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Abstract 

Soap that doesn’t lather. Soap opera as a genre through Desperate 

Housewives 

The purpose with this essay is to explore the pleasure of watching the television programme 

Desperate Housewives.  

Interviews with fans of Desperate Housewives reveal the pleasure of watching the soap 

opera and why it stands out from all other television drama series and serials. Janice Radway with 

her analysis of romantic literature and Ien Angs book of why Dallas appeals to the dutch public 

contributes to the investigation of why soap opera in general and Desperate Housewives in particular 

gather so many people around the television set. An analysis of how Desperate Housewives is told is 

done with principles of narratology. 

As a genre soap opera has been very popular since its start during the 1920’s with the 

soap manufacture Procter & Gamble as sponsor. Since the mid 60’s soap opera has been 

produced for television and during the 80’s the genre reached its peek with soaps like Dallas, 

Falcon Crest and Dynasty. The genre has developed into different categories like daytime and prime 

time based on the soaps time for broadcasting and also how the soap operas are produced. 

British soaps constitute their own category with their realistic content. Overall the genre 

especially appeals to women considering it mostly exists of intrigues in the personal sphere. The 

emotional content can be too much for some viewers who have to approach the genre with an 

ironical point of view to be able to watch it. 

The genuine interest for Desperate Housewives among the interviewees is based on the 

soap’s ability to mix different genres like action, comedy and drama. A dead character as the 

narrator in Desperate Housewives also contributes to the interviewees’ fascination for the soap. 
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Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på vilket nöjet i att se på såpoperan Desperate Housewives är. 

Genren såpopera har funnits sedan slutet av 1920-talet. Radio lade grunden för dramatiska 

följetonger med tvättmedelsföretag som sponsorer och under 1960-talet övergick såpoperor till 

tv. Sedan dess har såpor etablerats i form av daytime och prime time. Brittiska såpor utgör en 

egen genre med sitt verklighetsbetonade innehåll. Desperate Housewives använder sig av liknande 

stilgrepp som de ursprungliga såporna och har flera likheter till prime time-såpor som 

producerades under 1980-talet.   

Genom intervjuer med inbitna tittare av Desperate Housewives blir behovet att följa serien 

tydligt att förstå. Seriens berättelsenivåer, och tekniken med vilken seriens handling är berättad, 

analyseras genom narratologiska verktyg, avsedda för just berättelser. Intervjugruppen diskuterar 

hur väl Desperate Housewives står sig i jämförelse med andra såpor och vilka karaktärer som 

utmärker sig mest.  

Janice Radways studie kring kvinnors behov att läsa romantisk litteratur och Ien Angs 

analys av insända brev från trogna tittare av Dallas ligger till grund för uppsatsens metodavsnitt.  

Såpoperor har en lång historia med att engagera tittare. Framförallt kvinnor har dragits 

till genren då den till största delen behandlar relationer inom den personliga sfären. En annan 

kategori tittare följer serier inom genren med motivet att ironisera över innehåll och produktion. 

Desperate Housewives är en såpopera svår att ironisera över, då den själv har ett ironiskt 

förhållningssätt gentemot andra serier som den tacksamt lånar stildrag ifrån. 

Desperate Housewives lockar tittare med sin sammanblandning av såpa, drama, action, 

komedi och deckare. Att berättarrösten i serien är en död kvinna, som från början har en av 

huvudrollerna, bidrar till attraktionen för serien. Det står klart att Desperate Housewives är en av få 

såpoperor som fortfarande fungerar på bästa sändningstid. 
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1.0 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

När J.R. Ewing blir skjuten i andra säsongsavslutningen av Dallas fick amerikansk prime time-

såpa sitt genombrott. Först i fjärde avsnittet av tredje säsongen avslöjades vem som hade skjutit 

J.R och med vilket motiv. Dallas skapare hade lyckats hålla tv-publiken på spänn, och efter några 

år med Dallas i etern introducerades tv-publiken för såpoperor som Maktkamp på Falcon Crest, 

Dynastin och Knots Landing.  

Dallas började sändas 1978 i USA. Den svenska tv-publiken introducerades 1981 för den 

rika oljefamiljen i Texas. Visst hade tablån i amerikansk tv präglats av såpor tidigare, men ingen 

såpopera hade lyckats engagera den amerikanska tv-publiken så starkt som Dallas. 

Sedan 1981 har en rad såpoperor presenterats för den svenska tv-publiken. De flesta 

kommer på export från USA: Beverly Hills 90210, Melrose Place, Models Inc, Savannah, Cental Park 

West. En del har varit svenska produktioner: Varuhuset, Svenska hjärtan, Skilda världar, Vita lögner, 

Nya tider, Rederiet. 

Den senaste stora såpoperan från USA är Desperate Housewives. Som fenomen är serien 

tv:s nya Dallas, en såpa som visar att genren fortfarande fungerar på bästa sändningstid en vanlig 

vardagskväll. Den lockar också en trogen och engagerad publik. Därför är det viktigt att urskilja 

varför tv-publiken genom åren tagit del av såpor och varför den idag följer Desperate Housewives. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att ta reda på nöjet i att se på Desperate Housewives. Vad innehåller 

Desperate Housewives som såpa för att engagera tittare och hålla dem på spänn? I en kontext av 

tillbakablickar är det viktigt att sätta seriens innehåll och berättarteknik i relation med andra prime 

time-såpor som engagerat tittare världen över. Men viktigast är att fånga tv-publikens tankar. I en 

tid när möjligheter till kanaler är nästintill oändliga och tv-serier kan följas varje kväll – varför just 

Desperate Housewives? 

 

1.3 Frågeställningar 

Genom två frågeställningar ska jag ta reda på varför tittare1 lockas till just Desperate Housewives: 

- Hur sker berättandet i Desperate Housewives utifrån en narratologisk utgångspunkt? 

- På vilket sätt liknar Desperate Housewives andra såpor som nått stor tv-publik? 

 

                                                
1 I kapitel 2.1.1 förs ett resonemang kring termen tittare utifrån John Fiske. 
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2.0 Teori och tidigare forskning 

2.1 Såpoperans historik. Från radio till tv 

Begreppet såpopera uppstod i radioålderns början. Tidningen Chicago Tribune hade under 1920-

talet en populär tecknad serie, så pass populär att tidningens styrelse ville att serien skulle 

dramatiseras för radio. The Gumps var seriens namn som även om den inte hamnade i radio var 

inspirationskälla för en annan serie, Sam ´n´ Henry som fick sin debut i amerikansk radio under 

slutet av 1920-talet. Serien var en komedi om två fattiga svarta män från södern och de problem 

som uppstod när de flyttade in till storstaden. Serien fångade stora lyssnarskaror och flyttade efter 

några år över till en konkurrerande kanal (Everdahl, 1998).  

Radioföretaget WGN, som sände Sam ´n´ Henry, började intressera sig för 

kvinnopubliken. Tvättmedelsföretaget Procter & Gamble ville annonsera sina produkter i radio, 

men inga program på dagtid vände sig till hemmafruarna, som var företagets målgrupp. För att få 

reklam började Procter & Gamble sponsra radioföljetonger. Sponsringen fick radioprogrammen 

att kallas tvåloperor/såpoperor (Hobson, 2003). 

Skådespelerskan Irna Phillips fick i uppdrag av ett tv-bolag att skriva en modern 

såpopera som skulle underhålla men inte distrahera de kvinnliga lyssnarna, det skulle vara möjligt 

att utföra hushållssysslor samtidigt som programmet sändes. Phillips första såpa, Painted dreams, 

debuterade lägligt i efterdyningarna av depressionen när det amerikanska folket behövde 

uppmuntran. Programmet sändes fem dagar i veckan och var tio minuter långt. En av orsakerna 

till att Phillips såpa lockade storpublik ska ha varit att publiken behövde verklighetsflykt. För 

kvinnorna gällde verklighetsflykten ett avbrott från hushållssysslor och för den amerikanska 

publiken gav genren ett avbrott från depressionen (Everdahl, 1998).  

Phillips hittade tidigt berättarformen med flera parallellberättelser som löpte genom ett 

och samma avsnitt. Phillips såpa blev känd för att programmen avslutades med en cliffhanger, en 

rafflande scen vars upplösning utlovades i nästa avsnitt. Efter Irna Phillips framgång kom snabbt 

fler såpor och manusfabriker bildades för att hålla tempot uppe i produktionerna. Störst var paret 

Frank och Anne Hummert. Med en bakgrund i reklambranschen stod de för hela tretton 

såpoperor. Irna Phillips uppnådde som högst fem såpoperor och fick till slut anställa skribenter 

som skrev dialogerna till hennes historier även om hon drog upp huvudlinjerna. 

Mot slutet av 1930-talet blomstrade såporna i radio. Även om produktionerna var i full 

gång var tempot i berättandet lågt. Ett exempel på hur långsamt berättandet kunde vara är en av 

Elaine Carringtons produktioner. Hon lyckades få en frukost i en av sina såpor att vara i nio 

månader och en annan ihågkommen händelse hon skrev var när en kvinnlig huvudperson i en 

radiosåpa gick in i ett varuhus genom en svängdörr, och inte lämnade dörren förrän sju avsnitt 
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senare. Carringtons knep var att förlänga färden genom dörren med åtskilliga återblickar 

(Everdahl, 1998).  

Under andra världskriget rensades ett antal såpoperor bort från tablån av de 33 som 

fanns på de amerikanska rikstäckande kanalerna. Vid övergången till tv oroade sig Procter & 

Gamble att hemmafruarna, som var radiosåpans trognaste publik, inte skulle arbeta lika friskt och 

därmed inte använda deras produkter lika mycket.  

Den första såpoperan i amerikansk tv var Faraway Hill som följdes av The first hundred 

years, en såpa som överlevde i två år. Ett igenkännande problem med såpor från den här tiden var 

svårigheten att befästa miljöer. Eftersom de tidiga såpoperorna knappt hade någon scenografi 

tvingades ett bildspråk med åtskilliga närbilder fram (Everdahl, 1998).  

Såpaproduktioner hade från början problem med den konstnärliga friheten. Handlingar 

som på något sätt kom i konflikt med sponsorernas image slopades. Irna Phillips, som var med 

och befäste såpoperans framfart i radio, var den första producenten och författaren att 

introducera den första ondskefulla karaktären. I As the world turns från 1960 framträdde Lisa Miller 

som för sin tid var oerhört vågad, hon tvekade bland annat inte att flirta med gifta män. Under 

decenniet framträdde också de första såporna för dagtid, och en del av dem finns fortfarande 

kvar. All my children som produceras i USA är en produkt av 1960-talet. 

 

2.1.1 Tittaren 

”Audience”, resonerar Fiske (1987), är den lättaste termen att föreslå när mottagarbegreppet ska 

fastslås, men ”audience” är också den första termen att avslå. Begreppet antyder att tv når en 

homogen massa som är identisk, som mottar samma budskap och att massan är passiv. 

”Audience”, såsom i publik, är således ingen bra beteckning för tv-tittare. Inte heller en plural 

form av publik, ”audiences”, är att föredra. Även om ”audiences” pekar på skillnader inom 

publiken, exempelvis att den är uppdelad efter ålder, kön, klass, nationalitet och så vidare, är 

begreppet för splittrat. ”Audience” och ”audiences” är för vida och syftar till publiken som helhet 

inom vilken få eller för många skillnader råder. Fiske söker efter en term som sätter aktivitet i 

fokus, och han finner rätt term i ordet ”viewer”. En tittare, ”a viewer”, är någon som ser på tv, 

som tolkar budskap och som finner nöje i mediet. Att titta, ”viewing”, är en aktiv process i vilken 

tittaren bestämmer vilka program han/hon ska se (Fiske, 1987, s.17). I uppsatsen kommer jag att 

använda termen tittaren, eftersom det antyder att tittandet grundar sig på ett aktivt val. 

Sonia Livingstone (1998) skriver om behovet att se på tv. I hennes studie är genren inte 

avgörande, utan själva identifikationen. Vad är det som pågar i tittaren medan han/hon ser på tv? 

Livingstone använder Dallas som exempel, men analyserar inte berättelsestrukturen i serien, 
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istället förs ett resonemang om tittarens tankar och upplevelser medan Dallas visas. Christine 

Geraghty (1991) presenterar olika kvinnoroller i enbart prime time-såpor medan Mary Ellen 

Brown (1994) följer två kvinnor som varje dag ser på den amerikanska såpan Days of our lives. 

 

2.1.2 Genre 

Funktionen med genreindelning är att strukturera upp ordning i tablån, men även att särskilja 

produktioner. Fiske (1987) diskuterar att likheter till redan befintliga och kända program 

definierar vilken genre ett program tillhör. Olikheter är helt ovidkommande.  

 

Shows are conventionally marketed to networks and advertisers, and presented to reviewers and the 

public, as new inflections of a popular genre. Genre serves the dual needs of a commodity: on the one 

hand standardization and familiarity, and on the other, product differentiation (Fiske, 1987, s.114). 

