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Denna studie utgör en jämförande innehållsanalys mellan ett reality-program och en fiktiv 

dystopi. Studien syftar till att undersöka hur underliggande maktstrukturer tar sig uttryck i 

belöningar och bestraffningar. Analysen baseras på två frågeställningar: Hur konstrueras 

belöningar och bestraffningar i Bachelor Sverige 2019? och: Hur konstrueras belöningar 

och bestraffningar i The Handmaid’s Tale? För att analysera materialet används multimodal 

kritisk diskursanalys (MCDA) både som teori och metod, kompletterat med genusteori och 

feministisk teori samt tillhörande underbegrepp. 

 

Analysresultatet presenteras i tre framträdande teman: Maktutövning, Mannen som målet och 

Den stereotypa mannen och kvinnan. I diskussionen behandlas analysresultatet i förhållande 

till vårt nutida samhälles patriarkala strukturer. Studiens resultat bekräftar den tidigare 

forskning som redan konstaterat att underliggande maktstrukturer mellan könen förmedlas 

både av verkliga samt fiktiva karaktärer, oavsett genre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord: MCDA, genus, feminism, reality-tv, fiktiv dystopi 



3 
 

JÖNKÖPING UNIVERSITY                               Thesis in Media and Communication studies 
School of Education and Communication            Bachelor thesis 15 credits  
                                                                              Autumn 2019 
__________________________________________________ 

ABSTRACT  
Author(s): Elvira Joelsson and Sanna Jonsson  

Title (English): “A rose is a rose, except here. Here it has to mean something.” 

Language: Swedish 

Pages: 55 

__________________________________________________ 
This study constitutes a comparative content analysis between a reality-show and a fictional 

dystopia and aims to examine how power structures manifests rewards and punishments. The 

analysis is based on two research questions: How are rewards and punishments constructed 

in Bachelor Sweden 2019? and: How are rewards and punishments constructed in The 

Handmaid’s Tale? In the analysis, multimodal critical discourse analysis (MCDA) is used 

both as theory and method, completed with gender theory and feminist theory along with 

associated sub-concepts.  

 

The result of the analysis is presented in three themes: The exercise of power, The man as the 

goal and The stereotypical man and woman. The result is also discussed in relation to current 

patriarchal structures in the society. The result confirms previous research that has already 

established that underlying power structures between the sexes are mediated by both real and 

fictional characters, regardless of genre. 
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1. Inledning 
Hon har återigen blivit våldtagen av sin anförare medan hans fru ser på. När övergreppet är 

fullbordat låses hon in på sitt kala rum på vinden. Om inte ett embryo börjar ta form efter 

ceremonin innebär det en enkelbiljett till Kolonierna, eftersom hon inte har uppfyllt sin del av 

kontraktet. Medan hon går en utdragen och smärtsam död till mötes kommer jorden att 

fortsätta snurra, livet kommer att rulla på och anföraren kommer att fortsätta våldföra sig på 

en ny tjänarinna för att förse sin ofruktsamma fru med ett efterlängtat barn. Det tjänar 

ingenting till att skrika, gråta eller beklaga sig över livets orättvisor. Det kommer ändå inte att 

resultera i något annat än en utskuren tunga. 

Du pausar avsnittet av The Handmaid’s Tale och stänger ner HBO. I dag känner du för att se 

något mer lättsamt. Det senaste avsnittet av Bachelor Sverige 2019 sänds på tv, och du bytte 

program lagom till veckans rosceremoni. En av deltagarna, en kvinna som av fri vilja har sökt 

till reality-programmet för att hitta sitt livs kärlek, visas på skärmen. Med smink har hon 

skapat en illusion av att hennes mun skulle vara ihopsydd. Du får veta att hon har gjort det 

som en protest mot ungkarlen Simon Hermanssons kommande tatuering, mannen vars hjärta 

hon är där för att vinna. Han ska låta tatuera in bilden av en nunna med enorma silikonbröst 

och ihopsydd mun. Majoriteten av de kvinnliga deltagarna visar empati för Simon, som med 

tårblanka ögon och darrig röst berättar hur den kommande tatueringen symboliserar en tid av 

psykisk ohälsa i hans liv. 

