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Inledning 
Sällan! Mycket sällan, lever en människa hela sitt liv utan att ingå en relation eller romantisk 

förbindelse. Människans fascination för romantik och lidelsefull längtan har gett upphov till 

en hel genre för den romantiskt törstande. Böcker, filmer och spel, ja allt möjligt finns det 

som behandlar ämnet romantik. Romantik som sådan anses av många vara främst för kvinnor 

och det är främst de som konsumerar den. Under andra halvan av nittiotalet kom så en mindre 

revolution av relationskomiska filmer i Sverige. I USA hade de haft sin storhetstid och var på 

väg bort. Ur den svenska vågen av relationskomiska filmer ämnar den här studien att 

undersöka tre av dem. De tre filmerna är Adam och Eva, Hans och Hennes samt Som man 

bäddar… Utifrån dessa är studien tänkt att undersöka hur den svenska relationen och den 

romantiska kompositionen ter sig. Intresset för dig som läsare bör ligga i det faktum att du 

förmodligen har varit, kommer att vara eller är i en relation där dessa frågor och problem 

kommer att aktualiseras. 

 

Dispositionen av studien är av traditionell art och inleds med en grundläggande del om 

villkoren för studien. Efter detta kommer de teoretiska aspekterna som ska beaktas följt av 

materialets genomgång. Därefter följer analysen och det påföljande resultatet. För analysen 

gäller att med filmerna som grund i studien adderas de teoretiska aspekterna. Ingångarna i 

teorin är intertextualitet, kommunikation, romantik och sociologi. Genom det teoretiska 

materialet formas sedan ett antal teman som analysen sedan grundar sig på. Ur analysen 

kommer sedan det resultat för vilket den antagna samhällsspeglingen bygger på. Relationens 

äkthet sprunget ur relationskomisk romanticism går givetvis att ifrågasätta. Med 

förespeglingen att manusförfattare och regissör ur sina egna livserfarenheter skapar den grund 

för vilken filmerna vilar på, blir inte det ett problem för äkthetens genuinitet.  
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Syfte  
Studien syftar till att se på parens relationer i filmerna som representationer av teman 

relaterade till en samtida relationsproblematik. Genom den här problematiken bör dagens 

relationer synliggöras utifrån filmernas handling.  

Frågeställningar 
De frågeställningar som kommer att behandlas i uppsatsen bygger på det romantiska, filmiska 

samt det verklighetsförankrade. Utan inbördes ordning är frågorna: 

- Vilka komponenter kan antas bidra till att situationerna är kopplade till verkligheten? 

- Hur utnyttjar filmerna det eventuella igenkännandet till verkligheten? 

- Hur relaterar filmerna till äldre romantiska berättarideal? 

- Vilka filmiska och romantiska grepp tar filmerna? 

- Vilken roll spelar de inblandade parens samhälleliga och geografiska tillhörighet? 

Metod och material 

Film 
Avgränsningen av de filmer som den här studien bygger på grundar sig i den svenska 

relationskomiken. De ytterligare avgränsningarna är att det ska vara ett par som bor 

tillsammans och inte ett par som precis har träffats i filmen, däremot kan de nyligen ha träffats 

men bor tillsammans. Huruvida paret är heterosexuellt eller homosexuellt är av underordnad 

betydelse och inte avgörande för urvalet. Deras relation till varandra ska bygga på en 

ömsesidig kärlek eller vad man kan kalla för en traditionell relation, alltså inte kompisar eller 

enbart samboende med sexuellt intresse för varandra. Filmen ska som tidigare nämndes även 

vara en komedi och producerad mellan 1996 och 2006 och de ska gestalta den samtid de är 

producerade i. Åldern på karaktärerna i relationen spelar heller ingen större roll, men de bör 

vara över tjugo år och under sextiofem för att få en relation mitt i livet. Vidare så ska det 

endast studeras en relation ur varje film, om det nu finns fler än en, detta bygger på ett 

antagande om att filmer med flera relationer ställer relationerna mot varandra som motpoler 

och att de därmed blir märkbart olika utan annan anledning än att vara just olika. Karaktärerna 

i relationen behöver inte bo tillsammans under hela filmen, utan kan vara separerade en 

kortare stund. Det är även tänkt att det är relationen och samlivet mellan dessa två karaktärer 

som ska studeras och eventuella kopplingar till andra karaktärer i filmerna är sekundära eller 

obetydliga. Vidare ska relationerna komma från filmer och inte TV-serier. Grundat på dessa 

kriterier har urvalet fallit på Adam och  Eva, Hans och Hennes samt Som man bäddar…. 
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Filmen Adam och Eva kom 1997 med Måns Herngren (född 1965) och Hannes Holm (f. -62) 

som regissörer och manusförfattare. Dessa båda herrar har ett flertal liknande verk på sitt CV. 

Handlingen är ofta knuten till problematiken i förhållanden gestaltat från en huvudperson. När 

filmen kom blev den en succé och vann både nationella och internationella priser. I stort 

handlar filmen om Adam och Eva som skiljer sig efter att Adam varit otrogen. Härefter följer 

en handling där Adam försöker finna sig själv och vinna Eva åter. Som Adam spelade Björn 

Kjellman (f. -63) och som Eva, Josefin Nilsson (f. -69). 

 

Hans och Hennes av Malin (f. -68) och Daniel Lind Lagerlöf (f. -68) från 2001 är historien 

om Johan och Anna-Karins strävan efter att få barn och de vedermödor det innebär. 

Småstadscharmören Johan spelades av Jonas Karlsson (f. -71) och i rollen som Anna-Karin 

syntes Johanna Sällström (f. -74 d. 2007). Malin Lind Lagerlöfs manus brukar ha en liknande 

parproblematik i sig. Daniel Lind Lagerlöfs olika regier varierar mellan flertalet olika genrer 

och är inte direkt signifikativt för relationskomedier. 

 

I den publikt relativt anonyma filmen Som man bäddar… följer tittaren Jonas och Emma som 

nyss fått barn. Problem uppstår då Jonas måste vara pappaledig, något som han inte kan vara, 

på grund av jobbet, men som han ändå är. Den utkom 2005 med regi av Maria Essen (f. -68) 

och manus av Stefan Ahnhem (f. -68). I rollen som Jonas syntes Eric Ericson (f. -74) och som 

Emma agerade Lisa Werlinder (f. -72). Varken Ahnhem eller Essen har någon direkt 

genremässig koppling utan har varierande historik. 

Litteratur 
Boken Filmanalys – en introduktion ger en grundläggande bild inför filmanalys. Den 

exemplifierar och utvecklar hur man kan resonera kring filmanalysen. Huvudspåret som 

hämtats till den här studien bygger på bokens intertextuella avsnitt. Boken ger även vissa 

exempel och modeller på hur filmanalys kan användas. Dock har den främst sin utgångspunkt 

i amerikansk Hollywoodfilm, vilken skiljer sig något från svensk film gällande band annat 

budget, reklam och kultur. Erik Hedling är professor i filmvetenskap och Lars Gustaf 

Andersson är docent i filmvetenskap båda är verksamma vid Lunds universitet. 

 

Jakob Lothes Narrative in fiction and film ger en introducerande bild och syn på 

kommunikationen inom film. Den innehåller även kommunikationsmodeller vilka visar hur 

kommunikationen går till såväl genom skapande som genomförande. Boken ger även olika 

exempel utifrån de kommunikationsmodeller den tar upp. Modellerna kan anses vara 
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generella och bör inte vara annorlunda beroende på land eller kultur. Jakob Lothe är professor 

i litteratur vid universitetet i Oslo och har ett flertal publikationer om narrativ teori.  

 

Reading the romance handlar om romantiska historier. Den bygger på undersökningar gjorda 

på ett antal amerikanska kvinnor som läser romantiska böcker som nöje. Boken ger bilden av 

hur romantiska historier är uppbyggda, hur publiken vill ha dem och vad som är bra och dåligt 

med dessa historier. Författare till boken är Janice A Radway, professor i litteratur vid Duke 

University. 

 

Om sexualitet och dess utveckling utifrån olika privata inverkande delar handlar Anthony 

Giddens Intimitetens omvandling. Området som den visar och berör är sociologiskt kopplat 

till en historisk grund av tolkningar som går vidare in i mera moderna aspekter. Anthony 

Giddens var professor i sociologi vid Cambridge och har publicerat över trettio titlar under 

eget namn. 

 

De teoretiska grunderna för vilka den teoretiska ingången byggs på har ett flertal olika 

ursprung. Användningen för de teoretiska aspekterna kommer att skilja sig något åt men ta 

hjälp av och komplettera varandra. Den intertextuella användningen i såväl analys som teori 

ger en grund för läsaren att se vissa förkunskaper som man kan förvänta att publiken har och 

bör förstå. Intertextualiteten ger även en vidare förståelse då det går att se varför vissa saker 

kan uppfattas som de gör då det på vissa grunder går att förvänta sig. Lothes kommunikativa 

och narrativa delar av teorin ger i sig en bild av hur kommunikationen mellan publiken och 

filmen fungerar. Detta är i sig viktigt för att läsaren ska kunna ta till sig vissa av de element 

som sedermera påvisas i analysen. Den romantiska redogörelsen från Radway ger en 

grundläggande komponent för förståelsen av historiernas uppkomst och sammansättning. 

Användningen av denna teori ger en grund för ett perspektiv som användes under sjuttio- och 

åttiotal, och även i det här sammanhanget, kanske inte stämmer fullt ut men som kompletteras 

av Giddens. Användningen blir även något annorlunda då samhället i sig har ändrats och 

Radways teori inte är fullkomlig utan kanske endast i stora drag ger en påvisande ram för 

vilken en komplettering sedermera sker med hjälp av Giddens. Det romantiskas användning är 

således inte specifik för en tid, utan går att appliceras på vad som helst. Dock måste kanske 

appliceringen kompletteras med något annat som i fallet med den här studien. Det av Giddens 

sociologiskt teoretiska materialet är användningsområdet dels som en komplettering till 

Radways men även som en förståelse för det moderna i relationen. I det sociologiska ges de 
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komponenter för vilka förståelsen för relationernas komplexitet och ursprung kan förklaras 

och förstås. 

Metod för analys 
Analysens genomförande kommer att bygga på utgången av det teoretiska materialets 

huvudsakliga innehåll. Analysen kommer att grunda sig på de olika fälten för vilka teori finns. 

Dock kan det inte sägas att analysen kommer att vara av någon renodlad art som exempelvis 

en diskursanalys eller en textanalys utan den kommer att bitvis sammanfogas mellan de olika 

teoretiska möjligheterna. Ur de teoretiska ingångarna kommer det dock att växa fram teman 

för vilka filmerna kommer att analyseras ur. De utvalda temana kommer dock att vara 

konstanta för alla tre filmernas analys. Filmerna kommer att analyseras först med delanalyser 

och sedan med en jämförande analys som inte är en direkt jämförelse utan lite mer spekulativt 

kopplad. 

Kritik mot metod och material 
Den främsta kritik som kan riktas mot materialet är att det oftast är män i huvudrollen, eller i 

alla fall den mest framträdande rollen. De filmer där kvinnor har de mest framträdande 

rollerna brukar bygga på att relationen är i uppstartande och personerna är oftast inte 

samboende. Vid en studie av enbart sådana filmer eller dem blandat med de som studien 

ämnar undersöka är det möjligt att det i slutändan hade gett ett annat resultat. En annan aspekt 

att väga in som kritik mot materialet är att det oftast är män som står bakom filmens manus. 

Något som också är vanligt i filmerna är att barn är en stor del av handlingen, om dem inte 

finns i förhållandet så finns oftast pressen att skaffa dem. 

 
Kritiken mot den litteratur som används kan inledas med att det övergripande sett är mycket 

generella böcker. Filmanalys – en introduktion är dessutom i huvudsak baserad på amerikansk 

film vilket inte automatiskt behöver vara annorlunda än svensk men så kan fallet ändå antas 

vara. I Lothes Narrative in fiction and film kan en viss kritik riktas mot att den så att säga ger 

en bild och inget annat detta är dock samtidigt en styrka. Radways Reading the romance kan 

ses som en generell tolkning av hur en romantisk historia komponeras. Exemplen och 

forskningsobjekten i boken är dock på amerikansk litteratur som konsumeras av kvinnor. En 

kritik mot Giddens Intimitetens omvandling är att den i den här studien har dels en funktion 

som en bakgrundsgivare av de historiska relationerna samtidigt som den står som mått för de 

moderna. 
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Teoretiska ingångar  

Intertextualitet 
Dagens filmstil har en grund som är större än själva filmen och dess sceniska och visuella 

uttryck. Enligt Andersson och Hedling bygger filmerna i sig numer på ett större koncept där 

alla komponenter i filmerna underordnas en övergripande design. Meningen med detta är att 

marknadsföringen ska underlättas, merchandise lättare säljas och musiken från filmen fogas 

samman med musikernas musikvideor.1

 
Skapandet av filmer bygger ofta på intertextualitet. Med detta avses ett berättarmässigt grepp 

som ger publiken en igenkänningsfaktor i filmen från någon tidigare film, berättelse, 

skådespelarinsats, händelse i livet et cetera. Syftet är som sagt att få publiken att känna igen 

sig i en ny miljö, detta skulle exempelvis kunna vara genom att en skådespelare refererar till 

tidigare filmer med sig själv och sina rolltolkningar. Intertextualitet kan även vara starkt 

beroende av tidigare verk eller händelser om än inte filmiska för att skapa förståelse och 

igenkänning hos publiken. Dessa förutsättningar kan vara avgörande för om publiken förstår 

handlingen i filmen utan att få lika mycket bakgrundsinformation som exempelvis en bok kan 

ge. Detta sätter publiken i en kontext av förförståelse för filmens handling och på så sätt 

känner publiken igen sig och kan uppskatta den på ett sätt som kanske inte vore möjligt utan 

förkunskaperna. De intertextuella referenserna behöver inte alltid ge en heltäckande 

förkunskap, de kan likaväl ge bitar som tillsammans ger en helhet. Exempel på detta skulle 

kunna vara en musikstil som rollkaraktären gillar som publiken automatiskt sätter in i en 

kategori och sammanhang, eller att genom musik från andra filmer bygga på samma 

dramatiska berättande.2

 
Det går även att se på intertextualitet på ett annat sätt. I det här fallet så ska man se på 

intertextualiteten som en generell kunskap och att det är det avgörande för om det är 

intertextualitet. Om det inte är en generell kunskap hos publiken, utan förutsätter en specifik 

förkunskap som endast en del av publiken innehar är det inte intertextualitet. Visserligen kan 

det vara intertextualitet i en referens även om det inte är det uppenbara som är det. Det kan 

handla om exempelvis en scen som i stort refererar till en specifik förkunskap men som även 

behandlar en vida känd annan företeelse sekundärt och därmed blir denna sekundära händelse 

intertextuell men inte den primära som scenen egentligen behandlar. Vidare kan man enligt 

den här synen på intertextualiteten se den som två förgreningar, en vertikal och en horisontell. 
 

1Andersson Lars Gustaf och Hedling Erik, Filmanalys – en introduktion, (Studentlitteratur, Lund, 1999) sid. 15  
2 Ibid. sid. 16-17 
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Den horisontella bygger på relationen mellan primärt material som är förenat genom genre, 

karaktärer eller innehåll. Den vertikala bygger på sekundärt material såsom publicitet, 

journalistik, kritik eller tredjehands material. Denna vertikala linje bygger till största del dock 

på mottagandet och reaktionerna på och inför filmen än på den förkunskap som publiken kan 

ha.3

 
Valet av skådespelare i en film ger filmen en identitet och publiken en eventuell referens från 

tidigare filmer. Det som framförallt är valmöjligheter som kan tas vid rollsättandet är 

huruvida det ska vara skådespelare som är relativt okända och inte ger publiken så stora 

referenser, eller mer kända som automatiskt ger såväl filmen som skådespelarens roll en 

identitet. I en så kallad multikaraktärsfilm där flertalet karaktärer träffas och möter varandra i 

olika situationer med syftet att få dem att bekänna färg kan en balans av rollsättningen vara 

bra. Exempelvis är det i detta slags filmer bra att inte använda skådespelare som har en alltför 

stark karaktärskoppling då det skulle medföra en del publik som förväntar sig det av 

skådespelaren, som exempel kan tas en skådespelare som Arnold Schwarzenegger som har en 

stark karaktärskoppling i och med Terminatorfilmerna. I multikaraktärsfilmer kan det istället 

vara bra att balansen ligger i skådespelarnas tidigare prestationer och kändisskap och att detta 

är ungefär likvärdigt hos alla skådespelare.4

 
Det första intertextuella användningsområdet är dock det som faller den här studien bäst för 

användning. Det tillåter intertextualiteten att vara en mer kommunikativ källa behandlande 

korrespondensen mellan erfarenheterna ur vardagen och den fiktion som filmerna anspelar på. 

Ur detta ges det en tillåtelse att fundera på hur det i ett filmiskt scenario mer kan vara 

anspelningar till verkligheten som kommer i första rummet och det filmiska i andra. Kort sagt 

visar det på representationens möjligheter av kommunikationen mellan historien och 

publiken. 

Kommunikation narrativ - publik 
Jakob Lothe visar på en modell som är användbar för att förstå hur meddelanden 

kommuniceras mellan avsändare och mottagare. Modellen bygger på att avsändaren ger ett 

meddelande i form av: kontext, innehåll, kontakt och en kod som mottas av mottagaren. 

Denna modell är främst avsedd för verbal kommunikation. Kontexten som finns i 

meddelandet ska vara greppbar för mottagaren och koden ska vara ett slags ramverk av 

normer som är bekant för mottagaren. Slutligen behövs kontakten som bygger på vilket sätt 

 
3 Andersson och Hedling sid. 45-46 
4 Ibid. sid. 30-31 
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meddelandet förmedlas och hur mottagare och avsändare ska kunna bibehålla 

kommunikationen.5 Den här modellen kan sägas vara en större generalisering av de olika 

kommunikationsmodeller som finns men fullt användbar som grund i den här studien. 

 
I film och TV finns det två kanaler i kommunikationen från avsändaren som Lothe anser att 

man bör ta hänsyn till dels en visuell och dels en audiell. I den audiella kanalen finns det dels 

olika slags ljud såsom musik, oljud eller tal och dels en aspekt varifrån ljudet kommer och om 

det är i bild eller utanför bilden. Den visuella kanalen är lite mer komplex och grundar sig i 

bildens natur och bildens användning. I bildens natur finns det miljöer, skådespelare och 

agerande eller förekommande. I användningen kommer bildens tekniska användning såsom 

tempo, klippning, färg, vinklar et cetera. Dessa kanaler blandat blir till summan av vem som 

berättar filmens narrativ. Utav detta är det sedan publiken som mottar filmen och skapar 

narrativets sammansättning, och häri ligger berättarens utmaning att på så sätt skapa en för 

publikens erfarenheter och intertextuella kunskaper sammansatt historia. Om det nu är så som 

beskrivits att berättarens roll är mycket komplex hur ger det oss då författarens roll. Denna 

roll ges oftast till regissören och manusförfattaren i och med att det är enklare än att som mer 

rätt vore att ge den till hela det team som står bakom produktionen. Oftast är det dock så att 

det är regissören eller producenten som har det övergripande ansvaret för produktionen och då 

ges den rollen.6

 
Skillnaderna i berättandet av narrativet från karaktärerna bygger enligt Lothe på distanser. Det 

som distansen syftar till i synnerhet är distansen mellan berättaren och händelser/skådespelare 

i narrativet. Lothe ger tre distanser som ger förhållandet mellan narrativet och 

kommunikationen det för ut. Den första distansen är en temporär distans som innebär att det 

finns en tillfällig distans mellan det som det berättas om och de händelser som berättas. Det är 

då som att berättaren kastas tillbaka till det den relaterar till vilket i sin tur ger något som 

läsaren uppfattar som en intensifierande effekt. Andra distansen är en spatial distans. Detta är 

en rumslig distans som ger en distans mellan den plats där händelserna äger rum och den 

narrativa händelsen äger rum. Den tredje distansen är en distans i attityder. Denna distans är 

kopplad till de olika nivåer av insikt som berättaren och karaktärerna i berättelsen har. Det ger 

vidare en metaforisk koppling till tolkningen av berättelsen och ger publiken olika sätt att 

förstå nivåerna av insikt.7

 
 

5 Lothe Jakob, Narrative in Fiction and Film – an Introduction, (Oxford University Press, New York, 2000) sid. 
14-15 
6 Ibid. sid. 30-31 
7 Ibid. sid. 34-36 



9 
 

                                                

I romantiska historier spelar publikens egna känslor och intentioner en stor roll. Dock så 

försöker folk som konsumerar romantik inte att sätta sina egna erfarenheter i historien eller att 

låta historien påverkas av sina egna erfarenheter. Detta menar Radway har att göra med att 

romantisk produktion har blivit en kommersiell vara som framställs i syfte att tjäna pengar. 

