mer hemlighetsfull stil där de ser till att få som de vill utan att någon runt omkring riktigt 

förstår vad som hänt. Men medan Margareta är mer desperat och försöker övertala den ena efter 

den andra är Rebecka mer kall och ser till att övertala dem hon vill utan att de lägger märke till 

det själva.   

En sammanfattande gemensam nämnare är att det är mycket ”yta” som gäller för dessa 

karaktärer. Allt ska se fint ut på ytan, men hur det är i själva verket eller hur de har burit sig åt för 

att nå dit, spelar ingen större roll. Känslor som kärlek existerar inte för dem utan allt är helt enkelt 

väldigt ytligt. Den mest framträdande likheten i just min undersökning är ändå att de alla är 

kvinnor. De klassas alla som ”onda” men exakt vad som gör dem onda varierar ändå något från 

person till person även om mitt följetongurval inte sträcker sig över en allt för lång period.  

Om man till att börja med jämför med hur det var ännu längre tillbaka i tiden, kan man för 

det första se att det uppenbarligen finns fler kvinnor i de större rollerna nu. Som Gauntlett 

skriver var det ju så att även kvinnor även tidigare också haft roller, hade det då ofta framstått 

som kvinnor som var i behov av räddning från de manliga hjältarna.133 De kvinnor som jag har 

undersökt är inte direkt typen som behöver räddas av en man, utan i de allra flesta fall är det de 

som på ett eller annat sätt har kontroll över mannen. De vågar gå sina egna vägar och de visar 

ofta upp manipulativa sidor som de kan lura männen med.  

Under 80-talet blev det allt vanligare att kvinnor fanns i de stora rollerna och även om det 

fortfarande var dubbelt så många män på skärmen så fick kvinnan en mer central roll. Kvinnan 

                                                
133 Gauntlett, (2002), sid.50 
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togs på allvar och man fick även se henne i tidigare traditionellt manliga situationer.134 Detta 

skulle man väl absolut kunna se spår av i de följetonger jag analyserat. De följetonger som kom 

på 80-talet var Lösa förbindelser och Varuhuset och där ser man starka yrkeskvinnor som satsar på 

karriären. Det samma gäller i allra högsta grad Renate i Rederiet och Rebecka i Skilda världar och 

eftersom dessa följetonger är från 90-talet kan man också se en tydlig trend i hur yrket blir mer 

och mer viktigt för kvinnan. Det man dock kan säga är att, även det handlar om starka kvinnor 

med stort intellekt, så är de fortfarande mer eller mindre beroende av en man i deras närhet. Clair 

är beroende av att förhållandet med Tom ska gå bra, annars har hon ingen möjlighet att få jobbet 

som chef på Moderna museet. Margareta och Renate är beroende av deras fäder och måste se till 

att göra dem nöjda för att ha någon möjlighet att få ta över företaget. Rebecka däremot har 

visserligen använt sin mans pengar för att bygga upp det hon har idag, men nu klarar hon sig själv 

och framstår i många lägen som långt mer mäktig än männen.  

Men även om Rebecka, som figurerar i den nyaste tvålopera av dem jag analyserat, har full 

koll på sitt arbete och sin karriär, har hon också minst lika stor kontroll på familjen. Man kan 

alltså säga att man ser spår av det som hänt i samhället i övrigt under tiden, kvinnan ska numera 

inte bara vara hemmafru och inte enbart satsa på karriären, utan helst klara av både och. Nu är 

det väl inte direkt så att Rebecka sköter om familjen, det finns ju betjänter på gården, men man 

får ändå se att hon känner ett ansvar för att göra sin familj så bra som möjligt, och att det är hon, 

och inte Harald, som ska ha just den funktionen. Men man kan se en tydlig skillnad om man 

jämför Rebeckas liv med Clairs. Det görs väldigt tydligt att Clair satsar på karriären, men man 

visar samtidigt att man inte kan göra detta samtidigt som man tar hand om sin familj eftersom 

man hela tiden får se exempel på hur hon försummar densamma. Medan Clair framställs som en 

dålig mamma för att hon inte tar sig tid med familjen, får man i Margaretas och Renates fall inte 

ens se om de har någon familj eller ej. I dessa tre följetonger verkar det alltså vara ”antingen eller” 

medan Rebecka i Skilda världar ska klara av både och. Christine Gledhill skriver att på 90-talet 

blev familjen i sig ett ämne att diskutera135 och skillnaden mellan den arbetande kvinnan och den 

gifta kvinnan blev ett intressant ämne.136 Om man tar Skilda världar (1996) som exempel kan man 

ställa karriärkvinnan Rebecka mot familjemodern Karin, där Rebecka ses som den onda och 

Karin som den goda.  Detta kan man ställa mot det som David Gauntlett skriver om att ”dagens 

publik bara skulle skratta åt en kvinna som porträtterades som hemmafru.”137 Även om det 

kanske ligger någonting i det påståendet kan man ändå fundera över varför en kvinna som inte 

                                                
134 Gauntlett, (2002), sid.48 
135 Gledhill, (2002), sid.20 
136 Ibid, sid.21 
137 Gauntlett, (2002), sid.62 
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porträtteras som en kvinna som i första hand tar hand om sitt hem och sin familj automatiskt 

klassas som en ”ond” karaktär.   

 

8.2.2 Presentation under de första tre avsnitten 

Att den onda karaktären är viktig för sin tvålopera är det ingen tvekan om och precis som både 

John Alexander och Lajos Egri skriver om så är de en viktig bidragande faktor till om en 

berättelse blir bra eller inte. Även Maria Karlsson tar upp detta och skriver; ”Ondskan driver det 

hela framåt – den avväpnar, skapar häpnad och får det goda att framstå som skrämmande 

maktlöst.”138 

Vikten av den onde karaktären framgår verkligen i de följetonger jag har valt att analysera i 

och med att det är kring dessa som handlingen kretsar och som de flesta intriger uppstår. Och 

precis som det finns likheter mellan karaktärerna när det gäller karaktäriseringsschemat finns det 

även mycket som känns igen när man jämför hur dessa onda karaktärer presenteras i sin 

respektive tvålopera. Redan vid första presentationen av dessa (i deras första scen) får publiken 

klart för sig att det handlar om onda karaktärer. Ur en retorisk vinkel kan man alltså säga att 

följetongens skapare redan i den onda karaktärens första scen ser till att karaktären ser ut och 

agerar på ett sätt som övertygar publiken om att han eller hon är ond. Aristoteles definierar 

retoriken som ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”139 och om 

man ser till tvåloperan och de onda karaktärerna, så kan man helt enkelt säga att skaparna bakom 

dessa står för en form av retorik eftersom de bland annat, medvetet eller omedvetet, har använt 

sig av retoriska strategier för att övertyga publiken om att karaktären verkligen är ond. Och om 

man ser till den onda karaktärens första scen i de tvåloperor jag analyserat ser man också att de 

presenteras på ett sätt som är representativt för deras medverkan i resten av följetongen.  

Det första tittaren ser av Clair i Lösa förbindelser är en sminkad och välklädd kvinna som står 

och fixar till sig före jobbet samtidigt som hon bråkar med styvdottern Lollo. Man ser att 

utseendet är viktigt för henne, då hon under hela diskussionen med Lollo har svårt att slita 

blicken från spegeln. Samtidigt som hon pratar koncentrerar hon sig på att måla ögonfransarna, 

pudra sig m.m och fast hon pratar med Lollo ser hon mer på sig själv än på henne. Bråket mellan 

Clair och Lollo utgörs i denna första scen av att Lollo anklagar Clair för att ha skrivit en mycket 

ofördelaktig recension om Karl-Henriks senaste utställning.  Clair bryr sig dock inte det minsta 

om detta och påpekar att hon skriver vad hon vill. Man ser redan här att Clair är en kvinna som 

inte direkt sätter familjen i första hand. Inte minst framgår detta då deras bråk avbryts av att 

Clairs och Karl-Henriks 5-årige son Markus kommer in i rummet och säger åt Clair att han vill att 
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hon ska stoppa om honom. ”Jag kan inte, jag måste till arbetet. Lollo stoppar om dig”, säger Clair 

snabbt och försvinner ut från rummet utan att visa några som helst tecken på dåligt samvete. 

Hon möter Karl-Henrik i dörren men ignorerar hans vädjan om att hon ska stanna hemma. 

”Skulle du reagera likadant om det var en karl som var påväg till jobbet på kvällen?”, säger hon 

argt.  

Man kan alltså redan i denna första scen se att Clair är en kvinna med humör. Hon hinner bli 

osams med både styvdottern och maken inom loppet av en minut och hon hinner dessutom 

klargöra för sin femårige son att hon inte har tid med honom när som helst. Man ser också att det 

är en kvinna med makt och att hon är van att få sin vilja igenom. Lollo stoppar mycket riktigt om 

Markus, precis som Clair beordrade och Karl-Henrik tystnar genast när hon ger svar på tal. Man 

hör också i det som Clair säger att det är arbetet som betyder något för henne och att detta alltid 

kommer i första hand, även om det innebär att ge sin make negativ kritik eller att det får henne 

att strunta i att stoppa om sin egen son.  

När det gäller presentationen av Margareta Öhman och Rebecka Bovallius är framtoningen 

inte fullt lika argsint men väl självsäker och arrogant. Det första tittaren ser av Margareta är en 

elegant kvinna med svart päls och stövlar med höga klackar. Hon går målmedvetet fram längs 

gatan och sticker verkligen ut med sin dyrbara klädsel. Kontrasten mellan henne och bilderna 

som visades i den tidigare scenen då Karin Fors presenterades är total. I motsats till Margaretas 

eleganta promenad presenteras Karin som en vardagsklädd och stressad mamma som skjutsar sitt 

barn till skolan. Lajos Egri skriver att de flesta dagtvåloperor bygger på motsatspar och att det 

inte minst går att finna en hel del motsatser i en jämförelse mellan protagonisten och 

antagonisten.140 Här ser man genast kontrasterna mellan den vardagligt klädda och blygsamma 

Karin och den närmast festklädda och förnäma Margareta. Kontrasten blir extra tydlig i och med 

att man använder sig av parallellklippning och låter tittaren följa både Karin och Margaretas väg 

till arbetet. 