År 1985 skrev den kanadensiska författarinnan Margaret Atwood boken The Handmaid’s 

Tale på en skrivmaskin, en hyllad roman som av många beskrivs som en fiktiv 

framtidsdystopi. ”Allt jag skrev i den boken hände redan då, eller hade redan hänt” hävdar 

Atwood själv, ett påstående som understryker de snedvridna maktstrukturer som genomsyrat 

verkligheten i årtionden (Drier, 2017). Trettiotvå år senare släppte produktionsbolaget Hulu 

första säsongen av en dramaserie med samma namn som den nobelpristippade romanen den 

baserats på, vilken denna studie kommer att utgå ifrån.  

Vi fann genom den kvinnliga Bachelor-deltagarens direkta referens till The Handmaid’s Tale 

ett intressant och relevant forskningsområde. Den ihopsydda munnen på Simon Hermanssons 

planerade tatuering och deltagarens sminkade mun är en symbol för hur en extrempatriarkal 

regim i den prisbelönta dramaserien fråntagit kvinnorna en av deras mest grundläggande 

rättighet, med stålringar som häftar ihop deras läppar och hindrar dem från att tala. Simon 
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Hermanssons påstådda oförståelse för vad tatueringen ur ett feministiskt perspektiv 

symboliserar förstärker vår redan upplevda problematik kring de traditionella könsrollerna 

vårt samhälle, och i förlängningen media, har konstruerat. För att öka förståelsen för studien 

introduceras läsaren inledningsvis till ämnet genom en beskrivning av de två tv-programmen, 

The Handmaid’s Tale och Bachelor Sverige 2019. Den problematik vi har identifierat i 

samhället, och som tidigare forskning bekräftar, är att representationen av könsroller i medier 

både skapar och upprätthåller skadliga patriarkala maktstrukturer som förstärker den manliga 

överordningen. Studien syftar till att identifiera underliggande maktstrukturer i två vitt skilda 

tv-genrer genom att studera hur belöningar och bestraffningar framställs, samt vilka likheter 

och skillnader som går att finna mellan dessa. För att återkoppla till den problematik detta 

innebär utifrån ett feministiskt perspektiv, diskuteras analysresultatet i förhållande till de 

patriarkala strukturer som återfinns i dagens samhälle och belyser sambanden mellan dessa. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel förklaras relevanta begrepp och de objekt som ska studeras. Kapitlet inleds 

med en beskrivning av hur medier influerar människors föreställningar av det patriarkala 

systemet och stereotypa könsnormer. Eftersom ett av studieobjekten är reality-tv, som svävar 

mellan fiktion och verklighet, beskrivs även dokusåpan som genre. Vidare beskrivs 

handlingen i de två tv-programmen som ska studeras, liksom särskilt viktiga segment och 

karaktärer. Detta förväntas bidra till en djupare förståelse och skapa kontext i analysdelen.  

2.1. Mediers makt 
I dagens samhälle influeras alla människor dagligen av olika mediebudskap. Genom diverse 

olika medier vi konsumerar, skapas delvis våra föreställningar och värderingar av 

verkligheten samt samhället (Fagerström & Nilson, 2008, s. 25–38). Medier definieras av 

Berglez och Olausson (2009, s. 10) som “[...] de teknikbaserade objekt som möjliggör 

överföring och förmedling av någon typ av symboliskt innehåll”. Som tidigare nämnt 

påverkar medierna våra verklighetsuppfattningar, exempelvis synen på makt genom att 

upprätthålla det patriarkala systemet (Berglez & Nohrstedt, 2009, s. 15–40).  

 

Förutom alla intryck som finns i det konstanta flödet av information genom appar och sociala 

medier, påverkas vi även av de tv-program vi väljer att konsumera. Eftersom medier bidrar 

till våra bilder av verkligheten, bidrar de även till normativa och stereotypa bilder av genus 

(Fagerström & Nilson, 2008, s. 25–38). Medier och dess representation spelar således en roll 

i människans identitetsskapande. Representationen berör olika egenskaper som sexualitet, 

kön, samhällsklass och etnicitet. Vad som syns eller inte syns i medier bidrar även 

exempelvis till reproduktionen av vad som är manligt och kvinnligt och föreställningar kring 

hur makten är fördelad mellan könen (Olausson, 2009, s. 137–152). Framställningarna 

influerar människans uppfattningar kring vad som är normalt, och skapar vidare 

förväntningar att leva upp till (Fagerström & Nilson, 2008, s. 7–24). Mediers påverkan 

beskrivs i denna studie för att skapa en förståelse kring den samvariation som existerar 

mellan mediers framställning av partiarkala strukturer och verkligheten. Problematiken vi 

ämnar belysa vore inte lika relevant och aktuell, om denna samvaration inte existerade. 