 

Beroende på vilka trender som råder är olika genrer mer eller mindre populära. Brittiska 

såpoperor byter det sagolika huset mot den enkla gatan. Lyxrestaurangen mot den lokala puben. 

Sena sändningstider mot tidig kväll. 

 

Brittisk tvålopera fann sin form i ett helt annat klimat än den amerikanska. I England inspirerades formen 

av den starkt politiserade litterära rörelse som kallades ”de arga unga männen” (som lika gärna kunde vara 

kvinnor: En smak av honung (1958) av Shelagh Delaney är en av gruppens stora klassiker). Dessa 

dramatiker bröt under sent femtio- och tidigt sextiotal med P.G. Wodehouses och Noël Cowards salonger 

till förmån för de nedslitna arbetarklassförorterna i norra England (Everdahl, 1998, s.60) 

 

Såpor med realism i fokus undanhåller sig all form av glamour för att det ska locka en viss typ av 

publik. Innehållet präglas av vardagliga människor som försöker få ihop pengar till hyran och 

försörja sin familj (Everdahl, 1998).  

 Coronation Street, en såpa med 50 år bakom sig, får fungera som exempel för brittisk 

såpopera rent generellt. Coronation Street utspelar sig i en liten stad i norra England. Den berör 

vardagliga händelser för ett kvarter med grannar. Såpan visar deras bråk, glädjestunder, hopp och 

drömmar, vanor och romanser (Livingstone, 1998). Brittisk såpopera fokuserar på klasskillnader, 

vilka som har pengar och vilka som inte har det. 

 

Secondly, there is an abscence of actual work, despite continuous referenses to work and the working class 

and a focus on domestic lifestyles and interpersonal value-systems (Livingstone, 1998, s.130).  
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Coronation Street lockar engelsmännen med sitt vardagliga Manchesterkvarter, sotiga 

arbetarbostäder och sin nedslitna pub (Everdahl, 1998). Samma definition vad gäller innehåll rör 

också brittiska daytime-såpor som Hem till gården, där miljön är lantlig och karaktärerna möter 

vardagens problem precis som i Coronation Street. Skillnaden är miljöombytet. 

Brittiska såpor reflekterar den brittiska andan och fångar den regionala identiteten. 

Utgångspunkten gör att brittiska såpor skiljer sig från såpoperor som vinner publik över hela 

världen (Hobson, 2003). Coronation Street har aldrig fått sitt genomslag utanför Storbritannien. 

Den testades i Sverige, men slutade sändas efter någon säsong. Orsaken ska ha varit att tittarna 

inte hittade något att identifiera sig med. Programmet upplevdes för lokalt (Everdahl, 1998). 

Brittiska såpor har inte alltid bestått av vardagsrealism. Det brittiska tv-bolaget BBC 2 

introducerade 1967 Forsythesagan som till skillnad från sina föregångare vältrade sig i kärlek och 

stora affärer. Forsythesagan blev en stor succé över hela världen och grundar sig på författaren 

John Galsworthys romaner. 

 

Inom såpagenren finns också den oförtröttliga daytime-såpan. Glamour, All my children, General 

Hospital och The young and the restless är fyra såpor som funnits sedan 1960- och 70-talen. När 

serierna startade var tittarna hemmafruar, idag upprätthålls tittarsiffrorna av fans som spelar in 

avsnitt, organiserar klubbar, håller seminarier och chattar på Internet om sin favoritsåpa. 

Daytime-såpans utveckling från en förströelse under hemarbetet till fanaktivitet började under 

1970-talet. Orsaken ska vara det minskade antalet hemmafruar. Kvinnor behövdes som arbetare 

igen. Det stadiga flödet av collegepublik från efterkrigsårens stora barnkullar ledde också till 

förändringen (Everdahl, 1998). 

När college-studerande har hål i sina scheman, oftast under tidig eftermiddag, ägnar ett 

flertal tiden till att följa vad som händer i såporna. Orsakerna kan vara alltifrån tristess till ett 

genuint intresse, men den nya publiken påverkar innehållet. Flera såpor som sänds dagtid har 

börjat handla mer om sex och relationer än tidigare. Var nionde minut i ett vanligt såpaavsnitt 

ägnas åt att antingen prata om sex eller utföra det (Frentz, 1992).  

 

Prime time är ett begrepp för bästa sändningstid som räknas vara mellan klockan åtta och elva på 

kvällen (Everdahl, 1998). Prime time föregås av en hisnande budget per avsnitt. Såpor som Dallas, 

Dynastin och Maktkamp på Falcon Crest utspelar sig i luxuösa miljöer. Bildproduktionen präglas av 

noggrannhet och tillåter inomhus- som utomhusscener. Budget är nyckelordet när den största 

skillnaden mellan daytime och prime time ska hårdras (Ang, 1985). Förutom att begreppet prime 

time grundar sig på bästa sändningstid finns en stil att skönja i amerikanska prime time-såpor. 



 10 

Huvudinnehållet i varje avsnitt är baserat på prat och den psykologiska spänning som 

uppstår i konflikter. Likheter till daytime-såpor är det tematiska innehållet om kärlek, uppbrott, 

svek, lögner och olyckor, men prime time-såpor nyttjar spänning genom att ta till action.  

En annan skillnad är formen för upplägget. Prime time-såpor sänds i säsonger, ofta två 

per år, medan daytime-såpor visas fem dagar i veckan. Daytime-såpor använder sig också av 

cliffhangers men har ingen säsongsfinal att ta i beaktande.  

Såpor för dagtid eller tidig kväll använder sig i huvudsak av närbilder (close-up) och ett 

så kallat two-shot, vilket får tittaren att fokusera på ansiktsuttryck och två karaktärer i samtal med 

varandra. Prime time-såpor använder sig också av dessa, men lägger till ett tredje. En etablerande 

bild (the establishing shot) används för att etablera en scen till en viss plats (Geraghty, 1991). En 

svepande bild över Bree Van de Kamps hus visar att nästa scen i Desperate Housewives utspelar sig i 

hennes hem, på samma sätt som en bild av Southfork visar att kommande scen i Dallas är förlagt 

inomhus mellan några av karaktärerna. 

I Dallas, Dynastin och Maktkamp på Falcon Crest gör flera av karaktärerna resor till olika 

europeiska huvudstäder som Paris och Rom. Städerna är inte bara kulisser utan vävs in i 

handlingen. När Jock Ewing, grundaren av familjeföretaget Ewing Oil dör i en helikopterkrasch i 

Sydamerikas djungel, är bröderna JR, Bobby och Ray på plats för att hitta hans kropp. Den 

färgstarka djungeln är en kontrast till den annars så städade kontorsmiljön i Dallas. När Pamela 

under sjätte säsongen av Dallas ska fundera över sitt giftermåls framtid reser hon till Cannes i 

Frankrike för att sola, och tittaren får följa med. Trots att handlingen i Desperate Housewives är 

begränsad till ett kvarter går det inte räkna bort serien som såpa. 

 

Yet, overall, Desperate Housewives follows the episodic pattern of soap opera. One week the foremost 

storyline is Lynette Scavo’s difficulties with her boys while the next is Rex Van de Kemp’s sadomasochism 

(McCabe & Akass, 2006, s.58). 

  

Vad är det för skillnad på serier som Ally McBeal och Desperate Housewives? Den förstnämnda är en 

series medan Desperate Housewives är en serial. Serier kommer i två olika former. 

 

The episodic character of television fiction can assume two forms: that of series, in which the individual 

episodes are completely separate from one another from a narrative viewpoint (only the hero(ine) of the 

series and the basic situation are the connecting elements between the individual episodes), and the serial, 

i.e the continuous narrative. (Ang, 1985, s.52). 
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För att använda Ally McBeal som exempel kan följande skillnad mellan series och serial dras. Ally 

McBeal är advokaten som tillsammans med sina kollegor på kontoret tar sig an nya fall i varje 

episod. Den återkommande formen är att fallen når sin upplösning inom 50 minuter och i nästa 

avsnitt är den för tillfället inblandade bifiguren blott ett minne. Precis som Ien Ang skriver finns 

ett återkommande tema som hänger kvar. I serien är det Ally som är den återkommande 

karaktären tillsammans med sina kollegor, men även hennes kärlekstriangel med hennes före 

detta kille och hans nuvarande fru Georgia är ett återkommande tema som sträcker sig över hela 

säsonger, men intrigen har inte huvudfokus i varje avsnitt. 

En serial har alltid etablerade karaktärer som finns med i handlingarna länge, till skillnad 

från en series som byter bifigurer regelbundet. Inom en serial kan inte tittaren bara följa enskilda 

episoder, eftersom den jobbar med tidsflödet, att tiden i serien ska likna den faktiska 

dygnsrytmen. Avsnitt i en serial har egna titlar och delas upp med igenkännande början och slut 

som påminner om tidigare avsnitt. En serial går på ruljans och upprätthåller fem till sex 

parallellberättelser samtidigt (Ang, 1985).  

Eftersom en serial alltid slutar med en cliffhanger istället för en konfliktlösande situation 

(series) är betydelsen av tid extra viktig. Efter att avsnittet tagit slut fortsätter tittaren på 

berättelsen genom att föreställa sig vad som kommer att hända (Geraghty, 1991). 

En till skillnad mellan series och serials är tiden som passerar mellan avsnitten. Serials 

låter tid gå mellan avsnitten. Det är klart att tiden som förflyter mellan avsnitten inte är den reella 

tiden som tittaren lever i. Medan daytime-såpor fryser scener så att de sträcker sig över flera 

avsnitt, låter prime time-såpor tid gå mellan en avgörande konfrontation och scenen efteråt som 

ska ge upplösning. Glappet skapar känslan av att karaktärernas liv fortsätter i tittarens frånvaro 

(Ang, 1985).  

 

2.1.3 Kvinnor den största publiken 

Christine Geraghty (1991) diskuterar om sambandet mellan den kvinnliga publiken och innehållet 

i såpor. Utöver att fungera i sina kärleksrelationer får tittarna ta del av de kvinnliga karaktärerna 

som mödrar, döttrar, syskon, chefer, sekreterare, författare, journalister och modeller. 

Identifikationsmöjligheter för den kvinnliga publiken råder det således ingen brist på. Geraghtys 

resonemang går ut på att kvinnor av naturen har en förkärlek och begåvning till att vara sociala. 

 

The pleasures of telling, rehearsing, and predicting the mechanisms of narrative are very much part of 

soap opera’s attraction (Geraghty, 1991, s. 23) 
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Relationer erbjuder ett flertal dramatiska inslag som bröllop, skilsmässa, födsel, död och flera 

dagliga konfrontationer och missförstånd. Varför lockas kvinnor av detta innehåll och inte män? 

Christine Geraghty framhåller att synen på kvinnan är traditionsbunden. Det är i huvudsak 

kvinnan som sköter hemmet, tar hand om barnen och söker svar på familjeproblemen. 

 

It is this engagement with the personal which is central to women’s involvement with soaps but it is 

important to be precise about how that involvement works (Geraghty, 1991, s.42) 

 

Även kvinnor på chefspositioner finns i såpoperor. När kvinnor gör sig till chefer får tittaren följa 

hur det går för dem i den manliga världen. Angela i Maktkamp på Falcon Crest driver sin 

affärsverksamhet som innefattar flera hundra, manliga anställda. Sue Ellen i Dallas gör sig till 

egenföretagare inom underklädesbranschen. Hennes position gör henne till en maktfaktor och ett 

hot mot J.R. Såpor erbjuder kvinnoroller som är både aktiva och passiva, de kvinnliga 

karaktärerna kan fatta besluten själva eller leva med konsekvenserna av deras mäns beslut. Det 

erbjuder identifikation för den kvinnliga publiken (Hobson, 2003). 

Fiske (1987) redogör för skillnaderna mellan program för kvinnor och program för män. 

Genom följande uppdelning av motsatser kan kvinnans val av tv-program förstås. Mannens 

kontrasterande pol är högerställd. 

 

sensitive : tough 

domestic : professional 

private : public 

indoors : outdoors 

 

Den privata sfären står i relation till att de flesta händelser i såpoperor utspelar sig inomhus. När 

Bree i Desperate Housewives ertappar sin son, Andrew, med att gå på strippklubb räcker det inte 

med att konfrontera honom hemma längre, även om hon gjort det under en längre tid och gett 

honom utegångsförbud. Först när Bree dyker upp på strippklubben förstår Andrew att hon 

menar allvar, han skäms så mycket att han slutar gå dit. 

 

In soap operas the setting is home or a place which functions as home, a place where people meet, talk, 

and are established in their relationships. In masculine narrative the action is public, not domestic, it is 

visible and exterior for masculine success needs public acclaim and visibility (Fiske, 1987, s.220). 
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Tania Modleski (1982) skriver om hur dramaturgin i såpoperor är uppbyggd så att kvinnor som 

tillbringar mycket tid hemma ska kunna upprätthålla sina sysslor samtidigt som de följer med i 

handlingen. Såpor har en långsam berättartakt med flera återupprepningar. Det är lätt att göra 

något annat samtidigt som tv:n står på. 