I scenen därefter möts Karin och Margareta och deras blickar avslöjar att de inte direkt trivs i 

varandras sällskap. Karin säger att hon är övertygad om att Margareta kommer att bli den nya 

chefen och det märks att Margareta tror detsamma. Hon säger; ”Ja… men ingenting är ju klart”, 

säger hon trots att hon verkar vara övertygad om motsatsen. Och tillägger sedan; ”Att inte du 

sökte jobbet då?” med en överlägsen stämma som vittnar om att hon egentligen tycker att det är 

en närmast skrattretande tanke. Här får tittaren alltså även känna på Margaretas personlighet då 

hon gör sig rolig på Karins bekostnad, och i den här scenen ser man extra tydligt hur 

följetongskaparna har arbetat med motsatspar. Man kan också säga att följetongskaparna 
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använder sig av pathos i denna sekvens i och med att tittaren ska känna sympati för Karin och 

därmed ta ännu mer avstånd från Margareta. Precis som Karlsson skriver ser man alltså tidigt till 

att presentera dygdens och ondskans representanter141 och i denna följetong blir det tydligt att 

man förstärker uppfattningen om den ondas ondska genom att ställa denna mot dygdens godhet 

och skapa sympatier för densamma.  

I den här scenen ser man också hur man har arbetat med kameran för att framhäva vissa 

känslor. När man först ser Margareta ser man henne på håll men man bjuds också på några 

närbilder på hennes ansikte och stela leende. I dialogen mellan henne och Karin ser man dem i 

halvbild och får tydligt se deras minspel och reaktioner och deras känslor blir därmed väldigt 

tydliga.  

Precis som när det gäller presentationen av Clair Brandt är det återigen en mycket elegant och 

utseendemedveten kvinna som symboliserar följetongens ondska. Margaretas mörkblå dräkt ser 

ut att vara av ett fint material och den tjocka pälsen framstår absolut som exklusiv. Att 

Margaretas päls är just svart är säkert heller ingen tillfällighet eftersom denna färg ofta 

symboliserar just det onda. Margareta verkar dessutom vara väl medveten om att hon är lite 

finare, lite bättre och lite mäktigare än alla andra. Hon håller huvudet högt och har ett väldigt 

påklistrat leende. Till skillnad från Clair visar hon upp en något mer tillbakadragen personlighet, 

som i stället för att skälla talar med en lugn röst präglad av ironi.  

När det gäller presentationen av Renate Dahlén kan man återigen se prov på den mer 

aggressiva stil som presentationen av Clair Brandt utgjordes av. Det första åskådaren ser av 

Renate är en elegant kvinna i röd kjol och matchande kavaj. Hon har det bruna håret i en knut 

och ser korrekt och ytlig ut. Det mest karaktäristiska är hennes översittaraktiga skarpa tonläge 

som följer med genom hela följetongen. Den första repliken kommer när hon tittar ur genom 

fönstret och snäser ”Är dom kvar!? Hur länge ska dom hålla på med det här?”142 Hon visar tydligt 

vad hon tycker och tittaren förstår att hon är en karaktär som inte är rädd att ta plats och som 

alltid säger vad hon tycker. I den här scenen zoomas hon in från utsidan av fönstret och visas i en 

form av demonstranternas POV. Det arga kvinnoansikte som demonstranterna ser är på samma 

sätt den bild som tittaren får av Renate. Renates ilska får man bättre prov på längre in i 

följetongen men redan i den första scenen ser man alltså att hon säger ifrån, och kan jämföras 

med Clairs bråk med styvdottern i Lösa förbindelser.  

Och om Clair och Renate presenteras som argsinta och Margareta som en ironisk översittare 

kan man säga att Rebecka Bovallius mer presenteras som egoistisk. Det första man ser av 

                                                
141 Karlsson, (2002), sid.34 
142 Syftande på demonstranterna som samlats utanför kontoret för att protestera mot Dahléns planer på byggandet 
av en ny båtterminal som kan komma att få konsekvenser för skärgården. 
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Rebecka är en noggrant sminkad kvinna i en röd dräkt och höga klackar. Hon befinner sig i ett 

mycket fint hem och säger ett kort ”tack” till blomsterbudet som levererar en stor bukett 

blommor. Hon visar ingen större tacksamhet och ser inte ens leverantören i ögonen. Man får 

intrycket av att det rör sig om en mycket stram kvinna. Hon ger Sandra en snabb kram, till synes 

utan känslor, och berättar hur glad hon är över att de äntligen ska ha fest. Sandra ser inte riktigt 

lika glad ut och det kommer snart fram att Rebeckas syfte med festen är att hon själv ska kunna 

ta tillfället i akt att presentera en ny klädkollektion för alla gäster. Rebeckas plan är nämligen inte 

att gästerna ska imponeras av hur Sandra ser ut i klänningen, utan snarare av designern Rebecka.   

Liksom i Varuhuset arbetar man i Skilda världar mycket med motsatspar. Precis som 

Margaretas ondska förstärks av Karin Fors godhet, övertygas tittaren i Skilda världar om hur 

hemsk Rebecka genom att ställa henne mot den genomsnälla trebarnsmamman Karin Toivonen. 

Som exempel kan man se på skillnader i hur de båda kvinnorna förbereder sina barns födelsedag. 

Hemma hos Daniel håller hans mamma Karin på med en hemmagjord enkel gräddtårta och 

hemma hos Sandra beställer hennes mamma Rebecka in en tre våningar stor tårta från en 

cateringfirma till den stora herrgården på Björkudden där familjen bor. Medan Rebecka verkar 

lägga den största koncentrationen på att allt ska se fint och exklusivt ut, gör Karin allt med stor 

omsorg och frågar hela tiden Daniel hur han själv vill ha det. Såväl presentationen av Margareta 

Öhman och Karin Fors, som den av Rebecka Bovallius och Karin Toivonen, visas med hjälp av 

parallellklippning, något som ytterligare förstärker kontrasterna mellan de olika karaktärerna. 

Tydligt är att den onda karaktären har en viktig roll och att det är med denne som motor som 

de flesta intriger konstrueras. De bitchar jag studerat är tveklöst de som skapar flest intriger av de 

karaktärer som finns med i deras respektive tvålopera, men det är också så att deras 

intrigskapande blir just så tacksamt som det är, tack vare att de också har sina motpoler. 

Margareta har Karin Fors, Renate har Henrik Bjurhed och Rebecka har Matti, Daniel och hela 

familjen Toivonen. Frågan är väl kanske om det finns någon tydlig motståndare till Clair? Den 

som sätter sig upp mot henne mest är styvdottern Lollo, men deras intriger kan knappast 

jämföras med dem som uppstår i de andra följetongerna.  

Klart är att det behövs en stark ond karaktär för att en tvålopera ska bli riktigt populär. Ser 

man till exempel till tidigare nämnda Goda grannar där det inte fanns något egentligt ond karaktär, 

ser man också att denna följetong aldrig blev någon riktig succé. Jämför man dessutom de 

följetonger jag har undersökt i denna uppsats kan man också se att den karaktär som skiljer sig 

mest från de andra är Clair från Lösa förbindelser, som inte riktigt kan mäta sig med de tre övriga. 

Samtidigt kan man också konstatera att Lösa förbindelser aldrig blev lika stor som efterföljande 

Varuhuset, Rederiet eller Skilda världar, och kanske är en av anledningarna att följetongen inte hade 
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en lika övertygande ond karaktär. När man pratar om och minns de tre senare följetongerna är 

det Margareta, Renate och Rebecka som man kommer ihåg och känner någon slags hatkärlek till. 

Det är inte de goda man kommer ihåg. Det är ondskan. 

Frågan man kan ställa sig är vem som egentligen är protagonist och vem som är antagonist i 

dessa tvåloperor. Vanligast utgår man från att den goda personen är protagonisten och att den 

motarbetande antagonisten är ond. Men tänker man sig att protagonisten är huvudpersonen kan 

man i dessa tvåloperor se att det i själva verket är den onda karaktären som är huvudperson och 

således också protagonist. Ur den vinkeln blir i stället den goda den som arbetar emot, och alltså 

en antagonist ur den onda karaktärens synvinkel.  

 

Om man jämfört de fyra onda karaktärernas presentation i den första scenen kan man för det 

första konstatera att det redan där framgår klart och tydligt att de är onda. Följetongskaparna har 

framhävt detta genom dels make up och kläder, dels genom dialogen och kameraarbetet, men 

också genom att ställa dem mot sina goda motsatser. James Naremore skriver att kläder, make up 

och andra accessoarer förmedlar information om karaktären,143och man kan se att detta varit 

viktigt i dessa fall. Deras exklusiva kläder och perfekta makeup förstärker verkligen intrycket av 

att de är kvinnor som är mycket noga med sitt utseende. Och detta i kombination med deras 

repliker får dem att framstå som väldigt ytliga.  

Naremore skriver också mycket om skådespelaren bakom en karaktär och menar bland annat 

att rösten och kroppen är skådespelarens verktyg och att detta tidigare användes till sin överdrift, 

när grimaser och överdrivna kroppsrörelser fick ersätta dialogen under stumfilmstiden. Numera 

gäller det i stället att ha ett kroppsspråk som ser så naturligt ut som möjligt och som tittaren kan 

känna igen sig i.144 Om man ser till de fyra karaktärer som jag har analyserat så ser man att 

samtliga skådespelare bakom dessa arbetar med mycket små rörelser och gester, men som ändå 

säger så mycket. Mestadels använder de sig av minspelet och genom små stela leenden eller med 

en genomträngande blick framhäver de mycket starka känslor.  