Mediers makt att influera stärker såldes relevansen av denna studie och dess studieobjekt.   
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 2.2. Dokusåpan som genre  
Dokusåpan som genre har sitt ursprung ur såpan, som sedan uppkomsten i radio på 1920-talet 

har utgjorts av familjerelaterade intriger och relationer. Sedan dess har såpan, och vidare 

dokusåpan, haft ett dåligt rykte och en låg status på grund av dess kännetecken som ytlig, 

tramsig och sentimental. Storyn centrerar kring dramatik, relationer och känslomässiga 

dialoger mellan karaktärerna. I den klassiska såpan finns det en tydlig återkommande 

karaktär: hjälten. Hjälten är generellt sett alltid en alfaman som skildras med 

personlighetsdrag som självsäkerhet, styrka och aggressivitet, samtidigt som han uppvisar 

emotionella och beskyddande egenskaper. Den idealiserade framställningen av alfahannen 

och machomannen är ett påtagligt exempel av hegemonisk maskulinitet (se avsnitt 5.2.3.) 

(Fagerström & Nilson, 2008, s. 90–116).  

 

Utvecklingen av dokusåpan har kantats av frågeställningar kring huruvida deltagarna är för 

utelämnande och privata. Som åskådare ser vi människor förödmjuka sig själva genom starka 

känslor, tårar och konflikter. Men hur mycket är på riktigt och hur mycket är manus? Fokus 

befinner sig fortfarande, precis som i såpan, på känslomässiga relationer, förhållanden och 

konflikter mellan deltagarna. Programmen är oftast stereotypa i konstruktionen av 

traditionella könsroller och dess yttre attribut. Reality-programmet Bachelor är en typisk 

dokusåpa, där jakten på kärlek innefattar stormiga relationer, dispyter och känslor 

(Fagerström & Nilson, 2008, s. 90–116). 

2.3. Bachelor Sverige 2019 
År 2002 sändes det första avsnittet av The Bachelor i USA och har sedan dess producerats 

under 23 säsonger. Programmet, som hör till genren reality-tv, går ut på att en ungkarl ska 

hitta sin livspartner genom att träffa ett tjugotal kvinnor som har sökt, intervjuats och antagits 

till programmet. Varje vecka får ungkarlen välja vilka kvinnor han vill bjuda ut, både på 

gruppdejter och på tu man hand. Veckorna avslutas med en rosceremoni där rosor delas ut till 

de deltagare som ungkarlen vill fortsätta dejta. På så vis elimineras deltagarna en efter en, 

tills dess att valet i slutändan står mellan två kvinnor (Fandom, 2019).  

 

Bachelor Sverige sändes för första gången år 2015 och har därefter återkommit under fem 

säsonger. Avsnitten sänds fyra gånger i veckan på Kanal 7, Tv4Play och CMORE (CMORE, 

2019). I Bachelor Sverige 2019 överraskas årets ungkarl Simon Hermansson och de kvinnliga 
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deltagarna av att det för första gången i programmets historia anländer ytterligare en ungkarl 

till programmet, Felix Almsved. Han beskrivs som “[...] mannen som ställs mot Simon 

Hermansson i kärlekskampen om tjejernas hjärtan” (Tv4, 2019).  

 

Denna studie ämnar studera tv-programmet Bachelor Sverige 2019, men fortsättningsvis har 

vi valt att förkorta namnet till endast Bachelor för att underlätta läsningen.  

2.3.1. Deltagare 
De sökande kvinnorna väljs ut av tv-redaktionen, och produktionen bakom programmet 

beskriver det som en optimal personlig dejtingtjänst med målet att hitta en perfekt match till 

årets ungkarl. I den utvalda säsongen tävlar totalt 28 kvinnor om att vinna ungkarlarnas 

hjärtan (Tv4, 2019). Under inspelningen av programmet bor alla kvinnor tillsammans i ett 

stort hus. Kvinnorna beskrivs i denna studie som deltagare.  