Christine Geraghty (1991) beskriver hur såpoperor talar till kvinnan som passiv. Mannen 

är alltid den aktive. I Dallas är det männen som fattar besluten och kvinnorna får leva med dem. 

När Pamela ber Bobby om att de ska flytta från Southfork för att komma bort från J.R. är Bobby 

tveksam och vill att de ska stanna för hans mammas skull. När Bobby utesluts som chef från 

familjeföretaget Ewing Oil packar han sin och Pamelas väska och de reser i stort sett samma dag. 

Fiske (1987) finner ett stilgrepp i produktionen som gör att särskilt kvinnor dras till 

såpoperor. Kameran går ofta in för närbilder och stannar kvar i vad Fiske kallar ”facial 

expression”. Kameran dröjer för att visa karaktärernas känslor, hur skådespelarna rör munnen, 

hur ögonlocken blinkar och om ögonen tåras. Närbilder är till för att tittaren inte bara ska hinna 

uppleva karaktärens känslor, utan också tänka efter vad som orsakar reaktionen. Närbilder 

används när karaktären, som på något sätt blir drabbad av någon hemsk sanning eller får erfara 

något lyckligt, inte finner ord för sina känslor. Då finns närbilden som en möjlighet att locka fram 

känslor hos tittaren. En dröjande kamera bevarar en känslostämning längre än orden, vilket gör 

det möjligt för tittaren att stanna i känslan lika länge som karaktären. 

Desperate Housewives kom något år efter att Sex and the city hade lagts ned. Före Sex and the 

city fanns serier som Murphy Brown och Roseanne som, även om de inte var såpor, vände sig till den 

kvinnliga publiken. Huvudkaraktärerna spelades av kvinnor och handlingen centrerades kring 

deras känsloliv. Samma fokus finns i Desperate Housewives. Männen må ha jobben, men i förorten 

Wisteria Lane är det kvinnorna som har de största hemligheterna. 

 

As the title suggests, life in Wisteria Lane is one of quiet desperation. The women know this about their 

own lives but do not make it explicit (McCabe & Akass, 2006, s.59) 

 

2.1.4 Narration 

Strukturalismen (som narratologin har släktband till) härleds till den schweiziske språkvetaren 

Ferdinand de Saussure, även om han aldrig benämnde sina verk som strukturalistiska. Brügger 

och Vigso (2004) skriver att ordet struktur inte tycktes spela någon roll i Saussures verk, däremot 

handlar texterna om system, exempelvis språket som en uppbyggnad av tecken. Saussure drog 

skillnad mellan språkbruket och språksystemet. Det förstnämnda syftar till den individuella 

språkutövningen hos varje människa (parole), och att språksystemet är uppbyggt av konventioner 
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om hur språket ska vara (langue). Språksystemet är inte komplett hos någon individ, utan 

existerar bara till fullo i massan. En av Saussures tankar är att det är omöjligt att förändra 

språksystemet. Men om språksystemet hade varit statiskt hade människan haft ett oföränderligt 

språk, men om det hade varit dynamiskt (i betydelsen ständigt föränderligt) hade språkbrukarna 

inte kunna förstå varandra, eftersom ingen hade syftat till samma språksystem. Språksystemet 

består av en dubbelhet, en förändringens skikt och ett stillastående.  

Brügger och Vigso (2004) skriver att vi säger det vi brukar när vi använder språket, trots 

att det inte finns någon anledning att föredra en beteckning framför den andra. Strukturalismen 

skiljer mellan det betecknade (signifié) och det betecknande (signifiant). Vi säger människa 

eftersom vår konvention föreskriver godtyckligheten att bilden av en människa hör samman med 

ordet.  

Narratologins koppling till strukturalismen kan spåras till den litauisk-franske 

språkforskaren A. J. Greimas och den ryske strukturalisten Vladimir Propp. När Greimas ska 

beskriva hur de olika delarna inom ett språk får liv, hur de hör samman, söker han sig till 

Vladimir Propp, som 1928 utgav en analys av ryska folksagor. Propp ville i sitt arbete hitta det 

konstanta i ryska folksagor, de återkommande stildragen, och urskiljde en typisk ordningsföljd. 

Hans modell var så formaliserad att den blev lätt för Greimas att använda. Propps modell fick 

Greimas att dra slutsatsen att det egentligen bara finns en saga, en så kallad arkesaga, som utgör 

grunden för alla andra ryska folksagor, men att modellen inte berättades i kronologisk 

ordningsföljd (Brügger och Vigso (2004).  

Narratologin söker sig till en annan kontext, den av berättelser och strukturer inom 

fiktion. Till skillnad från strukturalismen avstår narratologin från uppdelningen i motpoler och 

sammansatta par (exempelvis signifié och signifiant) och går djupare in i en texts struktur. 

Narratologins uppgift är att frilägga strukturer i en text genom att urskilja 

berättarperspektiv och berättarröst. Berättaren är den vars röst som hörs i texten och som leder 

handlingen framåt. Narratologin ska också reducera aktörer och handlingar för att urskilja vad 

berättelsen består av och hur den är berättad.  

I Desperate Housewives är det den döda Mary Alice Young som leder berättandet. 

Naturligtvis finns flera berättare bakom serien i form av manusförfattare, men de är dolda.        

Jag inriktar mig på berättaren inom fiktionen. Att producenten, manusförfattaren och 

upphovsmannen Marc Cherry är seriens egentliga berättare hör alltså inte till saken. 

Mary Alices berättarroll är tvådimensionell, dels rör den sig inom fiktionen, dels är den 

öppen. Mary Alice rör sig inom fiktionen i och med att hon är en stor del av handlingen. Efter 

hennes död består merparten av handlingen om effekterna av hennes död. Hon är en öppen 
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berättare för att hon känner till allt som pågår utanför henne själv. Hon kan se sina väninnors liv, 

i dåtid och presens, och berätta för tittaren vad som pågår. Som Mary Alice själv säger i 

inledningen till andra avsnittet av Desperate Housewives: ”Taste, touch, smell and sound become a 

distant memory. But our sight? Ah, our sight expands. And we can suddenly see the world we’ve 

left behind so clearly.” Det är från sin plats i döden som hon för berättelsen framåt. 

Inom narratologin finns en tanke om berättarens placering i förhållande till det han/hon berättar 

om. Maria Nikolajeva (1998) listar fyra olika nivåer som en berättare kan befinna sig på. 

 

en homodiegetisk berättare befinner sig på samma nivå som det som det berättas om 

en heterodiegetisk berättare befinner sig på en annan nivå än det som det berättas om 

en intradiegetisk berättare befinner sig inom fiktionen under berättandet 

en extradiegetisk berättare befinner sig utom fiktionen under berättandet 

 

Som berättare befinner sig Mary Alice Young på alla fyra olika nivåer, och jag ska redogöra för 

samtliga. Min analys inriktar sig på de två första säsongerna av Desperate Housewives. Under säsong 

tre, som inte ligger till grund för den här analysen eftersom den inte sänts färdigt i svensk tv, tar 

både innehållet och berättaren andra riktningar som inte är väsentliga att behandla här. 

 En kvinnlig berättarröst känner tittaren kanske igen från Sex and the city. 

Kolumnisten Carrie Bradshaw leder tittaren framåt i scenerna. Carrie är i högsta grad levande, 

medan Mary Alice Young är död. När kameran i första avsnittets inledande scen sänker sig ned 

över Wisteria Lane är det fullt möjligt att tänka sig att rörelsen – från himmelen ned till gatan – är 

Mary Alice Youngs vakande blick. 

 

At a pragmatic level, she frequently helps ease the seguing between scenes. More interestingly, each week 

her voice also frames the story, providing the opening prologue – often a pithy tale about the misplaced 

values of suburbia – and the epilogue – often extracting some sage lesson based on what’ve seen or 

tantalisingly pointing to the next twist in the tale (McCabe & Akass, 2006, s.173). 

 

Desperate Housewives börjar inte i nutid. I första avsnittets första scen berättar Mary Alice för 

tittaren: ”My name is Mary Alice Young. When you read this morning’s newspaper, you may 

come across an article about the unusual day I had last week. Normally, there’s never anything 

newsworthy about my life, but that all changed last Thursday.” Redan från inledningen är 

tidsbegreppet presens utmanat. Det första tittaren får se är en återblick av vad Mary Alice gör 

under vardagarna som hemmafru. Hon diskar, tvättar, slår in paket, gör ärenden. Mary Alice 

fortsätter berätta att hon förvånade sig själv när hon plötsligt tog fram en revolver och sköt sig 
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själv. Som berättare kan hon inte berätta det här medan hon gör det. Bara tanken bryter all logik, 

men det blir förståeligt med följande förklaring: Mary Alices nutid är döden och det är från döden 

hon berättar. Att första avsnittet inleds med en tillbakablick är inte lätt att förstå, eftersom tittaren 

får följa Mary Alice i hennes vardag och se de ärenden hon gör som om de gjordes i nutid direkt 

framför tittarens ögon. Mary Alice är alltså en heterodiegetisk berättare i och med att hon från avsnitt 

ett befinner sig på en annan nivå än det som det berättas om. 

Hon befinner sig också på samma nivå som själva berättelsen. Nutiden som tittaren 

möter är de olika handlingarna som utspelar sig på Wisteria Lane och som handlar om de fyra 

hemmafruarna. I det dagliga livet med dem finns ett presens som Mary Alice är informerad om. 

Som död berättare kan hon befinna sig på samma nivå som det som det berättas om och således 

föra handlingen framåt. Det gör henne till en homodiegetisk berättare. Hon är på samma nivå för att 

hon påverkar de fyra hemmafruarnas liv i deras nutid i och med sitt självmord.  

Än så länge är Mary Alices berättarroll urskiljt på två plan. Vad gäller de övriga två 

begreppen, intradiegetisk och extradiegetisk, kan skillnaderna urskiljas på följande sätt: Mary Alice 

befinner sig inom fiktionen under berättandet, intradiegetisk, eftersom hon kan berätta hur 

karaktärerna mår och känner sig när de går igenom prövningar. Ibland fungerar hennes 

berättarröst som ett förtydligande. När John ger Gabrielle en ros efter att de har älskat i hans 

pojkrum ber han henne lägga märke till hur felfria kronbladen är. Rosen är perfekt, precis som 

du, säger John. När det kommer till Gabrielles känslor tillägger Mary Alice: ”The truth hit her like 

a thunderbolt.” Mary Alice berättar hur John känner sig, även fast de aldrig har träffats. I citatet 

finns indikation på att hon vet vad som försiggår i Gabrielle: ”For John, this was no longer a 

meaningless little affair. Gabrielle could now clearly see he was falling in love with her.” 

I slutet av varje avsnitt berättar Mary Alice hur karaktärerna känner sig samtidigt som 

bilder på dem sveper fram över tv-skärmen. Hon är inom fiktionen på det sättet att hon kan 

berätta hur de känner, men hon är också utom fiktionen, extradiegetisk, eftersom hon inte längre är 

med i handlingens nutid. Presens i Desperate Housewives är vardagen som utspelar sig på Wisteria 

Lane och även om Mary Alice är berättaren som känner till allt om alla är hon inte längre en del 

av den reella tiden i serien, förutom i de fyra hemmafruarnas minne och medvetande. 

 

När de fyra begreppen kombineras framgår hur berättelsens olika nivåer kan fungera i samspel 

med varandra. Kombinationerna kan verka krångliga, men vad det handlar om är att de olika 

nivåerna som berättaren befinner sig på får fler möjligheter när de vävs samman. 

Begreppen extradiegetisk och heterodiegetisk står för berättarens roll utanför fiktionen 

och att narratören befinner sig på en annan nivå än själva handlingen. En extradiegetisk-
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heterodiegetisk berättare blir en allvetande berättare. En berättare som befinner sig utanför 

fiktionen under berättandet och som själv inte är en person i berättelsen. Mary Alice är indirekt 

en person i serien. Hon är som jag klargjort tidigare en del av seriens dåtid som tittaren får se 

växa fram i olika tillbakablickar, samtliga utspelar sig i presens även om berättarrösten inleder 

med att säga för hur lång tid sedan händelsen utspelades. Mary Alice är som sagt utanför 

fiktionen som pågår i hemmafruarnas dagliga liv. De gånger skikten integreras är när dåtid växlas 

med nutid: ”After I died I began to surrender the parts of myself that were no longer necessary. 

My desires, beliefs, ambitions, doubts. Every trace of my humanity was discarded. I discovered, 

when moving through eternity, it helps to travel lightly. In fact, I held on to only one thing. My 

memory.” Citatet visar att Mary Alice berättar från en framtid som karaktärerna på Wisteria Lane 

är omedvetna om. 