Denna produktionsform av romantik har kommit att ge publiken en ambivalens kring 

historierna. Publiken kan inte med säkerhet veta för vem det är skapat, lika lite som skaparna 

inte kan veta om det är en anonym publik som tar emot produktionen eller den som 

målgruppen var ifrån början. Genom att den professionella produktionen av romantik ändå 

lyckas att sälja sina produkter visar på att skaparna ändå når fram till och tillfredsställer en 

publik.8

 
Den ideala romantiska historien både ur publikens och skapandets synvinkel är enligt Radway 

att kvinnors nöje är män och konsumtionen av dessa. Detta ska inte tolkas som en slags 

vampig kvinna utan mer att se kvinnan som hjälten som vinner över mannen. Denna vinst 

innebär en kvinnas förmåga att finna en man som ser det speciella i henne och får henne att 

känna sig älskad på det sätt hon vill. Vidare så är idealet att kvinnan är stark, smart och med 

kvaliteten att utmana mannen och få honom till en mjukare människa. Överhuvudtaget starka 

hjältekaraktärer är önskvärda i romantiska historier som ett slags personer ämnade för 

varandra.9 I de romantiska historiernas narrativ ligger det mycket svartsjuka och 

misstänksamhet i karaktärernas relationer. Det är inte en förtroendeingivande bild som detta 

ger av idealrelationen mellan man och kvinna. En relation som bygger på misstro men alltid 

slutar i ett lyckligt förenande.10 Detta resonemang bygger dock på analyser av det Radway 

kallar för romances. Huruvida detta fungerar inom och ser ut i dagens relationskomik 

återkommer i analysen. 

Karaktärer narrativ - publik 
Filmernas karaktärer styrs av sina handlingar som Lothe väljer att uppmärksamma som 

”events” men kommer härifrån att kallas händelser. Det är genom de händelser karaktärerna 

genomför, de fiktionella berättelserna skapas. Händelserna inträffar under en viss tid i 

berättelsen och i en viss ordning, inte planlöst. Inträffandet av händelserna blir till i ett 

utrymme som berättaren skapar genom sitt bruk av kommunikationen. Som generell 

beskrivning kan händelserna benämnas som en karaktärs betydelse för en händelses 

genomförande. Händelsernas ursprung är det som är intressant och det som ger en identitet till 

 
8 Radway Janice A., Reading the romance – woman patriarchy and popular litterature, (The university of North 
Carolina press, Chapel Hill, 1991)  sid. 49 
9 Ibid. sid. 54 
10 Ibid. sid. 131 
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händelsen, inte vilken karaktär som genomför den. Detta grundas på att en händelse vilken 

som helst kan genomföras av vem som helst, och därmed är det inte karaktärens 

genomförande utan händelsen i sig som är relevant att studera. Dock är det dessa händelser 

som är utmärkande för handlingen i berättelsen och det som ger förflyttning mellan 

situationerna.11 

 

Karaktärerna som presenteras i den narrativa handlingen är uppbyggda av fiktion. 

Konstruktionen bygger på en sammansättning av ord och utseende som ger oss bilden av 

personen. Referenserna som karaktärerna bygger på är mer grundade i ett slags 

överenskommelser med publiken och samhället än på verkliga personer. Det betyder i sin tur 

inte att karaktären inte kan relateras till verkliga personer eller till händelser i publikens liv. 

Den kontakten är snarare mycket viktigt för att publiken ska reagera och intressera sig för 

berättelsen. Däremot har publiken inte samma förväntningar på de fiktionella personerna som 

om det vore verkliga personer. Grunden till detta går att finna i flertalet anledningar bland 

annat på behovet att dramatisera och koncentrera handlingen. Att den förväntningen saknas på 

fiktionella personer gör det möjligt för skaparna att tänja lite på vad som är rimligt och 

verkligt i historien.12

 
I förstapersonsberättande som är vanligt förekommande i film ger en skådespelare sin historia 

och berättar den för publiken. Genom detta användningsområde kan berättelsetekniken ge 

publiken en djupare dimension av historien. Samtidigt som dimensionen ökar gör så även 

förväntningarna på berättelsen och nivåerna i narrativet blir fler. Utökningen av nivåerna gör 

filmen mer utvecklad för olika sätt att se på filmen.13

 
Enligt Lothe finns det två sätt att karaktärisera en karaktär. Den första är direkt definition och 

den andra är indirekt definition. Med karaktärisering menas olika sätt att bygga upp och 

presentera en karaktär för publiken, på detta sätt menar Lothe att publiken blir mer övertygad 

av den fiktionella karaktärens äkthet. Den första direkta definitionen bygger på att karaktären 

direkt summeras och beskrivs för publiken. Här ger klara besked och abstrakta 

tolkningsmöjligheter publiken en snabb och klar bild av karaktären. Övertygelseförmågan hos 

den här sortens karaktärisering varierar och är som starkast när det presenteras auktoritärt. Det 

andra sättet indirekt definition byggs upp successivt genom att publiken introduceras till 

karaktären genom olika handlingar. Lothe menar att denna metod är mer viktig för det 

 
11 Lothe sid. 72-75 
12 Ibid. sid. 76 
13 Ibid. sid. 77 
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dramatiska språket. Det finns flertalet olika handlingar som kan introducera karaktären både 

enskilt och i kombination. Handling är en presentationsteknik som bygger på att karaktären 

gör en eller flera saker som är typiska för denne. En annan är språket som karaktären har, det 

kan ge vinkar om såväl etnicitet som samhällsklass och regional tillhörighet. Externt beteende 

och uppträdande är ännu ett sätt att presentera på. Genom att andra personer än karaktären 

själv berättar vem han är eller har blivit genom samtal med andra eller genom speakerröster. 

Den sista presentationsformen inom indirekt definition som Lothe tar upp är miljö. Att sätta in 

karaktären i miljöer där den hör hemma vet publiken vilken tillhörighet, yrke, uppväxt, 

bostadsort et cetera karaktären har utifrån sina egna förkunskaper. Genom en kombination av 

miljö och handling kan karaktären exempelvis uppträda hemtamt i bekanta miljöer eller 

nervöst i okända för att ytterligare förstärka presentationen av denne.14

 
Att identifiera sig med huvudkaraktärens känslor och reaktioner är en ganska vanlig 

företeelse. Detta kan ha att göra med ett antagande att den karaktären är mer realistiskt 

porträtterad än de övriga karaktärerna. Det ger i sin tur att publiken då kan känna igen sig mer 

i dennes liv och reaktioner. Om historien i sig inte har realistiska eller stora likheter med den 

vanliga världen blir historien mer fantasi och ger inte publiken samma förutsättningar för att 

identifiera sig med karaktärerna. Vid de fall som publiken kan identifiera sig med 

karaktärerna ger det en större och mer minnesvärd bild av historien.15

 
Den typiske och önskvärde mannen i en romantisk historia ska vara karakteriserad av stark 

maskulinitet. Enligt Radway är det inte tillräckligt med en liten fysisk maskulinitet utan hela 

den manliga karaktären ska andas manlighet och hård maskulinitet. Samtidigt som det 

förestående ska uppfyllas så ska han så att säga vara en man som är ”nästan där” ur kvinnlig 

synvinkel. Med detta menas av Radway att han ska vara i sinnet och beteendet såsom en 

kvinna vill ha en man exempelvis öm, trevlig och generös, men att den kvinnliga karaktären 

ska sköta de sista finslipningarna av honom på vägen mot fulländning.16

 
Skillnaderna mellan den kvinnliga hjältekaraktären och hennes motpart i romantiska historier 

skiljer sig på såväl utseendemässiga plan som sinnesmässiga. Hjältekvinnan utmärks av 

sexuell oskyldighet, omedveten skönhet och en längtan efter skönhet. Motparten utmärks av 

självcentrering, ett användande av män som verktyg för sitt eget mål, sexuellt manipulativ och 

en svag medkänsla till sina medmänniskor.17 Den ideala manliga karaktärens motsvarighet är 

 
14 Lothe sid. 81-84 
15 Radway sid. 98 
16 Ibid. sid. 128 
17 Ibid. sid. 131 
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en fördunklad person. Med detta menas en person som publiken förmodligen inte 

sympatiserar med och som ägnar sig åt skumma affärer. När dessa förkommer i historien är de 

oftast mycket sparsmakat beskrivna och förefaller för publiken vara totalt ointressanta för den 

kvinnliga huvudkaraktären. De kan också vara känslosamma och uttrycksfulla med ett 

överdrivet intresse för kvinnan. Dessa karaktärer brukar börja som starkt maskulina men sluta 

som otillräckliga.18

Romantiska historier - komposition 
Konsumtionen av historier måste enligt Radway ge något tillbaka till publiken. I de flesta 

fallen handlar det om någon slags tillfredsställelse och förordnande som publiken efterfrågar 

och får tillbaka från historien. Annars skulle det sannolikt inte läggas tid och pengar på något 

som inte skulle ge denna tillfredsställelse.19

 
Karaktärerna i romantiska historier bygger nästan alltid på samma sorts grunder. Samtidigt 

som de i princip har samma grunder så hävdar dess konsumenter att de är olika, för annars 

skulle det inte va intressant att se nästa karaktär om den ändå är likadan som den första. Trots 

att konsumenterna anser karaktärerna olika från varandra så ställer de ändå vissa krav och 

sätter vissa gränser för vad en karaktär och historia får innehålla.20

 
Enligt Radways undersökning har hon funnit två definitioner av romantiska historier. Den 

första definitionen bygger på att det är två personer som träffas av en eller annan anledning 

och deras kärlek växer under historien samtidigt som de gemensamt löser de problem som 

uppstår, förenade för ett särskilt syfte och alltid med ett lyckligt slut. Den andra definitionen 

handlar om en man och en kvinna som möts, medvetenheten om varandra växer och 

kulminerar i kärlek, antingen som lycklig kärlek eller sönderfallande, dock inser de att de 

älskar varandra. Efter dessa två definitioner finns det även alltid en annan krydda i något som 

kan liknas vid ett älska-hata förhållande. I mitten av varje romantisk historia bör det finnas en 

konflikt mellan karaktärerna oftast grundad på missförstånd eller misstro. Genom att bygga 

det kring misstro och missförstånd kan skaparen av historien grunda för hur karaktärerna ska 

lyckas lösa problemet och sen finna varandras kärlek igen.21 Den absolut viktigaste 

ingrediensen i en romantisk historia är ändå att det blir ett lyckligt slut.22

 

 
18 Radway sid. 131-133 
19 Ibid. sid. 60 
20 Ibid. sid. 63 
21 Ibid. sid. 65 
22 Ibid. sid. 67 
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De lyckliga sluten är som sagt det mest essentiella och viktiga för publiken i romantiken. 

Även om historien inte faller publiken i smaken i stort så kan den genomlida den om det 

lyckliga slutet väger upp för detta. Som exempel på historier som publiken inte tycker är bra 

gäller det i synnerhet när den kvinnliga karaktären blir illa behandlad. Dock är det som är 

mest önskvärt i historierna när kvinnan blir älskad av en man som är stark och maskulin men 

samtidigt ömsint, gentlemannamässig och med en vilja att tillfredsställa kvinnans välmående. 

Däremot kan allt som tidigare nämnts vägas upp av ett lyckligt slut.23

 

Romantiska historier objektifierar till viss del kvinnor i en patriarkal kultur. Även om detta är 

något som kvinnor kanske inte tycker är idealt i sig, blir det idealt i den romantiska historien. I 

detta tillåter det dels kvinnan att identifiera sig med den kvinnliga karaktären i dennes största 

ögonblick av succé då hon säkrar uppmärksamhet från hennes kulturs mest inflytelserika 

representant, en man. I det här fallet ger det lyckliga slutet kvinnan ett tecken av legitimitet 

och personlighet i en kultur där hon har roller som både mor, fru och älskarinna. Dels så 

tillåter det kvinnan att sympatisera med mannens blick och ömsinta smekning när han håller 

kvinnan i sina armar. Detta ger även den kvinnliga publiken ett tillfälle att minnas de tillfällen 

då hon har varit centrumet för en mans uppmärksamhet.24

 
I de romantiska historierna ska det vara lycka och glädje. Att se på historier som deprimerar 

publiken på grund av sitt innehåll är inte till publikens nöje. Det behöver inte vara stort elände 

som får publiken att inte tycka om historien utan det kan exempelvis vara saker som att en 

karaktärs elakhet gentemot en annan belönas.25

 

Radways undersökning visar även på att publiken inte alltid tror på romantik som verklighet. 

Romantiska historier kan ofta kännas som en fantasi då personerna är gladare och bättre än 

vanliga människor och det händer saker varje dag i historierna som verkliga människor bara 

upplever någon gång. Det faktum att historierna är fantastiska och smått orealistiska förändrar 

ändå inte att miljöer, karaktärer och händelser är högst möjliga och tänkbara. Samtidigt som 

man anser att historierna är fantasi så slås man alltid av en tro eller insikt att världen som 

beskrivs i historierna är påfallande lik den publiken själv lever i.26

 
Det som krävs för att romansen mellan de två huvudkaraktärerna ska lyckas är enligt 

Radways undersökning åtminstone en eller flera rivaler till huvudkaraktärerna. Dessa rivaler 
 

23 Radway sid. 81 
24 Ibid. sid. 84 
25 Ibid. sid. 98-99 
26 Ibid. sid. 109 
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ska vara av lite suspekt härkomst och förekomst, samt vara lite mer som bovar och stå i 

kontrast gentemot den huvudkaraktär de är rival till. Vidare ska det i detta triangeldrama 

gärna också innebära att den huvudkaraktär som har rivalsrollen missförstår rivalens 

ståndpunkt gentemot den andra huvudkaraktären. För att detta ska funka krävs det dock att 

publiken är införstådd i handlingen helt och hållet och på intet sätt hålls utanför de verkliga 

avsikter och händelser som eventuellt händer bakom någon av karaktärernas ryggar.27

 

De ideala manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna är beroende av andra karaktärers 

framställning i historierna. Dessa andra karaktärer är de som innehar alla de egenskaper som 

publiken inte vill se hos en hjälte eller hjältinna. Denna personifiering av egenskaperna ger 

publiken något att se som måste utrotas från historien för att de verkliga hjältarna ska få 

fortleva och älska varandra i historiens lyckliga slut. De egenskaper som dessa andra 

karaktärer tilldelas kan också ses som det män och kvinnor fruktar i det verkliga livet. Det kan 

ses som ledtrådar för vad publiken fruktar ska hota det heterosexuella och traditionella 

förhållandet/äktenskapet. Eftersom denna fruktan förkroppsligas i en historia som publiken 

ser som ett ideal, blir dessa egenskaper till något som även i det verkliga livet kan ses som 

oönskat eller obefogat.28

 
I Radways undersökning får hon fram att det finns ett antal händelser som bör vara med i den 

ideala romansens narrativ. Exempel på detta kan vara; huvudkaraktärens sociala identitet 

förstörs, huvudkaraktärerna besvarar varandra kyligt eller med vrede, huvudkaraktärerna 

separeras från varandra antingen känslomässigt eller fysiskt, den ena huvudkaraktären 

försöker vinna tillbaka den andra huvudkaraktären och slutligen så återställs den sociala 

identiteten som förstördes i början.29

 
Genom de resonemang som förts här ovan om romansens ideal kommer frågan hur det kan 

kopplas till dagens verklighet. Det av Radway skapade romantiska förhållningssättet bygger 

trots allt på en tidlöshet men har ändå skapats under en viss tidpunkt och har influenser av det. 

Ramarna som Radway satte under åttiotalet kanske är beständiga men för att fullt ut kunna 

applicera och analysera detta i en mer modern kontext krävs det ännu en komponent. Här är 

Anthony Giddens sociologiska resonemang om den moderna relationens problematik den 

ypperliga fortsättningen. Genom användandet av Giddens öppnar det ett spår genom tiden och 

 
27 Radway sid. 122-123 
28 Ibid. sid. 131 
29 Ibid. sid. 134 
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utvecklingen av relationen fram till det som idag blir den moderna relationen. Följden blir 

alltså spänningsfältet mellan traditioner och moderna relationer i förhållandet till varandra. 

Könets betydelse 
Av tradition kan sägas att kvinnan har delats in i två fack gällande hennes sexualitet, den 

dygdiga och den lösaktiga. Genom detta kan sägas att de kvinnor som levt som lösaktiga 

förpassats till ett fack utanför det respektabla samhället. Den här synen på kvinnans sexualitet 

är i nutiden ändrad och det finns ett antagande i dagens samhälle att en kvinna har haft en 

eller flera sexuella relationer tidigare under sitt liv. Denna utökning av kvinnans sexuella 

erfarenhet har gett samhället en mer jämställd sexualitet än förr i tiden. Med jämställdhet i det 

här fallet syftar Anthony Giddens till mannens tidigare sexualitet som av tradition tillåtits ha 

haft flera sexuella förbindelser. Detta har ansetts legitimt för att hålla mannens fysiska hälsa i 

form. I historien har det även funnits en syn på att äktenskapsbrott begångna av kvinnor har 

straffats och setts som oförlåtliga, men äktenskapsbrott begångna av män har setts som 

olyckliga snedsteg. I dagens samhälle kan detta anses något förändrat då synen på de två 

könens tidigare sexuella erfarenheter är något mer jämlika utan att innebära att det av 

samhället innebär respektabla åtskillnader.30 Dygdens innehåll har med andra ord också 

förändrats. Det har kommit att innefatta mer än den sexuella orördheten. Numer kan den även 

sägas innefatta de saker som gör en person speciell för en annan.31

 
Framväxten av den romantiska kärleken bygger på ett antal faktorer en av dem är skapandet 

av hemmet, en annan förhållandet mellan barn och föräldrar och framväxten av moderskapet. 

Tillsammans har de haft en inverkan på kvinnans roll. Genom rollen i hemmet växte kvinnans 

behov av romantik fram och ungefär samtidigt uppstod de romantiska böckerna vilka gav 

kvinnorna chansen att drömma sig bort i frihet, den romantiska kärleken var alltså född. 

Förändringen av hemmet och romantiken gav även upphov till att hemmets maktstruktur 

förändrades. Genom att modersgestalten skapades så kom barnuppfostran och husbestyr att 

läggas på kvinnans bord då mannen som tidigare arbetat i hemmet, nu var tvungen att arbeta 

någon annanstans, inte var hemma och hade uppfostrandekontrollen. Ur denna 

omstrukturering kom hemmets makt alltså att flyttas från en patriarkal auktoritet till en 

moderlig kärlek.32

 

 
30 Giddens Anthony, Intimitetens omvandling – sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället, (Nya 
Doxa, Nora, 2005 (andra oförändrade upplagan)) sid. 15 
31 Ibid. sid. 43 
32 Ibid. sid. 44-45 
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Det finns en förutfattad mening om vad män och kvinnor vill ha, män vill ha sex och kvinnor 

vill ha kärlek. Nu är inte denna stereotyp helt igenom sann, menar Giddens. Om den istället 

vore sann så skulle det ge att män som strävar efter så många sexpartners som möjligt endast 

skulle kunna klassas som svaga inför sin egen manlighet. Kvinnor som längtade efter kärleken 

skulle å andra sidan då avstå från sex i sitt sökande efter kärleken och där ge sig fullt hän.33 

Ett annat vanligt påstående gällande män är att de har svårt att vara intima och visa sina 

känslor. Det är ett generellt antagande som gott kan ifrågasättas, då det inte går att säga att 

alla kvinnor är bättre än män på den punkten. Först och främst är intimitet en kommunikation 

mellan individer på det emotionella planet. Här har dock kvinnorna ett försprång gentemot 

mannen då de genom modersrollen har utvecklat en grund i emotionell sympati till skillnad 

från mannen. Huruvida detta är en produkt av samhällets senare konstruktion och uppkomsten 

av modersrollen är osagt.34

 

Människans sociala liv består till stor del av rutiner. Dessa rutiner är beteenden som upprepas 

gång på gång och på så sätt formar det liv som människan lever. Rutinerna bidrar även till att 

forma en större helhet i samhället och den värld som är nära människan. Beteendet med 

rutiner är som sagt formen av det vardagliga livet, rutinerna är däremot inte på något sätt fasta 

utan går att flytta på vid behov som när utomvardagliga händelser inträffar.35

 
Den manliga sexualitetens uppbyggnad bygger enligt Giddens på ett antal faktorer 

härstammande från såväl förutfattade meningar som sociala grunder. Till stor del så håller 

dessa faktorer nu på att luckras upp och en del är redan borttynade. En första faktor är den 

manliga dominansen inom offentligheten, vilket i sin tur har gett mannen en större makt. Den 

andra faktorn är den dubbelmoral som män har haft gentemot kvinnan och den uppdelning av 

dem som funnits med dygdiga och lösaktiga för vilka de förstnämnda giftermål varit aktuellt 

och de senare endast setts som nöje på vägen till de dygdiga. Tredje faktorn bygger på en 

historisk och religiös uppdelning av könen där biologi och religion gett dem varsina roller. 