Det framgår tydligt att följetongskaparna har arbetat mycket med retorik när det gäller 

framförandet av de onda karaktärerna. Kanske har de inte medvetet använt sig av exakta retoriska 

teorier, men man ser klara spår av retoriska strategier som medvetet eller omedvetet har använts 

för att förstärka just påverkan hos tittaren. Retorik handlar om att påverka och när det gäller 

tvåloperan kan man exempelvis se att man försöker påverka och övertyga publiken om att den 

onda karaktären är just ond. Man använder sig av motsatspar och man använder sig också mycket 

av det retoriska bevismedlet pathos, i och med att man syftar till publikens känslor. Man ser till 

                                                
143 Naremore, James, Acting in the cinema, University of California press, London, 1988, sid.88 
144 Ibid, sid.48 
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att tittaren sympatiserar med den gode karaktären och då tycker allt sämre om den onda. 

Samtidigt ser man också till att karaktärerna har egenskaper och karaktärsdrag som publiken 

enligt erfarenhet uppfattar som onda eller goda, och detta gör man genom utseende och agerande 

men också med hjälp av olika typer av kameraarbete. Man kan säga att utseende och agerande är 

grunden men att detta förstärks med hjälp av kameran, som exempelvis när man låter extremt 

närgångna bilder förstärka olika typer av intryck och känslor.  

En del av den retoriska strategin utövades också redan innan följetongen började, nämligen i 

förarbetet med valet av skådespelare. Som tidigare nämns var såväl Eva-Britt Strandberg, 

Christina Schollin, Suzanne Reuter som Jessica Zandén utbildade skådespelare och var alla redan 

välkända namn för svenska folket, något som kan sägas fungera som en form av ethos. De hade 

alla en stor trovärdighet hos den svenska publiken och alla utom Schollin hade också trovärdighet 

som just onda karaktärer, eftersom de hade spelat liknande roller tidigare.  

 

Utöver skådespelarval och karaktärens presentation i den första scenen, kan man peka på många 

fler likheter och skillnader om man ser till resten av de tre avsnitt jag har undersökt. Ett 

gemensamt drag som tydligt framgår är att de alla vill bestämma så mycket som möjligt, och då 

inte minst inom familjen. De vet vad de vill och de vet också att de kan ta sig dit på ett eller annat 

sätt. När det gäller Margareta Öhman och Renate Dahlén kommer ju deras vilja att driva och 

bestämma över företaget automatiskt också att röra familjen eftersom det handlar om 

familjeföretag. Renate är bestämd, men bestämmer långt ifrån så mycket som hon faktiskt skulle 

vilja. Hon vet vad hon vill och ser till att alla får veta det också. Hon är inte rädd för att sätta sig 

upp mot sin far och det framgår till exempel i scenen då hon kommer på att Reidar inte riktigt 

gett Renate det förtroende som hon själv tycker sig vara värd, och Renate öppet kritiserar honom 

för att favorisera Tom. Samma sak gäller Margareta som blir minst sagt besviken på sin pappa när 

han beslutar sig för att inte låta henne ta över företaget efter honom. Hon frågar gång på gång 

om han verkligen är säker på sitt beslut och argumenterar för hur dålig Karin Fors är och hur 

självklar hon själv är som efterträdare. När inte pappan tycker som hon bestämmer hon sig för att 

ta tag i saken med egna händer. Hon ska fortfarande bli chef, skillnaden är bara att vägen dit 

kanske inte blir så enkel som hon till en början hade trott.  

Den som allra tydligast visar sin vilja och ambition att bestämma över den egna familjen är 

dock utan tvekan Rebecka Bovallius. Rebecka som man väl kan säga bestämmer precis allt även 

om hon ibland gör det på ett sätt som gör att de andra inte förstår att det är hon som fattat 

besluten. Hon vill ha kontroll över vilka hennes barn väljer att leva med, vad de jobbar med och 

hur de ser ut och hon gör ingen hemlighet av att hon även vill styra över sin make Harald. På 
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festen på Björkudden glider Rebecka runt i rummet klädd i en guldklänning och märker verkligen 

ut sig från resten av gästerna. Man ser att hon bestämmer över det som ska ske, inte minst när det 

gäller sina barn. Hon säger till Tom att han ska ”rädda Nora från hennes mamma och gå och 

prata med henne” och han gör genast som Rebecka säger. Och när det gäller sättet att bestämma 

över dottern Sandra får man redan i det första avsnittet se att det rör såväl yrkesval och klädval 

som val av make.  

Den som möjligtvis skiljer sig lite från de övriga är Clair i Lösa förbindelser. Hon har visserligen 

en stark vilja, en klar strategi över hur hon ska nå sitt mål inom karriären, och hon är också fullt 

benägen att sätta sig upp mot sin familj. Detta ser man till exempel genom att hon tar beslut som 

bara är bäst för henne själv utan att ta hänsyn till någon annan. Hon vill skilja sig och gör det. 

Hon vill flytta och gör det. Och innan hon har gjort det är hon dessutom otrogen. Men 

skillnaden mellan henne och de övriga är att det faktiskt finns en person som hon rättar sig efter 

och som kan få henne att backa för någon annans vilja – älskaren Tom. Hon gör som han säger, 

medan Renate, Margareta och Rebecka aldrig skulle finna sig i att någon bestämde över dem. 

 

Samtliga av de karaktärer jag har undersökt har svårt att visa någon kärlek, såvida den inte är 

fejkad och framtvingad i syfte att nå något attraktivt delmål. Rebecka och Haralds förhållande 

verkar inte särskilt kärleksfullt, och även om han troligtvis tycker om henne ser hennes känslor 

för honom minst sagt kyliga ut. När det gäller Rebecka är dock familjen väldigt viktig, åtminstone 

i det avseendet att få dem att se ut och uppföra sig precis så som hon vill. Rebecka vill att 

familjen ska se så fin och prydlig ut utåt som möjligt, men det enda hon egentligen kan visa kärlek 

till är sitt arbete. Exempel på detta finns när Rebecka kommer till sjukhuset för att höra hur det är 

med Sandra. När Sandra berättar att det bara var en stukning upphör Rebeckas intresse och 

omtanke ganska tvärt. ”Det var ju typiskt” säger Rebecka och tillägger att hon faktiskt var 

tvungen att gå ifrån ett viktigt möte på grund av Sandras stukade fot.  

Att Clair och hennes make Karl-Henrik inte heller lever i det ultimata äktenskapet är ingen 

hemlighet. Karl-Henrik verkar vara kär i henne och vill göra allt för att deras förhållande ska bli 

bra igen, men Clair visar inga tecken på uppskattning mot vare sig honom eller någon annan i 

familjen, och hon är ju dessutom otrogen. Och att Clair försummat familjen ses inte minst då 

hon måste fråga sin styvdotter om sin egen sons favoritfärg. Något som tyder på att hon nog inte 

ägnat så mycket tid åt honom under åren.  

Familjelivet för Renate och Margareta består som sagt av jobbet eftersom de båda är 

involverade i familjeföretag, men någon egen familj har de inte. Det känns som att Renate är 

familjens svarta får. Rolf är den duktige brodern som är kapten på företagets färja, och Rebecka 
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är den söta lillasystern, medan Renate på något sätt är den som blev över. Renate har heller ingen 

direkt bra kontakt med någon annan inom familjen utan verkar ha en högst kylig framtoning mot 

alla. Som till exempel när Rolfs fru Yvonne frågar Renate om hur det gick på mötet och om de 

beslutade någonting. ”Det var väl väldigt vad du var intresserad av det”, fräser Renate ifrån och 

visar inga som helst tecken på att försöka dölja sin ilska. Och när Reidar ska utse sin efterträdare 

väljer han Rolf framför Renate trots att hon faktiskt jobbar på kontoret. På kontoret är Renate 

vansinnig över att Rolf ska få ta över och över att dessutom Reidar vill att hon ska övertala Rolf 

att säga ja. ”Rolf, Rolf och åter Rolf! Det finns ingen anledning för mig att gå här och bli 

förnedrad”, är hennes kommentar.  

En liknande situation uppstår när Gustav Öhman inte utser Margareta till sin efterträdare. 

När beskedet väl kommer spärrar Margareta upp ögonen och andas högt. Hon ler stelt och säger 

sanningsenligt; ”Det här kommer jag aldrig att acceptera”.  Margareta konfronterar sin far ännu 

en gång och visar sin ilska. ”Jag har ju drömt om det här i hela mitt liv. Det här huset är mitt liv, 

min familj. Förstår du inte? Jag kan ju ingenting annat än det här!”  

 

De är alla fyra väldigt målinriktade och det som är deras mål är att klättra inom företaget och den 

bransch de är verksamma i – kort och gott; karriären. Alla har sina mål och för att nå dessa finns 

självklart planer. Clairs mål är att bli chef för moderna museet och hon har som första steg i 

strategin sett till att bli tillsammans med kulturministern Tom. ”Kan jag offra min familj så kan 

väl du offra din”, säger Clair och när Tom tvekar fortsätter hon; ”Jag tror inte att du har förstått 

det här riktigt, jag ska ha dig!”  