En extradiegetisk-homodiegetisk berättare befinner sig utanför berättelsen under 

berättandet men är själv en person i berättelsen. I de tillbakablickar som handlar om Mary Alice 

försvinner hennes berättarröst. Ett exempel är när Mary Alice mördar Deirdre som kommer för 

att hämta sitt barn efter tre års frånvaro. Mary Alice tillåter inte att Deirdre tar Zachary ifrån 

henne, därför ser hon ingen annan utväg. Under scenen finns inte berättarrösten med. Istället blir 

Mary Alice en av de agerande så fort scenen tar vid. Ett annat exempel är fikat som hålls under 

Mary Alices vaka. Susan sätter sig till bords med vännerna för att greppa vad som har hänt. Hon 

tittar på Mary Alices tomma stol och nutid övergår till dåtid i Susans minne. Hon minns hur roligt 

vännerna hade en gång när de pratade om hennes mans otrohet. Även om ämnet var tungt fann 

de ändå något att skratta åt. Susan säger att hon inte vet hur hon ska överkomma Karls otrohet. 

Mary Alice tar hennes hand och ser henne i ögonen: ”Listen to me, we all have moments of 

desperation. If we can face them head-on, that’s when we find out how strong we really are.” 

Hennes berättarröst försvinner, men Mary Alice är en person i berättelsen i och med att vakan 

hålls för henne och för att Susan blir så förlorad i sina minnen att hon upplever dåtid som nutid. 

En intradiegetisk-heterodiegetisk berättare befinner sig inom fiktionen men deltar inte i 

händelserna. Berättaren är på en annan nivå än själva handlingen i nutid. Mary Alice är inom 

fiktionen på det sättet att hon ser vad som händer mellan de övriga hemmafruarna, det är också 

därför hon kan berätta för tittaren vad som pågår. I det vardagliga livet har hon ingen roll som en 

karaktär. Hennes medverkan är i form av en berättare. I första avsnittets slut finns ett tydligt 

exempel. De fyra hemmafruarna Lynette, Bree, Susan och Gabrielle samlar ihop Mary Alices 

kläder och skålar sedan i hennes ära. Medan de tillsammans minns Mary Alice faller ett brev ur en 

kartong full med klänningar. Gabrielle synar storleken på en av klänningarna och säger att Mary 

Alice ljög om sin storlek. ”I guess I found the skelet in her closet” konstaterar Gabrielle nöjt. Då 
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hörs Mary Alices berättarröst: ”Not quite, Gabrielle. Not quite”. Mary Alice är inom fiktionen för 

att handlingen centreras kring henne. Vännerna är samlade kring hennes hus och går igenom 

hennes kläder, men hon deltar inte händelsen, eftersom hon är död. Mary Alices replik, ”Not 

quite, Gabrielle. Not quite”, är en indikation på att något mer ska komma. Något som hon som 

berättare känner till. Hon är inom fiktionen på det sättet att handlingen centrerar kring henne, 

och som berättare bryter hon seriens reella tid och gör en kommentar till de fyra hemmafruarna, 

som om de befann sig i dialog, även fast hon står utanför. 

Till sist finns också belägg för att Mary Alice är en intradiegetisk-homodiegetisk 

berättare som befinner sig inom berättelsen och som själv är en person i den. Som berättare och 

karaktär befinner sig Mary Alice inom berättelsen. Hon är huvudperson och befinner sig inom 

berättelsen i form av tillbakablickar. När hon köpt Zachary av Deirdre följer en tid av stor 

emotionell spänning. Deirdre tas in på kliniken där Mary Alice jobbar. Hon har tagit en överdos. 

Mary Alice står som frusen och ser allt hända framför henne. Hon blir en av de agerande, en 

karaktär. Inom berättelsen om hemmafruarna är hon i tillbakablicken en person precis som de 

andra. Hennes medverkan i seriens nutid kan ses som indirekt, eftersom hon oftare omtalas än 

medverkar i det vardagliga livet. Ibland uppenbarar hon sig för de fyra hemmafruarna i deras 

vardag, bland annat för Lynette när hon är beredd att kasta sig ut genom fönstret för att hon är så 

less på sina barn. Mary Alice kommer till Lynette genom ett strålande ljus och erbjuder henne en 

pistol så att hon kan slippa barnens skrik och bråk. Hon framträder från döden och får en roll i 

seriens nutid, även om det sker genom att Lynette hallucinerar.  

 

2.1.5 Melodrama 

Att såpor tenderar att bli löjliga hör till genren melodrama. Karaktärerna i ett melodrama är så 

upptagna med sina egna känslostormar att det inte finns någon tid för reflektion eller intellektuell 

distansering (Ang, 1985). Att karaktärerna saknar djup är något som melodrama ofta beskylls för. 

Sanningen är att såpoperor inte skulle överleva utan att ta till några av melodramats element. 

Såpoperor behöver mord, uppgörelser i rättegångar, utomäktenskapliga affärer och allvarliga 

sjukdomar för att överhuvudtaget existera (Everdahl, 1998). 

Melodramats uppgift är inte att vara originell. Bland återkommande inslag i alla 

såpoperor kan nämnas den klassiska falla ned för trappan-scenen som för det mesta händer den 

gravida kvinnan som givetvis får missfall. Alkoholism är ett återkommande stildrag för när någon 

av karaktärerna behöver gå igenom någon slags form av kris. Det skärrade telefonsamtalet är ett 

givet inslag i alla såpor. Ofta handlar samtalen om dödsbud eller uppgörelser. Det här är stildrag 

som hör till melodrama och som ingen såpopera klarar sig utan. Melodrama söker inte att 
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dramatisera den unika upplevelsen hos varje karaktär, som är vanligt i litteraturen. Den 

psykologiska trovärdigheten hos karaktärer är underordnad vad som händer i serien (Ang, 1985).  

I alla såpoperor, används cliffhangern för att etablera en ny psykologisk situation för 

någon av karaktärerna. Ett avsnitt avslutas med att en av karaktärerna blir 

konfronterad/ifrågasatt/utmanad/hotad. Ett tecken av ovisshet kan skönjas i skådespelarens 

ansikte medan kameran zoomar in för en närbild, en stunds tysthet och sedan rullar eftertexterna 

(Ang, 1985). Det frysta producentnamnet hör ihop med cliffhangern. 

 

Just före ett dödsfall, eller strax efter ett dramatiskt besked, eller just innan luren läggs på efter ett ovanligt 

mystiskt eller förkrossande telefonsamtal mitt i natten. Då fryser bilden plötsligt med en eftertext: executive 

producer… och så något okänt namn (Everdahl, 1998, s.157). 

 

Säsongcliffhangers hör till såpoperans måsten. Spänningsmomentet i sista avsnittet före ett långt 

sändningsuppehåll är det som får tittaren att slå på tv:n igen efter tre, fyra månader. 

Alkoholism har jag nämnt som ett slående stilgrepp i såpoperor. Sue Ellen i Dallas 

kämpar hela tiden mot sitt alkoholbegär. Genom hela serien super hon på barer där ingen kan 

känna igen henne som en Ewing, sedan kör hon sig själv till öde parkeringar där hon slocknar.  

Bree i Desperate Housewives genomgår alkoholism efter sin makes död. Sonen Andrew 

trotsar henne hela tiden och bjuder hem sin pojkvän mot Brees vilja. Också det faktum att Bree 

bevittnade apotekaren Georges självmord utan att ingripa ger henne samvetsskuld som får henne 

att vända sig till vin. Kulmen nås när hon är barnvakt åt Lynettes barn och somnar i soffan efter 

att ha druckit en flaska. Barnen har sprungit till en annan del av staden och Brees lögn om att hon 

befann sig i köket under deras försvinnande avslöjas när hela hennes sopkärl ute på gatan består 

av vinflaskor. 

Andra stilgrepp för att hålla tittaren på spänn har genom åren blivit klassiska för att alla 

såpoperor använder dem. Gabrielle i Desperate Housewives blir skrämd i sitt hem och faller ned för 

trappan. Fallet gör att hon förlorar sitt barn. Pamela i Dallas blev i första säsongen knuffad i ladan 

av J.R. Fallet blev slutet på hennes första graviditet. Sjukdomar hör också till en såpoperas 

måsten. För Pamela framgår det efter ytterligare ett missfall att hon har minimal chans att kunna 

föda ett friskt barn, eftersom hon bär på en nervsjukdom. Miss Ellie, mamma till Bobby och J.R., 

får bröstcancer och tvingas genomgå en mastektomi. Sjukdomar som utesluter karaktärerna från 

total lycka är en klassiker i såpor och något som tittaren kan identifiera sig med. 

Få måste de såpoperor vara som klarat sig utan sjukdomar och katastrofer. De stilgrepp 

jag redogjort för kan verka löjliga, men anledningen till att stilgreppen fungerar är för att tittaren 

lever sig in i händelserna. Men alla som följer såpoperor är inte trogna tittare ur aspekten att de 
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lever sig in i handlingen eller kan förstå karaktärernas känslomässiga toppar och bottnar. En del 

tittar på såpoperor med ett helt annat nöje i fokus. 

I sin genomgång av de insända breven gör Ien Ang (1985) följande iakttagelse. 

Responsen är uppdelad i två huvudsakliga läger. De som älskar Dallas och de som hatar serien. 

Mellanskiktet utgörs av ett flertal ironiska tittare som följer serien av fascination kopplat med 

kritik. Flera tittare som skrev till Ang befann sig i situationen att de följer serien utan att veta 

varför.  

 

One group of letter-writers seems to make Dallas the object of derision. They assume an ironic stance 

when watching it, an attitude they refer to in their letters at length and with obvious pleasure (Ang, 1985, 

s.97) 

 

Flera av Angs brevskrivare angav viljan att kommentera som den roligaste under ett avsnitt av 

Dallas. Anledningen till att tittare kan ironisera över såpor har enligt Ien Ang att göra med graden 

av sentimentalitet som förekommer i melodrama. Melodramatiska såpor är sårbara på det sättet. 

De har gått för långt i sina extravaganta händelser och handlingen lockar mer till skratt än till 

identifikation. Melodrama fungerar bara om tittaren identifierar sig med den överdrivna 

berättartekniken, och alla vill inte göra det. Ang fann att flera tittare, för att upprätthålla sin vilja 

att ironisera, höll sig högre än genren i sig. De kunde underlåta sig att se på såpor som Dallas bara 

för att de vet att såpor egentligen är dåliga. Ironiska tittare finner avkoppling och nöje i att göra 

sig lustiga över innehållet, hur skådespelarna agerar och alla situationer som karaktärerna hamnar 

i. Ett av breven, nummer 29, som Ang berättar om handlar om attityden som den ironiske 

tittaren antar för att förklara sitt tittande: 

 

My feelings are mostly very superior, such as: what a lot of idiots. And I can laugh at it. Often too I find it 

over-sentimental. One thing in its favour: It´s never dull (Ang, 1985, s.99)  

 

Förutom att melodrama inte fungerar för ironiska tittare finner de nöje i att skratta åt hur såporna 

produceras. Bristande ljud- och bildeffekter, klipp och dåliga skådespelarprestationer lockar också 

tittaren till skratt. 

 

Viewers describe their satisfaction with the quality of the programmes – the scripts, acting and production, 

and appreciate the diversity of views, motives and programmes; yet they also enjoy being critical, watching 

to fault or ridicule; they realise the compromise between realism and entertainment, and that the genre 

balances needs for fantasy and realism; they also appreciate the programmes’ social, moral and human 
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messages, believing that the programmes treat basic life issues and thus reflect and/or create a common 

culture (Livingstone, 1998, s.57). 

 

Det faktum att Desperate Housewives i sig ironiserar över andra serier försvårar för den ironiske 

tittaren. Att berättarrösten utgörs av en död kvinna är absurt nog. En titt på miljön visar också att 

förhållningssättet är ironiskt. Bakom de vitmålade, prydliga staketen finns hus fulla av 

familjehemligheter. Desperate Housewives gör sig ironisk över den amerikanska, idealiserade 

familjebilden, om att lycka symboliseras av ett fint hus och en välmående, välklädd kärnfamilj. 

 

2.2 Teorier om tittarna 

2.2.1 Uses & gratification 

Termen Uses & gratification kommer från tidiga studier inom mediekommunikation och syftar 

till hur mottagare påverkas av medieutbudet. I slutet av 1930-talet genomförde Paul F. Lazarsfeld, 

professor vid Colombia universitet, en undersökning om radions betydelse i lyssnarnas liv. Av 

Lazarfelds studie framgår att en stor del av lyssnarna slog på radion för att aktivt följa såpor. 

Undersökningar liknande Lazarfelds fick många att höja på ögonbrynen. Lättsam underhållning 

och i synnerhet såpoperor betraktades som kitsch. Ett flertal forskare fortsatte dock att ta reda på 

varför flera miljoner lyssnare regelbundet tog del av såpor (Lowery & DeFleur, 1995). 