Fjärde faktorn bygger på en föreställning om kvinnan som en irrationell och svårförstådd 

person, med handlingar som varit svåra att förutse. Den sista faktorn har att göra med den 

sociala uppdelningen av könen i arbete och hem.36

 
I samtal om feminism och kvinnans frigörelse från den traditionella könsrollen finns det de 

som påtalar mannens frigörelse något som även Giddens tar upp. Enligt vissa började mannen 
 

33 Giddens sid. 66 
34 Ibid. sid. 117 
35 Ibid. sid. 69 
36 Ibid. sid. 103 
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gå vägen mot frihet tidigare än kvinnan. För ungefär ett halvsekel sedan var det en 

självklarhet att mannen skulle försörja kvinnan och hushållet, gjorde mannen inte det blev han 

lite av en kuf. Vid en viss tidpunkt kom det dock att uppstå en oro hos mannen inför dessa 

ekonomiska ansvarstaganden. Här uppstod då det som kan kallas för mannens frigörelse, en 

man skulle nu förbli ogift men behålla sin ekonomiska status. Genom detta kunde han då leva 

gott på sitt arbete utan kraven från ett fast hem. Anledningarna till mannens frigörelse är flera, 

men en som indirekt kan ha bidragit är sjukvården. Under 1800-talet förväntades mannen leva 

längre än kvinnan som ofta drabbades av sjukdomar kopplade till barnafödande och andra 

sjukdomar som kvinnan oftare blev sjuka av. När så dessa sjukdomar reducerades kraftigt och 

ersattes av stress och krav i samhället blev den arbetande mannen hårdare drabbad. Män blev 

nu det svagare könet och detta bland annat kopplat till de krav och den stress som arbetet 

förde med sig samt de sjukdomar det i sin tur ledde till. Rollen som hushållets försörjare hade 

nu blivit en dödsfälla. Resultatet av detta blev sedermera det som kan kallas för mannens 

frigörelse, vilket nu i sin tur har lett till ett samhälle som accepterar den roll mannen har 

idag.37

Kärlek – passion – äktenskap  
Kärleken som passion kan innefatta såväl tragedier, sorg och skandaler som överväldigande 

lycka och ljus. En passionerad kärlek kan anses vara ett samband mellan kärlek och sexuell 

attraktion. Den passionerade kärleken bygger på en stark emotionell dragning som ställer 

individernas vardag åt sidan och slukar deras fulla intresse. Denna sorts kärlek ger individen 

en känsla av att världen är ny, ljus och fräsch, allt det gamla känns ointressant och det är 

kärleken individen vill befinna sig. Den passionerade kärleken har dock aldrig setts som en 

god eller nödvändig grund till ett äktenskap. Snarare har den ansetts ha en alltför 

konfliktbenägen grund. Den passionerade kärleken är hursomhelst universell och 

gränsöverskridande.38

 
Under den förmoderna tiden ingick man inte äktenskap grundade i kärlek. Det var 

ekonomiska och praktiska faktorer som avgjorde vem man gifte sig med. På den europeiska 

kontinenten var det under 1600-talet ovanligt att äkta makar kysstes eller ägnade sig åt sexuell 

tillgivenhet, dock var det vanligt att männen hade utomäktenskapliga sexuella förbindelser. 

Det var enbart inom aristokratiska kretsar som kvinnor kunde ha utomäktenskapliga 

förbindelser. Att kunna utöva sexuella förbindelser kan sägas vara en sexuell frihet. Det var 

alltså genom makt som man kunde få sexuell frihet och genom sexuell frihet fick man makt. 

 
37 Giddens sid. 133-134 
38 Ibid. sid. 41-42 
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Romantisk kärlek förknippades från början med frihet. Den omedelbara tanken och grunden i 

romantisk kärlek är den direkta kärleken, men även friheten som det skapar. Romantiken 

bygger egentligen på en historia och är det som eftersträvas en historia av kärlek, allting 

grundat i uppkomsten av romantiska böcker. Både kärlek och frihet ansågs eftersträvansvärda. 

Den passionerade kärleken ansågs endast eftersträvansvärd i avseendet att vara ett avbrott i 

vardagen men därigenom även befriande.39

 
Giddens påpekar att förutsättningarna för en romantisk kärlek är en viss grad av 

självreflektion. Även om grunden i sig ligger i att skapa en historia med någon så förutsätter 

den en viss ingångspunkt. Det handlar om att individen måste tänka efter vad den känner för 

den andra parten och hur djupt, samt även tänka efter hur den andra parten känner. Häri ligger 

alltså den stora skillnaden mellan den passionerade kärleken som hänsyns- och hämningslöst 

kastar in individerna i kärlek. Den romantiska kärleken skapar alltså ett större djup i kärleken 

och en möjlighet att skapa en framtid.40

 
Äktenskapets beständighet har varit och är varierande. Det finns en föreställning i äktenskapet 

om den sanna kärleken som när man funnit den varar för evigt. För många varar och varade 

äktenskapet trots allt för evigt även utan att finna den sanna kärleken. I dessa fall så bygger 

det på en strukturell överenskommelse mellan den romantiska kärleken och det sexuella 

förhållandet. Resultatet av detta är i många fall lycka sambundet med en svaghet i kärleken 

som anledning till äktenskapet, och därefter individernas förmåga att hålla sams. Även icke 

tillfredsställda äktenskap kan hållas vid liv genom arbetsuppdelning mellan könen, baserat på 

inkomst från arbetet och fördelning av uppgifter i hemmet där det ena ger en fördel gentemot 

den andra i respektive sfär.41

 
I sökandet efter en kärleksfull relation, finns det något som kallas för sökromanser. Dessa 

bygger på att kortvariga sexuella relationer ses som sidospår mot det slutliga målet. Sexet ses 

som ett tändstift och romantiken som en sträva mot framtiden. Att avstå från sex är nuförtiden 

dock någonting som inte ses som en nödvändighet innan äktenskapet. Det ses snarare som en 

möjlighet att det är början på den kärleksfulla relation som är så hett eftertraktad.42

 

Problematiken kring att inte nå ut emotionellt är inte något som enbart rör männen. För 

kvinnorna kan detta stå i kontrast till förhållandet med den manliga makten. Jämlikhetens 

 
39 Giddens sid. 42-43 
40 Ibid. sid. 47 
41 Ibid. sid. 48 
42 Ibid. sid. 52 
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strävan kan i det här fallet vara det som ger kvinnan emotionella problem gentemot den 

manliga makten, då det kan finnas ett sökande efter en manlig auktoritär gestalt. Dock kan det 

sägas att emotionell kommunikation inte i sig enbart är en förutsättning för att intimitet ska 

uppstå. Den kan beroende på individernas intentioner såväl handla om maktspel som en 

önskan om kärlek.43

 

Förr i tiden var tidigare förhållanden enligt Giddens inget viktigt för personer som ingick 

äktenskap. De tidigare relationerna hos männen ansågs vara naturliga delar av livet och 

kvinnan hade oftast sin dygd i behåll. I dagens samhälle är det dock inte riktigt samma 

förutsättningar när två personer ska ingå en relation. Nu måste de tidigare relationerna i livet 

hållas separerade från den nuvarande. Ofta kan detta dock innebära problem då minnet av den 

tidigare relationen kan leva kvar i en eller båda personernas minnen. Även om de emotionella 

banden från den tidigare relationen har lösts upp så är det sannolikt att minnet av den ändå 

finns kvar och påverkar det aktuella förhållandet. Nuförtiden måste alltså personerna i 

förhållandet kunna hantera sina partners och sina egna tidigare erfarenheter och övergångar 

mellan förhållanden.44

Relationer av idag 
Dagens relationer är enligt Giddens i sig själva till viss del motsägelsefulla i relation till att 

vara varandra trogna. För att tillsammans skapa en relation och en gemensam grund måste 

individerna i relationen ge av sig själva till den andra. Detta givande blir som en garanti för att 

vara varandra trogna. Relationerna av idag är dock inte lika enkla som relationerna förr där 

trohet livet ut var i det närmaste naturligt. Dagens relationer har snarare som ett särdrag att de 

när som helst kan avslutas med eller utan anledning. Det är i det fallet av ett plötsligt uppbrott 

som givandet av sig själv till någon annan blir ett problem. Risken att såras djupt av att ha 

utelämnat sig till någon annan som bara borstar bort det är stor.45

 

I relationer av idag brukar kvinnan klaga på mannens rädsla för närhet och känslor. Dock 

ligger felet till stor del i dessa fall hos kvinnorna själva menar Giddens. Det är trots allt så att 

det är dem som har engagerat sig i dessa män i sitt sökande efter mannen de ser upp till som 

självständig, kontrollerande och arbetande. Med andra ord kan det sägas att de blir arga på de 

egenskaper som de från början föll för.46

 
43 Giddens sid. 118 
44 Ibid. sid. 122 
45 Ibid. sid. 123 
46 Ibid. sid. 133 
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I samhället som sådant och i relationer mellan individer behövs en demokrati för individernas 

välstånd. Demokrati som sådan ger enligt Giddens individerna en försäkran om att de lever 

under fria och jämlika förhållanden. För att uppnå detta kan fyra punkter antas som grunder. 

Den första punkten bygger på att uppkomsten av förhållanden ger individerna möjligheten att 

utvecklas och få uttryck för sina egenskaper. Vidare är det då viktigt att andra människors 

förutsättningar respekteras. Andra punkten handlar om ett skydd gentemot maktutövning där 

individerna som inbegrips på något sätt kan förhandla om maktens beslut. Giddens punkt tre, 

är att individerna måste få vara med och bestämma under vilka premisser som deras 

förbindelser ingås. Viktigt är även att det i den diskussionen förs åsikter som är förnuftiga och 

ärliga. Den sista och fjärde punkten är att individerna har möjlighet att utvidga sina 

ekonomiska förutsättningar. Här ligger grunden i ett antagande att individer som befrias från 

sina fysiska bördor har störst möjlighet att uppnå sina mål. Dessa fyra punkter kan förenas i 

autonomi det vill säga självbestämmande under översyn. Autonomi avser även förmågan till 

självreflektion och som sagt självbestämmandet. Historiskt sett så var denna autonomi inte 

genomförbar eller utvecklingsbar då förhållandet var starkt bundet till traditioner, 

ägarprivilegier samt rättigheter och skyldigheter. När dessa egenskaper lösts upp blev en 

rörelse mot autonomi möjlig.47

 
Relationer kan ta sig uttryck på många olika sätt. Ett av de mindre smickrande är förekomsten 

av våld inom en relation. Våldet behöver inte alltid vara fysiskt utan kan även vara av verbalt 

eller emotionellt slag. Relationer med våld är mer vanliga inom relationer grundade på sex. 

Det mesta av våldet som utövas kommer enligt Giddens från män riktat mot svagare individer. 

Som grund i ett demokratiskt förhållande är ett förbud mot våld grundläggande. Det går enligt 

ett talesätt att säga att äktenskap är en dålig ersättning för respekt. Att undvika våld av alla de 

slag är ofta svårt i synnerhet då verbalt eller emotionellt, men det är ändock kanske det 

viktigaste i strävan efter jämlikhet. Den grundläggande principen för att lyckas är att 

individerna respekterar den andres åsikter, personlighet och person.48

Autonomi inom- och demokratisering av relationen 
Giddens skriver om demokratisering av förhållandet genom att närma sig en autonomisk 

ståndpunkt. Det vill säga att individerna i ett förhållande har sin egen sfär att utvecklas inom 

och bestämma över under inflytande av någon annan. Demokrati innebär emellertid inte att 

individen har rätt till fri utveckling utan att det också inbegriper en begränsning av makt. Det 

 
47 Giddens sid. 159-160 
48 Ibid. sid. 163 
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ska inte ses som en total begränsning av makten eller auktoriteten utan mer som ett stävjande 

av den. Att bara tala om autonomi som koncept för en relation ger ingenting om det inte finns 

överenskommelser för hur den ska förverkligas. Dessa villkor är i huvudsak att det måste 

finnas en jämlikhet i inflytandet över besluten i relationen. Det måste även finnas ett 

deltagande i relationen där detta får kraft. I sin tur ska detta leda till att öppna diskussioner 

gäller inom relationen då dessa i sig är demokratiska verktyg. En beståndsdel som inte går att 

förbise i en demokratisk relation är ett ömsesidigt förtroende. Detta förtroende bygger på 

öppenhet och ansvar, samt verkar som ett skydd mot dessa två.49

 
Autonomin inom en relation förutsätter vissa specifikationer. Detta gäller då i synnerhet de 

två grundkomponenterna som är rättigheter och skyldigheter. Dessa två måste även vara 

faktiska rättesnören och inte bara teoretiska. Rättigheterna talar i det här fallet om vilka 

fördelar individerna har i relationen och skyldigheterna talar om vilka krav man har gentemot 

varandra.50

 
Giddens menar att möjligheten att få intimitet innehåller ett löfte om demokrati. Grunden till 

detta är det Giddens kallar den rena relationen. Här krävs det ett ramverk grundat på etik för 

en demokratisk personlig ordning, som i sin tur knyter an till en modell för sammanflödande 

kärlek. Dock finns det i alla relationer hinder för att uppnå jämlikhet i förhållandet. I 

synnerhet i heterosexuella relationer finns det mer eller mindre latent liggande hinder. Dessa 

grundar sig i såväl historia och tradition som ekonomi och psykologi. Dock är dessa hinder 

mindre nu än förr och vägen mot demokratiska förhållanden är öppen. Här är då 

autonomiprincipen en viktig komponent. För privatlivet är autonomin ett steg mot ett 

framgångsrikt förverkligande av ett reflexivt seende på den egna personen som i sin tur är en 

förutsättning för att kunna relatera till andra på ett jämlikt sätt. För att uppnå autonomi är det 

viktigt att som individ erkänna att andra individers utveckling av sina förmågor inte utgör 

något hot mot den egna individen. Autonomin som sådan bidrar även till att skapa gränser 

mellan individer, gränser som är nödvändiga för att kunna hantera relationer. Dessa gränser 

kan raderas eller överskridas när tvångsmässighet mellan individer uppstår och skapar ett 

beroende.51

 
Det som Giddens menar är den rena relationens ideal kan sammanfattas med individernas 

medbestämmande i villkoren för sin relation. Detta ger en väsentlig skillnad mellan det 

moderna äktenskapet med demokrati och det traditionella med äktenskap utan krav på kärlek. 
 

49 Giddens sid. 160-161 
50 Ibid. sid. 161 
51 Ibid. sid. 162-163 
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För att kunna utveckla relationen mot demokrati krävs som tidigare nämnts en öppenhet och 

ett samförstånd. Om en individ i förhållandet inte är tydlig eller försöker dölja sina avsikter 

hindrar detta den gemensamma överenskommelsen i förhållandet och hindrar därmed också 

demokratin. Rättigheterna och skyldigheterna är som sagt grundpelarna i relationen och en 

definition av intimitet. Intimitet i sin tur ska inte enbart ses som interaktion mellan parterna 

utan ska även innefatta de rättigheter och skyldigheter som definierar det vardagliga samlivet. 

Uppnåendet av intimitet genom rättigheter och skyldigheter är starkt ur synpunkten på ett 

jämlikt förhållande då dessa bör vara jämna för att parterna ska bli jämlika. Detta illustreras 

kanske bäst genom kvinnans roll och strävan efter jämlikhet. Balansen mellan förpliktelserna i 

förhållandet är även bidragande till att det i relationen inte ska uppstå förtryck från den ena 

parten. Detta ger i sin tur att den ena parten i en demokratisk relation inte kan ha en makt över 

relationen då kommunikationen mellan individerna är jämlik. I den rena relationen är alltså 

rättigheterna och skyldigheterna elementära. Det viktiga är dock att såväl rättigheter som 

skyldigheter inte kan vara konstanta utan möjlighet att omförhandlas.52

 
Att sätta upp regler för relationens rättigheter och skyldigheter är meningslöst om den ena 

parten inte litar på den andra partens omdöme. Förtroende är ett måste då förtroende utan 

ansvar är meningslöst och ansvar utan förtroende är en omöjlighet. Ett ansvar utan förtroende 

skulle innebära att den ena parten hela tiden skulle undersöka och granska den andra partens 

motiv och kunnande. Förtroende mellan individerna är alltså existentiellt viktigt för att 

rättigheter och skyldigheter ska kunna upprättas och bibehållas. Erkännandet av pålitlighet är i 

sin tur ett erkännande av personens integritet som i sin tur är en nödvändighet inom 

demokratiska och autonoma förhållanden. I jämlikheten kan dock integriteten medföra 

godtagbara anledningar eller skäl för de handlingar som utförs och kan beröra den andra 

partens liv.53

 
Utvecklingen av relationen och äktenskapet har lett till förändrade innebörder i de båda. 

Giddens menar att äktenskapet i sig har förändrats från att ha varit en definition av trohet till 

att bli ett tecken på det samma. Här närmar sig äktenskapet den rena relationen har enligt 

Giddens ett rullande kontrakt som innefattar såväl rättigheter som skyldigheter och kan 

hänvisas till av endera parten i situationer då förtryck eller icke sanktionerad makt uppstår.54

 
Enligt de resonemang som har förts i det här kapitlet finns det en grund lagd till en analys av 

det material som följer. De olika delarna i kapitlet har gett ett flertal olika vinklar att betrakta 
 

52 Giddens sid. 163-164 
53 Ibid. sid. 164 
54 Ibid. sid. 165 
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och analysera materialet ifrån. Vinklarna som kan antas utifrån det teoretiska materialet 

bygger på intertextualitet, kommunikation, romantiska historier och teorin om relationens 

sammansättning och utveckling. Genom dessa olika vinklar skapas det sedan i analysen några 

teman under vilka en analys är möjlig. Temana har alltså växt fram från de teoretiska 

aspekterna där intertextualitet och romantiska historier står för en del och de relationella 

komponenterna för två andra. 
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Material 
Materialet presenteras i form av ett antal sekvenser från varje film. Dessa sekvenser har 

kriteriet att de ska inbegripa de två karaktärernas relation på ett eller annat vis. Det kan då 

handla om att de båda agerar och umgås i sekvensen eller att en av karaktärerna tänker på 

eller talar om den andra karaktären antingen ensam eller med en annan karaktär i filmen. Det 

kommer inte att återges några repliker utan handlingen i sekvenserna kommer att 

sammanfattas kort. För varje films presentation kommer först en kort sammanfattning av 

filmen som helhet, sedan en kort presentation av karaktärerna och därefter de relevanta 

sekvenserna. 

Adam och Eva 
Adam och Eva har varit gifta i fyra år. Adam arbetar i en fotoaffär och Eva arbetar som 

arkitekt/ingenjör. Deras äktenskap har blivit slentrian och förutsägbart. Adam träffar på sin 

brors barnflicka och de inleder en affär. Affären uppdagas så småningom och Adam och Eva 

separerar. Adam går inte att känna igen och är förkrossad över sitt misstag. Eva blir 

tillsammans med Adams gamle kompis Åke som är ståuppkomiker. Adam bor nu hos sin vän 

Tove och försöker att vinna tillbaka Eva med alla tänkbara medel. Kampen om att vinna 

tillbaka Eva från den hippa Åke fortgår ända till Åkes och Evas tänkta bröllop. 

 

Adam är trettiotvå år och verkar trots relationens stagnation inte vilja ta några större steg för 

att ändra den. Han är rädd för att fastna på en plats och inte kunna vara den han vill. Adam 

verkar vara osäker på vad han egentligen vill. Eva vill också förändra relationen genom att 

skaffa barn och flytta till ett hus. Hon är fyra år yngre än Adam och kommer från Gotland. 

Evas temperament är enligt Adam riktigt hett även om hon i övrigt verkar lugn. 