Margaretas taktik är att förhandla och muta sig fram till det hon vill. När hon får reda på att 

hon inte kommer att bli chef försöker hon till att börja med, erbjuda ekonomichefen Mats en 

framstående position i ledningsgruppen om han röstar på att hon ska bli chef. Margareta vänder 

sig också direkt till Karin och gör allt som står i hennes makt för att få henne att tacka nej. ”Jag 

har vuxit upp i det här huset. Du vet att jag har väntat på det här jobbet och du vet att innerst 

inne vill pappa att det är jag som ska ta över” försöker hon. ”Men nu har han ju bett mig” säger 

Karin och Margareta skrattar till. ”Ja pappa han får ju sina infall ibland. Kanske inte alltid så väl 

genomtänkta. Tacka nej, det jobbet kommer att ta all din tid. Du måste tänka lite på Sara 

(dottern) också. Jag tycker att ni ska ge er iväg på en lång resa tillsammans. Självklart betalar 

Öhmans. Ja Sara tyckte att det var en underbar idé” säger hon oskyldigt och det framgår alltså att 

Margareta redan sett till att prata med Sara, något som kommer göra det mycket svårt för Karin 

att tacka nej till en resa som hennes dotter redan är lovad och ser fram emot.  
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Medan Margareta använder sig av listiga knep som på ytan ser helt oskyldiga ur är Renate lite 

mer som Clair, rakt på. Renate strävar liksom Margareta efter att få makten inom familjeföretaget 

och när hennes pappa inte vill det skäms hon inte för att visa sin åsikt. Hon ifrågasätter starkt 

hans vilja att Rolf ska få ta över och hon motarbetar lika starkt sin pappas uppenbara kärlek och 

förtroende för lillasystern Rebecka och hennes pojkvän Ola. Hon visar flera gånger prov på ett 

hett temperament och man får också se att människor har en stor respekt för henne. Människor 

lyssnar på det hon har att säga och när hon väl fattar humör tystnar de flesta. 

Om Clair, Margareta och Renate har ett mål så har Rebecka väldigt många. Dels vill hon att 

det ska gå bra för hennes eget företag och att hon ska bli mäktigare än någonsin, men den räcker 

inte riktigt. Hennes mål rör inte bara karriären utan även familjen, som måste vara glamourös och 

perfekt. Hon vill inte bara styra sitt eget liv utan helst alla andras också. Och planer och strategier 

finns det gott om, det ser man redan i följetongens inledning. Rebecka ordnar en fest för Sandra 

när det i själva verket är hon själv som använder den för att göra reklam för sin nya 

klädkollektion. Hon har tagit fram en ny klänning åt Sanda för kvällen som hon göra succé i och 

genom detta får hon alltså tillfälle att göra reklam för sin egen kollektion samtidigt som hon får 

visa upp en vacker dotter. På samma fest ser Rebecka också till att försöka para ihop Sandra och 

Lukas. Hon får Lukas att tro att Sandra har träffat någon som gör att om Lukas verkligen vill 

Sandra som sin flickvän måste hon få veta det just nu. Rebecka får sedan alla gäster på festen, 

inklusive Sandra, att tro att Lukas vill fria till Sandra. Sandra förstår snart att det är Rebecka som 

ligger bakom det hela och blir väldigt arg på sin mamma.”Du borde vara smickrad” säger 

Rebecka. ”Han (Lukas) kommer från en bra familj och tänker på sin karriär” och därmed visar 

Rebecka vilka hennes kriterier för en bra man är.  

 

Skickliga retoriker 

En ytterligare gemensam faktor hos mina utvalda tvåloperabitchar är att de inte bara utövar sin 

”ondska” och girighet i form av handlingar utan minst lika ofta i form av träffsäkra kommentarer 

och en överlägsen stil. Margareta kan ena stunden verka hjärtligt välvillig för att sekunden efter 

svänga helt och bli iskall. Hon skriker inte ofta åt någon utan får dem att känna sig dumma med 

hjälp av små, välformulerade pikar. När Karin vill prata med Margareta säger Margareta bara; ”Ja 

visst, prata på du bara”. Hon säger det med en nonchalant stämma som får Karin att lite osäkert 

säga; ”Men så länge jag är försäljningschef är jag ansvarig för det som händer på avdelningen”. 

”Vi får väl se” säger Margareta och går därifrån. När Mats frågar om hon har glömt att skriva 

med Karin i det nya styrelseförslaget säger hon; ”Karin? Nej, jag har inte glömt henne. Karin är 

ingen tillgång för en ledningsgrupp Mats. Hon är envis och har ogenomtänkta idéer. Vi har svårt 
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att samarbeta. Hon är för impulsiv” Margareta skrattar omotiverat och tillägger: ”Men du kanske 

gillar henne?” Hon ser ofta till att se ”glad” ut när hon egentligen är väldigt arg och hennes falska 

leende förstärker verkligen intrycket av henne som en bitch. 

Suzanne Reuter låter Renate säga alla repliker med en väldig bitskhet och kyla och hon har en 

långt mer aggressiv ton än Margareta. Den skarpa röst och mimik är verkligen tydlig i Rederiet och 

genom följetongen visar Renate gång på gång att hon är en kvinna som vet vad hon vill ha och 

som även kan alla knep som behövs för att uppnå just detta. Hon är en kvinna som vill ha sista 

ordet och hon säger precis det hon vill och som faller henne in för stunden. Hon snäser av sin 

pappa när han ger Tom mer förtroende än vad hon själv fått, och hon sätter sig genast upp emot 

lillasyster Rebeckas nye pojkvän Ola. Reidar försöker tala om för henne att han faktiskt tycker att 

Ola verkar trevlig. ”Jo men det är ju självklart. Allting hon gör är ju så väldigt trevligt”, biter 

Renate av.  

Rebecka kan även hon konsten att tala men hennes kommentarer och sätt att prata liknar mer 

Margaretas än Renates. När hon träffar Sandra och Daniel på sjukhuset avbryter hon Daniel hela 

tiden innan han förstår vinken och lämnar rummet. ”Det där var väl inte artigt” säger Sandra och 

Rebecka ser nonchalant på henne; ”Han såg inte ut att vara mottaglig för någon artighet precis”, 

något som syftar på att Daniel inte är riktigt lika fin som henne själv och hennes familj. Rebecka 

väljer sina ord noggrant och det märks att hon vet att allt som hon säger på ett eller annat sätt 

kommer att gynna henne i längden. Hon pratar ofta med en väldigt lugn stämma och kontrasten 

mellan detta och det hon i själva verket säger, förstärker ondskan i det hela. 

När det gäller Clair är det inte riktigt fråga om samma vokabulär som hos övriga. Till sättet är 

hon mest lik Renate, men hon använder sig inte alls av samma träffsäkra och bitska 

kommentarer. Den enda riktigt underfundiga kommentaren i de första avsnitten är den hon säger 

till Karl-Henrik när han blir arg för att hon ska till jobbet mitt i natten. ”Hade du reagerat 

likadant om det var en man som skulle jobba på natten?” En kommentar som får Karl-Henrik att 

tänka till, men som inte ens kommer i närheten av den tyngd som de tre andra kvinnorna 

levererar i sina följetonger. 

Något som sammanfattar mina onda karaktärers sätt att prata ganska bra är den retoriska 

tropen ironi. Retorik går ut på att övertyga eller påverka människor, och i den här uppsatsen har 

det varit mycket tacksamt att använda sig av retoriska verktyg för att se hur skaparna bakom 

respektive tvålopera har arbetat med att övertyga tittaren om att de onda karaktärerna verkligen är 

onda. Skaparna bakom följetongen använder ironin som ett retoriskt verktyg för att framhäva en 

ond figur och de onda karaktärernas ton och kommentarer bygger helt på ironi. De säger ofta en 
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sak medan de menar en helt annan och de försöker ofta le medan de i själva verket är väldigt arga 

eller besvikna, och det är väldigt viktigt för dem att hålla skenet uppe.  

Ironi är helt klart den mest framträdande tropen av de fyra troper som Lindqvist Grinde tar 

upp. J.R använder sig i Dallas av jämförelsen ”ditt satans svin” en gång, och det är ett exempel på 

en metafor, men annars är inte denna trop något som jag lagt märke till i de övriga följetonger jag 

analyserat. Inte heller synekdoten eller metonymin förekommer.  

Lindqvist Grinde skriver att de föreställningar som majoriteten av publiken besitter kallas av 

Aristoteles för doxa145 och att en retoriker med andra ord måste inneha förmågan att kunna 

anpassa sig till situationen, decorum.146 Om man tillämpar detta på de tvåloperor jag analyserat kan 

man, i en jämförelse mellan kvinnans roll i de samma, se följetångskaparnas och således publikens 

uppfattningar om vad som kännetecknar en ond kvinna som ett exempel på doxa. De onda 

kvinnorna i de aktuella tvåloperorna är maktlystna och kalla och sätter jobb, skönhet och pengar 

framför kärlek och familj. Därmed ser man alltså att det är dessa egenskaper som utgör publikens 

bild av vad en ond kvinna är.   

Retoriken som används i dessa följetonger är dock inte bara av verbal art, utan utgörs också i 

allra högsta grad av den visuella. Enligt Kjeldsen utgörs mycket av bildens visuella makt av att 

den har både evidentia, en visuell, omedelbar och dokumentarisk vädjan till känslorna och att den 

samtidigt förmår att framkalla argumentation,147 och man kan alltså säga väldigt mycket med hjälp 

av bara bilder. I de följetonger jag analyserat märks detta genom ett väl utnyttjat bildspråk. För att 

förstärka de onda karaktärernas ”ondska” får man till exempel stundtals se dem ut ett 

grodperspektiv och deras hånfulla leenden förstärks ofta genom extrema närbilder. Bitchens 

förakt förstärks också genom att hånleenden riktas mot tittaren (in i kameran och bort från den 

som leendet egentligen riktar sig till). Kjeldsen menar därmed att bildens förtätning förstärker tv-

tittarens känslor och tittaren erbjuds reflektera och det blir en slags förening av det rationella (i 

reflektionen) och det emotionella i den verbala sarkasmen eller ironin. Detta är något som 

samtliga av de onda karaktärer jag analyserat använder sig av.  