En nationell undersökning under ledning av Herta Herzog drogs igång och resulterade i 

fyra separata studier. I Iowa deltog 5 325 kvinnor i undersökningen som skulle besvara hur de tog 

del av radions programtablå och i vilken utsträckning. 23,5 procent lyssnade aktivt på såpor sända 

dagtid. Ytterligare 24,4 procent lyssnade på såpor aktivt, men framhöll inte genren som sin 

favorit. Hela 47,9 procent inom Iowa-gruppen klassades alltså som regelbundna lyssnare. Inför 

undersökningen fanns ett flertal förutfattade meningar om den trogna såpapubliken. 

Regelbundna lyssnare var mer isolerade än de kvinnor som inte lyssnade på såpor aktivt. 

Regelbundna lyssnare hade färre intellektuella intressen, de var mindre intresserade av vad som 

pågick i samhället, de led av oro i sina liv och var inte säkra på sig själva. Några faktorer skiljer de 

regelbundna såpalyssnarna från de kvinnor som inte brydde sig nämnvärt om genren eller att 

lyssna på radio. Regelbundna lyssnare tog i avsevärt större utsträckning del av tidskrifter med ett 

innehåll likvärdigt såporna. En av de förutfattade meningarna, om att regelbundna lyssnarna 

skulle vara mer osäkra och lida av oro visade sig inte stämma. Skillnaden mellan regelbundna 

lyssnare och icke-lyssnare var i det avseendet minimal. 

Av undersökningen kunde tre faktorer urskiljas till varför en sådan stor grupp kvinnor 

aktivt lyssnade på såpor. Den första var emotionell frigörelse. Att höra karaktärerna i såpor gå 
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igenom svårigheter fick de regelbundna lyssnarna att dra likheter till egna erfarenheter. Flera 

lyssnare fann det värdefullt att identifiera sina problem med karaktärernas. Den andra faktorn var 

grundad i ett önsketänkande. Karaktärerna levde sådana liv som lyssnarna själva ville vara en del 

av. Att karaktärernas problem alltid fick sina lösningar var populärt bland de aktiva lyssnarna. 

Den tredje faktorn som också talade till lyssnarna på ett personligt plan var de värdefulla råden 

som kom med såporna. Även om det inte var såpornas intention försågs flera av lyssnarna med 

förklaringar på hur de skulle agera i svåra situationer (Lowery & DeFleur, 1995). 

 

2.2.2 Watching Dallas 

Ien Ang (1985) tar reda på varför Dallas blev ett världsfenomen. Genom att annonsera i en 

populär veckotidning och be läsare skriva till henne vad de tycker om Dallas baserar hon sin 

studie på de insända breven. Breven är underlaget i ett resonemang om varför tittare väljer Dallas. 

Hon kommer fram till att tittandet till stor del beror på verklighetsflykt och identifikation med 

karaktärerna.  

Tamar Liebes och Elihu Katz (1993) använder också Dallas som underlag när de skriver 

om hur såpan upplevs av tittare från olika nationaliteter. Liebes och Katz diskuterar varför serien 

aldrig slog igenom i länder som Japan och Brazil. De diskuterar vilka serier som uppskattas i 

dessa länder och vad de serierna har som Dallas saknar. Undersökningen kallas cross-cultural och 

även om det handlar om nationella skillnader är utgångspunkten densamma som Angs: Varför 

följer tittare såpoperor? Verklighetsflykt är ledordet genom alla böcker. En stunds avkoppling 

framför tv:n eller uppslukad av en romantisk berättelse. Eftersom såpoperor och romantisk 

litteratur består av berättelser kan slutsatsen dras om att det för tittaren/läsaren handlar om att ta 

del av något annat än sin egen verklighet.  

 

2.2.3 Janice Radways studie om romantisk litteratur 

Janice Radway (1984) tar sig an att nyansera bilden av romantisk litteratur genom att intervjua 

och analysera hur en grupp inbitna kvinnor absorberas av genren. Janice Radway skriver om vad 

som lockar i en sådan förutsägbar litteratur som den romantiska. Hon kommer fram till att det 

handlar om verklighetsflykt. För stressade hemmafruar är en stunds läsning enda tillfället på 

dagen när pulsen går ned. Janice Radway fann också emancipatoriska drag i läsandet. Kvinnor 

läser för att skapa ett frirum där de i fantasin kan utforska olika livsstilar och identiteter och 

hennes förhoppning är att dessa känslor ska leda till att kvinnor förändrar sina liv och bryter sig 

loss från relationer där de lever i underordning. 
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3.0 Metod och material 

3.1 Receptionsanalys 

Genom att föra samman en grupp vana tittare av Desperate Housewives och intervjua dem kommer 

några av anledningarna till att serien följs av en trogen publik att utredas. Intervjun görs i 

hemmamiljö efter att gruppen sett det första avsnittet av Desperate Housewives och fått samtala om 

sina tankar. För gruppintervjun har jag valt liknande tillvägagångssätt som Ien Ang och Janice 

Radway. 

Till skillnad från Ien Ang har jag vänt mig direkt till ett forum för inbitna tittare av 

Desperate Housewives. Jag uppsökte ett internetcommunity vid namn qx, www.qx.se. Sidan vänder 

sig till homo- och bisexuella samt transpersoner, och har ett livligt virtuellt klubbildande. En av 

klubbarna vänder sig direkt till fans av Desperate Housewives. Medlemsantalet ligger på cirka tusen 

personer. Inom klubben förs diskussionsfrågor som: Vilken desperat hemmafru är du? och Vad 

tyckte du om senaste avsnittet? 

Ien Ang mottog brev, medan jag, som tidigt bestämde mig för att göra intervjuer, gjorde 

en ytterligare urskiljning. Jag skrev till medlemmar som var bosatta i Skellefteå, Piteå, Luleå och 

Älvsbyn. Jag skickade ut cirka 25 meddelanden via forumet och fick fem svar från personer som 

ville medverka. Ien Ang hade inte mycket förkunskap när hon bad läsare av en veckotidning 

skriva till henne. Hon hade ingen aning om vilka svar hon skulle få in eller kvaliteten av dem.        

Jag å andra sidan vet att svaret till varför tittare följer Desperate Housewives kommer från inbitna 

tittare av serien. Mitt urval av intervjupersoner och behandling av svaren skiljer sig från Angs 

metod, men inspirationen kommer från hennes studie. Problem som jag inte hade förutsett 

uppstod dock. Bara en intervjuperson av fem anmälda dök upp på den bestämda tiden. Som 

orsak angav de resterande att de hade glömt bort intervjun eller att de helt enkelt hade för mycket 

att göra. Jag fick göra om samma procedur med att skicka meddelanden inom qx för att hitta tre 

personer till. En person fick jag tag i via mina bekanta. Slutligen fick jag fem intervjupersoner till 

att medverka. 

Ien Ang och Janice Radway uppsöker båda själva gruppen som genren är producerad 

för. Medan Radway berättar om fördelarna med att träffa sin intervjugrupp och observera dem i 

deras dagliga liv, ser Ang fördelar med att hon är anonym för sina brevskrivare. Det är avståndet 

mellan henne och brevskrivarna som får dem att öppna sig, resonerar hon. Jag valde att göra en 

sammanslagning av Ang och Radways metoder. För mig var de flesta jag skrev till via 

internetforumet qx helt okända. En kontakt uppstod fort när samtalsämnet Desperate Housewives 

avhandlades i flera meddelanden. I likhet med Ang tog jag kontakt relativt anonymt och i likhet 

med Radway etablerade jag kontakten genom att skriva till dem regelbundet för att sedan träffa 

http://www.qx.se
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dem. Till skillnad från Radway umgicks jag inte med mina intervjupersoner längre än ett par 

timmar. Intervjun som redovisas är uppdelad i två delar med personen jag kontaktade via bekanta 

i en grupp och medverkande från qx i en annan. 

Jag lät de medverkande prata obehindrat så länge jag tyckte att de höll sig till kärnan av 

vad jag frågade om. Intervjuerna varade från cirka 30 minuter till en timme. Frågorna som ligger 

till grund för intervjun finns som bilaga till uppsatsen. 

 

3.2 Ien Ang och Janice Radways metoder 

Ien Ang skrev sin bok ”Watching Dallas – soap opera and the melodramatic imagination” under 

början av 1980-talet när Dallas var ett fenomen omgärdat av debatter om hur serien porträtterade 

kvinnor. Ien Ang hade svårt att tala om varför hon gillade att se på Dallas. För att komma i 

kontakt med andra annonserade hon i en populär veckotidning med frågan: Gillar du att se på 

Dallas? Det gör jag med, bekände hon i annonsen, och tillade: men jag får ofta konstiga 

reaktioner på det. Ang ber läsarna att skriva till henne om varför de tycker om/inte tycker om 

Dallas. De insända breven, 42 till antalet, ligger till grund för hennes studie. Ang ställer inte frågan 

om vad som gör Dallas bra, istället undrar hon vad i Dallas som lockar. 

Angs studie är inte enbart gjord på känsla. Veckotidningen hon valde riktar sig till 

kvinnor, den primära målgruppen för såpaproducenter. Det fanns alltså en given tanke om att 

vända sig till en sorts publik och inte till all publik. Av 42 insända brev kom tre från män, ett var 

anonymt och resterande kom från kvinnor.  

Janice Radway rör sig inom samma område som Ien Ang när hon i sin bok ”Reading the 

romance – Women, Patriarchy and Popular Literature” ger sig i kast med att analysera varför 

kvinnor läser romantisk litteratur. Romantisk litteratur finns i stora upplagor och säljs ofta i 

samma ställ som tidningar på varuhus eller i matbutiker. Radway beskriver hur genren blivit en 

del av medelklassen genom att bokhandlar öppnats i förorter. Hon urskiljer också dramaturgin i 

en romantisk berättelse: Hjältinnan får sin identitet förstörd, hon möter sin kontrast som alltid är 

en man. Ett gemensamt intresse uppstår som ofta resulterar i att intresset fullbordas sexuellt. 

Mannen gör något som gör kvinnan upprörd/arg/ledsen och de tar båda avstånd. En tid av 

svårigheter följer när hjältinnan och hjälten är separerade. Slutligen inser de båda att de hör ihop 

och förenas, ofta i äktenskap (Radway, 1987, s.134). 

Janice Radway kontaktar en kvinna som startat en bokhandel med romantisk litteratur 

som merparten av beståndet. Bokhandeln har gott rykte och Janice Radway uppsöker kvinnan för 

att undersöka intresset kring genren närmare. Via bokhandlaren kommer hon i kontakt med en 

stor grupp kvinnor som alla vänder sig till romantisk litteratur av olika orsaker. 
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Janice Radway var inneboende hos bokhandlaren under perioder när hon genomförde 

intervjuer. Hon befann sig också i bokhandeln under tre dagar för att observera hur kvinnor 

samtalade om genren, hur de rekommenderade varandra om en särskild bok. 

 

3.3 Presentation av intervjugruppen 

Intervjugruppen består av fem personer. De har alla följt Desperate Housewives sedan starten 2005 i 

svensk tv, och befinner sig olika långt fram. Två av dem har sett längre in i säsong tre än vad 

kanal 5 visar. Via Internet följer de serien i takt med USA. Gruppen består av: 

 

Mona, 22, som nyligen avslutat sina gymnasiestudier i efterhand,  

Mikael, 27, jobbar extra,  

Karl, 21, arbetar heltid och har avslutade gymnasiestudier bakom sig,  

Charlotte, 23, som studerar journalistik vid universitet och  

Jörgen, 27, arbetar som projektledare och informatör. 

 

Jag har valt att anonymisera intervjupersonerna för att fokus lättare ska riktas på de 

medverkandes tankar kring serien. Vid intervjutillfället var den större gruppen engagerad och 

förväntansfull, personen jag intervjuade ensam var också förväntansfull och nyfiken på mina 

frågor. Innan den andra intervjun startade gav en av intervjupersonerna ett nervöst intryck. Han 

frågade hur intervjun skulle gå till, om jag skulle ställa frågor medan programmet visades, om jag 

skulle pausa mitt i programmet för att få dem att fokusera på vissa scener. Han frågade ett par 

gånger varför intervjun gjordes. Innan jag visade första avsnittet märkte jag entusiasmen.                   

”Så spännande att gå tillbaka till hur det började!” utbrast en av dem.  

 Innan intervjun lät jag de medverkande se det första avsnittet av Desperate Housewives. 

Första avsnittet sätter huvudintrigen kring Mary Alices självmord vars effekter tittaren får följa 

under hela säsong ett och till viss del ända in i säsong tre. Anledningen till att jag väljer första 

avsnittet är för att Desperate Housewives får en rafflande start just i pilotavsnittet. Mary Alice Young 

begår självmord, samtliga hemmafruar och deras respektive introduceras i ett flertal scener 

samtidigt som hela seriens anda går att fånga från första avsnittet. Redan i avsnitt ett kan 

narratologin med en död berättare urskiljas. Som jag skriver ovan är ett flertal av intrigerna som 

startar i avsnittet fortfarande aktuella i säsong två och tre. Pilotavsnittet är med andra ord 

händelserikt och en bra grund för analysen. Nackdelen med att bara välja ett avsnitt, och i 

synnerhet det första, är att intervjupersonerna inte kan reagera på följderna av de händelser och 

intriger som etableras i avsnitt ett. 
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4.0 Analys 

4.1 Desperate Housewives 

De första två säsongerna är i huvudsak centrerade kring följande karaktärer. Först och främst 

handlar Desperate Housewives om Mary Alice Young, hennes man Paul och deras son Zachary. 