 
Inledningen till filmen är hämtad som ur den bästa kärleksromanen där Adam som brandman 

bär Eva ut ur ett brinnande hus. Tjänsten som brandman var och är inte Adams riktiga 

sysselsättning utan var samhällstjänst för ett ringa brott. Efter den hjälteartade inledningen så 

förflyttas handlingen fyra år framåt till frukostbordet en vanlig morgon. Här sitter Adam och 

äter frukost samtidigt som Eva stiger upp. Genom Adams tankar påvisas en rutin i 

förhållandet då han förutsäger alla Evas handlingar. Uppenbarligen ogillar Adam det 

rutinmässiga i förhållandet och önskar att Eva kunde göra något oväntat. De konverserar om 

ifall de ska skaffa barn men det vill inte Adam som inte vill ta så stora steg och bli en 

”Svensson”. Lite senare en kväll ligger de i sängen och Eva läser medan Adam tittar i taket. 

Genom kodade ord som verkar vardagliga så försöker Adam få till stånd ett samlag. Eva som 
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först är negativ går till slut med på det om de kör utan kondom. Kompromissartat köper de en 

ny säng som substitut för de övriga förändringarna de funderat på. 

 
På midsommaraftonen är de på fest i en stuga. Framåt nattkröken så är Adam ute och går med 

Jackie, hans brors barnflicka och de funderar på att bada. Adam håller precis på att klä av sig 

när han på avstånd hör och ser Eva bada näck tillsammans med ett par andra. Han skriker då 

åt henne att gå upp. Väl uppe så går de genom skogen vägen tillbaka till festen. Något upprörd 

skäller han lite på hennes ”onödiga” upptåg medan Eva som är full tyckte det var riktigt kul. 

Ett tag senare är de och kollar på ett hus. Eva tycker att det verkar helt perfekt för en 

barnfamilj medan Adam skeptiskt tittar runt och försöker finna fel. Helt plötsligt står Adam i 

köket och framför honom spelas hans mardrömsbild av en riktigt idyllisk familj upp. Eva 

arbetar med byggandet av Öresundsbron och är borta på tjänsteresa. Under den här tiden råkar 

Adam göra ett snedsteg och vara otrogen med barnflickan Jackie dock utan att ha sex. 

 

När så Eva kommer hem från resan så sitter Adam uppklädd och väntar på henne med en 

present. Han har även städat något som Eva märker. Adam frågar nu hur resan varit och Eva 

avslöjar att hon blivit erbjuden arbete i Köpenhamn jättekul tycker Adam men Eva är mer 

tveksam. Adam ger så Eva presenten varpå hon undrar vad som hänt. Det har dock inte hänt 

något utan det är deras bröllopsdag som hon glömt. En tid senare så åker de för att kolla på 

huset igen. Mäklaren dör nu under visningen och Adam får ett annat perspektiv på livet. Han 

bestämmer sig för att mer leva som han vill nu och inleder en hemlig affär med Jackie. Denna 

affär påverkar även förhållandet med Eva då hon tycker att det verkar som att han åter är 

nyförälskad i henne. 

 
Efter en situation där Adam och Jackie nästan träffar Eva ute så får Adam för sig att hon 

kommit på dem. Han gömmer då alla knivar och porslinet i lägenheten så att hon inte ska 

förstöra dem eller kasta dem på honom. När hon kommer hem så har hon trots allt inte fått 

reda på nåt. De börjar så tala om jobberbjudandet Eva fått och Adam lyckas övertala henne att 

ta det. Så kommer då julen som ska firas hos Evas föräldrar. Adam förefaller inte vara 

överförtjust i hennes familj. Under julaftonen så ska Evas far tala allvar med Adam och han 

blir nervös, dock i onödan då det visar sig att fadern tycker sig kunna lita på Adam och ger 

honom förtroendeuppdraget att vara tomte. Nyombytt till tomte ringer Adam Jackie i smyg 

vilket Eva råkar höra då hon lyfter luren. När Adam sedan kommer in som tomte och ska 

börja julklappsutdelningen avslöjar Eva det inför hela familjen. Adam blir nu även utslängd 

och får en sprucken läpp på köpet. 
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Nu tvingas Adam att flytta in hos sin bästa kompis. Här inser han nu hur korkad han har varit 

genom otroheten. Nu inser han hur mycket han verkligen älskar Eva. Insikten om detta gör 

honom nästan besatt och under ett antal dagar verkar han inte tala om annat. På en nyårsfest 

får så Adam höra att Eva har hittat en annan. Det är dock inte vilken annan man som helst 

utan en av Adams gamla kompisar, Åke. Detta tar Adam mycket hårt och han försöker även 

att ta livet av sig med en nyårsraket. Eva å sin sida lever ganska gott med Åke i Köpenhamn. 

Hon berättar bland annat om hur hon och Adam hade det tillsammans och även om deras 

sexliv och Adams förmåga. 

 
En dag så ringer Adam Eva då han befinner sig i Köpenhamn. De bestämmer att de ska träffas 

och skriva under skilsmässopappren. Adams plan är dock inte att skriva under pappren utan 

att vinna tillbaka Eva något hon inte har en tanke på. Påskriften sitter dock till slut på pappret 

och Eva går därifrån samtidigt som Adam desperat springer skrikande efter. En ganska lång 

period följer nu utan att de träffas eller hör om varandra men så en dag träffas de helt 

oförhappandes på varandra. Eva och Åke har nu flyttat till Sverige och Adam får fribiljetter 

till Åkes standupshow. På minglet efter showen träffas de igen och pratar om vad de gjort sen 

de sist sågs. Efter ett tag så åker de sedan till huset som de två tänkte köpa men som nu Eva 

och Åke har köpt. Efter en kram så leder det nästan till en kyss men de avbryts precis innan av 

en hemkommande Åke. Nu får Adam även reda på att Åke och Eva ska gifta sig vilket 

försätter honom i ett nästan apatiskt tillstånd. 

 
Ännu ett tag utan att de ses följer och de träffas inte igen förens på Evas möhippa. Efter en för 

mycket alkohol så hamnar de två så i säng med varandra. Utan att riktigt veta vad de ska säga 

lämnar de varandra utan någon riktig kommentar. Ungefär åtta-nio månader går innan de åter 

ses igen. Adam ser den nu gravida Eva genom en affärs fönster och går in. Nu pratar de om 

vad som har hänt och Eva berättar att hon skiljt sig. De lämnar affären och ska egentligen åt 

varsitt håll men Adam följer henne och de förenas i en kyss. 

Hans och Hennes 
Johan och Anna-Karin lever i ett förhållande som de båda trivs i. Johan arbetar på sin fars 

gård och Anna-Karin arbetar som fritidspedagog. De stretar på mot livets alla vedermödor och 

kämpar med att få barn. Johan får ett erbjudande från sin far om att ta över gården, men vet 

inte riktigt om han vill. Kämpandet med att få barn får en drastisk vändning då de får reda på 

att Johans spermier inte är av tillräckligt bra kvalitet. Här slås deras tidigare mer eller mindre 

idylliska förhållande sakta sönder innan de efter ett bråk bryter upp. Båda inser de att de 
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älskar varandra, men vill eller kan inte förmå sig att ändra på situationen innan Johan slutligen 

växer upp. 

 

Karaktären Johan är tjugoåtta år och uppvuxen på faderns gård där han även arbetar. Han är 

vad som skulle kunna kallas för en småstadsraggare inte menat i charmörsrollen utan mer 

bilälskarrollen. Karaktären är velig och har svårt för att bestämma sig och har lätt för att bli 

irriterad. Anna-Karin arbetar på ett dagis och har flyttat till orten från Stockholm för Johans 

skull. Dock är hon inte ursprungligen från Stockholm utan från närområdet. Hon ser sliten ut 

men har en positiv inställning till livet. 

 

I filmens inledning lämnar Anna-Karin sitt jobb och cyklar hem. Väl framme finner hon 

Johan mekandes under sin bil varpå hon drar fram honom och säger att de ska på Johans fars 

kalas. Anna-Karin lägger även märke till att Johan inte klippt gräset som han lovat. 

Konversationen som följer nu rör vardagssysslor och vad som ska och inte ska göras. Under 

konversationen byter Anna-Karin kläder inför kalaset, samtidigt som Johan dricker juice 

direkt ur paketet. Under klädbytet ber Anna-Karin Johan om råd inför valet mellan två 

klänningar. 

 
Efter klädbytet går Anna-Karin in på toaletten för att uträtta sina behov och stänger dörren. 

Johan forcerar nu in dörren då han måste duscha. När Johan duschar och Anna-Karin 

fortfarande sitter på toalettstolen friar hon till honom. Johan undrar givetvis om Anna-Karin 

är seriös i sin fråga då platsen och tiden är lite suspekt, men det är hon och Johan svarar ja. Ett 

lyckorus följer nu och glädjen är påtaglig på vägen mot kalaset. 

 

Framme hos Johans pappa, Henrik så äter de födelsedagsmiddag. Här blir det påtagligt att 

Anna-Karin och Henrik har en god kontakt och likartad humor. Johan och Anna-Karin 

berättar nu att de har något roligt att avslöja varpå Henrik tror att de ska ha barn och börjar 

raljera om det då han inte trodde att det skulle vara möjligt för dem att få det. En lättare 

irritation infinner sig nu hos Johan och Anna-Karin som avslöjar att det är giftermål de har 

planerat. En mättad glädje inför giftermålet firas med en skål. Efter att ha lämnat Henrik och 

kommit hem dröjer de sig kvar i bilen en stund. Nu börjar de diskutera varför de inte har 

lyckats få barn trots att de försöker. Diskussionen rör sig om olika möjliga anledningar och 

stannar på könssjukdomar, varpå ett av Johans gamla förhållanden kommer på tal vilket leder 

till ett mindre gräl. De bestämmer sig dock för att undersöka saken på sjukhuset. 
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Framme på sjukhuset så ska Anna-Karin undersökas av en gynekolog varpå Johan undrar om 

det är en kvinna och får en dömande blick av Anna-Karin. I en korridor så träffar de en bekant 

varpå Johan ljuger om anledningen till deras besök då han inte vill basunera ut problemet. 

Efter undersökningen samtalar de med doktorn som även vill ha ett spermaprov från Johan 

som blir förbluffad. Under samtalet ställer även doktorn andra frågor till vilka Johan och 

Anna-Karin har olika syn på om man ska tala om. Efter sjukhusbesöket skjutsar Johan Anna-

Karin till jobbet och kommer själv för sent till sitt på faderns gård. Under arbetet får nu Johan 

erbjudandet av sin far att ta över gården. Efter jobbet tvättar Johan sin bil med stor omsorg 

samtidigt som han och en kompis samtalar om livet och framtiden. 

 

Åter hos doktorn får de reda på att Johans spermier inte är av särskilt god kvalitet, vilket i sin 

tur innebär att de inte kan får barn på naturlig väg tillsammans. Johan vill inte kännas vid 

detta och har svårt att förlika sig med det om han ens skulle vilja. Doktorn talar då om andra 

möjliga alternativ men Johan vill absolut inte ha någon annans unge. De får då reda på att 

man kan pröva provrörsbefruktning men att detta kostar en ansenlig summa vilket de inte har 

råd till i synnerhet inte som Anna-Karin nu är uppsagd. Nu skaffar Johan en hund som 

substitut för deras barnlöshet. 

 
En kväll ligger de så i sängen och talar om framtiden. Johan berättar att han funderar på att 

återuppliva sitt gamla band. Anna-Karin ser att Johan har sina gamla Y-frontskalsonger på sig 

vilka hon hatar. Efter en kortare tystnad kommer så samtalet in på provrörsbefruktning och 

Anna-Karin har frågat sin mamma om hon kan låna dem pengar vilket leder till irritation hos 

Johan då hon avslöjat deras problem för henne. 

 

På arbetet sitter Anna-Karin och pratar med en kamrat under en rast, varpå kamraten tycker 

att Anna-Karin är dum som är tillsammans med Johan, men hon bedyrar honom sin kärlek. 

Ungefär samtidigt sitter Johan på krogen och pratar med sin kompis om oförmågan att få 

barn. Även nu är Johan jättenegativ till de alternativ som finns förutom provrörsbefruktning, 

vilket leder honom till en idé. Full åker han hem och väcker Anna-Karin som ligger och 

sover. För den sömndruckna Anna-Karin berättar han nu sin idé om att hans pappa kan donera 

sperma då blir barnet nästan som Johan själv. Anna-Karin tycker idén är helt bisarr och 

vägrar, men Johan ger sig inte. Dagen efter så frågar han sin far om det skulle kunna vara 

möjligt att lösa det så men han vill inte. Detta leder till att Johan blir jättearg och de två 

hamnar i ett riktigt gräl som slutar med att Johan säger upp sig. 
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Trots de dåliga förutsättningarna med Johans spermier bestämmer de sig för att försöka med 

en provrörsbefruktning. De tar båda varsitt extrajobb och säljer grejor bland annat Anna-

Karins dator för att få råd med en insemination. När så dagen är kommer och betalningen ska 

ske har de inte fått ihop tillräckligt med pengar men Johan vägrar sälja sin älskade bil trots att 

Anna-Karin fick ge upp sin dator. För att rädda situationen tar då Johan av de pengar han för 

ett tag sedan fick av sin far för att köpa en ny ko. Ett tag efter provrörsbefruktningen kommer 

så resultatet, vilket blev negativt. Johan får nu ett raseriutbrott och skäller ut Anna-Karin för 

att hon är tillsammans med en sådan förlorare som han. Anna-Karin blir då mycket ledsen och 

gråter ut hos Johans pappa. Fadern tänker nu om och tänker att det kanske inte är så farligt att 

donera sperma ändå vilket han gör och ger till Anna-Karin, som genom att injicera det med en 

spruta blir gravid. Samtidigt som Anna-Karin är hos Johans pappa sitter Johan själv och gråter 

ut hos sin kompis. Johan inser nu hur dum han har varit och bestämmer sig för att blidka 

Anna-Karin. Morgonen efter så överraskar han henne med en rejäl frukost och gräsklippning. 

 

Nu märker Anna-Karin att hon blivit gravid. Hon berättar nu för Johan hur det har gått till, det 

vill säga att hon frågat hans far om sperma och på så sätt blivit gravid. Johan blir nu alldeles 

ursinnig och råkar i bråket som uppstår slå till Anna-Karin. Nu lämnar hon honom och 

bestämmer sig även för att göra abort. De är nu ensamma på varsina håll, Johan i huset och 

Anna-Karin hos sina föräldrar. 

 
Under en dag när Johan ligger och funderar kommer han till insikten att hans far inte är hans 

far. Han konfronterar nu sin far med de slutsatser han har dragit och får det bekräftat. Hans far 

har dock aldrig sett det som ett problem då han alltid har ansett att Johan är hans son. Detta 

leder till att Johans värld nu ställs om ända och han omvärderar hela sitt liv. I samma stund får 

han även reda på att fadern har skrivit över gården på honom. Johan bestämmer sig nu för att 

han ska satsa på gården och investera i den, han växer och blir mer vuxen. I samma veva byter 

han även bort sin älskade bil mot en ko och en gammal skraltig bil. Dessutom så köper han 

även tillbaka Anna-Karins dator. Johan som hela tiden har förstått hur mycket han älskar 

Anna-Karin bestämmer sig nu för att vinna henne tillbaka på riktigt. Han åker till hennes 

föräldrar för att lämna datorn och lite andra saker. När han träffar Anna-Karin så berättar han 

även att han bokat en resa för adoption men att man måste vara två vilket leder till att hon åter 

faller för honom. 
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Som man bäddar… 
Jonas och Emma har precis fått barn. Jonas jobbar som taxichaufför och Emma är 

väderpresentatör på tv. Emma inleder barnledigheten innan Jonas lovar att ta över. Detta blir 

ett misstag för Jonas då firman han jobbar för håller på att gå i konkurs och detta ger stora 

påfrestningar på såväl Jonas och Emmas förhållande som relationen med kompisarna på 

firman. Jonas lyckas med lite hjälp av en nyvunnen vän att lösa situationen och jobba under 

dagarna med barnet i bilen eller hos vännen tills allt en dag förändras genom en olycka. 

 

Jonas och Emma är jämnåriga med åldern placerad strax under trettio. Jonas är en person som 

försöker vara alla till lags och alltid ställa upp vilket ger honom problem när han måste vara 

pappaledig. Emma är något mer dominant och pratar gärna till punkt innan Jonas hinner 

komma med invändningar. Hon är lite av en karriärkvinna med ambivalent tro på Jonas 

kunskaper som hemmavarande pappa. 

 

Den första sekvensen i filmen visar hur Emma och Jonas först träffades. Det var vid en 

konsert med Jonas band och tillika chaufförskolleger. Emma befann sig på lokalen och 

kontakt uppstod, en kontakt som senare under kvällen ledde fram till en sexuell förbindelse. 

Den efterföljande sekvensen visar på att det sex de hade efter konserten bar frukt i form av en 

graviditet, och de har även flyttat ihop. Jonas står nu och tapetserar det som ska bli barnets 

rum. Emma kommer upp för trappen och ger honom beröm. Samtalet glider in på vilket namn 

som barnet ska ha och ungefär samtidigt så går vattnet för Emma. 

 
I all hast skyndar de sig iväg till sjukhuset där de får ett provisoriskt rum i en skrubb. Emma 

är tydligt smärtad av värkar och Jonas försöker göra allt för att Emma ska få det bra. Till slut 

så föds i alla fall barnet och ett tag efter ligger Jonas och sover samtidigt som Emma 

bestämmer sig för vilket namn hon tycker barnet ska ha. Hemkomna från BB igen följer ett 

par scener som bäst beskrivs som familjelycka för den nyblivna familjen. 

 

På Jonas jobb firar han och kollegerna barnets födelse. Jonas kommer hem med lite väl 

mycket rusdryck i blodet och staplar in i sovrummet där Emma ligger med barnet i sin famn. 

Detta utrycker Jonas som ”- Fyfan vad vackert!”. Väl insomnade så väcks de av barnets skrik 

under natten. Barnet förefaller ha stora problem med att sova utan att vakna vilket leder till 

gnabb mellan Jonas och Emma. 
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När det så är dags för dopet så har Emma och Jonas fortfarande inte enats om vilket namn 

barnet ska bära. Under diskussionen i kyrkan så kollapsar Emma utmattad av sin 

mammaledighet. På sjukhuset så informerar läkaren Jonas om situationen och att Emma 

behöver ett miljöombyte för att åter komma i fas. Jonas och Emma sitter nu och pratar på 

sjukhuset om Emmas hälsa och hon berättar att hon vill börja jobba igen för att få ny energi 

och en ny miljö kring sig. Jonas som egentligen inte kan vara ledig på grund av taxifirmans 

utsatta ekonomiska läge och bristen på personal går med på att vara ledig men kan inte berätta 

det för firman utan ljuger och säger sig vara sjuk. Hemma i sängen försöker Johan berätta för 

Emma att han egentligen inte kan vara pappaledig men Emma misstolkar det och bryter 

konversationen med sin tro på att det ska gå bra. Så på den första dagen av Jonas 

pappaledighet/sjukskrivning så instruerar Emma Jonas om precis allt för att han ska klara av 

att vara hemma med barnet innan hon går till jobbet. 

 
En stund in på dagen så kommer både Emmas och Jonas mödrar på besök. De börjar med en 

gång att tjata dels på varandra och dels på Jonas om hur barnet ska skötas och att han inte kan 

det. Jonas klarar inte av situationen utan tar barnet och rymmer. Senare en kväll har han och 

Emma en mysmiddag med levande ljus och vin. Samtalet kretsar kring Emmas tidigare 

ledighet och Jonas nuvarande. Jonas försöker än en gång antyda att han inte kan vara ledig 

men Emma lyssnar inte utan avslöjar att hon tycker det känns så bra att han kan vara hemma. 

Jonas som ser märkbart trött ut visar inte heller någon större entusiasm inför Emmas förslag 

att lägga sig lite tidigare men att då inte sova. Trots att han kanske inte orkar så har de sex 

men Jonas har lite svårt att koncentrera sig då barnet börjar skrika. 

 
Nu har det gått ett tag sen Jonas sjukskrev sig från jobbet och problemen på firman börjar bli 

stora, Jonas känner att han måste tillbaka. Tyvärr för Jonas del så kan han inte säga rakt ut till 

Emma att han egentligen måste jobba och inte blir det lättare när hon uttrycker sin glädje för 

att han är hemma. Jonas löser nu detta genom att jobba på natten, att ha med barnet i bilen och 

att en nyfunnen kompis kör någon gång ibland, dock alltid utan Emmas vetskap. Så en dag 

när Emma kommer hem från jobbet har barnet tidigare under dagen lärt sig att gå vilket Jonas 

vill visa upp. När barnet inte omedelbart ställer sig upp tror inte Emma på att barnet kan gå 

och lyfter upp det trots Jonas protester. 