 

Vid sidan av retoriken är en ytterligare gemensam nämnare för de fyra karaktärerna att de alla, 

trots att de framstår som väldigt självsäkra och oövervinneliga, också har svaga sidor. Något som 

gör dem mer trovärdiga som personer, och som i och för sig också kan ses som en del av 

retoriken. När det gäller Clair visar hon svaghet inför sin älskare, troligtvis för att hon vet att 

                                                
145 Lindqvist, Grinde, (2002), sid.48 
146 Ibid, sid.49 
147 http://www.retorikforlaget.se/rm/pdf/visuell.pdf, 2009-08-25, sid.17 
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hennes drömjobb mycket väl kan hänga på honom. Det är han som har makten i förhållandet 

och hon verkar rätta sig efter honom.  

Margaretas svaghet framkommer i scenen när hon ifrågasätter sin pappas beslut om att göra 

Karin till chef. Hon börjar gråta och säger att Varuhuset ju är det enda hon kan. Det är hennes 

familj och hon skulle inte klara sig utan detta. Hon är alltså en mycket ensam människa som 

troligtvis använder arbete och karriär som substitut för den sanna familjelyckan som hon aldrig 

verkar uppnå. När det gäller Renate är det svårt att upptäcka några direkta brister, men även i 

hennes fall verkar en öm tå vara det faktum att hon lever ensam. Vid en familjemiddag talar 

Renate om för den yngre systern Rebecka att hon inte alls tycker om systerns nye pojkvän. ”Jag 

förstår inte vad du inbillar dig Rebecka. Att alla killar som du släpar hem ska börja jobba hos oss? 

Ta det lite lugnt du, försök att vara lite diskret” säger hon och Rebecka svarar: ”Du är ju så jävla 

diskret så man ser inte dina killar överhuvudtaget”. Renate tystnar tvärt efter denna kommentar 

och man ser att det var en känslig punkt.  

Rebeckas svaghet framgår kanske inte så tydligt, men det märks att hon i många fall blir 

ganska begränsad i och med den stora hemlighet som hon bär på. Hon har lämnat bort en son i 

sin ungdom och hon vill inte för allt i världen att någon ska få reda på detta. Dels eftersom att det 

skulle förstöra hennes rykte helt men också för att hon inte under några som helst 

omständigheter vill ha någon kontakt med sonen och hennes före detta man Matti. Svagheten i 

detta ligger i att de personer som vet om denna hemlighet (Matti, Harald och Lillemor) faktiskt 

om de vill kan utöva utpressning mot Rebecka och att de alltid kommer att ha en hållhake på 

henne. Rebecka känner troligen en ständig oro över detta och hon måste hela tiden tänka sig för 

med vad hon säger och gör för att ingen någonsin ska få reda på sanningen.  

De onda karaktärernas onda sidor gör som sagt att de blir mer trovärdiga som personer och 

också i viss mån till att mans om tittare känner vissa sympatier för dem. När det framgår hur 

ensamma och olyckliga de i själva verket är, är det svårt att inte tycka åtminstone lite synd om 

dem. Något som en stark bidragande orsak till den typ av hatkärlek som man som tittare känner 

för dessa karaktärer.  

 

9. SVENSKA TVÅLOPEROR VS DET AMERIKANSKA ORIGINALET  

Likheter mellan Dallas och de fyra svenska tvåloperor jag har undersökt finns det gott om. Det 

finns samma grunder i såväl handling, upplägg som karaktärer, men jag är beredd att hålla med 

Liliequist148 i hennes analys om att allt på något sätt känns större och lyxigare i Dallas. Intrigerna 

är lite vassare och de kommer dessutom lite tätare än i de svenska exemplen (förutom Skilda 

                                                
148 Liliequist, (2000), sid.50 
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världar). Människorna är karikatyrmässiga, och är antingen extremt goda eller extremt onda. Och 

även om de fyra karaktärer som jag undersökt i de svenska tvåloperorna kommer från lyxiga 

förhållanden, så är det ingenting mot den lyx som familjen Ewing lever i dagligen. När det gäller 

intriger finns samma upplägg, med en familj i centrum och från vilken handlingen utgår, men 

även med karaktärer runt om som på ett eller annat sätt bidrar till mindre konflikter och intriger. 

Familjen Ewing och deras företag påminner av naturliga skäl mest om Rederiet och Varuhuset. Där 

finns familjen och deras företag, och där finns en motståndarsida. Där finns huvudpersoner i 

familjen, men även övriga familjemedlemmar som man får följa parallellt med huvudintrigen. 

Samma grundkonflikt om en pappa som ska dra sig tillbaka och syskonens stridigheter om att få 

överta finns också och utgör en stor del av handlingen i de första avsnitten. De intriger som 

uppstår vid sidan av jobbet är av en mindre dos dramatik och handlar i stället om ämnen som hur 

Lucy skolkar från skolan eller hur Sue Ellen ska få dagarna att gå som lyxhustru. Även här spelar 

man mycket på pathos och vänder sig alltså till publikens känslor. 

Det finns även exempel på detaljer som skiljer sig mot de svenska exemplen och som kanske 

har att göra med kulturen. I Dallas tar man sig en drink i så gott som varje scen, medan det i de 

svenska scenerna förekommer mycket sällan, och enbart vid tillfällen då man har något att fira. 

Eller som något fult, som när Bengt smygsuper i Varuhuset eller när Tony fifflar med spriten i 

baren på Freja. Det är också en stor skillnad i hur kvinnor och män gestaltas. I Dallas är det bara 

männen som jobbar, åtminstone på de fina jobben. De sitter på sina kontor och omsvärmas av 

pengar, telefonsamtal och kvinnliga sekreterare. Kvinnorna är lyxhustrun och tillbringar dagarna 

hemma på ranchen, och ger sig på sin höjd av in till centrum för att äta lunch med en väninna. 

Något som ju skiljer sig anmärkningsvärt från de svenska exemplen och som i större grad kan 

kännas igen i den historiska beskrivning över kvinnans roll i tvåloperan som David Gauntlett tar 

upp. 

 

Den person i Dallas som står för de flesta intrigerna och som kan klassas som följetongens 

manlige ”bitch” är utan tvekan JR, som alltså skulle kunna sägas vara Rederiets Renate eller 

Varuhusets Margareta. Han är barnet som gör allt för att efterträda sin pappa och få makten över 

familjeföretaget och han är beredd att ta till precis vilka knep som helst för att nå dit. Men även 

om de mest uppenbara likheterna finns mellan honom och Margareta och Renate finns det även 

mellan honom och Clair och Rebecka vissa likheter. När det gäller karaktäriseringsschemats 

fysiologiska faktor finns ju den uppenbara skillnaden att JR är en man, medan de övriga är 

kvinnor, men annars är de faktiskt väldigt lika på denna punkt. Inte heller JR har någon defekt i 

utseendet och också han utstrålar samma självsäkerhet som de svenska exemplen. Med hjälp av 
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både utseende och kroppsspråk visar de alla att de är människor med makt och att det är mycket 

väl medvetna om det också. Just kroppsspråket är väldigt tydligt hos JR, och medan han ofta 

visar sin irritation med hjälp av ett falskt leende blandat med raseriutbrott kan man säga att de 

svenska kvinnorna mer visar detsamma genom ett falskt/osäkert leenden och någon syrlig 

kommentar.  

Också när det gäller den sociologiska faktorn finns många likheter. Även JR tillhör 

överklassen i allra högsta grad, och han har en framträdande post på ett stort företag. Skillnaden 

är till en början att han är amerikansk, men också att man får se ett något annorlunda familjeliv än 

när de gäller de övriga. Han bor tillsammans med sin fru, sin bror och dennes fru, sin brorsdotter, 

och sina egna föräldrar på en stor ranch. Ingen av kvinnorna i de svenska tvåloperorna bor med 

sina föräldrar, men JR:s barnlöshet kan jämföras med Renates och Margaretas. Även med Clair 

och Rebecka finns likheter, om man ser till det faktum att de lever med någon som de egentligen 

inte älskar. I JR:s fall lever han med Sue Ellen för att det är bekvämt. Hon gör inget motstånd 

utan gör som JR säger och finns tillgänglig när han vill. Något som kan jämföras med Rebecka 

som lever med Harald för att få tillgång till hans ekonomi eller Clair som tänker göra slut med 

Karl-Henrik och i stället leva med sin älskare. 

Vid en analys av den psykologiska faktorn kan man se att punkten sex/kärleksliv mer 

utpräglad hos JR än hos de svenska exemplen. Han har en fru som han inte umgås med, men han 

har en rad älskarinnor och han pratar ofta om sex, eller ger sexuella anspelningar. Sen om 

skillnaden beror på att han är amerikansk, eller kanske på att han är man, eller om det bara rör sig 

om följetongen, är svårt att avgöra. Likheten han har med samtliga av de svenska exemplen är 

ambitionen att klättra inom företaget och att hans frustrationer är allt som inte går som han vill. 

Han har också en utpräglad fiende i Cliff Barnes, något som kan jämföras med det som Karin 

Fors är för Margareta Öhman, eller vad Henrik Bjurhed är för Renate Dahlén. Clair har inte 

någon riktig fiende på samma sätt, och inte Rebecka heller även om hon å andra sidan vara sin 

egen fiende på något sätt.  

 

Mannen bakom JR är Larry Hagman som, till skillnad mot de fyra svenska skådespelerskorna, 

inte var lika känd för tv-publiken innan rollen i Dallas. Han hade visserligen haft en del tv-roller 

innan, men ingen huvudroll som gjort honom känd.  