Familjen Young har ett mörkt förflutet. För 15 år sedan, när Mary Alices namn var Angela, 

arbetade hon som sköterska på en klinik i Utah. På kliniken fanns en kvinna vid namn Deirdre 

som alltid när hon behövde hjälp vände sig till Angela, Deirdre var nämligen narkoman. När 

Deirdre fött sitt första barn uppsöker hon Angela för att få pengar. Hon erbjuder Angela att köpa 

hennes son, Dana, och Angela godtar erbjudandet, eftersom hon inte kan få egna barn. Angela 

och Paul döper barnet till Zachary och flyttar till Wisteria Lane. 

Bree Van de Kamp är en nitisk hemmafru som gör överdådiga middagar helt själv 

samtidigt som hon upprätthåller en militärisk ordning på sitt hem och sin familj. Hon är gift med 

Rex och tillsammans har de barnen Andrew och Danielle. Som hot till deras familjebild finns 

apotekaren George som förgiftar Rex efter att han överlevt en hjärtinfarkt. 

Mittemot Mary Alice och Paul Young bor Susan Mayer, frånskild 

barnboksförfattare/hemmafru som tar hand om dottern Julie, även om dottern är förståndigare 

än sin mamma. Susans före detta man, Karl, medverkar sporadiskt och har ett förhållande med 

Edie Britt som är kvarterets mäklare och Susans rival. 

Lynette Scavo bor en bit från Susan och Bree. Hon är gift med Tom, och tillsammans 

lever de ett hektiskt familjeliv med barnen Porton, Preston, Parker och Penny.  

Längst ned på gatan bor Gabrielle Solis. En före detta modell som försöker slå till sig 

ro med det äktenskapliga livet. Hon är gift med Carlos, men är långtifrån nöjd och har därför en 

affär med sin 17-årige trädgårdsmästare, John Rowland. Carlos mamma, Juanita Solis, är med i 

några avsnitt för att försöka avslöja Gabrielles otrohet. 

Mike är den nyinflyttade rörmokaren som har pengar samt vapen liggande i 

köksskåpen. Det visar sig att han flyttat till Wisteria Lane för att ta reda på vem som dödade hans 

flickvän. Den döda flickvännen är Deirdre, det vill säga knarkaren som sålde sin son till Mary 

Alice och Paul Young. Mike är Zacharys biologiska pappa, även om han först inte vet om det. 

Uppdraget som han blivit tilldelad, att hitta Deirdres mördare, kommer från Noah, Deirdres 

pappa. 

Mrs Huber, en näsvis granne, har information som familjen Young borde oroa sig för. 

När hon blir mördad dyker hennes syster, Felicia Tillman, upp och tar över rollen som näsvis 

allvetare. 
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I det näst sista avsnittet av säsong ett flyttar familjen Applewhite till kvarteret. Mitt i 

natten flyttar de in i ett hus som de köpt utan att ha sett i förväg. Familjen består av mamma 

Betty, sönerna Matthew och Caleb, som är lätt förståndshandikappad. Till deras historia hör 

också den mördade flickan Melanie Foster som Matthew varit tillsammans med och Caleb kär i. 

Den sista viktiga karaktären att nämna är Orson som dyker upp i slutet av säsong två. Han är 

tandläkaren som arbetat på olika fängelser. När han undersöker Mike visar det sig att de har 

träffats tidigare. Genom säsongerna framträder ett flertal sidokaraktärer som på ett eller annat sätt 

vävs in i huvudkaraktärernas liv. Till antalet är de så många att jag anser det omöjligt att räkna 

upp alla utan att det blir tråkigt för läsaren. 

 

I första avsnittet introduceras kvarteret Wisteria Lane genom svepande bilder, filmade ovanifrån. 

Kameran zoomar in en kvinna som joggar: Gabrielle är ute på sin dagliga tur. Kameran stannar 

upp vid ett att de finare husen samtidigt som berättarrösten (Mary Alice Young) berättar om hur 

gårdagen var en händelserik dag för henne. Hon gjorde sina ärenden och polerade sitt hem. 

Plötsligt tar hon fram en revolver ur en kartong i garderoben och skjuter sig själv. Grannen, Mrs 

Huber, hör oljud och springer över för att se vad som hänt. Genom fönstret på bottenvåningen 

ser hon hur Mary Alice ligger på golvet i vardagsrummet omgiven av blod vid huvudet. En efter 

en mottar vännerna dödsbudet och de presenteras samtidigt som de kommer gående mot Mary 

Alice och Paul Youngs hus för vakan. Tillbakablickar tar tittaren till deras förflutna och visar hur 

de hamnade på Wisteria Lane.  

I Bree Van de Kamps fall visas hur hon nitiskt städar sitt hem samtidigt som maken och 

barnen hålls underordnade. Tittaren får i tillbakablick också se hur Susan och Karls äktenskap tog 

slut, hur Gabrielle övergav sin framgångsrika modellkarriär för ett lugnt familjeliv i förorten med 

Carlos. Lynette är den mest stressade hemmafrun på kvarteret med fyra barn som hela tiden 

kräver hennes uppmärksamhet. Tillbakablicken som rör henne visar hur hon och hennes man, 

Tom, resonerat när de skaffat barn och hur Lynettes liv numera bara handlar om blöjor och 

smutstvätt.  

På vakan hoppar Lynettes barn ner i poolen och börjar bada, vilket får henne att i 

högklackat gå rakt ned i poolen och hämta upp sina barn. Bree överlämnar korgar med nybakt 

bröd till Paul Young och säger att hon behöver korgarna tillbaka när han och Zachary ätit färdigt. 

Efter komiska vändningar som etablerar karaktärerna samlas de fyra kvinnorna kring Mary Alices 

köksbord där de utbyter tankar. De undrar vad som fick henne att begå självmord. Gabrielle kan 

inte förstå varför Mary Alice valde den vägen. Hon var ju frisk, hade en fin son, resonerar hon. 
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Susan kontrar med att säga att något måste ha pågått som de inte känner till. I bakgrunden står 

Paul och lyssnar på deras samtal.  

I första avsnittet uppstår ett intresse mellan Susan och Mike. De flirtar under vakan och 

råkas efteråt. Edie Britt dyker också upp i avsnitt ett och presenteras som kvarterets slampa. Hon 

och Susan blir genast rivaler om Mikes uppmärksamhet. 

Spända familjemiddagar är ett stående inslag hos familjen Van de Kamp, därför är det 

ingen överraskning när Brees man, Rex, några scener senare säger att han vill skilja sig. Bree 

godtar inte hans önskan, utan kräver att de uppsöker en psykolog. Efteråt råkar Bree lägga lök i 

en sallad som Rex ska äta. Eftersom han är dödligt allergisk mot lök får han en kraftig reaktion 

och måste till sjukhus. På sjukhuset tar de beslutet att fortsätta vara gifta ett tag till. 

Gabrielle visas med sin älskare och att hon upplever sig vara fastlåst i sitt äktenskap är 

lätt att förstå. Hennes man, Carlos, misstänker ingenting. Under en fest som de båda är på 

rymmer Gabrielle för att skynda sig hem och klippa gräset då hennes älskare, tillika parets 

trädgårdsmästare, glömt att göra det. Carlos hotar nämligen att avskeda trädgårdsmästaren när 

han ser att gräsmattan inte är klippt. För att behålla sin otrohetsromans skyndar alltså Gabrielle 

hem för att göra trädgårdsmästarens jobb. 

Susan råkar bränna ned Edie Britts hus en sen kväll. Hon går över till Edies hus med 

ursäkten att låna en ingrediens till bakning, hon tror nämligen att Edie har sex med Mike. Edie 

befinner sig på övervåningen med sin kavaljer och nere i vardagsrummet råkar Susan välta omkull 

ett tänt ljus. Några minuter senare står hela huset i lågor och Susan skyndar därifrån men 

glömmer sin måttkopp. Det visar sig senare att Edies kavaljer var någon annan än Mike, vilket får 

Susan att andas ut. Medan elden håller på att bekämpas går Mike hem till sig. Han ringer någon 

och berättar att kontakt är etablerad samtidigt som han lägger ifrån sig en pistol som han haft 

nedstoppad innanför byxorna. Medan han pratar visas en karta på Wisteria Lane med namn och 

bilder på alla som bor på kvarteret. 

Slutscenerna i första avsnittet utspelar sig på bakgården till Mary Alice och Paul Youngs 

hus. Sonen Zachary vaknar när han hör konstiga ljud. Paul är i full färd med att hacka upp botten 

på poolen. Belysningen är skum och av berättarrösten att döma är det en väl bevarad hemlighet 

som legat gjuten under poolen. En leksakskista kastas i en sjö och sjunker långsamt ned under 

ytan. I sista scenen samlas de fyra hemmafruarna utanför Mary Alices grind. De skålar i hennes 

ära och finner av misstag ett brev som lyder: ”I know what you did. It makes me sick. I´m going 

to tell.” ”Oh, Mary Alice, what did you do?” frågar en av hemmafruarna högt samtidigt som 

kameran lyfter ovanför dem och visar hela Wisteria Lane. 
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4.2 Tittarnas upplevelser 

4.2.1 Genre 

En rad oklarheter uppstod när jag bad intervjugruppen definiera Desperate Housewives som genre. 

”Det är ju någon slags såpopera egentligen, det är gränsfall till drama, men det är en väldigt 

kvalitativ såpa. Den har en ny filmteknik med filter i bilderna så att bilden ska se ut som en 

parfymreklam, det är väldigt mycket Stepford Wives över det hela”, säger Jörgen. Övriga 

intervjupersoner är inne på samma linje i sina resonemang. Såpoperor är ofta billiga produktioner 

och budgeten gör tydliga avtryck i en såpas utseende. Att Desperate Housewives är svårdefinierad 

beror på att den till skillnad från många andra såpor är producerad med en hisnande budget per 

avsnitt, den känns inte igen som en såpa. Såpor kännetecknas ofta av ett ganska plastigt utseende 

och tråkiga kulisser, något som är typiskt för daytime-såpor. 

Den enda som är tydlig i sin åsikt är Charlotte som totalt avskriver Desperate Housewives 

som såpa. För henne är såpor ren och skär glamour. Istället omnämner hon serien som en 

dramakomedi. Även Mikael omnämner Desperate Housewives som dramakomedi. Han har svårt för 

att definiera vad en såpa är. Karl tycker att serien har inslag av de flesta genrer: Drama, komedi, 

såpa, action, deckare. Mona verkar ha svårast för att hitta en benämning. Hon tror däremot att 

serien är populär för att den lånar stildrag från många andra genrer. 

 Marc Cherry, seriens huvudförfattare och upphovsman, berättar i en intervju på en 

disc med extramaterial till dvd-utgåvan av säsong två att han velat hylla de serier han växte upp.    

I andra säsongen av Desperate Housewives blir Carlos smått förälskad i en nunna. Gabrielle tänker 

inte tolerera hans fantasier, och inte nunnans fantasier heller, eftersom det är uppenbart att hon 

försöker stjäla honom. Kulmen nås när de i kyrkan hamnar i slagsmål. Gabrielle har precis fått 

nunnan förflyttad och dyker upp för att berätta att hon vann. Ett bråk tar vid som slutar i att 

nunnan fattar eld när hon står för nära ett ljus. Marc Cherry berättar att scenen är hans hyllning 

till slagsmålen mellan Krystle och Alexis i Dynastin. 

Jörgen berättar att han följde Rederiet slaviskt under några år, och att han före Rederiet såg 

Storstad som senare gick över till att heta Storstadsliv med bara de unga karaktärerna i fokus. ”Sex 

and the city följde jag också. Desperate Housewives är en familjevariant av Sex and the city. Dallas har jag 

också sett, men inte så fanatiskt”, säger Jörgen. Varken han eller de övriga i intervjugruppen 

verkar ha genrebenämningen riktigt klart för sig. De nämner också situationskomedier som 

Vänner och Våra värsta år. Serier med inklippta skratt har lite med såpor att göra. Även om 

tittaren blir känslomässigt engagerad är berättarformen en annan. Ingen av de medverkande 

förutom Karl och Jörgen ser liknelser mellan Desperate Housewives och såpor de har följt tidigare. 
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4.2.2 Narration 

Samtliga är överens om att första avsnittet presenterar de fyra hemmafruarna ordentligt och att de 

porträtteras på ett intresseväckande sätt. Den viktigaste händelsen var Mary Alices självmord, på 

andra plats kom Mike och Susans kärlek för varandra som uppstod direkt. Susan och Mikes 

kärleksaffär nämndes, eftersom den fortfarande i säsong tre inte har nått sin upplösning. 