 

En dag när Jonas varit hemma hela dagen och kompisen kunnat köra så har han hunnit 

tapetsera klart hela barnets rum. När Emma så kommit hem överraskar han henne med detta 

genom att leda henne dit med förhållna ögon. När rummet nu är klart så prövar de en ny 

metod för att få barnet att sova hela natten och dessutom i sitt eget rum. Helgen har kommit 
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och Emma är ledig från jobbet, Jonas fortsätter sitt hemmafixande med att snickra på en altan 

varpå Emma kommer ut med fika och förhållandet verkar spira. 

 
En dag tvingas så Jonas att ta med barnet i bilen igen när han ska jobba. Stressad av att se sin 

svärmor komma ropandes på taxi svänger han ut i gatan och blir påkörd. Nu blir alla arga på 

Jonas. Emma kommer dit och tar barnet till sjukhus. Jonas blir ensam kvar vid platsen utan 

någons sympati. På sjukhuset så får Emma reda på att barnet är okej samtidigt som Jonas 

kommer dit. Direkt blir han avvisad och Emma lämnar honom och tar barnet med sig. Ensam 

i huset ser Jonas på tv där Emma nu presenterar vädret, i ren ilska kastar han så ut teven. 

 

Efter lite samråd med sin kompis bestämmer han sig för att vara pappaledig på riktigt. Han 

åker således till sitt jobb för att be om pappaledighet när det är fixat åker Jonas vidare till 

Emmas jobb där han berättar om det men möts av en viss kyla. Dock informerar han om det 

planerade kalaset som ska hållas för barnets ettårsdag, men Emma vet inte om hon ska 

komma. Så kommer dagen då kalaset ska hållas och det hinner även börja och gå en stund av 

det innan Jonas bestämmer sig för att hämta sitt barn. Jonas stormar nu in i en sändning där 

han dels hämtar sitt barn och dels deklarerar sin kärlek till Emma. Jonas vinner så tillbaka 

Emmas hjärta och de åker till kalaset. 
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Analys 
Analysen kommer att genomföras i ett par steg. Som ett första steg kommer filmens 

dramaturgiska komponenter och romantiska ideal att förklaras. Det andra steget är att utifrån 

filmernas handling redogöra för ett par teman som är hämtade ur Giddens, Intimitetens 

omvandling. Dessa teman är; respekt - förtroende samt demokrati - förhandling. Dessa teman 

ligger alltså till grund för hur varje films empiri är uppbyggd. Som ett avslutande steg följer 

en mer spekulativ jämförande analys mellan delar från filmernas delanalyser och för 

handlingar som går igen i filmerna. Här kommer det även att tas upp generella och liknande 

filmiska drag mellan filmerna. 

Delanalys Adam och Eva 

Dramaturgiska komponenter  
Generellt så är filmen uppbyggd mot två mål. Det första målet är uppbrottet mellan Adam och 

Eva och det andra deras försoning. Mellan dessa två mål finns det små toppar och dalar. 

Förutom den redan givna intertextuella verklighetskopplingen är det inte mycket som är 

ämnat att anspela på stereotypa bilder kring Adam och Evas relation. De stora intertextuella 

kopplingarna ligger främst i avsaknaden av barn och steget det skulle innebära, samt Adams 

potentiella ålderskris då han träffar Jackie. Som ett ungt par boendes i en storstad är de inte på 

något sätt unika, heller inte genom deras önskan att få barn och oviljan mot detsamma. Här 

känns det som att båda sidorna visas upp, huvudrollerna står för varsin sida och ger de 

intertextuella referenserna till stereotypens bild. Skådespelarna gav vid tiden för filmens 

produktion inte några större intertextuella referenser kopplat till roller de tidigare spelat. 

Josefin Nilsson55  som spelar Eva hade innan Adam och Eva inte figurerat i någon film utan 

hade sitt ursprung i musiken. I och med detta var hon helt formbar och publiken kunde inte 

koppla något intertextuellt till henne. Björn Kjellman56  hade figurerat i några produktioner 

innan dock inte som någon framstående karaktär eller med karaktärer som liknade varandra. 

Även Kjellman var alltså relativt okänd och gav inte heller några större intertextuella 

referenser som kunde påverka publiken. Genom karaktärerna har publiken egentligen inte fått 

tillräckligt med förkunskaper om vilka de är då det inte finns några direkta intertextuella 

kopplingar.57  

 

 
55 http://193.10.144.135/(ef2akl552lrpkf45uwbpkmed)/Person.aspx?Id=227358 
56 http://193.10.144.135/Movie/(4hxywj22hpcapo551ntsll55)/Person.aspx?id=169623 
57 Lothe sid. 76 
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Adam och Eva är bitvis något som känns som en mycket utstuderad romantisk historia. Ett 

drag som är typiskt och mycket omtyckt i romantiska historier är när kvinnan vinner över 

mannen. Detta är något som kan sägas hända i Adam och Eva bara något bakvänt. Det hela 

händer när Adam har bedragit Eva och hon har lämnat honom. Då inser Adam att det trots allt 

var henne han ville ha, men då är Eva inte intresserad av honom längre. Det blir alltså en 

seger men samtidigt en seger utan nytta.58 Precis som det ska vara i en romantisk historia 

finns det en konflikt inbyggd. I det här fallet är det den klassiska otroheten som får ställa upp. 

Förutom otroheten i sig ger det även en möjlighet att ge rivaler till huvudkaraktärerna. Precis 

som en idealromantisk historia önskar sig så är också dessa rivaler suspekta och lite udda. 

Detta är ämnat för att ge publiken sympati med huvudkaraktärerna.59 Åter till otroheten så har 

den alltså funktionen som en konflikt med uppdraget att sära på huvudkaraktärerna. Här är det 

dock något som blir intressant då Eva egentligen blir illa behandlad under otroheten. 

Visserligen blir Adam mer kärleksfull genom otroheten men det är trots allt Eva som är den 

stora förloraren. Enligt Radway så är detta en komponent som inte är särskilt önskvärd.60 

Slutligen är en applikation av de händelser som Radway menar är ideala i en romantisk 

historia bra.61 Här finns det likheter på i princip varje punkt vilket i sådana fall skulle göra 

Adam och Eva till en ideal romantisk historia. Adams identitet bryts ner, Eva bemöter honom 

med kyla, de har separerat, Adam försöker vinna Eva åter och slutligen det viktigaste av allt 

de återförenas lyckligt och kan börja om på nytt. Med detta klargjort står det att finna att 

filmen inte helt överensstämmer med allt Radway menar är viktigt för att vara en romance. 

Dock bör den ändå betraktas som en sådan då antalet beröringspunkter är tillräckligt för att ge 

filmen en tillräcklig romantisk grund om än kanske med lite mer moderna tvistar än Radways. 

Respekt - Förtroende 
Adam och Evas förhållande vacklar stort i respekten för varandra. Adam sitter vid bordet i 

köket och äter frukost. Eva har precis vaknat och kliver upp. Trött går hon ut i köket och gör i 

ordning sin frukost. Vid bordet slår hon sedan av radion som Adam precis satt på. I nästa 

stund tänder Adam en cigarett vilket hon direkt opponerar sig på. Här uppstår alltså direkt en 

situation där respekten försvinner och den personliga sfären sätts åt sidan. Eva slår alltså av 

radion utan att ens fråga Adam om det är okej. Hon utövar här alltså en direkt makt och 

åsidosätter Adams eventuella åsikter. Hade Eva istället genom en förhandling där de 

tillsammans kom fram till att radion skulle vara avslagen fått sin vilja igenom hade respekten 

kunnat upprätthållas. Det framgår i och för sig inte huruvida de i ett tidigare skede kan ha 
 

58 Radway sid. 54 
59 Ibid. sid. 128 och 131 
60 Ibid. sid. 65 och 81 
61 Ibid. sid. 134 
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kommit fram till att radion ska vara avstängd och att det istället är Adam som har brustit i 

respekten. Om så är fallet är det ändå samma slutsats som kan dras fast åt andra hållet då. 

Slutsatsen blir i alla fall då att en av de mest grundläggande komponenterna för ett jämlikt och 

respekterande levnadssätt har blivit åsidosatt. Att på detta sätt åsidosätta en eller flera 

funktioner i ett förhållande ger signaler om att man inte respekterar den andre personens frihet 

och utveckling inom vad som skulle kunna vara en demokratisk och jämställd relation.62

 
En annan situation där respekten och förtroendet kan ifrågasättas är scenen där Eva badar 

naken. Det börjar med att Adam är ute och går med sin brors barnflicka, Jackie. När de 

kommer ner till vattnet börjar Adam inse att situationen kanske inte är den bästa, men när 

Jackie frågar om de ska bada kan han inte säga nej. Jackie får fort av sig kläderna men Adam 

är lite långsammare. När han så står med skärpet uppknäppt hör han röster lite längre bort och 

går upp på en höjd. Han känner igen Evas röst och ropar ”- Vafan håller du på med? Kom upp 

för fan!”. Eva simmar obekymrat mot honom och replikerar ”- Kom igen, det är jätteskönt.” 

nu inser Adam att Eva är naken och tycker inte att hon är klok. På något vis lyckas han i alla 

fall få upp Eva. I sekvensen direkt därefter så går de genom skogen och Adam är upprörd 

medan Eva lite småfull skrattar. Adam säger irriterat ”- Bada näck med en massa okända 

snubbar, fan va onödigt.” till svar får han ett skratt och ”- Men snälle älskling, Palle och Tove, 

nu är du typiskt sur.”. Adam tyckte själv inte alls att han är sur och snubblar över en gren 

innan Eva fortfarande skrattande ber om förlåt och de kramar varandra. Detta är en intressant 

situation där Adam till att börja med tänker göra en sak med ångrar sig sedan och blir arg på 

Eva för samma sak. Det är intressant att tänka på ifall Adam i det här fallet känner förtroende 

att han inte kommer göra något med Jackie medan han inte är säker på ifall Eva kommer att 

göra något med dem hon badar. Vidare förefaller det som att det finns en obestämdhet i de 

regler som de satt upp för sitt förhållande. Rättigheterna och skyldigheterna är med andra ord 

inte tillräckligt definierade för att de ska kunna veta om det är tillåtet att agera på det sätt de 

gör. Dock kan det vara så att det finns regler som är uppsatta gällande situationer som denna 

men att de nu blir åsidosatta på grund av brist på respekt för dem. Det intressanta i situationen 

i sådana fall är om Adam brister i sin respekt, för det är klart att Eva gör det då hon genomför 

badet. Adam tvekar trots allt men tänkte från början att genomföra badet. Brottet mot de 

eventuellt överenskomna reglerna eller bristen på överenskomna regler leder uppenbarligen 

till komplikationer som märks vid promenaden genom skogen. Som sagt finns alltså två 

scenarion här som båda uppenbarligen har lett till komplikationer. Det första scenariot är 

alltså en oklarhet i reglerna för förhållandet. Med oklara regler blir även skyldigheterna och 
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rättigheterna oklara och situationen svår.63 Hade det funnits en klarhet i vad som gällt i den 

aktuella situationen hade Eva kanske vetat att hon hade en skyldighet som var tvungen att 

uppfyllas för att hon ska få denna rättighet. Det andra scenariot är ett ännu större problem om 

det är det som är sant då förhållandet i sådana fall lider av respektlöshet från i synnerhet ena 

sidan. Bristen på respekt för det gemensamt överenskomna är ingen god förutsättning för en 

demokratisk relation och här ger då ena parten en indikation på att det inte är viktigt för 

denne.64

 
Det största exemplet på en bristande respekt är Adams otrohet. Här har Adam alltså ett 

förhållande med en annan kvinna under en längre tid utan att avslöja det för Eva. Adams 

beteende är alltså helt förkastligt som exempel på ett bra beteende i en relation. Han 

undanhåller information och intentioner för Eva hela tiden vilket inte är ett bra sätt att agera i 

en relation där öppenhet är att eftersträva.65 Dock kan det finnas om inte ett försvar för 

Adams beteende så i alla fall en förklaring. Relationen han har med Jackie skulle kunna vara 

en av Giddens kallad sökromans. Det skulle i sådana fall innebära att han genom att 

experimentera med att ha ett förhållande med Jackie ser om hon är hans livs stora kärlek. På 

samma gång som han undersöker det får han även svaret på vad han känner för Eva om än i 

filmen alldeles för sent. Dock ska det sägas att situationen Adam befinner sig i inte riktigt 

kännetecknar utgångspunkten för vanliga sökromanser och därmed kan det finnas en tvekan i 

att betrakta den som det.66 Det finns även en helt annan aspekt som kan vara värd att beakta 

gällande otroheten. Historiskt sett så var mannens sexuella affärer mer eller mindre 

accepterade och kunde även ses som ett tecken på frihet och makt. Så genom sin affär med 

Jackie skulle Adam alltså kunna nå en helt annan status och få en helt annan självkänsla.67

 
För att fortsätta på spåret med Adams otrohet så aktualiserar det förtroendets roll i relationen. 

För det första så kan det sägas att Adam har brutit förtroendet som fanns inom relationen och 

för det andra har han brutit förtroendet för framtiden. Innan otroheten fanns det inom deras 

förhållande ett förtroende som byggde på en ömsesidig tro på den andres medhjälp till 

upprätthållandet av deras tvåsamhet. Efter Adams affär bröts det förtroendet från Evas sida då 

Adam uppenbarligen missbrukat det ansvar han haft över sin del av den delen i relationen. Nu 

är det inte sagt att ett missbrukat eller förstört förtroende inte kan återuppbyggas eller 

repareras, men i det här fallet blev det alltså inte så, i alla fall inte direkt. Om det nu istället 

 
63 Giddens sid. 161 
64 Ibid. sid. 163-164 
65 Ibid. sid. 163-164 
66 Ibid. sid. 52 
67 Ibid. sid. 42-43 
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hade blivit så att de hade fortsatt relationen kunde det ha satt både Adam och Eva i en hopplös 

situation. Det kunde ha blivit så att Adam hade fått tillbaka samma ansvar men att Eva nu inte 

litade på hans uppfyllande av ansvaret och därmed kontrollerade om han klarade det. En 

sådan situation hade blivit ohållbar och försatt dem båda i ett omöjligt och meningslöst läge.68

 
I förhållandet i övrigt är inte förtroende något som avspeglas särskilt starkt. En intressant 

sekvens är dock under julfirandet som ska firas hos Evas föräldrar. Adam och Eva har som 

sagt varit gifta i fyra år och Adams svärfar börjar nu känna lite förtroende för honom. Efter 

julmiddagen så tar svärfadern Adam åt sidan för att tala lite allvar med honom. Osäker i 

situationen följer Adam med in på vad som verkar vara svärfaderns kontor. Efter en kort 

information om vad Eva betyder för svärfadern talar han så till Adam och deklarerar en tillit 

till honom, Adam får förtroendeuppdraget att vara tomte. Så omklädd till tomte ringer han till 

Jackie och Eva hör detta genom en annan telefonlur. Väl inkommen som tomte så avslöjar 

Eva Adams otrohet inför hela släkten. Det förtroende som svärfadern hade byggt upp raseras 

på ett ögonblick. Här kan det inte talas om att Adam riktigt har svikit förtroendet, som han 

fick för uppdraget, utan snarare har han svikit det i en större mening kopplad till hela den 

period som han och Eva varit tillsammans. Ansvaret som Adam fått från svärfadern att ”ta 

hand om” Eva raseras och hela förtroendegrunden vacklar. 

Demokrati – förhandling 
Adam och Evas relation ter sig emellanåt mycket demokratisk ur förhandlingssynpunkt. Dock 

är det inte alltid som intentionerna i förhandlingarna är helt igenom uppriktiga. Som ett första 

exempel på förhandling inom relationen kan tas från frukosten då Adam önskat att Eva ska 

göra något oväntat. Eva frågar då om de ska skilja sig. Detta väcker upp Adam ur 

morgontröttheten och de börjar att diskutera om sin livssituation. Eva som vill ha barn undrar 

varför Adam inte vill det. Adam menar att hela livet ändras så pass mycket och att 

spontaniteten försvinner. Eva kontrar då med att fråga varför Adam är så rädd för att bli som 

alla andra och Adam menar att livet blir så förutsägbart då och till slut når de en kompromiss 

med att köpa en ny säng. Den här diskussionen visar på en stor öppenhet i förhållandet där 

alternativ diskuteras och intentionerna är öppna. Här finns möjligheten för båda att påverka 

och situationen verkar både jämställd och öppen.69 I förlängningen av diskussionen åker de 

och kollar på ett hus. Här är förhandlingen mer ställd då de båda har en varsin ståndpunkt som 

grund för hur de ska gå vidare. Eva vill ha ett hus och är öppen till allt som huset har att 

erbjuda medan Adam som är mer ovillig försöker att hitta fel och skräms av en mardrömsbild 

 
68 Giddens sid. 164 
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som spelas upp framför hans ögon. Här är diskussionen fortfarande öppen även om de nu har 

en mer uttalad ståndpunkt. En sak som inte får negligeras i resonemanget är Adams 

yrkessituation. Egentligen vill han bli fotograf men arbetar nu i en fotoaffär vilket ger att han 

kanske funderar på att förändra sitt yrkesliv snart och inte vill binda sig till något ekonomiskt 

lån då. 

 
En intressant förhandlingssituation är då de ligger i sängen och Adam vill ha sex. Här säger de 

inte rätt ut vad deras intentioner är med samtalet men båda två vet vilken innebörd som döljer 

sig bakom vilket ord. För det filmiska så säger karaktärerna en sak samtidigt som den 

egentliga betydelsen textas. I den här diskussionen så handlar det om ett givande och tagande, 

ett kompromissande som är mycket viktigt för bådas delaktighet i relationen.70 Det börjar med 

att Adam vill ha sex men Eva är inte så sugen. Efter lite lirkande blir hon lite mer sugen och 

ställer ett motkrav, att det ska vara utan skydd. Adam blir då lite mer passiv men det går 

snabbt över och han går med på det. Här finns det en antydan till en villkorslös reservation 

från Evas sida vilket ger Adam en svårare situation då diskussionen inte är jämlik. Villkoren 

mer eller mindre lika från början men helt plötsligt så tar Eva en ståndpunkt där hon 

reserverar sig från ett villkorslöst överenskommande. Diskussionen som sådan bär i alla fall 

frukt och de kommer fram till ett beslut på ett sätt där de båda har varit delaktiga. Det ska 

heller inte glömmas bort att Adam borde ha förväntat sig att Eva vill göra det utan skydd då 

hon gärna vill ha barn. Därför kanske Adam går med på det då han vet att det kanske vore en 

omöjlighet annars. 

 
En förhandling där Adam och Eva däremot inte deltar på samma villkor är när Eva har fått 

erbjudande om ett jobb i Köpenhamn och vill konsultera Adam om hur hon ska göra. Detta 

händer när Adam har träffat Jackie och han går in i förhandlingen med en dold agenda. För 

honom skulle en tillfällig flytt för Eva ge honom utrymme att umgås mer med Jackie. Vid ett 

tidigare tillfälle har Eva berättat för Adam om jobberbjudandet men då diskuterades det inte 

vidare. Vid ett senare tillfälle så berättar då Eva för Adam att hon har tackat nej till jobbet. 

Adam svarar då ”- Tackade du nej till jobbet i Köpenhamn!?” Eva svarar lite uppgivet att 

tiden som projektet skulle gälla hade utökats till det dubbla och att hon tackat nej för hennes 

och Adams skull. ”- Det är ju inte klokt, det är världens chans ju.” svarar Adam, ”- Jovisst, 

men de blir ju svårt, du kan ju inte följa med.” svarar Eva, ”- Men du ska väl inte tänka på 

mig nu. Så jävla typiskt tjejer så här skulle ju aldrig en kille göra och sätta tjejen före jobbet 

och karriären. Självklart ställer jag upp för dig nu.” blir Adams replik. Som svar undrar Eva 
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nu om Adam menar det vilket han säger att han gör och hon blir övertygad. Öppenheten är 

alltså borta i den här förhandlingen vilket ger ett ensidigt övertag i strävan mot målet. Med 

Adams dolda intentioner och undanhållande av information i förhandlingen är det inte lätt för 

Eva att veta om beslutet de tar är i närheten av att vara rätt. Vidare så är det att se som ett 

hinder i den demokratiska grunden som relationen tidigare verkar ha vilat på.71

 
Enligt Giddens fyra punkter om autonomiska förutsättningar72 är Adam och Evas förhållande 

relativt demokratiskt autonomiskt. Enligt den första punkten förefaller det som att de låter 

varandra få ett ganska stort spelrum att utvecklas i. De hindrar visserligen varandra till viss 

del genom att ha olika önskemål om vilken inriktning deras samliv ska ta. Adam vill att de 

inte ska binda upp sig på något medan Eva vill tvärtom. I övrigt verkar det inte vara något 

behov av att från den enes sida begränsa eller kontrollera den andres utveckling. 