Om man ser till hur JR presenteras för publiken kan man kanske säga att det är som en 

kombination av de svenska karaktärernas presentation. Han presenteras som en lika elegant 

översittare som Margareta och Rebecka och samtidigt som lika lättretlig och argsint som Clair 

och Renate. Det första man ser av JR är att han sitter på sitt kontor och ser på sin värste 
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motståndare Cliff Barnes på tv. Han ser med avsmak på honom och säger irriterat att han tycker 

att han är en idiot. Man förstår hans hat gentemot Cliff Barnes och kan samtidigt dra vissa 

slutsatser om hans personlighet samt ana en viss antydan till romans mellan JR och sekreteraren 

Julie. Följetongskaparna ser alltså till att man får veta väldigt mycket om JR i hans första scen och 

även här har man använt sig av retoriska strategier för att övertyga. Man är också noga med att 

förstärka JR:s ansiktsuttryck och miner med hjälp av extrema närbilder. Inte minst ser man också 

att även JR ställs i kontrast till det goda som i det här fallet gestaltas av Cliff Barnes, en man som 

framställs som en långt mer sympatisk och godhjärtad man än JR. 

Andra likheter i presentationen under de tre första avsnitten kan man till exempel se när det 

gäller familjelivet, och återigen är det Margareta och Renate som JR liknar mest. Om man ser till 

hans ”egna” lilla familj med Sue Eller är det som jag tidigare nämnt inte mycket till familj, men 

när det gäller förhållandet och inställningen till sina egna föräldrar kan man se att det är något 

som är väldigt viktigt i hans liv. Han är väldigt mån om att vara en bra son och göra allt för att 

göra dem nöjda, något som han mycket väl vet kommer att leda till att det blir han som får ta 

över företaget efter dem. Även Margareta och Renate vill vara sina fäder till lags, men skillnaden 

är att medan de vågar sätta sig upp emot dem och ifrågasätta deras beslut, så skulle inte JR 

drömma om att höja rösten åt sin pappa.  

Det mest gemensamma draget för samtliga onda karaktärer är deras målmedvetenhet och 

ambition att på ett eller annat sätt alltid ska få det de strävar efter. De har alla planer att ta till och 

använder sig oftast av knep som inte nödvändigtvis håller sig inom lagens ramar. Clair går 

sängvägen, och Renate använder sig av starka kommentarer, ett hett humör och sinne för 

diskussioner och Rebecka använder sig av manipulativa metoder. Återigen blir det JR och 

Margareta som liknar varandra mest, och detta genom att deras favoritknep är att använda sig av 

mutor. JR mutar med pengar och Margareta med sig själv.  

Under avsnitten som följer får man sedan fler och fler prov på att JR är beredd att göra vad 

som helst för att uppnå sina mål. Allt som betyder något för honom är pengar och makt och han 

gör allt för att uppnå detta. Att han inte är särskilt förtjust i Bobbys val av fru, Pamela Barnes, är 

ingen hemlighet. Under de första avsnitten gör han allt han kan för att förstöra deras förhållande. 

Exempelvis när han lurar ut Pamela med gårdens hästskötare Ray. Han ser till att Ray ska försöka 

förföra henne lagom till att han själv och Bobby kommer till stugan. Pamela genomskådar det 

hela och JR konstaterar bittert; ”Jag tror visst att jag underskattade den nya Mrs Ewing, det ska 

inte upprepas!”   
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Det är alltså runt JR, precis som runt mina svenska exempel, som det mesta händer. Han är 

följetongens onda karaktär och också den karaktär som man kan säga för hela följetongens 

handling framåt. 

 

10. FÖRÄNDRINGAR ÖVER TID 

Även om de tvåloperor jag undersökt inte sträcker sig över ett omfattande tidsperspektiv kan 

man ändå peka på vissa förändringar som skett mellan den i mitt urval första och den sista. De 

svenska följetonger som jag har jämfört är fyra tvåloperor från år 1985, 1987, 1992 respektive 

1996, och den allra tydligaste förändringen ligger i tempot. Scenerna i Lösa förbindelser är längre 

och inte alls lika dramatiska som de som finns i exempelvis Skilda världar. I de följetonger som jag 

undersökt gäller regeln; ju nyare tvålopera desto snabbare tempo, och i takt med att tempot ökar, 

ökar även antalet intriger och karaktärer. Intrigerna blir mer dramatiska och kommer tätare, 

samtidigt som handlingen också kretsar kring allt fler personer. Kanske finns det lika många 

karaktärer i Lösa förbindelser som i Skilda världar men skillnaden är att man i Skilda världar får 

bekanta sig med samtliga medan många i Lösa förbindelser mestadels figurerar i periferin. 

När det gäller vad intrigerna utgörs av, kan man se en viss skillnad mellan Skilda världar och 

dess föregångare. Skilda världar kom till efter de kommersiella kanalernas intåg och det är inte 

bara det snabbare tempot som blivit en konsekvens av detta. Intrigerna i Lösa förbindelser är relativt 

oskyldiga i jämförelse med efterföljande Varuhuset och Rederiet där de är mer råa och på blodigt 

allvar, något som kan ha varit en konsekvens av att man ville locka fler manliga tittare till 

följetongen. I Skilda världar är de dock varken oskyldiga eller råa. De är på fullt allvar men inte alls 

lika råa som de i Rederiet. Kanske har det att göra med att det vid den tiden fanns så många andra 

kanaler att välja på och att det fanns många andra typer av serier där våld var ett stående inslag. 

Nu hade man gett upp tanken på att fånga tittare från alla målgrupper till sin följetong och i 

stället koncentrerade man sig på att fånga in alla tittare från en specifik tvåloperapublik.  

Ett ytterligare exempel på hur samhällskontexten i slutet av 90-talet avspeglas i tvåloperan 

kan återigen knytas till de mer personliga och vardagliga problemen som uppstår i Skilda världar. 

Under denna period fanns ju en stark dokusåpatrend i samhället, som helt fokuserade på att visa 

just människans vardag och allt vad den innebär.  

 

När det gäller de onda karaktärerna har jag tidigare tagit upp att det finns många egenskaper och 

karaktärsdrag som förenar dem, men skillnaden ligger i att deras ondska blir mer och mer 

utpräglad. De blir lite smartare, lite rikare, lite mer maktlystna, lite modigare, lite mer känslokalla 

(och lite mer bitchiga helt enkelt). Och medan Clair ibland låter sig styras av andra skulle Rebecka 
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aldrig drömma om att göra något som inte finns med i hennes planer. Clair är också en mer 

”vanlig” arbetstagare som siktar på att bli chef, medan de andra redan har högt uppsatta 

chefspositioner (som de dock vill förbättra). Hon utstrålar inte heller samma rikedom och 

självsäkerhet som de andra tre, samtidigt som den retoriska tropen ironi blir allt mer tydlig i 

tvålopera för tvålopera. De onda svenska karaktärernas ironiska och bitska kommentarer ökar 

med tiden och faktum är att Clair faktiskt bara levererar en enda sådan replik under de tre första 

avsnitten av Lösa förbindelser.149  

Intressant är det i alla fall att det i samtliga fall av de svenska följetonger jag undersökt är en 

kvinna som är den onda karaktären. Liknande tendenser kan man även se i en annan av de större 

svenska tvåloperaproduktionerna på senare år, Nya Tider (1999-2003). Där spelar Sanna Ekman 

den onda karaktären Linn Westin, som med hjälp av en bitchig stil tar sig fram genom livet. JR 

märker verkligen ut sig som en manlig bitch mot alla dessa kvinnor, och då inte bara i en 

jämförelse med Sverige. Även i utländska tvåloperor är det vanligt att en kvinna gestaltar 

följetongens onda person, något man exempelvis kan se i en av Dallas efterträdare Falcon Crest 

(1981-1990). Där spelar Jane Wyman den onda karaktären Angela Channing som äger större 

delen av vingården Falcon Crest. Angela försöker ständigt vinna över sin brorson, med alla till 

buds stående medel, samtidigt som hon ska försöka att dölja att dotterns pojkvän dödade hennes 

bror, bland annat genom mutor och utpressning, något som ju har stora likheter med de svenska 

bitcharnas beteenden. En ytterligare likhet mellan henne och de svenska exemplen är att även 

Wyman var en stor och välkänd skådespelerska redan innan denna roll. Den ende manlige 

bitchen (JR) gestaltas alltså också av den enda skådespelaren som inte redan innan var ett känt 

namn för publiken. Något som gör att det verkar som att man för att ha en kvinna i huvudrollen 

inte vågar chansa på några okända kort utan hellre spelar säkert.  

     Gemensamt för de onda karaktärer jag studerat är att de alla försummar familjen i jakten på 

den perfekta yrkesmässiga karriären, något som också blir mer och mer tydligt för varje tvålopera. 

I de följetonger som kom på 80-talet, Lösa förbindelser och Varuhuset, porträtteras Clair och 

Margareta som starka yrkeskvinnor som satsar på karriären, och detta blir ännu mer tydligt i 90-

talets Rederiet och Skilda världar. Man kan se en tydlig trend i hur yrket blir mer och mer viktigt för 

kvinnan, och om i den senaste tvåloperan (Skilda världar) ser man också hur den samhälleliga 

kontexten avspeglas i följetongen. Kvinnan ska numera inte bara vara hemmafru och inte enbart 

satsa på karriären, utan helst klara av både och. Något som i allra högsta grad stämmer bra in på 

Rebecka. Man kan se en tydlig skillnad om man jämför Rebeckas liv med Clair. Det görs väldigt 

tydligt att Clair satsar på karriären, men man visar samtidigt att man inte kan göra detta samtidigt 

                                                
149 ”Hade du reagerat likadant om det var en man som skulle iväg till arbetet mitt i natten?” 
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som man tar hand om sin familj eftersom man hela tiden får se exempel på hur hon försummar 

den samma. Medan Clair framställs som en dålig mamma för att hon inte tar sig tid med familjen, 

får man i Margaretas och Renates fall inte ens se om de har någon familj eller ej. I dessa tre 

följetonger verkar det alltså vara ”antingen eller” medan Rebecka i Skilda världar ska klara av både 

och. 