Charlotte uttrycker sina tankar om tempot på följande sätt: ”Ganska snabbt, det är rappa repliker. 

På ett enda program är det gigantiskt många saker som hinner hända. Men tidsrytmen är 

onaturlig, man får aldrig uppleva dag och natt.” Jörgen delar hennes resonemang: ”På 40 minuter 

händer det mycket som inte ens ryms i filmer”, säger han. Mona, Mikael och Karl är också 

överens om att tempot är högt. Mikael funderar över vad som egentligen hände under hela 

säsong ett när första avsnittet var så innehållsrikt. ”I jämförelse med daytime-såpor är det en 

skillnad på flera ljusår”, säger Karl. Mona instämmer om tempot i avsnittet, men tycker inte att 

tempot är lika högt genom alla avsnitt. Hon anser att en del karaktärer är borta alldeles för länge, 

vilket gör att hon hinner glömma bort dem. Ett exempel är Zachary som försvinner i slutet av 

säsong ett och återvänder först i mitten av säsong tre utan förklaringar om var han varit. 

Att den döda Mary Alice är berättarrösten är ingenting som intervjugruppen reagerar 

nämnvärt över. Jörgen tycker att hennes medverkan är bra, som ett förtydligande till vad som 

händer: ”Hon styr upp så att man hänger med även om man missat flera avsnitt. Man får alltid 

förklarat vad som händer.” Charlotte är den enda som uttrycker sig skeptiskt mot att en död 

karaktär kan fungera som berättare, men hon har svårt för att precisera sin kritik. Svårigheten 

ligger i att hon är kluven, berättar hon. ”Jag tänker på sista avsnittet i serien, om hon kanske 

kommer tillbaka, om hon bara kliver in i livet igen. Hon har en sådan berättarröst som att hon 

tilltalar karaktärerna som om de satt i samma rum, det är lite konstigt”, säger Charlotte. Vad som 

gör det svårt för Charlotte är att hon ser Mary Alice i formen av en berättare och som en av de 

agerande. I tillbakablickar är Mary Alice levande, precis som de andra hemmafruarna. Det faktum 

att hon pratar med karaktärerna i tilltalande form gör det svårt för Charlotte att skilja Mary Alice, 

karaktären, från Mary Alice, berättaren. Även Mona tycker det är skumt att Mary Alice är med i 

serien samtidigt som hon är död. Framförallt tycker hon det är konstigt att hon kan svara i 

karaktärernas ställe som om de befann sig i dialog med varandra. Scenen när Gabrielle håller upp 

en av Mary Alices klänningar och skadeglad berättar att Mary Alice måste ha ljugit om sin storlek 

och att hon nu har hittat skelettet i hennes garderob är ett exempel. Mary Alice inflikar: ”Not 

quite, Gabrielle, not quite.” Karl tycker att Mary Alice är tydligare som berättare i början av 

serien, särskilt i första säsongen. Åsikten vägs mot hans kunskap om kommande säsonger där 

berättarrösten har skiftat fokus från jag-form till att berätta öppet om alla karaktärer. Mikael är 
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mest fascinerad över Mary Alice som berättare. ”Allt blir logiskt i och med att hon är död. Det är 

jättesmart och intresseväckande att hon kan se allt från ovan”, resonerar han. 

Karl har lagt märke till hur ofta Desperate Housewives använder sig av tillbakablickar, 

vilket han tycker är bra så att karaktärerna kan etableras. Tittaren får se Bree som liten flicka 

längre fram under säsong ett, även de andra hemmafruarna får sina liv presenterade i 

tillbakablickar. ”De blir mer verkliga som personer då”, säger Karl. Mona instämmer i hans 

resonemang och tycker tillbakablickarna bidrar med riklig information. Charlotte tycker 

berättartekniken är spännande men förutsägbar. ”Det är lätt att förutse vad som ska hända. Alla 

hamnar i parallella världar och man får se dem alla”, säger hon. Jörgen är den ende som 

sammanblandar berättartekniken med min tidigare fråga om berättarrösten. ”Mary Alice är på en 

annan dimension, och jag har inte stört mig på det utan det känns tryggt att ha någon som 

summerar, särskilt i slutet av avsnitten när hon knyter ihop”, säger han.  

 

4.2.3 Melodrama 

Av mina fem intervjupersoner följer inte enda Desperate Housewives med motivet att göra sig lustig 

över innehållet eller ironisera över produktionen. Samtliga tycker om serien och har svårt för att 

hitta något som talar emot den. Tillägas kan att Desperate Housewives inte består av lika mycket 

sentimentalitet som sina föregångare inom prime time. Det finns lite för tittaren att ironisera 

över, eftersom det är den höga graden av sentimentalitet i melodrama som ger den ironiske 

tittaren energi. 

Något intervjugruppen är rörande överens om är Desperate Housewives kvalitet i 

jämförelse med andra såpor. ”När man ser svenska serier som Tre kronor eller Skilda världar i 

repris skäms man. Men om tio år kommer Desperate Housewives fortfarande vara intressant”, säger 

Mona. Jörgen och Charlotte är rörande överens om Desperate Housewives ställning i jämförelse med 

andra serier: ”Den slår ut allt annat. Antalet intriger, sju till åtta huvudkaraktärer med flera 

bifigurer som också är viktiga för handlingen är en bra kombination. Det finns flera handlingar 

man kan fästa sig vid och det finns alltid något att tycka om”, säger Jörgen. Charlotte är 

generösare än så: ”Desperate Housewives är den bästa serien jag sett i hela mitt liv. Den är lysande. 

Det negativa med den är att huvudrollsinnehavarna är överperfekta. Även om de har problem är 

de ändå vackra och perfekta. Till det negativa hör också att Desperate Housewives har för många 

parallellhändelser”, säger hon. Mikael tycker också att serien står sig bra i jämförelse med andra 

serier han följt. Attraktionen för Desperate Housewives för honom består i att han vill veta vad som 

händer. Men även han tycker att serien har för många parallellberättelser. För den oinvigde 

tittaren kan det vara svårt att komma in i serien, menar han. Mona kontrar med att säga att alla 



 32 

avsnitt på något sätt ger beskrivningar om hur karaktärerna är och att det således borde vara lätt 

att komma in i serien. Hon minns till och med trailern för första avsnittet. Hon har från början 

tyckt att serien är idyllisk. Karl är inne på samma linje. Hans första intryck av serien var att han 

ville följa karaktärerna. Det idylliska i kontrast till att alla karaktärer har skelett i sina garderober 

bidrar till spänningen, anser han. Jörgen säger att han blev kär i serien direkt: ”Det kändes som 

om något nytt kom. Det händer så mycket i serien, man har något att se fram emot varje vecka. 

Serien är inte som Six feet under, där det är långsamma kamerarörelser.” Han berättar om en 

incident när han trodde att han hade missat ett avsnitt samt reprisen några dagar senare. Han fick 

svettningar och började skaka. Det visade sig senare att han inte alls hade missat avsnittet, utan 

bara glömt bort att serien skulle ha en veckas sändningsuppehåll för hockey. Reaktionen 

förvånade honom, berättar han, så har han aldrig reagerat tidigare över att ha missat ett avsnitt i 

en serie. Han tror dock att serien bara kommer att finnas två säsonger till, det vill säga att den 

kommer att sluta på sin femte säsong. De övriga i gruppen är oeniga kring den frågan. De har sett 

fokus gå alltmer från Mary Alice och hennes liv till att i stort sett handla om alla som flyttar in på 

Wisteria Lane. Intervjupersonerna uttrycker en oro för att serien ska ta slut, men samtidigt vill de 

att serien ska sluta medan den är bra. 

 

4.2.4 Favoritkaraktär 

”Lynette. Jag liknar henne. Hon vet vad hon vill och kör på. Hon står stadigt på egna ben, men 

har ändå en bra relation till sin man”, är Charlottes svar när det kommer till att besvara vilken av 

hemmafruarna som är favoriten. Mona finner sin like i Susan med motiveringen ”för att hon är 

roligast”. Karl nämner utan tvekan Bree och möts av lite mothugg. ”Jag blir deprimerad när jag 

ser på henne”, säger Mona och menar att Bree van de Kamps noggrannhet och nitiska städning 

ger henne rysningar. ”Bree är någon man skrattar åt, hon är så pryd att hon blir rolig”, säger Karl. 

Även Mikael har Susan som favorit med samma motivering som Mona. Jörgen tycker det är 

omöjligt att välja. Vem som är favoriten varierar från avsnitt till avsnitt, menar han, men han 

återkommer hela tiden till Lynette med motiveringen att hon ligger närmast verkligheten. ”Bree 

är också en underbar karaktär”, säger han. Samtliga tycker det är svårt att hitta en favorit, 

eftersom alla karaktärer har något. Alla, förutom Edie, resonerar de. ”Hon är mest med och 

skapar intriger. Ibland är hon med jättemycket och allt handlar om henne, sedan är hon borta i 

flera avsnitt och man undrar var hon tog vägen”, säger Mona. Karl tycker att samtliga karaktärer 

är etablerade. ”Man förstår hur de är, även om de går igenom perioder när de är goda eller onda”, 

säger han. Intervjugruppen tror att de skulle byta favorit om karaktärerna antog alltför starka 

beteenden.  
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Viewers ’know’ characters so well that they expect them to act in a way that is appropriate. That is not to 

say that characters cannot change, but it does mean that they have to change within the realistic 

parameters of how that character would behave (Brown, 1994, s.105) 

 

4.2.5 Observationer under avsnitt ett 

Medan första avsnittet visades fällde intervjupersonerna kommentarer när något intressant i deras 

tycke hände. När Paul Young gräver upp leksakskistan med Deirdres likdelar i (att likdelarna 

finns inuti avslöjas inte i avsnitt ett) utbrister Karl: ”Jag förstår inte varför han grävde upp kistan, 

under poolbotten var ju det perfekta gömstället!” och Mona svarar direkt: ”Precis, ingen skulle 

komma på att leta där.” Deras kommentarer är intressanta i den bemärkelsen att de har sett ända 

in i säsong tre och fått svar på sina funderingar kring varför Paul Young gräver upp kistan. Vad 

de kommenterar är snarare motivet till att Paul Young gör det, eller klokheten i att göra så. Andra 

spontana kommentarer som fälldes rör brevet som de fyra hemmafruarna hittar när de går 

igenom Mary Alices saker. ”Vad dumt att de ska packa ihop hennes saker”, säger Mona. ”Ja, 

varför gör de det egentligen?” säger Karl frågande. Först efter att avsnittet är färdigt tillägger 

Mikael att anledningen till att de fyra hemmafruarna går igenom Mary Alices saker är för att Paul, 

hennes man, bad dem göra det med motivet att han inte orkade själv. ”Ja visst ja, så var det” 

säger Mona och Karl i munnen på varandra.  

Jörgen pratar inte mycket under avsnittet, inte heller Charlotte är särskilt verbal. Jörgen 

ställer inte några frågor kring varför saker och ting är som de är i första avsnittet. När Lynette 

hotar sina barn med att ringa jultomten om de inte är snälla säger han: ”Klockren kommentar.”    

De skrattar alla högt när Tom vill riskera att Lynette kan bli gravid igen genom att strunta i att 

använda kondom. Lynette slår till honom när hon inser att han inte har förstått att hemmalivet 

och barnafödandet har gjort henne känslomässigt utmattad. De skrattar högt när Gabrielle 

klipper gräset i långklänning för att dölja att hennes älskare John inte har gjort det. ”Underbart att 

hon inte ens byter om” säger Jörgen. Mitt i avsnittet konstaterar de hur förvånade de blir över att 

första avsnittet innehåller så mycket. ”Vad som händer i avsnitt ett är egentligen det man 

förknippar med hela första säsongen”, säger Mona. 

En replik fick dem alla utom Mona och Mikael att reagera. Mrs Huber berättar för 

Susan i snabbköpet att hon under kvällen ska bara barnvakt åt Edie Britts son, eftersom Edie ska 

”underhålla” en man sent in på småtimmarna. ”Har Edie en son?!” säger Jörgen. Reaktionen följs 

av Karl och Charlotte som även de reagerar på samma sätt. Kanal 5 befinner sig mitt i säsong tre, 

och fortfarande har Edie Britts son inte synts till. Mona och Mikael, som fått tag i de sista 
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avsnitten av säsong tre, inflikar att Edies son kommer att dyka upp, men även de tycker det är 

konstigt att det tagit manusförfattarna två säsonger att väva in sonen i handlingen. De kommer 

ihåg att sonen bara har nämnts i avsnitt ett och sedan aldrig mer. Repliken får dem att tycka att 

manusförfattarna har gjort en ordentlig miss och att historien med Edies son har behandlats på 

ett oförsiktigt sätt. Charlotte tycker inte att det spelar någon roll när serien är så bra i övrigt. 