Maktutövning i besluten förekommer till viss del. Det finns inget som talar för att den ena 

parten helt och hållet driver igenom sina önskningar genom makt. I små mått förekommer det 

dock som exempelvis när Eva vill ha sex utan skydd. Den tredje punkten är inte fullt ut 

lyckosam. Adam ingår här en relation med en annan kvinna utan Evas vetskap och ger inte 

Eva möjligheten att påverka livet med Adam därigenom. Vidare så leder denna affär till att 

Adam döljer och planerar saker bakom Evas rygg och utan att senare informera henne, detta 

är inte något som kan kallas förnuftigt och ärligt. Med de personliga utvecklingsmöjligheterna 

opåverkade ger det även de båda egna möjligheter att skapa sin egen ekonomi och att utveckla 

den. En liten varning för detta finns dock i det fall de skulle binda upp sig med en gemensam 

utgift i ett husköp. I grunden är det dock inte något som hindrar dem från att utveckla den 

punkten också till ett en god grund och möjlighet att få en egen ekonomisk utveckling. 

Delanalys Hans och Hennes 

Dramaturgiska komponenter 
En övergripande blick på filmens dramaturgi ger ett antal mindre toppar och dalar i där lycka 

och sorg blandas, samt en större eskalation där de flyttar isär. Det är hela tiden smågnabb och 

små glädjerus som avlöser varandra om vart annat på vägen fram till uppbrottet och 

sedermera även försoningen. Filmens intertextuella kopplingar och möjliga referenser är flera 

såväl grundade i verkligheten som i någon form av stereotypa förutfattade meningar. Att 

handlingen är en intertextuell företeelse är givet med tanke på studiens utgångspunkt. Att de 

bor på landet och arbetar på en bondgård är en ganska stark intertextuell komponent, för 

vilken den största delen av publiken troligen har vitt spridda bilder och uppfattningar om. Att 
 

71 Giddens sid. 163-164 
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folk har förutfattade meningar om bönder kan väl knappast hymlas med och det kan i sin tur 

ge en möjlighet för filmens skapare att ta ut svängarna lite för vad som är realistiskt gångbart 

eller en sannolik möjlighet. Även valet av skådespelare ger publiken en intertextuell ingång. 

Johanna Sällström som gestaltade Anna-Karin är känd för sina relativt tuffa roller av 

självständiga kvinnor och ofta med ett starkt emotionellt uttryck. I fallet som Anna-Karin gör 

hon samma roll som innan, en ung kvinna som är relativt självständig och stark, dock har hon 

i Hans och Hennes kanske ett något större behöv av bekräftelse från sin motspelare än 

tidigare.73 Likadant ger Jonas Karlsson som Johan en värdefull förkunskap till publiken. Hans 

tidiga roller var framförallt som en ungdom på glid alltså liknande den roll Johan innebär.74 

Som poängen är med det intertextuella ger alltså såväl våra två huvudkaraktärer som 

spelplatsen publiken en förståelse för vad det kan röra sig om och vad som passar in i miljön. 

Publikens förkunskaper kan acceptera de två karaktärerna i den situation de befinner sig.75 

Karaktärerna som sådana presenteras genom en indirekt definition. Detta är en dramaturgisk 

komponent som ger berättelsen ett bättre flöde och kan även verka som mer verklig eller 

tänkbar.76

 
Som en klassisk romantisk historia är kanske inte Hans och Hennes en direkt arketyp. 

Visserligen så bär filmen många drag som är väsentliga i en romantisk historia men även 

många som inte är det, eller rent av är motsatsen. I en jämförelse mellan filmen och Radways 

punkter för en ideal romans finner man en slående träffsäkerhet.77 Alla punkterna stämmer 

överens med filmens handling. Dock finns det vissa delar i filmen som inte stämmer överens 

med det som bör ingå i en romantisk historia. För det första konsumerar inte Anna-Karin män 

vilket Radway menar är idealt78, däremot så vinner hon över mannen som i det här fallet 

bevekar sig själv och kommer tillbaka till henne. Konflikten mellan Anna-Karin och Johan 

bygger heller inte på en direkt svartsjuka eller ett missförstånd79, och att beskylla Johan för att 

vara en verkligt maskulin arketyp80 är väl heller inte rätt. Däremot så ligger det en konflikt i 

filmen som splittrar dem vilket är helt i linje med en romantisk historia. Det finns heller inga 

rivaler om deras kärlek till varandra något som bör vara med, likaså finns det ett stort minus i 

det att Johan behandlar Anna-Karin illa och till och med slår henne.81 Dock innehåller filmen 

precis det som är den viktigaste ingrediensen, ett lyckligt slut, något som Radway menar kan 
 

73 http://193.10.144.135/(S(4kra2f55ovxdmo55sqchjn55))/Person.aspx?Id=207810 
74 http://193.10.144.135/(S(4kra2f55ovxdmo55sqchjn55))/Person.aspx?Id=171513 
75 Lothe sid. 76 
76 Ibid. sid. 81-84 
77 Radway sid. 134 
78 Ibid. sid. 54 
79 Ibid. sid. 65 
80 Ibid. sid. 81 
81 Ibid. sid. 122-123 samt 81 
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uppväga alla negativa händelser i historien innan.82 Allt detta är egentligen tillräckligt för att 

kalla filmen för en romance ur Radways mening. Även om den inte uppfyller precis alla krav 

eller berör alla punkter för att vara en klassisk romance så är det tillräckligt ändå för att anse 

materialet vara en romance. 

Respekt - Förtroende 
En av de viktigaste beståndsdelarna i en fungerande relation är respekten för varandra och då i 

synnerhet en respekt byggd på förtroende. I Hans och Hennes både bibehåller, skapar och 

raserar huvudkaraktärerna respekten gentemot varandra. Ett sätt som de gör det på är att bryta 

mot den personliga integriteten och att inte respektera den. Detta illustreras väl i en av de 

inledande scenerna då Anna-Karin har gått in på toaletten och stängt dörren, när dörren 

plötsligt öppnas och Anna-Karin stänger den igen med ett nej. Utanför hörs Johans röst gapa 

om att han måste duscha. Dörren öppnas igen, Anna-Karin försöker hålla emot men sitter för 

illa till vilket resulterar i att Johan kommer in i rummet tar av sig kalsongerna och kliver in i 

duschen. När Johan nu börjat duscha frågar Anna-Karin som fortfarande sitter på 

toalettstolen, om han vill gifta sig med henne. Genom duschdraperiet tittar Johan ut förvånad 

och undrar om hon är seriös. Anna-Karin lämnar toaletten går ut i köket och hämtar två 

förlovningsringar. Fortfarande osäker på om hon är seriös svarar Johan i alla fall ja och rusar 

ut ur duschen med orden ”- Fan de här måste vi fira!”. Genom att inkräkta på Anna-Karins 

toalettbesök visar Johan en brist på respekt gentemot hennes privata göromål, vilka blir 

privata genom att hon avskärmar sig från honom med den stängda dörren.83 Samtidigt som 

det blir ett inkräktande på hennes privata sfär visar det även på en öppenhet i förhållandet när 

de båda finner sig i situationen och därifrån kan hålla en dialog. Vidare är detta ett tecken på 

att Johan tar makten över situationen och inte visar ett förtroende för Anna-Karins avskilda 

handlingar. Det kan även om än inte uttalat ha att göra med Johans syn på Anna-Karins roll 

som kvinna. Det kan vara en långsökt koppling till situationen men likväl möjlig. Johan kan 

helt enkelt se Anna-Karin som en mindre dygdig kvinna kopplat till sin vetskap om hennes 

tidigare liv och med influenser av ett samhälle med lite föråldrade normer. Anna-Karin kan 

alltså i Johans ögon vara en kvinna som inte har den makt som traditionellt skulle kunna 

kopplats till att hon skulle ha åtnjutit hans respekt med utgångspunkt i makten som könet 

besuttit.84

 

 
82 Radway sid. 81 
83 Giddens sid. 162-163 
84 Ibid. sid. 15 
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Ännu en brist i respekten som Johan visar Anna-Karin är brottet mot de överenskomna 

reglerna gällande klippningen av gräsmattan. Det hela börjar med att Anna-Karin kommer 

hem och sliter fram Johan som ligger och meckar med sin bil. Kort därefter tittar Anna-Karin 

ut över trädgården och frågar Johan om han inte skulle ha klippt gräset. Istället för att svara så 

tar han fram en barnstol som han köpt och som matchar bilens klädsel. Väl inne för att göra 

sig redo för att åka på kalas menar Johan att; ”- Jag tycker det är fint när det är lite långt gräs 

sådär och ingen jävla golfbana som hos Olssons. Jag menar om du vill ha det kort är det väl 

bäst att du klipper det.” avslutar han och tar fram en juice ur kylen som han dricker direkt ur 

paketet. Här bryter alltså Johan mot något som förefaller vara ett åtagande som han och Anna-

Karin gemensamt kommit överens om att han ska göra, han har med andra ord fått ett 

förtroende. Troligt är att Johan förutom att bryta mot överenskommelsen även döljer den 

verkliga anledningen till varför han inte klippt gräset och istället meckat med sin bil. Att 

undanhålla saker i relationen och inte spela med öppna kort är något som inte visar på respekt 

eller förtroende för den andra parten.85 Dock ska det kanske finnas en brasklapp från Johans 

sida här då det kanske kan väntas av hans struliga natur och bilintresse att han först och främst 

inte gör hushållsarbete utan meckar med bilen. Som Giddens tidigare sagt är de 

överenskomna reglerna essentiella för en relations utveckling. Som tydligt är så håller inte 

detta genom Johans sätt att förkasta sina skyldigheter i förhållandet.86

 
De överenskomna reglerna är som så många gånger tidigare nämnts extremt viktiga för 

relationens funktion och beständighet. Att bryta mot dessa och inte respektera dem eller den 

andre individens person, finns det flera händelser i filmen som behandlar förutom den nyss 

exemplifierade. Utan att lika djupt som tidigare utveckla dem kan det redovisas ett par av de 

andra scenerna där respekten brister. Den första som finns i åtanke är den scen där Johan och 

Anna-Karin fått reda på att de inte kan få barn på traditionell väg, och där de funderar på 

provrörsbefruktning. Som bekant är det pengar som fattas för de två och i scenen har Anna-

Karin talat med sin mor om hon kan låna dem pengar vilket hon sedermera berättar för Johan 

som blir irriterad. Här uppvisar dels Anna-Karin en stark nonchalans gentemot den sekretess 

Johan önskar om fallet då hon utan konsultation med honom talar med sin mor. Vidare brister 

Johan i sin respekt då han tar till ett slags verbalt våld vilket i sig är en faktor som motverkar 

såväl demokrati som jämställdhet i förhållandet.87 Den andra scenen är nästan liknande den 

föregående med skillnaden att det nu är Johan som frågar sin far, dock inte om pengar utan 

om sperma. Johan menar att ingen då skulle märka någon skillnad eftersom barnet då skulle 

 
85 Giddens sid. 163-164 
86 Ibid. sid. 161 
87 Ibid. sid. 163 
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bli likt honom själv. Anna-Karin tycker dock att idén är helt sjuk. Johan går trots detta till sin 

far och frågar mot Anna-Karins vilja. 

 
Johans och Anna-Karins förhållande blandar förtroende med svek och bråk. Brottet mot 

förtroendet finns i såväl små som stora saker ofta kopplat till en bristande respekt. 

Förtroendets svikanden och upprätthållanden liknar de brister som finns i deras ömsesidiga 

respekt. Exempelvis så är det i vissa scener en svår skiljelinje att se om det är en brist på 

respekt eller brist/svek av förtroende. Som exempel på detta kan vi återgå till 

gräsklippningsscenen från filmens början. Anna-Karin har ju precis kommit hem och undrar 

varför Johan inte har klippt gräset. Här har alltså en överenskommelse i reglerna för 

förhållandets och hushållets förvaltning skapats vilken Johan bryter mot. Anna-Karins 

förtroende då hon antog att Johan skulle klippa gräset är alltså missbrukat, men sen är frågan 

om det är det som är huvudpunkten eller om det är det fall att Johan inte respekterar de regler 

som de kommit överens om. Däremot är det svårt att utröna på vilket sätt som 

gräsklippningen har blivit bestämd, det kan faktiskt vara så att det är Anna-Karin som ensam 

har bestämt att Johan ska genomföra det utan förhandling med honom och då rör det sig 

snarare om tvång, vilket inte främjar ett förhållande eller jämlikhet.88

 
I undersökningen av hur förtroendet i förhållandet ter sig finns det även tecken på att de ger 

varandra förtroende att utveckla något. Det bästa exemplet på detta är insamlingen av pengar 

till provrörsbefruktningen. Här har de båda ett gemensamt överenskommet mål som de ska 

sträva emot och som de fattat i samförstånd och med förtroende för varandras insats i strävan 

mot målet. Från det att de beslutar sig för att jobba för att få ihop tillräckligt med pengar låter 

de varandras möjligheter att klara sig själva styra och de har förtroende för det. Det är denna 

form av respekt som är viktig för att förhållandet ska kunna utvecklas i harmoni mot 

demokrati.89 Trots att Johan precis har sagt upp sig från jobbet och Anna-Karin har blivit 

uppsagd så litar de på varandras förmåga att klara upp situationen och få ihop tillräckligt med 

pengar. 

 
En sak som kan antas vara en vanlig företeelse i varje hushåll är förekomsten av skräp och 

sopor som ska tas ut. I filmens fall så handlar det om en låda med diverse skräp som de 

uppenbarligen inte har användning för längre. Skräpet ligger på en pall i köket och Anna-

Karin påpekar att det inte ska vara kvar och borde vara uttaget men att det ska Johan göra. 

Som svar ger Johan ifrån sig ett disträliknande ”- Ja, ja, ja.”. Efter diverse andra handlingar så 

 
88 Giddens sid. 162-163 
89 Ibid. sid. 161 
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är Johan och Anna-Karin på väg bort och likaså lådan med skräpet. Dock är det inte Johan 

som bär bort det utan Anna-Karin. Frågan här är om det är en brist i förtroende från Anna-

Karin då hon av erfarenhet vet att Johan kanske inte skulle plocka ut det trots sitt jakande 

svar. Det kan även röra sig om en så att säga äldre traditionell rollfördelning90 av 

arbetsuppgifterna i hemmet och där då Anna-Karin har någon form av husmoderskomplex det 

vill säga att ta hand om saker som finns inom hemmets väggar. Detta kan styrkas något 

genom det att Anna-Karin lämnar skräpet ute på gården och att hon tidigare påpekat för Johan 

att han borde klippa gräset. Det kan alltså vara rimligt att tro att de har en fördelning av 

uppgifter där Anna-Karin har hand om hemmets insida och Johan dess utsida. Förutom att det 

kan röra sig om en rollfördelning så kan det även handla om att Anna-Karin ger Johan 

ansvaret att ta ut skräpet men inte har förtroende för att han kommer genomföra det. Här kan 

det antas att karaktären Johan och hans personlighet inte riktigt är att lita på när det gäller att 

göra sådana saker. Detta kan i sin tur då leda till att Anna-Karin inte kan lita på honom fullt 

ut. Att ge ett ansvar utan att ha förtroende för att ansvarstagaren klarar det är meningslöst. Det 

ger hela tiden ett kontrollerande eller ett slutförande av den andre personens uppgifter.91

Demokrati – förhandling 
En signifikant faktor genom hela handlingen är de förhandlingar som Johan och Anna-Karin 

genomför och tillsammans tar beslut i. Som en av Giddens viktigaste förutsättningar i den 

demokratiska relationen är förhandlingen.92 För att fortsätta där föregående stycke slutar, det 

vill säga i förhandlingen om hur de ska få ihop pengar till provrörsbefruktningen finns det ett 

lysande exempel som karaktäriserar hela handlingens förhandlingar. Båda två sitter något 

nedstämda på en brygga. Johan inleder konversationen med ”- Jag vill inte ha en unge som 

inte är min”, varpå Anna-Karin svarar att hon vet det. Här börjar alltså förhandlingen med en 

utgångspunkt som de båda vet och nu har kommit överens om. Nu följer en sekvens där 

Anna-Karin säger att de måste klara av att få ihop pengarna till provrörsbefruktningen, vilket 

Johan tyst förefaller hålla med om. Härpå följer att Anna-Karin talar om olika scenarion och 

möjligheter för de båda att tjäna pengar. Direkt efter säger Anna-Karin ”- …också får jag sälja 

datorn.” varpå Johan replikerar ”- Du använder ju den jämt, gör du inte det?” ”- Ja men 

någonting måste vi ju göra eller hur?” svarar Anna-Karin, och det är nu det intressanta svaret 

från Johan följer, ”- Ja, jag säljer inte bilen, jag gör inte det bara.” varpå Anna-Karin 

konstaterande svarar ”- Jag vet det.”. Det är i de här replikerna som hela filmens förhandling 

och kärna i densamma ligger. Förhandlingar förs mellan de två parterna, men det är nästan 

 
90 Giddens sid. 44-45 
91 Ibid. sid. 164 
92 Ibid. sid. 163-164 
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hela tiden på den ena partens villkor, vilken i nio fall av tio är Johan. Den här ensidiga makten 

som det faktiskt är medför en komplikation för demokratin i förhållandet genom sin ovilja att 

helt jämlikt ge sig in i förhandlingen.93 Att hela tiden vilja ha ett förbehåll eller en reservation 

från de gemensamma överenskommelserna försätter Anna-Karin i en konstig situation då hon 

i förhandlingarna hela tiden får slå ur underläge. Förutsättningen blir alltså att Anna-Karin ger 

sig inför Johans önskemål och Johan vet om det. Här har alltså redan från början en 

fördelaktig utgångspunkt där han kan diktera sina villkor för de gemensamma besluten. Att 

Johan inte vill sälja sin bil är något som faller sig naturligt i förhållande till hans karaktär. 

Som en småstadsraggare måste bilen vara det viktigaste attributet och det är inte orimligt att 

anta att hela hans identitet skulle omvälvas vid en försäljning. 

 
En annan förhandling som är spännande är den som bygger på det tillfälle då Johan får idén 

att de ska fråga hans far om de kan få sperma av honom till en insemination. Det hela börjar 

med att Johan sitter på en krog tillsammans med en kamrat och samtalar om det aktuella 

barnlöshetsproblemet. Diskussionen leder in på spermadonation varpå Johan får sin enligt 

eget tycke förmodligen briljanta idé och han tar bilen hem trots att han är onykter. Väl hemma 

går han in i sovrummet och väcker den sovande Anna-Karin ”- Jag tror att jag har en lösning 

på allt det här.” säger han till den yrvakna flickvännen. ”- Hörru, du vill ju göra en sån där 

donation eller hur?” fortsätter han, yrvaket svarar hon ”- Vad snackar du om?”, ”- Du om jag 

fixar spermier, kan du tänka dig att använda dem då?” frågar han och fortsätter med pekande 

finger ”- Lyssna! Jag skulle kunna snacka med farsan…” med uppspärrad blick svarar Anna-

Karin ”- Du är ju ta mig fan inte klok!”. Fortfarande uppspelt över sin genialiska idé frågar 

han henne varför det inte går och hon svarar ”- Ah, men ja tänker fan inte ens prata om det, 

det är ju sjukt Johan, helsjukt!” ”- Jo men varför egentligen?” svarar den ihärdige Johan varpå 

Anna-Karin menar att det bara är så. Johan ger sig trots detta inte utan fortsätter: ”- Ja men om 

du kan tänka dig med vem som helst då är det väl för fan bättre med farsan eller hur? Det är 

skitmånga som gör så […] och fattar du ungen skulle bli lik mig, det är ingen som skulle se 

skillnad…” konversationen fortsätter ett tag till med ungefär samma utgångspunkter som 

innan och slutar inte i ett beslut. Här är alltså ännu en förhandling om ett beslut som de båda 

ska fatta gemensamt. Johan som är säker på sin ståndpunkt och vet att Anna-Karin brukar ge 

sig är ihärdig. Situationen är intressant ur olika synpunkter, dels så har vi den redan givna 

med förhandlingen i demokrati och dels så har vi en intressant aspekt i den fulle personen som 

har fått en briljant idé på krogen och måste berätta den för sin sovande bättre hälft. Felet med 

förhandlingen i det här fallet är på de villkor Johan försöker driva igenom sitt önskemål. I 

 
93 Giddens sid. 164 
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övrigt kan förhandlingen anses misslyckad då den inte leder någonstans utan redovisar bara de 

två personernas ståndpunkter i frågan. Om de nu hade nått ett beslut så kan sättet de gjorde 

det på ifrågasättas. Detta grundas på att Johan nästan var tvingande i sitt tonfall och i 

intensiteten, han var även påverkad av alkohol, Anna-Karin kan inte anses vara vid normal 

standard hon heller då hon nyss blev väckt. Alltså kan man säga att de förutsättningar som 

rådde inte hade ens en möjlighet att ge förhandlingen jämlikhet och bra förutsättningar för att 

nå ett vettigt resultat. 