     Rebecka är inte heller alls lika beroende av män i sin närhet som de andra kvinnorna är. Clair 

är beroende av att förhållandet med Tom ska gå bra, annars har hon ingen möjlighet att få jobbet 

som chef på Moderna museet. Margareta och Renate är beroende av deras fäder och måste se till 

att göra dem nöjda för att ha någon möjlighet att få ta över företaget. Rebecka däremot har 

visserligen använt sin mans pengar för att bygga upp det hon har idag, men nu klarar hon sig själv 

och framstår i många lägen som långt mer mäktig än männen. 

    När det gäller JR Ewing, Margareta Öhman och Renate Dahlén framgår det tydligt att de hela 

tiden strävar efter sina fäders bekräftelse. Alla tre vill göra en så bra insats inom familjeföretaget 

som möjligt, för att deras far så småningom ska inse att det är just de som är bäst lämpade att ta 

över företaget. JR och Renate får hela tiden mäta sig med sina syskon, som utåt sett framstår som 

betydligt mer ordentliga och ansvarsfulla än dem själva. Margareta har inga syskon men kämpar i 

stället ständigt emot andra medarbetare på varuhuset som också är ute efter att en gång få ta över 

detsamma. Om Clairs och Rebeckas föräldrar vet man ingenting, men även om de inte i första 

hand söker bekräftelse från sina fäder, söker de i allra högsta grad bekräftelse. Samtliga av de 

onda karaktärer jag studerat söker bekräftelse från sin omgivning och ju mer man ser av dessa 

förstår man att det i själva verket rör sig om mycket osäkra och ensamma personer. I sin 

osäkerhet väljer de att utåt visa ett mycket ”ont” och hård skal, men under detta döljer det sig en 

osäker och olycklig människa. En osäker säker människa helt enkelt.    
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12. BILAGOR 

Bilaga 1 

JR Ewing enligt Lajos Egris karaktäriseringsschema  

 

* Fysiologisk faktor:  

Kön: Man Ålder: 40 Längd/vikt: Normal Ögon- hårfärg: Blåa ögon och mörkt hår 

Attityd/kroppshållning: Överlägsen Första intryck (utseende): Falsk Defekter: - 

Arvsanlag: -  

 

* Sociologisk faktor:  

Klass: Överklass Arbete: Framträdande post på familjeföretaget Ewing Oil Utbildning: 

Framgår ej Hemmaliv: Lever med sin fru, sin bror och hans fru, samt sina föräldrar Religion: 

Nationalitet: Amerikansk Ställning bland vänner: Ses aldrig med några riktiga vänner, men 

inom arbetet är han ett stort namn Politisk ståndpunkt: - Intressen: Jobb, kvinnor och pengar 

 

* Psykologisk faktor:  

Sex/kärleksliv: Intresserad av alla kvinnor utom sin fru Ambition: Ta över familjeföretaget 

Frustrationer: Motgångar, Cliff Barnes, andras lycka Temperament: Hett Livsinställning:  

Komplex/fobier: Fattigdom Inåt eller utåtvänd: Utåt Talanger: Skicklig affärsman 

Kvaliteter/omdömen: IQ: Normal 
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Bilaga 2 

Clair Brandt enligt Lajos Egris karaktäriseringsschema  

 

* Fysiologisk faktor:  

Kön: Kvinna Ålder: 40 Längd/vikt: Normal Ögon- hårfärg: Blå ögon, brunt hår 

Attityd/kroppshållning: Normal Första intryck (utseende): Elegant Defekter: - 

Arvsanlag: - 

 

* Sociologisk faktor:  

Klass: Övre medelklass Arbete: Kulturarbetare Utbildning: - Hemmaliv: Make, exmake, 

älskare, styvdotter, dotter, två söner Religion: - Nationalitet: Svensk Ställning bland vänner: 

- Politisk ståndpunkt: - Intressen: Konst, pengar, framgång 

 

* Psykologisk faktor:  

Sex/kärleksliv: Har en älskare och går gärna sängvägen för att få det hon vill ha Ambition: Att 

bli chef över moderna museet Frustrationer: Sin man och när människor talar om för henne 

vad hon ska göra Temperament: Hett Livsinställning: Ta det du vill ha Komplex/fobier: - 

Inåt eller utåtvänd: Inåt Talanger: - Kvaliteter/omdömen: - IQ: Normal  
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Bilaga 3 

Margareta Öhman enligt Lajos Egris karaktäriseringsschema  

 

* Fysiologisk faktor:  

Kön: Kvinna Ålder: 35-40 Längd/vikt: Normal Ögon- hårfärg: Blå ögon, blont hår  

Attityd/kroppshållning: Elegant Första intryck (utseende): Rik och elegant Defekter: - 

Arvsanlag: - 

 

* Sociologisk faktor:  

Klass: Överklass Arbete: Inköpschef på Öhmans varuhus Utbildning: - Hemmaliv: Framgår 

inte heller, men man kan genom hennes uttalanden ana att hon lever ensam Religion: - 

Nationalitet: Svensk Ställning bland vänner: Ses inte tillsammans med vänner, men på jobbet 

verkar personalen antingen hata eller se upp till henne. Umgås med en manlig bekant och han 

gör som hon vill Politisk ståndpunkt: - Intressen: Pengar och jobb 

 

* Psykologisk faktor:  

Sex/kärleksliv: På de tre första avsnitten hinner hon bjuda ut sin kropp till tre män i utbyte att 

de hjälper henne att nå chefsposten  Ambition: Ta över som varuhuschef efter sin far 

Frustrationer: Den nya chefen Karin Fors och beslut som går emot hennes vilja Temperament: 

Hett Livsinställning: Rikast är bäst. Allt är tillåtet för att ta sig till toppen. Komplex/fobier: - 

Inåt eller utåtvänd: Inåt Talanger: Kan för det mesta bemästra och maskera sitt heta 

temperament Kvaliteter/omdömen: - En skicklig och beundrad affärskvinna IQ: Hög 
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Bilaga 4 

Renate Dahlén enligt Lajos Egris karaktäriseringsschema 

 

* Fysiologisk faktor:  

Kön: Kvinna Ålder: 30 Längd/vikt: Normal Ögon- hårfärg: Brun 

Attityd/kroppshållning: Huvudet högt och på skaft Första intryck (utseende): Korrekt  

Defekter: - Arvsanlag: - 

 

* Sociologisk faktor:  

Klass: Överklass Arbete: På kontoret i familjeföretaget Utbildning: Hemmaliv: Framgår inte, 

men verkar vara en ensam människa vid sidan av jobbet. Religion: Nationalitet: Svensk 

Ställning bland vänner: Inga vänner Politisk ståndpunkt: - Intressen: Jobbet 

 

* Psykologisk faktor:  

Sex/kärleksliv: Framgår inte Ambition: Pengar och makt Frustrationer: Att inte få som hon 

vill. Att någon annan får de hon vill ha Temperament: Hett Livsinställning: Jobbet och 

makten betyder allt Komplex/fobier: - Inåt eller utåtvänd: Inåt Talanger: Argumenterare av 

hög klass Kvaliteter/omdömen: Respekterad inom branschen IQ: Mycket hög 
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Bilaga 5 

Rebecka Bovallius enligt Lajos Egris karaktäriseringsschema   

 

* Fysiologisk faktor:  

Kön: Kvinna Ålder: 40 Längd/vikt: Kort och smal Ögon- hårfärg: Brun 

Attityd/kroppshållning: Stolt, självsäker och rak i ryggen Första intryck (utseende): Rik och 

elegant Defekter: - Arvsanlag: -  

 

* Sociologisk faktor:  

Klass: Överklass Arbete: Driver en modefirma Utbildning: Oklart Hemmaliv: Lever 

tillsammans med man och två vuxna barn på en stor herrgård, Björkudden. Religion: 

Nationalitet: Svensk Ställning bland vänner: Någon som de ser upp till Politisk ståndpunkt: 

Intressen: Kläder, mode, pengar 

 

* Psykologisk faktor:  

Sex/kärleksliv: Inget som framgår under dessa avsnitt Ambition: Bli störst, bäst och vackrast 

Frustrationer: Temperament: Hett Livsinställning: Allt är tillåtet om målet är pengar och 

framgång Komplex/fobier: - Inåt eller utåtvänd: Både och. Det beror på situationen 

Talanger: Kan manipulera vem som helst Kvaliteter/omdömen: En respekterad och beundrad 

kvinna inom klädindustrin IQ: Intelligent 
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Bilaga 6 

Filmografier  

 

Eva-Britt Strandberg 

Skådespelaren bakom Clair Brandt är Evabritt Strandberg, som föddes i Stockholm den 7 april 

1943. Hon kom tidigt att söka sig till teatern och år 1960 inledde hon studier vid Axel Witzanskys 

teaterskola i Stockholm, för att sedan fortsätta vid Dramatens elevskola 1962-1965. Samtidigt slog 

hon igenom stort på film i Bo Widerbergs Kärlek 65, något som ledde till internationella 

filmanbud som hon dock avböjde. Detta följdes av fler uppmärksammade filmroller som i Jan 

Halldoffs Myten (1966), Jean-Luc Godards svenska gästspel med Maskulinum - femininium (1966) 

och Jag älskar Du älskar (1968).  