Samtliga fem skrattar när Susan råkar bränna ned Edies hus, när hon går över till henne i 

tron om att Edie har sex med Mike. När Susan välter omkull ett ljus utbrister de alla i ett uppgivet 

”Å nej!”, och sedan kommer skratten. Under avsnittet hörs kommentarer som: ”Javisst ja, det här 

minns man.” Kommentarerna verkar baserade på igenkänningsfaktorn. Det var längesedan 

intervjupersonerna såg det första avsnittet. Bara en av dem har de utgivna säsongerna på dvd. 

Kommentarerna verkar också komma från ett sentimentalt utgångsläge: Att se något man njöt av 

förr väcker igenkännande skratt, man minns hur roligt det var redan då, och nu följer en 

återupplevelse.  

 

4.3 Vad får tittarna ut av Desperate Housewives? 

Precis som i kapitlet ”Teorier om tittarna” (2.2) är verklighetsflykt och en stunds förströelse 

kontentan av vad min intervjugrupp får ut av att se på Desperate Housewives. Ien Ang (1985) tar 

reda på att Dallas lockar med sin höga grad av melodrama. I kapitlet Uses & gratification berättas 

om hur kvinnor under 1930-talets USA tar del av radiosåpor sända dagtid för att genren gav en 

känsla av identifikation. Lyssnarna levde sig in i ett önsketänkande om att de själva levde 

karaktärernas liv. Janice Radway (1987) fann beståndsdelar i den romantiska litteraturen som 

innebar förändring i läsarnas beteende. Den romantiska litteraturen när läsarens tankar om en lika 

romantisk vardag, eller att de själva kan vara huvudpersoner i berättelsen. De applicerar sitt jag på 

den kvinnliga huvudkaraktären och lider och älskar med henne. 

Svaren från min intervjugrupp visar att Desperate Housewives engagerar och trollbinder. 

Intervjupersonerna har genom åren utvecklat en rik kunskapskälla om Desperate Housewives som är 

tydlig att utläsa genom deras svar. De ser samband mellan intriger och de märker också missar i 

manusen. Intervjugruppen är en aktiv tittargrupp som medvetet söker sig till Desperate Housewives 

för att de från såpans inledande avsnitt fastnat i berättandet. Av svaren att döma verkar just 

berättandet intressera särskilt. I huvudsak säsong ett, med det raka jag-berättandet från Mary 

Alices håll, upptog mycket tid under intervjuerna. En berättare som också är en karaktär är som 

sagt bland det mest intressanta för mina intervjupersoner. Deras fascination för Mary Alices 

funktion i serien är något som går att applicera på en större tv-publik. Intervjupersonernas svar 

visar framförallt att såpagenren fortfarande fungerar, även om Desperate Housewives innehåller 
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andra stildrag också. Svaren indikerar att det som gäller för Ien Ang och Janice Radways analyser 

också gäller för min. För mottagarna handlar det om att ta del av en annan verklighet än sin egen. 

Intervjupersonerna får ut en timmes verklighetsflykt. De får släppa vardagen och träda in i en 

värld som tillåter dem att vara observatörer, de skapar förhållanden med karaktärerna. Precis som 

Dallas och romantisk litteratur är Desperate Housewives fiktion. Ändå lockas intervjupersonerna att 

vecka efter vecka följa vilka vändningar seriens olika berättelser tar. 

Janice Radway skriver att kvinnor söker sig till romantisk litteratur för att den erbjuder 

ett frirum bortom vardagens krav. Min intervjugrupp lever vanliga liv med jobb och skola. De 

söker sig till Desperate Housewives av samma anledning. Givetvis följer de andra serier också, men 

engagemanget de känner för Desperate Housewives får dem att hela tiden gå tillbaka. Om jag skulle 

bena ut en detalj som får min intervjugrupp att följa Desperate Housewives så skulle det vara det 

personliga förhållningssättet de har utvecklat gentemot serien. Intervjugruppen håller sig fast vid 

serien med frågeställningen: Vad ska hända nu? Frågeställningen kan också appliceras på den 

större tv-publiken som följer Desperate Housewives. Har fiktionen fått sitt fäste är det svårt att bara 

låta berättelsen försvinna utan sitt naturliga slut.  

Identifikation med karaktärerna lockar också tittarna till serien. Intervjupersonen 

Charlotte visar genom sitt citat att hon känner sig mest som karaktären Lynette som balanserar 

hektiskt privatliv med ett tufft arbetsschema samtidigt som hon har ett rakt förhållande med sin 

man. Andra drag i intervjupersonernas svar på vem som är favoritkaraktären kan också uttydas. 

En del av dem angav Bree med motiveringen att hon är så överdriven att hon blir rolig, Susan är 

populär för att hon är dråplig medan Edie är en karaktär intervjupersonerna älskar att störa sig 

på. Citatet om att hon är mest med och skapar intriger visar att intervjupersonerna tycker att hon 

stör ordningen i berättandet, kanske särskilt mellan Mike och Susan som aldrig tycks få sitt 

förhållande att fungera. 

Oklarheten som intervjugruppen visade när det kom till att definiera Desperate Housewives 

som genre bidrar också till intresset. Några av intervjupersonerna nämner seriens speciella 

blandning av drama, komedi, såpa, action och deckare. Min intervjugrupp känner att Desperate 

Housewives står för något nytt. Oklarheten över till vilken genre serien ska placeras förstärker nog 

fascinationen för serien, även om det inte är något som varken en större tv-publik eller min 

intervjugrupp aktivt funderar på. Kanske är det avsaknaden av en klockren definition som får dels 

min intervjugrupp dels den större tv-publiken att följa Desperate Housewives. 
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5.0 Diskussion 

Jag har utrett vad tittarna får ut av att se på Desperate Housewives, men under arbetet uppstod ett 

problem jag inte hade räknat med. Definitionen av vad som kännetecknar en såpa känns given. 

Men definitionen visar också att Desperate Housewives står i avsaknad av vissa inslag som 

kännetecknar en prime time-såpa. När det kommer till att definiera Desperate Housewives kan jag 

dra slutsatsen att serien på många sätt är en såpa. Kriterierna har jag redan gått igenom, men vad 

serien i huvudsak gör är vad såpagenren alltid gjort: Engagerat tittare. Det är i och för sig inget 

unikt för genren. Action, drama, deckare kan engagera tittare lika starkt om än inte på samma 

sätt. Eftersom Desperate Housewives lånar stildrag från just action, drama och deckare måste jag 

ställa en följdfråga: Kan man tala om såpa som en genre? 

 Såpoperor som producerades under 1980-talet skulle inte engagera på samma sätt 

idag. De inbitna fansen sitter säkert trollbundna framför repriser av Dynastin och Dallas, men det 

melodramatiska berättandet på kvällstid fungerar inte längre. De analytiska verktygen som jag 

redogjort för och applicerat på Desperate Housewives visar att serien är en såpa, men inte hela vägen. 

Eftersom serien lånar stildrag från andra genrer kan den också prövas på flera olika sätt. Istället 

för de typiska dragen för såpopera kan Desperate Housewives prövas mot kriterierna av exempelvis 

drama, action och komedi. Med detta sagt undrar jag om man kan tala om såpoperan som en 

given och gjuten genre. Dallas kan testas som actionserie och Maktkamp på Falcon Crest som 

dramaserie. Med rätt formulerade frågor kan man säkert mäta halter av andra stilar i serier som 

vanligtvis kan tyckas lätta att definiera. I fallen med Dallas och Maktkamp på Falcon Crest är halten 

av melodrama lätt att avgöra. Det räcker med att se ett avsnitt för att klassificera serierna till rätt 

genre. Det är inte lika lätt med Desperate Housewives, måste jag medge. Visst är serien en såpa, men 

den har som sagt inslag från andra stilar som inte alls är såpa. Halten av action är hög, så även 

deckare. Antalet mordfall, olyckor och mysterier i Desperate Housewives är fler än jag någonsin 

upplevt i en serie som är inne på sina första säsonger. Oklarheten som intervjugruppen kände när 

det kom till att definiera Desperate Housewives visar att de har fångat upp trendskiftet som de 

senaste åren speglats i tv-tablån. Att inte kunna placera sin favoritserie till rätt genre gör att 

intresset för serien förmodligen växer. Tv-publiken fångas alltså av mer än seriens narratologi. 

Blandningen av olika genrer och identifikation med karaktärerna ingår i tv-publikens behov av ett 

frirum. I Desperate Housewives finner tv-publiken en annan verklighet än sin egen och den 

verkligheten är inte renodlad melodrama. 

De senaste tio åren inom tv har förändrat genreindelningen avsevärt. För 13 år sedan 

slutade de stora prime time-såporna att sändas i svensk tv. En era dog ut i början av 1990-talet, 

en era med melodrama i fokus. Jag är inte ute efter att på något sätt försköna prime time-



 37 

såpornas största tid (1980-talet), även om jag måste medge att jag är mer än förtjust i de såpor 

som producerades under den tiden. Jag menar att ställa en era mot en annan för att visa på en 

utveckling. När prime time-såporna slutade sändas tog så småningom en annan genre vid: 

Dokusåpan. En efter en introducerades dokusåporna i svensk tv. Oavsett var de utspelade sig, på 

öde öar, i barer eller på en farm, dominerade genren tv-tablåerna. Under slutet av 1990-talet kom 

en annan genre som blev oerhört populär: Drama i sjukhusmiljö. Prime time-såpor stod inte högt 

i kurs längre. Svenska såpor hade emellertid något av en storhetstid under 1990-talet, men de var 

inte prime time-såpor. Såpor som Skilda världar och Vänner och fiender var inte melodrama på 

samma sätt som de amerikanska föregångarna. Istället kan de närmast liknas vid de brittiska 

halvtimmessåporna med verklighetsbetonat innehåll. Sändningstiden var också en annan, tidig 

kväll. Närmast benämningen prime time-såpa kommer väl Rederiet. 

Under flera år fyllde dokusåpor och sjukhusdramer tablåerna kvällstid. När Desperate 

Housewives fick sin premiär märkte jag den spännande blandningen av olika genrer. Att serien i 

mångt och mycket är en såpa var en slutsats jag drog rätt tidigt. Men också något mer. Desperate 

Housewives innehåller flera genrer i en. Är det då lönt att tala om en genre längre? Såpoperan har 

blivit ett element i berättandet istället för att vara en given och ensam genre. Såpa för kvällstid 

klarar sig inte ensam längre, den behöver integreras med andra genrer för att den ska locka publik 

och vara populär. Såpoperan känns troligen förlegad, en genre den stora tv-publiken lämnat 

bakom sig. Jag tror att de flesta tv-serier för kvällstid kommer att innehålla en rik 

sammanblandning av flera olika genrer. Tv-publiken vill inte gå tillbaka i tiden och se något som 

den redan har sett. Såpoperan är i dagsläget en förtunnad genre.  

Hösten 2007 visar dock på en mindre förändring. SVT lanserar Andra avenyn, den första 

nyproducerade dramaserien i svensk tv på flera år. Upphovsman är bland annat Peter Emanuel 

Falck som tidigare gett tv-publiken Tre kronor. Den nya serien lanseras på två olika sätt: Som 

dramaserie och som dokusåpa. Castingen, det vill säga rolltillsättningen, visades som en dokusåpa 

i sex avsnitt under den tidiga hösten. Tittaren får följa när ungdomar söker roller och vilka, av 

flera hundra, som går vidare för att slutligen ”vinna” två huvudroller. Att dela upp en serie i två 

olika genrer ger skenet av att dramaserien inte klarar sig på egna ben, den behöver korsbefruktas 

med en annan genre för att väcka uppmärksamhet. Ytterligare en påminnelse om hur svagt det 

melodramatiska berättandet är i tv idag. 
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Muntliga intervjuer 

Intervju med intervjugruppen uppdelad i två omgångar. Första intervjun ägde rum 070513, den 

andra intervjun ägde rum 070521. 

 

Övriga källor 

Dvd-utgåva av andra säsongen av Desperate Housewives. På en extradisc finns extramaterial med 

bland annat en intervju med seriens upphovsman Marc Cherry.  

 

Författarens privata samling med dvd-utgåvor av olika såpor samt ett flertal inspelningar på VHS. 
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Bilaga. Frågor som intervjugruppen svarade på. 

 

1. Kan du återge första avsnittet? 
 
 
2. Hur upplever du tempot i avsnittet? 
 
 
3. Vad tycker du om att Mary Alice Young är berättaren? 
 
 
4. Vad tycker du om berättartekniken? 
 
 
5. Till vilken genre skulle du placera Desperate Housewives? 
 
 
6. Vilken av hemmafruarna är din favorit? 
 
 
7. Kommer du ihåg dina tankar när du såg Desperate Housewives för första gången? 
 
 
8. Vilka andra tv-serier har du följt? 
 
 
9. Hur står sig Desperate Housewives i jämförelse med de serier du nämnde? 
 
 