 
Förutom förhandlingens ensidiga betydelse för demokratin så appliceras nu även de fyra 

punkter94 Giddens menar behövs för ett demokratiskt förhållande. Den första punkten rörande 

fri utveckling och uttryck i förhållandet är i Hans och Hennes väl representerat om än ibland i 

vissa tyglar. Personerna har ett förtroende för varandra om den kärlek de delar och litar till 

den. Trots detta förtroende så verkar de lite kontrollerande mot varandra. De har visserligen 

en fri och egen möjlighet till utvecklingen men eftersom de tillsammans ska genomföra allt så 

är det ofrånkomligt att inte beröras av varandras åsikter och viljor. Andra punkten gällande 

skydd mot maktutövning och förhandling om makt är liksom den första till viss del uppfylld. 

Johan och Anna-Karin håller alltid en dialog om de beslut som ska fattas på så vis är 

förhandlingen till besluten säkrad. Dock föreligger det som tidigare nämnts ett underliggande 

maktövertag från Johans sida som allt som oftast får besluten med sig eller kan diktera vissa 

villkor som gynnar honom själv. Punkt tre om förbindelsens premisser och åsikters 

förnuftighet och ärlighet är det som kanske bäst passar in på Johan och Anna-Karin. Då de har 

en modern relation95  som ligger på en grund där relationen när som helst kan brytas och de 

tillsammans kan diktera villkoren för relationen har de en punkt liknande demokrati. Även 

deras öppenhet och ärlighet mot varandra med sina avsikter i de fall de konverserar med 

varandra är stor. De döljer inget av sina avsikter eller meningar från varandra även om de gör 

en del annat som den andre inte känner till. Sista punkten rör ekonomisk frihet och utveckling 

och är i princip fullt utvecklad. Ingen av de båda personerna har ett beroende av den andre i 

det här fallet och ingen av dem har ett krav på att den andre ska bidra med mer. Dock ska det 

tilläggas att det förefaller som att deras ekonomi är gemensam och därmed inte riktigt fri, men 

som utgångspunkten verkar så är de fria att tjäna vilka pengar de vill och göra vad de vill med 

dem förutom i de fall då de förhandlat fram något annat, som exempelvis då de ska göra 

provrörsbefruktningen. 

 
94 Giddens sid. 159-160 
95 Ibid. sid. 123 
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Delanalys Som man bäddar… 

Dramaturgiska komponenter 
Filmen har en klassisk struktur som börjar med en snabb händelse som även sätter tittaren i en 

situation. Härefter går sedan filmen vidare mot den stora händelsen och på vägen dit är det 

små med och motgångar för huvudkaraktärerna innan den stora motgången drabbar en av dem 

och senare försonas de även i ett lyckligt slut. Karaktärernas givna intertextuella kopplingar 

förefaller vara att de är ett ungt par som nu ska ta två av livets kanske största steg med att 

skaffa barn och ett eget hus. I grunden är båda dessa referenser nog för att ge Jonas och Emma 

en gemensam plats i samhället som nyblivna föräldrar och husägare. Dock är de två inte en 

absolut enhet utan självklart två individer som även dessa bör ha intertextuella referenser. I 

Emmas fall ges det att hon är den utarbetade modern till deras nyfödda barn för att i nästa 

stund när hon är tillbaka på jobbet få rollen som karriärkvinnan. Jonas å sin sida ger intrycket 

av en man som vill vara alla till lags men inte klarar av att säga som det är eller att säga ifrån. 

I sig kanske inte Jonas oförmåga att säga ifrån är en intertextualitet utan snarare en 

personlighetsbeskrivning men genom det frekventa och de svåra situationer som det gäller går 

det ändå att se det som en intertextualitet. Platsen de bor på ger i sig ingen intertextuell 

koppling förutom att det är i ett villaområde men någon geografisk koppling uttalas inte 

förutom att det i vissa scener går att se att staden är Göteborg. Skådespelarna bakom 

karaktärerna bör i sig inte ge någon intertextuell referens alls då de båda tidigare haft ganska 

anonyma roller. Eric Ericson96 som Jonas har ganska många roller på sin meritlista då oftast i 

ungdomsfilmer. Trots detta kan han inte sägas vara särskilt känd bland allmänheten och inte 

heller ha en distinkt karaktärsroll han antar. Emmas skådespelare Lisa Werlinder97 har även 

hon flera roller innan rollen i Som man bäddar… trots det så är även hon inte särskilt känd 

och ger ingen direkt intertextuell koppling. 

 
Som man bäddar… har precis som i de två andra filmerna ett element i sig där kvinnan vinner 

över mannen. Emma vinner i det här fallet över Jonas när han inser hur han ska göra för att få 

henne tillbaka. Samtidigt som det är en vinst för Emma så är det värt att tänka på hur vinsten 

går till och vad Emma får ut av den, för inte kommer han tillbaka enbart på de villkor hon 

önskar. Avsaknaden av att inte veta om villkoren Jonas får Emma åter på är fulländade ur 

Emmas synpunkt ger att det inte är helt idealiskt. 98 Precis som de romantiska idealen 

föreskriver finns det även en konflikt99 i handlingen mellan Jonas och Emma. Konflikten i det 

 
96 http://193.10.144.135/Movie/(4hxywj22hpcapo551ntsll55)/Person.aspx?id=67575 
97 http://193.10.144.135/Movie/(4hxywj22hpcapo551ntsll55)/Person.aspx?id=272942 
98 Radway sid. 54 
99 Ibid. sid. 131 



48 
 

                                                

här fallet liksom fallet med Hans och Hennes bygger inte på de två, enligt Radway önskvärda, 

faktorerna otrohet eller missförstånd100. Konflikten här bygger på en lögn och dess 

konsekvenser. Enligt de händelser101 Radway anser vara nödvändiga återfinns en stor 

träffsäkerhet. För det första raseras Jonas sociala liv sakta men säkert varpå Jonas och Emma 

separerar från varandra såväl fysiskt som emotionellt. Jonas bemöts av Emma med en kyla 

och Jonas försöker senare att återvinna Emma vilket han också lyckas med. Här är det med 

andra ord full pott i antalet punkter som överensstämmer. I Som man bäddar… finns det enligt 

mig tillräckligt många likheter och beröringspunkter med Radways romances för att även den 

här filmen ska kunna kallas för en romance. Det är precis som de två tidigare filmerna inte 

något direkt tal om en romance i samma mening som Radway menar utan snarare en 

utveckling och anpassning till det samhälle som är idag. 

Respekt - Förtroende 
Jonas och Emmas förhållande innehåller inte så särskilt många öppna konflikter, däremot en 

del dolda. Att en del saker inte dryftas öppet kan bero på att de tror att de på så sätt visar 

respekt för varandra men i själva verket blir det tvärtom. Det är dock inte enbart mot varandra 

som respekten gör sig påmind. I en sekvens i filmen kommer både Emmas och Jonas mödrar 

på besök när Jonas är ensam hemma med barnet. Här uppstår en situation då två mer eller 

mindre utomstående personer bryter upp Jonas och Emmas sinsemellan överenskomna 

förtroende genom att inte respektera det. Situationen börjar med att barnet ganska nyligen 

somnat då mödrarna kommer och ringer på dörren. Barnet vaknar nu av ringklockan och 

Jonas tar henne i famnen och öppnar dörren varpå båda mödrarna stormar in. Barnet som nu 

gråter blir direkt taget ur Jonas famn av Emmas mor. Direkt tar mödrarna kontrollen över 

barnet och går runt i huset för att kolla så allt är i ordning. Jonas blir stött av situationen och 

säger: ”- Mamma, jag vill faktiskt att ni går nu.” detta hör Emmas mamma som replikerar ”- 

Gå, vad är det jag hör, gå? Vem ska då se till så att Jasmine (dottern red. anm.) inte ramlar 

och bryter nacken i badrummet?”. Efter detta följer ett gnabb mödrarna emellan om vilkens 

barn som sköter respektive missköter barnet mest. Under tiden som mödrarna gnabbas passar 

Jonas på att rymma med barnet. Den här situationen leder då till att två utomstående personer 

kommer in i förhållandet och kastar om hela ordningen. Den ömsesidiga överenskommelse 

och det förtroende som Emma och Jonas har skapat raseras nu väldigt kvickt. Situationens 

problem ligger inte i att Emma eller Jonas på något sätt förstör den ömsesidiga respekten utan 

att det här inkommer en utomstående och utövar någon form av ovillkorlig makt på deras 

ömsesidiga respekt. Resultatet blir då ett slags ovälkommet besök som påverkar förhållandet 
 

100 Radway sid. 65 
101 Ibid. sid. 134 



49 
 

                                                

ur en negativ aspekt men med den egentliga intentionen att göra det av välvilja. Välviljan är 

då det som i sin tur förstör den respekt som Emma och Jonas gett varandra. Dessutom ska det 

inte glömmas att de inte respekterar Jonas vilja att de ska lämna honom och barnet i fred och 

därmed återigen inte respekterar Jonas person. Det som är det egentliga problemet är hur de 

båda mödrarna försöker att ta sig in i relationen och påverka den på samma sätt som Jonas och 

Emma påverkar den. De tar sig alltså för att gå in och försöka bestämma genom sampåverkan 

över någon annans personliga sfär. Detta är dock en omöjlighet om det i beslutet inte finns ett 

deltagande och samförstånd mellan alla inblandade parter.102

 
Vid ett tillfälle i filmen raseras dock såväl Emmas förtroende som respekt för Jonas i ett 

ögonblick. Detta tillfälle är vid olyckan då Jonas arbetat trots att han sagt till Emma att han är 

ledig, och dessutom med barnet i bilen. En stund efter olyckan inser Jonas att han måste 

återvinna Emmas respekt för att få henne tillbaka. Sättet som Jonas planerar göra detta på är 

att faktiskt ta pappaledigt på riktigt. Det börjar som sagt med att Jonas kommer till insikt om 

hur han ska vinna tillbaka Emma genom att återfå hennes respekt och förtroende. Idén 

kommer han på i samråd med en kamrat vilken även följer honom till arbetsplatsen där han tar 

mod till sig och ber om lov att få vara pappaledig. Efter att hans arbetskollegor har godkänt 

detta åker han till Emma för att berätta om ledigheten och att han ska anordna en 

födelsedagsfest för barnet och att de båda är välkomna. Genom beslutet att ta ledigt på riktigt 

gör Jonas en stor skillnad i en av de viktigare funktionerna för ett förhållande. Nu behöver 

inte Jonas låtsas att han är ledig och ljuga för Emma utan förhållandet får en öppenhet som är 

nödvändig. Denna öppenhet är en av de grundläggande komponenterna för att de båda ska 

kunna lita på varandra och ha en ömsesidig respekt. Innan hade Jonas ljugit om att han var 

ledig för Emma och därmed undanhållit samt rentav ljugit om situationen något som inte är 

acceptabelt i en modern relation. Undanhållandet av den egentliga situationen som Jonas har 

befunnit sig i skedde vid flera tillfällen. Även om Jonas försökte att berätta för Emma att 

situationen inte var hållbar så gjorde han inte det. En situation där Jonas försökte berätta men 

inte kunde var under en middag då de skulle försöka ha det lite mysigt med vin och tända ljus. 

Vid middagen antyder Emma att hon varit lite orolig och inte känt sig säker på om hon borde 

jobba. Här ser då Jonas chansen att hon vill vara hemma ett tag till men säger det inte rakt ut. 

Tvärtemot vad Jonas hoppats på säger Emma nu att hon känner sig helt säker på att hon kan 

jobba nu när hon vet hur bra Jonas och barnet har haft det tillsammans under dagen. Utan att 

ens försöka förmedla att han egentligen inte kan eller vill vara hemma med barnet tiger han. 

Här är som tidigare nämnts ett grundläggande problem i att Jonas håller tyst om den verkliga 

 
102 Giddens sid. 160-161 
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önskan han har. Utelämnandet av information eller att hålla tyst om intentioner är i sig ett 

hinder för den demokratiska utvecklingen i en relation. Hindrandet av demokratin i sin tur ger 

en relation som inte är jämlik vilket i sin tur ger att den ömsesidiga respekten inte är på lika 

villkor då den ena parten har en dold agenda för hur den genomför vissa element i 

relationen.103

 
Förtroende inom relationen är som berörts ovan en komponent som Emma och Jonas 

förefaller delge varandra men sedan ändå inte riktigt håller på. Givetvis finns det saker som de 

ovillkorligen ger varandra exempelvis som att Emma ger Jonas hennes fulla förtroende att 

färdigställa barnets rum. Emma vet att det kanske inte kommer ske på en gång men hon låter 

ändå Jonas hålla på i den takt han kan och hinner med. Ett tillfälle som visar på en ambivalent 

hållning till förtroendet är första morgonen som Jonas ska vara hemma med barnet. Morgonen 

börjar med att Jonas sitter i köket trött efter att ha varit vaken halva natten då barnet inte 

kunnat sova. Emma kommer ner klädd för att återigen kunna gå till jobbet. Direkt börjar 

Emma att instruera Jonas om var alla saker finns, exempelvis nappar, mat och medicin. Hon 

går vidare med att förklara hur han kan göra om barnet inte suger på nappen och när barnet 

ska ha mat. Efter instruktionerna frågar hon med en skeptisk blick om Jonas tror han klarar 

det. Jonas svarar lite virrigt att det nog inte ska bli några problem, och Emma verkar 

övertygad. Här verkar det finnas en ambivalens i Emmas ställningstagande dels till Jonas 

förmåga och dels till om hon själv verkligen ska tro på det. I slutändan är det så att Jonas får 

ansvar över att ta hand om barnet. Detta ansvar får han i förtroende av Emma och till synes får 

han förtroende med ansvar. Det som inte visas i bild är de eventuella känslor som Emma har 

under dagen för ansvaret hon har gett Jonas. Av ansiktsuttrycken i frukostsekvensen att döma 

bör hon inte ha varit helt säker på Jonas kapacitet. Trots en eventuell tvekan ger hon alltså 

Jonas det fulla ansvaret och lägger då en grund för relationens grundläggande rättigheter och 

skyldigheter.104 En annan eventuell tolkning av den tvekan som ansiktsuttrycken visar skulle 

kunna vara att hon inte fullt ut litar till Jonas den här dagen men att tiden kommer att lära 

honom. I det fallet skulle Jonas alltså kunna lära av sina egna misstag. Han skulle alltså få ett 

förtroende att ta hand om barnet men förtroendet skulle inte vara av samma ansvarsgrad som 

det tidigare exemplet, men Emma skulle då ha bedömt att risken för olyckor är så pass liten 

att förtroendet inte behöver kontrolleras. Att låta Jonas själv få upptäcka problemen skulle 

göra att Emma på ett sätt gav honom en egen sfär att utvecklas i där hon respekterar hans egna 

framsteg. För att ge Jonas den här chansen skulle Emma även vara tvungen att släppa på sin 

 
103 Giddens sid. 160-161 samt 163-164 
104 Ibid. sid. 164 
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prestige och anse att Jonas framsteg inte skulle kunna hota hennes egen person, och att 

utvecklingen av honom skulle vara till gagn för de båda. Om det är så Emma har resonerat har 

hon tagit ett steg mot autonomi inom relationen genom att erkänna Jonas rätt till egen 

utveckling samt visat en stor respekt för deras individer.105

 
För att återkomma till olyckan som exempel så är det den faktor som upplyser Emma om 

Jonas brott mot hennes förtroende. Olyckan i sig är inte något som skadar förtroendet utan är 

bara en händelse som upplyser Emma om vad Jonas har gjort av hennes förtroende. Det hela 

börjar som bekant med att Jonas går med på att vara pappaledig inför Emma samtidigt som 

han ljuger för sina arbetskolleger och säger att han är sjuk. Till slut kan han inte låtsas vara 

sjuk längre utan måste börja arbeta igen. Som tur är för Jonas så har han nu hittat en ny vän 

som kan passa barnet ibland, men ibland måste barnet följa med på jobbet. Allt flyter på bra 

för Jonas och Emma är ovetandes om hans och barnets dagliga eskapader. Till slut raseras 

dock allt detta genom olyckan då Emma får reda på vad som har försiggått. Utan att vara det 

minsta resonabel tar hon barnet med sig och lämnar Jonas. Jonas har här under en längre 

period utnyttjat Emmas förtroende genom att göra något helt annat. Förutom att han har brutit 

mot förtroendet har han även undanhållit sanningen och inte haft en öppenhet gentemot 

Emma. Detta är som tidigare beskrivits en väldigt stark motståndspunkt i ett förhållande. Utan 

öppenheten så kan inte ett förhållande leva på jämlika villkor. Brottet mot förtroendet handlar 

inte om en misstro gentemot Emma som annars skulle vara naturligt. Brottet grundar sig 

snarare i att Jonas utnyttjar Emmas välvilja då hon lämnat ut en bit av sitt eget ansvar för 

barnet till Jonas. Att han sedan inte vårdar det ansvaret och istället gör som han finner bäst är 

det som skapar konflikten med förtroendet. Här är då det typiska i situationen att Emma blir 

sårad då Jonas inte kände tillräckligt ansvar för situationen. Det naturliga hade varit att Jonas 

hade accepterat detta givande ovillkorligt och sett det som ett bevis för deras relation och 

Emmas förtroende för honom.106

Demokrati – förhandling 
I Jonas och Emmas förhållande finns det ganska många tillfällen av förhandling. Ett exempel 

på förhandling är vilket namn de ska ge sitt barn. Något som de trots allt ändå inte kommer 

fram till och i sin tur ger komplikationer vid dopet. Här har Jonas och Emma påbörjat en 

diskussion men inte slutfört den. Intentionen från början var alltså god och en bra grund för 

den demokratiska formen av relation. De gick visserligen inte in förutsättningslöst i 

förhandlingen utan de hade ett varsitt namn som de önskade ge barnet. Trots de 

 
105 Giddens sid. 162-163 
106 Ibid. sid. 123 



52 
 

                                                

förutsättningarna gick de in i förhandlingen med inställningen att lösa namnproblemet. Vid 

början av förhandlingen redogjorde de även för vilket namn de önskade och spelade därmed 

med öppna kort. Trots allt detta så lyckades de inte komma fram till ett namn vilket sedermera 

ledde till att dopet gick åt skogen. Med de intentioner och den grund de hade inför 

förhandlingen kan det anses att de borde ha lyckats lösa problemet. De flesta förutsättningarna 

var trots allt uppfyllda för att förhandlingen skulle vara demokratisk och på lika villkor något 

som borde ha borgat för en relativt smärtfri förhandling.107 Ett annat tillfälle av förhandling 

som inte är helt lyckat är när Emma har kollapsat och Jonas ska vara pappaledig. 

Diskussionen som så småningom leder fram till Jonas beslut inför Emma om att vara 

pappaledig innehåller en del brister vilket också sedermera leder till en ohållbar situation. 

Som utgångspunkt har Emma en fördel i att hon är sjuk och inte bör vara hemma. Jonas å sin 

sida kan egentligen inte vara hemma då taxifirman i sådana fall skulle gå i konkurs. 

Skillnaden i grunden är att Emma är öppen i sin utgångspunkt medan Jonas inte håller den 

dold, men döljer den eventualitet som sedan blir verklig. Sekvensen börjar då Jonas kommer 

in till Emma som ligger i sjuksängen. ”- Hur känner du dig?” frågar han och fortsätter ”- Du 

ska se att allt blir som vanligt igen bara du får vila lite.” Med trött blick svarar Emma ”- Jonas 

jag orkar inte mer, jag är helst slut.” Jonas svarar förstående och Emma berättar att hon önskar 

komma tillbaka till jobbet och att Jonas nu kan vara hemma. ”- Ehm, vadå nu? Vad menar du 

då? Det går ju inte, nej det går ju inte. Rullar inte bilarna hela tiden går hela firman under…” 

Jonas negativa svar får endast en uppgiven och fodrande blick till svar. Emma ger även det 

muntliga svaret att det faktiskt handlar om att han ska vara hemma och ta hand om sin dotter. 