Hon inledde sin scenkarriär vid Dramaten 1965-1967, där hon gjorde debut i Yvonne, prinsessa 

av Burgund (1965) och därefter 1967-68 vid Riksteatern. Från 1968 var hon engagerad vid 

Göteborgs stadsteater där hon stannade till 1983. Därefter följde bl.a. turnéengagemang och spel 

vid olika scener samt tv-teatern. 1996 var hon dessutom tv-programledare med egen talkshow 

Evabritt.150  

 

• Filmografi: 1965 - Kärlek 65, 1966 - Maskulinum-Femininum (Masculin Féminin - Jean-Luc 

Godard), 1968 - Jag älskar, du älskar, 1966 - Myten, 1988 - Råttornas vinter, 1971 - Deadline, 

1989 - Den Lilla Sjöjungfrun, 1999 - Barnen på Luna, 2000 - Den Lilla Sjöjungrun 2- Havets 

Hemlighet, 2002 - Lilo & Stitch röst som Högsta Rådsdamen 
• TV-produktioner: 1972 - Magnetisören, 1974 - En handfull kärlek, 1980 - Innan vintern 

kommer, 1981 - Fem dagar i december, 1981 - Stjärnhuset, 1982 - Polisen som vägrade svara, 1985 - 

Lösa förbindelser, 1991 - Ålder okänd, 1991 - Rosenholm, 1991 - Sanning och konsekvens, 1995 - 

Radioskugga, 2000 - Barnen på Luna,  2001 - Gustav III:s äktenskap151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
150 http://sfi.se/sv/svensk-film/Filmdatabasen/?type=PERSON&itemid=67015&iv=BIOGRAPHY 2009-04-16 
151 http://sv.wikipedia.org/wiki/Evabritt_Strandberg - 2009-01-21 
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Christina Schollin 

Christina Schollin, kvinnan bakom Margareta Öhman, föddes den 26 december 1937 i Stockholm 

och var som barn med i barnteater i radion och också medlem i Radiotjänsts flickkör. Efter att ha 

utbildat sig till sekreterare började hon ta kvällslektioner vid Willy Koblancks teaterskola. Där 

ansågs hon så begåvad att hon rekommenderades att gå vidare och 1956 fick hon sina första 

scenerfarenheter på turné med Charleys tant och fick samtidigt sin första filmroll som elev i Swing 

it, fröken! (1956).  

1958-1961 utbildade hon sig vid Dramatens elevskola där hon väckte stor uppmärksamhet då 

hon som förstaårselev medverkade i rollen som Anjotka i Mörkrets makt (1959) och enligt samtida 

kritik spelade denna förskrämda tonåring med en sådan intensitet att det blev dödstyst i salongen. 

Efter examen var hon verksam vid Dramaten till 1964 då hon sade upp sig eftersom hon 

vägrades tjänstledighet för att spela vid en annan scen. Efter det har hon spelat en hel del 

privatteater, bl.a. vid Vasateatern.  

Hon slog igenom på film med Raggare! (1959) och under 1960-talet blev hon känd för en rad 

roller i några av decenniets mest framgångsrika filmer, bl.a. mot Jarl Kulle såsom Änglar, finns 

dom? (1961) och Käre John (1964). Den senare filmen inbringade även ett internationellt 

kritikerpris vid filmfestivalen i Mar del Plata.152 

 
 

• Filmografi: 1956 - Swing it, fröken, 1959 - Raggare!, 1959 - Sängkammartjuven, 1960 - 

Kärlekens decimaler, 1960 - Bröllopsdagen, 1961 - Änglar, finns dom?, 1962 - Biljett till paradiset, 

1962 - Nils Holgerssons underbara resa, 1964 - Bröllopsbesvär, 1964 - Käre John, 1966 - Ormen, 

1966 - Yngsjömordet, 1967 - Elsk... din næste!, 1967 - Tofflan, 1968 - Hennes meget kongelige 

høyhet, 1970 - Song of Norway, 1971 - Vill så gärna tro, 1972 - Den längsta dagen, 1975 - Garaget, 

1978 - Dante - akta're för Hajen!, 1979 - Linus eller Tegelhusets hemlighet, 1982 - Fanny och 

Alexander 

• TV – produktioner: 1958 - Avsked, 1965 - Den nya kvinnan, 1965 - Operation Argus, 1968 - 

Lekar i kvinnohagen, 1971 - Leka med elden, 1974 - Eine Geschiedene Frau, 1976 - De lyckligt 

lottade, 1979 - Katitzi, 1982 - Sova räv, 1983 - Polskan och puckelryggen, 1986 - De två saliga, 

1986 - Gösta Berlings saga, 1987 - Varuhuset,  1994 - Tre Kronor, 1997 - Irma och Gerd, 1998 - 

Jobbet och jag, 2008 - Stjärnorna på slottet 153 

 
 

                                                
152 http://sfi.se/sv/svensk-film/Filmdatabasen/?type=PERSON&itemid=65352&iv=BIOGRAPHY 2009-04-16 
153 http://sv.wikipedia.org/wiki/Christina_Schollin 2009-01-23 
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Suzanne Reuter 
Rederiets Renate Dahlén gestaltas av Suzanne Reuter, som föddes i Stockholm år 1952 och är 

dotter till skådespelerskan Bojan Westin, något som gjort att hon delvis uppväxt "backstage" vid 

Stora Teatern i Göteborg. Då familjen ofta flyttade runt fick hon ständigt anpassa sig till nya 

miljöer och hon menar själv att detta bidrog till att hon fick utveckla sin förmåga att skydda sig 

genom humor. Hon utbildade sig 1976-1979 vid Scenskolan i Göteborg och via ett mellanspel vid 

Norrköping-Linköpings stadsteater blev hon engagerad till tv-teaterensemblen av dess chef Lars 

Löfgren.  

      Tv-debuten kom i Magnus & Brasse-följetongn Skyll inte på mej! (1978) och vid tv-teatern 

hade hon sin första betydande roll som indisk prinsessa i Zeb-un-nisá, prinsessa av Indien (1981). Där 

var hon flitigt verksam under några år samtidigt som hon hade några filmroller med en första 

större roll i Kjell Sundvalls debutfilm för bio Lyckans ost (1983). Som komiker blev hon 

uppmärksammad redan 1982 i underhållningsprogrammet Razzel och senare i Nöjeskompaniet och 

under 1990-talet blev hon känd som en av de mest bitska i gänget kring Lorry (1992 och 1995) 

med bl.a. en förmåga att driva med olika former av uppblåst auktoritära personer på gräsrotsnivå 

Samtidigt blev Reuter välkänd som redardotter och något elak häxa i Rederiet (1992-1994).154 

 

• Filmografi: 1984 - Nya himlar och en ny jord, 1993 - Drömkåken, 1994 - Yrrol, 1995 - Älskar, 

älskar inte, 1997 - Sanning eller konsekvens, 1997 - Svensson Svensson - filmen, 1999 - Tomten är 

far till alla barnen, 1999 - Dödlig drift, 2000 - Gossip 

• Tv-produktioner: 1981 - Zéb-un-nisá, 1983 - Farmor och vår herre, 1984 - Lykkeland, 1989 - 

Lorry, 1990 - Ebba och Didrik, 1990 - Rosenbaddarna, 1992 - Rederiet, 1994 - Svensson, 

Svensson, 1995 - Som löven i Vallombrosa, 1996 - Svensson, Svensson, 1999 - Reuter & Skoog, 

2002 - Cleo, 2006 - Kronprinsessan, 2006 - 7 miljonärer, 2007 - Svensson, Svensson, 2008 - 

Svensson, Svensson.155  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
154 http://sfi.se/sv/svensk-film/Filmdatabasen/?type=PERSON&itemid=162746&iv=BIOGRAPHY 2009-04-16 
155 http://sv.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Reuter 2009-01-23 
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Jessica Zandén 
Jessica Zandén (Rebecka Bovallius) föddes i Stockholm 1957. Det var hennes bror Philip som såg 

till att hon så småningom valde skådespelarbanan, och hon utbildade sig vid Stockholms 

Scenskola 1978-1981. Via en kortare sejour vid regionteatern i Härnösand och 1982-83 vid tv-

teatern hamnade hon sedan på Stockholms stadsteater, där hon slog igenom främst som 

komedienne. Kabarén Klara Damer (1984) på Klara Kaféteater blev en stor framgång och 

renderade DN:s Kasperpris 1985 med motiveringen att hon var en ”comedienne av sällan skådat 

slag med en underbart frisk scenisk utstrålning. Därtill äger hon en härlig begåvning i konsten att 

improvisera på en teaterscen”. 1988 framförde hon ståuppkomik som var specialskriven för 

henne på Westermans i Gamla stan.156  

 

 

• Filmografi: 1984 - Jönssonligan får guldfeber, 1991 - Freud flyttar hemifrån..., 1993 - 

Pariserhjulet, 1995 - Vita lögner, 1995 - Bert - den siste oskulden, 1999 - Tomten är far till alla 

barnen, 2000 - Livet är en schlager, 2002 - Livet i 8 bitar, 2005 – Fyra veckor i juni  

• TV – produktioner: 1982 - Det brinner i källaren, 1983 - Mitt i planeten, 1984 - Alice i 

Underlandet, 1985 - Den politiske kannstöparen, 1985 - Skuggspel, 1986 - Skuggan av Henry, 

1986 - Prästkappan, 1986 - Herrar, 1989 - Tre kärlekar, 1996 - Skilda världar, 2007 - En 

riktig jul, 2007 - En spricka i kristallen  
157

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
156 http://sfi.se/sv/svensk-film/Filmdatabasen/?type=PERSON&itemid=111084&iv=BIOGRAPHY 2009-04-16 
157 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jessica_Zand%C3%A9n – 2009-01-21 

 