Med ett tveksamt leende går Jonas så med på det även om det går att ana något annat. I den 

här förhandlingen kom både Emma och Jonas snett redan från början. Emma gick in med 

inställningen att nu måste jag byta miljö och självklart är det Jonas som ska ta över min 

tidigare syssla. Den här orubbliga inställningen gav inte direkt Jonas särskilt många alternativ 

utan han blev nästintill tvingad att gå med på det något som inte direkt blev demokratiskt 

beslutat. Jonas gick å sin sida in i förhandlingen med tanken att Emma bara behövde vila lite 

för att komma tillbaka. Vad denna syn kommer ifrån går att spekulera kring. Som synes finns 

det fyra alternativ, det första är att Jonas helt enkelt inte vill vara hemma med sitt barn, det 

andra är att han har en syn på kvinnan som familjens vårdare och den tredje är att han ser det 

som sin plikt att dra in pengar till hushållet. Det finns visserligen en fjärde aspekt och det är 

att firman han arbetar på mer eller mindre är beroende av att han kan arbeta. Intressantast är 

dock de två mellanalternativen. Om Jonas ser det som kvinnans roll att vårda familjen ligger 

det i en syn på hemmet som kvinnans sfär. I sin tur skulle detta leda till att Jonas vore Emma 
 

107 Giddens sid. 160-161 
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underdånig i hemmet och det skulle då delvis kunna förklara hans snabba bevekelse i frågan. 

Teorin om att han skulle se sig som hushållets försörjare skulle i sin tur innebära att Jonas inte 

genomgått den manliga frigörelsen. Jonas skulle alltså av välvilja till sin familj se till att den 

har en ekonomisk försörjning då han uppenbarligen själv inte har blivit frigjord och då i första 

hand skulle ha sett till sin egen ekonomiska frihet. Hursomhelst är förhandlingen genomförd 

på grunder som inte är absolut demokratiska. Ståndpunkterna och de egna intentionerna att 

driva sina egna frågor är för starka för att en öppen och fri diskussion skulle kunna hållas.108

 
De fyra demokratiska punkterna109 passar inte direkt som handen i handsken på Jonas och 

Emmas förhållande. Punkt ett är lite svår att behandla rakt av i relationen då ett barn tar upp 

en stor del av deras liv. Utvecklandet och formandet av det egna livet får i det här fallet 

komma i andra rummet då barnet tar upp det första. Dock går det att se en viss tendens till en 

fri utveckling i deras yrkesliv när de arbetar och den andre är hemma. Skyddet mot makt som 

punkt två behandlar känns godtyckligt. Det är vid flertalet tillfällen som situationer uppstår då 

det istället inte är frågan om tendenser till maktutövning idkas av endera parten för att få sin 

vilja igenom. Tredje punkten om medbestämmande och ärlighet går att koppla lite till punkt 

två. Det är inte en öppenhet som gäller i alla frågor deras relation hamnar i. Ofta döljer i 

synnerhet Jonas en del av det som han önskar få ut av händelserna. Likaså känns det inte helt 

självklart att de tillsammans påverkar relationens utformning ibland verkar det som att makt 

har varit inblandat även här. Den fjärde punkten är svår att egentligen bedöma då barnet 

upptar en större del av relationen. Det förefaller som att de har en stor del av ekonomin 

gemensam då de exempelvis har ett hus. Att utveckla en egen ekonomisk frihet verkar både 

möjlig och omöjlig för de båda men är som sagt mycket svår att bedöma på grund av barnet. 

Om de fyra punkterna nu är riktiga skulle Jonas och Emma ha en ganska lång väg att gå ifall 

de skulle vilja uppnå autonomi. 

Jämförande analys 
De sprickor som finns i förhållandena är av likartade slag då de alla leder till att en separation 

uppstår mellan de två karaktärerna. Separationen som sådan skulle kunna vara en komponent 

för att göra historien intressantare.110 Dock är sprickorna av sådan art att det är männen som 

skapar dem eller i alla fall är upphovet till att sprickan övergår till en separation. Handlingen 

som männen gör för att det ska ske är dock olika mellan de olika filmerna, Adam är otrogen, 

Johan slår Anna-Karin och Jonas har under en längre tid undanhållit verkligheten. 

 
108 Giddens sid. 160-161, 44-45 samt 133-134 
109 Ibid. sid. 159-160 
110 Radway sid. 65 
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Alltsammans är beteenden som alltså ger upphov till en fysisk separation och alltsammans är 

även beteenden som verkar orättvisa mot kvinnorna. Den fysiska separationen är något som 

Radway menar är en komponent viktig för en romance. Genom detta behöver beteendet alltså 

egentligen inte vara verkligt utan bara en komponent för att ge historien en viss dimension. 

Klarlagt är ändå att det i relationerna har funnits en spricka och att det sett ur ett övergripande 

perspektiv är mannen som är dess orsak.  

 
I de tre förhållandena finns det en extern påverkan. Den behöver inte alltid vara närvarande i 

form av en makt som vill att något ska gå till på ett särskilt vis utan det kan handla om 

exempelvis kluvenhet mot andra personer eller uppgifter. Denna externa medvetenhet kan i 

sig också bidra till att andra situationer i historierna artar sig på det sätt som de gör. Hade 

exempelvis Jonas och Emma inte haft barn hade det kanske aldrig uppstått en spricka mellan 

dem då Jonas varken hade varit tvungen att smyga med jobbet eller ta hand om barnet. De 

externa påverkningarna ger även karaktärerna en osäkerhet på sig själva. Som exempel på 

detta kan tas när Johan umgås med sin vän som menar att Johan är lyckligt lottad som har det 

han har medan han själv inte alls är nöjd. Detta gör att Johan hamnar i en situation då han inte 

vet om han gör rätt nu eller bör ändra på sig. 

 
Dolda avsikter i handlingar och diskussioner är något som i varje fall två av de tre männen 

bjuder på. I Giddens resonemang om demokratiska grunder skulle det då innebära att männen 

hindrar demokratin genom sin dolda agenda i det demokratiska förhållandet. Öppenheten 

borde snarare vara en självklarhet för en sund relation. Dock ska det inte åsidosättas varför de 

har en dold agenda dess orsak kan ju vara nog så viktig. I Adams fall så döljer han otroheten 

och kan knappast anses vara till gagn för relationen. Jonas döljer däremot att han arbetar då 

han vill vara både sina arbetskamrater och sin partner till lags. Här är det alltså inte helt 

omöjligt att publiken har en större förståelse för lögnen än hos Adam. Dock finns det även 

försvårande omständigheter även för Jonas då han har sitt barn med i lögnen. 

 
Ännu en gemensam punkt för männen är deras uppvaknande. Med detta menas insikten att de 

måste vinna tillbaka sina kvinnor genom att ändra sig själva. De går alla igenom den här fasen 

med varierande längd och förändringsgrad men vinner alla till slut tillbaka kvinnan. Här är en 

intressant sak då det i två av fallen är manliga manusförfattare. Att den kvinnliga 

manusförfattarinnan ser det här som en dröm för varje kvinna är ett antagande men också en 

kontrast till varför de två männen skulle tycka samma sak. Borde det inte i deras fall vara så 

att kvinnan skulle ändra sig till mannen eller har de en sådan syn på manligheten att de 

verkligen tycker att den ska ändras. För att komma runt dessa eventuella problem gällande 
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vem som ska vinna vem är det enkelt att se till Radways teori. I de teoretiska antagandena om 

de romantiska berättelsernas komposition står det att finna att det är idealt om kvinnan får 

mannen att ändra sig för att de åter ska få varandra efter en separation. Precis detta har också 

hänt i de tre filmerna. Så frågan är istället huruvida manusförfattarna egentligen ämnade 

producera en romantisk historia eller en samtida relationsskildring. 

 
En tydlig signifikativ faktor för relationerna förefaller vara barn i olika former. Trots de 

varierande yrkena och bostadsorterna mellan paren så finns ändå den gemensamma nämnaren 

barn. De är dock allihop i liknande ålder vilket i och för sig kan vara en anledning. 

Skillnaderna mellan parens geografiska och samhälleliga komposition är alltså inte tillräckligt 

för att ändra om i barnskaffandets struktur. 

  
I funderingar gällande historiernas äkthet måste det givetvis fastslås att de till största delen är 

det i och med dess samhälleliga koppling. Vissa saker kanske publiken helst skulle se vara 

orimliga men då hade de ju även bidragit till en osannolik historia. Som exempel på detta kan 

tas det faktum att Johan körde bil hem berusad. Den här aspekten gör att det kanske är lättare 

för publiken att ta till sig Johans beteende då det ur en intertextuell mening för vissa anses 

rimligt på grund av att de bor på landet. Den här händelsen hade förmodligen inte ansetts lika 

sannolik om det istället varit Adam som kört hem full då det i publikens, för dem, 

verklighetsförankrade ramar kanske inte är något som i huvudsak storstadsmänniskor sysslar 

med och man tror är mer vanligt på landet.111 Även skådespelarna har sin del i att ge historien 

en äkthet som publiken kan ta till sig. Att som Eric Ericsons unga virriga Jonas bli betrodd 

hade kanske varit svårt för en mer känd och äldre skådespelare med annan genrebakgrund likt 

exempelvis Mikael Persbrandt som dock spelar hans hårde äldre vän. Den rollen hade då 

kommit att sorteras under Persbrandts övriga roller och som nästan kommit att bli ett eget 

fack i svensk film. Likaså är de båda skådespelarna i Hans och Hennes tidigare roller nästan 

existentiella för att publiken ska godta deras livssituation. Alternativet hade kunnat vara helt 

okända skådespelare men då hade kanske djupet som publikens intertextuella förväntningar på 

dem båda försvunnit och realismen reducerats något.112

 
En intressant faktor som nämnts tidigare är uppfattningen om varandra. I delanalysen av Hans 

och Hennes berörs vid ett tillfälle Johans eventuella synsätt på Anna-Karin som kvinna. Där 

framförs en fundering huruvida Johan ser Anna-Karin som en dygdig kvinna. Här faller en del 

av det resonemanget då Johan precis som de två övriga männen har accepterat en längre 

 
111 Radway sid. 109 
112 Lothe sid. 75 
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förbindelse med kvinnorna. Adam är gift med Eva, Jonas har skaffat barn med Emma och 

Johan har förlovat sig med Anna-Karin. Om Johan istället hade sett Anna-Karin som en 

lösaktig kvinna vilket antyddes under delanalysen borde han enligt Giddens aldrig ha gått med 

på en förlovning. Dock kan det eventuellt kanske finnas en förväntningsanknytning till Johans 

agerande i och med den intertextuella kopplingen som publiken eventuellt kan ha till 

landsbygden. I och med det att en del av publiken kanske anser det mer rimligt att man på 

landsbygden har en något annorlunda syn på relationen kan det anses vara okej med det 

beteendet i alla fall. Dock bygger detta resonemang på att publiken i sådana fall har den 

konventionen intertextuellt med landsbygden att det kan passera som rimligt. 
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Resultat/Diskussion  
En återkoppling till studiens syfte ger ett utgångsläge där filmernas koppling till det verkliga 

samhället och dess relationer är studerat. Filmerna som sådana skiljer sig från varandra i sin 

komposition av geografisk tillhörighet och utgångspunkter för karaktärerna. Utifrån det är det 

ändå påfallande mycket i historierna som är gemensamt. Den största gemensamma punkten är 

problematiken kring skaffandet av barn eller innehavandet av barn. Här är alltså en punkt som 

tre par i någorlunda samma ålder brottas med trots de geografiska och samhälleliga 

skillnaderna. En annan gemensam nämnare för de tre paren är problem med arbetet. 

Problemen varierar visserligen mellan relationerna och kan antas vara grundade i den 

geografiska splittringen där exempelvis bristen på jobb i landsbygden visas i Hans och 

Hennes medan karriärsuget finns hos storstadsmänniskorna Adam och Eva.  

 
Med alla dessa likheter och de stora skillnaderna i geografi och samhällsplats måste 

kopplingen mellan likheterna ligga i något annat. Det som bäst passar in på likheterna mellan 

paren är deras ålder. De befinner sig alla runt trettio. Genom detta bör då slutsatsen i frågan 

handla om huruvida den svenska befolkningen vid en ålder runt trettio glider in i någon slags 

mall då precis allt ska ske samtidigt. De gör alla likartade saker, har likartade problem och 

tänker likartat när det gäller framtiden. Den svenska relationen runt trettio bör alltså innefatta 

de problem och möjligheter som de tre relationerna visar. En aspekt som är värd att ta i 

beaktande är det att manusförfattarna och regissörerna vid produktionstillfällena nyligen hade 

varit i den åldern om än ett par år äldre. Härifrån är det då möjligt att på djupet undersöka 

huruvida filmerna är direkta avspeglingar från deras erfarenheter under den tiden men så ska 

icke ske. Däremot är det ett mycket rimligt antagande att paren i relationerna mer eller mindre 

har just verklighetskopplingens ursprung direkt ifrån manusförfattarna och regissörerna. 

 
I den analys för vilken Radway ligger till grund skiljer sig det teoretiska grundmaterialet sig 

något från hur användningen ter sig i studien. Radways analys av romantiska historier avser 

en ganska snäv genrespecifik text medan den här studien berör frågan hur mer allmänt 

adresserade texter hanterar romantiska historier. För att ur Radways teoretiska grund få fram 

det material som passade den här studiens syfte kom alltså begreppen att vidgas något. 

Studien hade ett behov av att, som inte lika genrespecifik, få applicera de Radwayska 

teorierna på en inte lika bunden genre men ändå uppnå likartade resultat som om så hade varit 

fallet. Resultatet för detta blev alltså att romances i Radways mening inte helt är det som 

betecknas som romances i studien, men beröringspunkterna är tillräckligt många för att dem 

inte ska kunna bortses från varandra. 
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Relationernas modernitet taget ur det perspektiv Giddens anlade för dess förståelse har gett att 

mycket i relationerna strävar mot den moderna rena relationen. Dock finns det en hel del som 

hindrar relationerna att nå ända fram. Anledningarna varierar mellan filmerna och även 

mellan situationerna i filmerna. Det finns inga direkta punkter som går att peka ut som de 

omedelbara anledningarna till varför relationerna inte kan bli helt demokratiskt rena förutom 

det frekventa undanhållandet av intentioner hos männen i relationerna. Kanske är Giddens 

rena relation en utopi som i dagens läge är ouppnåeligt då det fortfarande finns en traditionens 

makt som har inflytande över människans liv. 

 
Kompositionen i filmerna har tidigare under analysen fastslagits vara av en art som är att 

betrakta som romances i Radways mening, trots vissa brister i materialet från dennes 

resonemang och principer. Likheterna med Radways grundprinciper och även skillnaderna 

kan antas vara av en viss samhällelig utveckling. Tidsbundenheten i Radways resonemang är 

då relativt i förhållande till den utveckling som har följt i det övriga samhället. Funktionen i 

Radways romanceteori blir då en grund som inte är beroende av den tid där den är skapad 

men däremot inte fullständig utan den. Alltså går det att applicera Radways romanceteori på 

ett idag aktuellt ämne för att se om det är en romance. Förhållningssättet blir då det viktiga 

därför att det kanske inte till fullo kan beröras på samma sätt som ett verk skapat under tiden 

för Radways teoretiska framväxt. Alltså kan teorin till vissa delar visa på att ett verk bundet 

till en annan tid genom samhällelig utveckling kan vara en romance av idag. 

 
Att filmerna inte fullständigt är romances av den art Radway menar hänger samman med 

vissa skillnader i relationen. Som fastslagits så är relationerna på god väg mot det Giddens 

menar är en modern demokratisk relation. Häri ligger även den skillnad på vilka relationerna 

skapas. De romances Radway studerade och de skillnader som gäller gentemot filmerna nu 

bör ligga inom den tidsdifferens som leder mot den moderna relationen. Skillnadernas 

förändring känns sammanhängande med samhällets gällande ökad jämställdhet och mindre 

traditionellt bundna relationer. Från det i romanceperspektivet kvinnliga synsättet där det i 

stort är böcker om kvinnor för kvinnor är skillnaden till dagens historier stora då 

utgångspunkten är den motsatta. Huruvida detta är en samhällelig förändring där mannen har 

tagit över en längtande roll likt den kvinnan hade då Radway studerade romances är en 

svårare fråga att svara på. Skillnaderna har med tiden i alla fall gett en situation som 

uppmärksammat kvinnan mer. Hur detta har påverkat den manliga romantiken är emellertid 

ett alltför djupt vatten att dra några slutsatser på genom den här studien. Kanske är det dock så 

att rollerna har ändrats eller kanske är det så att skaparna till filmerna ville attrahera mer av 
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den manliga publiken och gav dem huvudrollen i en romantisk film som de ändå antog skulle 

attrahera den kvinnliga publiken. 

 

Filmerna knyter uppenbart an till det vi, som Radway visat, med rätta känner igen som 

romantiska berättelser. Dock finns det uppenbarligen även avvikelser i historierna som i sig 

ger att de inte helt igenom är romances ur Radways bokstavliga mening. Avvikelserna från 

det romantiska schemat grundar sig i intertextuella hänvisningar till det vi förväntas att känna 

igen som den moderna vardagsverkligheten. 

 

Den form av romantiskt berättande som återfinns i filmerna anspelar, som tidigare har tagits 

upp, på romanceformen. Formen för romances vänder sig i den traditionella meningen främst 

till kvinnor. Den form som återfinns i filmerna är snarare av karaktären att den vill vända sig 

till om inte hela familjen så i alla fall paret i relationen. Det är i tilltalets form som skillnaden 

ligger där filmernas relationer inte enbart anspelar på den klassiska romantiska berättarformen 

utan nu även bär drag av den verkliga relationen. Målgruppen är som sagt förändrad från 

kvinnan till både mannen och kvinnan genom kopplingen till den verkliga relationen. Här 

finns spåren som kopplar det samman hos Giddens förklaringar av den moderna relationen för 

vilka de flesta verkliga förhållanden bör leva i eller sträva emot. De romantiska dragen som 

finns i filmerna är ändå viktiga i sig för att ge historien de kännetecken som en romantisk 

historia av tradition har, men för att ge historien autencitet för all publik krävs en breddad 

verklighetsgrund för relationens beskrivning. 

 

För skapandet av den romantiska historien idag krävs det alltså en relation mellan traditionellt 

romantiskt berättande och en koppling till verklighetens relation, i alla fall om man försöker 

att nå en bredare publik. I gränslandet mellan traditionen och verkligheten ligger dynamiken 

som i sig förnyar berättandeformen, romantik. Förnyelsen och förändringen av formen ger i 

sin tur upphov till att publiken kan ta till sig den på nya sätt och inte falla in i gamla historiers 

ideal och dramaturgi. Ett antal lånade komponenter från en tidigare framgångsrik form blir 

tillsammans med en ny vinkling från en förmodad verklighet till en modern historia på ett 

gammalt tema. Giddens och Radways relationella teorier ger grunder som i sig skulle kunna 

göra historien gångbar men för att stärka den ännu mer och ge verklighetskopplingen en ännu 

starkare identitet ges filmerna intertextuella referenser som i sig ger publiken en 

tolkningsgrund av vad de anser är verkligheten. Med de tre komponenterna representerade i 

studiens tre filmer ges historierna en grund för publikens igenkännande och 

verklighetsförankring. Publiken av idag är alltså större och bredare än vad den var vid de av 
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Radway studerade Harlekinromanerna och sedermera uppkomsten till hennes romanceteori. 

Breddningen av romancebegreppet skedde med hjälp av en koppling till hur relationens 

värdegrund och representation bör vara enligt sociologiska principer av Giddens. 

Tillspetsningen av historien, för att ge publiken en än större verklighetskänsla, kom genom 

intertextualitetens tolkningsmöjligheter hos publiken. Ur detta gavs publiken egna möjligheter 

att tolka och acceptera vissa situationer som sanna eller falska.  

 
Som framgår av analysen så finns det vid de flesta tillfällen minst två möjliga aspekter av 

varför beteendet i relationen är som det är. De oändliga anledningarna till beteendet kan vara 

mycket frustrerande då de inte ger ett rakt och entydigt svar. Dock är det även i de 

flerfacetterade möjligheterna som styrkorna i dagens relation ligger. Relationerna är inte 

direkt uppbundna av tidigare teoretiska ideal även om de påverkas av dem. De påverkbara 

delarna rör sig även dem över hela det teoretiska spektrumet vilket gör att det är svårt att som 

teoretikerna vill, sätta en klar tidsbundenhet på dem. En relation präglad av dagens samhälle 

befinner sig alltså i ett stadium där historia såväl som nutid och framtid är en blandning. 

Utopiskt demokratiska ideal för relationerna blandas med historia tyngd av traditioner och 

med stänk av romantiska drömmar och omgivningens förväntningar. Precis så ter sig 

relationens form grundad på alla de olika komponenter den här studien bygger på. Med dessa 

slutsatser ges en grund för hur det vi kan kalla dagens romances. Denna grund kommer 

säkerligen även den att förändras inför framtida romantiska skildringar där principerna 

förändras och relationens ideal tillspetsas. 
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