2.3.2. Dejt 
Varje vecka får ungkarlen välja ut vilka kvinnor han vill bjuda ut, antingen på singeldejt eller 

gruppdejt. Singeldejterna är de högst eftertraktade bland deltagarna, eftersom de som dejtar 

får spendera mer tid ensamma. Dejterna är generellt sett mycket lyxiga och utspelas i vacker 

natur, på båtar, flygplan och hotellsviter. De innefattar äventyrliga och romantiska aktiviteter 

som att dricka vin i solnedgången, åka på safari, surfa, hoppa fallskärm eller ha picknick 

under bar himmel ute på savannen.  

2.4. The Handmaid’s Tale 
The Handmaid’s Tale, svensk titel Tjänarinnans berättelser, är en dramaserie baserad på den 

bästsäljande och nobelpristippade romanen med samma namn av den kanadensiska 

författaren Margaret Atwood. Boken utgavs i sitt original år 1985 och nästkommande år på 

svenska. Under år 2017 utgavs en reviderad version av boken i samband med premiären av 

tv-serien, vilken produceras av produktionsbolaget Hulu.  

 

Handlingen utspelas i en nära dystopisk framtid i teokratiska Gilead, en hierarkisk 

militärdiktatur i forna USA där kristna fundamentalister har tagit över makten. Till följd av 

miljöförstörelse lider majoriteten av befolkningen av infertilitet vilket resulterat i ett snabbt 

sjunkande födelsetal. Trots det faktum att steriliteten har drabbat båda könen, bär kvinnorna i 

Gilead skulden för barnlösheten. I detta strikt reglerade och patriarkala samhälle anses de 
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fåtal fertila kvinnor som finns kvar vara statlig egendom, och tvingas till sexuellt slaveri för 

att bära barn åt regimens ofruktsamma fruar. Sterila, ogifta och lesbiska kvinnor ses som 

“icke-människor” och förvisas till Kolonin, där de tvingas städa upp radioaktivt avfall och till 

följd av exponeringen för detta dö en utdragen död i svåra smärtor. Förutom systematisk 

våldtäkt, av regimen benämnd som “ceremonin”, förbjuds tjänarinnorna att på något vis 

interagera med sin omvärld, att läsa och att arbeta. De fråntas även äganderätt av både 

föremål och pengar. Allt som anses uppmuntra självständighet är olagligt och bestraffas 

fysiskt. Stympning, stening och hängning är konventionella straff för bland annat otillåten 

kommunikation, missfall och flyktförsök (HBO, 2019).  

2.4.1. Tjänarinna 
Tjänarinnorna i Gilead är den sociala klass som kan anses vara den viktigaste, samtidigt den 

mest förtryckta. Tjänarinnornas uppgift är att befruktas av de högt uppsatta anförarna och på 

så vis tillgodose deras infertila fruar med barn. En tjänarinna får inte ha en egen identitet, de 

är förbjudna att använda de namn de hade innan Gileads uppkomst och tillskrivs ett nytt 

namn varje gång de byter anförare. Namnet består av “of” följt av förnamnet på den 

tillskrivna anföraren, till exempel of-Fred = Offred. En tjänarinna har tre chanser att bli 

gravid i tre olika hushåll, under två år långa kontrakt vardera. Lyckas hon inte producera ett 

friskt barn under denna period straffas hon med döden (Fandom, 2019). 

2.4.2. Marta 
Martorna arbetar som hushållerskor hos anförarnas familjer. En marta är vanligtvis en 

“unwoman”, det vill säga en infertil, lågt rankad och ogift kvinna, som tack vare sina 

arbetserfarenheter innan Gileads uppkomst anses vara lämpad för hushållsarbete (Fandom, 

2019).  

2.4.3. Tant 
Tanterna är de strikt disciplinära kvinnorna som ansvarar för tjänarinnornas träning och 

närvarar vid barnafödsel samt andra kvinnors avrättningar. De ska se till att tjänarinnorna inte 

försöker fly, och delar även ut straff till olydiga tjänarinnor. Tanterna är ofta fanatiska 

anhängare till Gilead och därmed mycket brutala vid bestraffningarna (Fandom, 2019).  

2.4.4. Fru 
Fruarna är gifta med anförarna och är trots sin höga rangordning i hierarkin, förtryckta och 

underordnade sina män. De har inflytande över tjänarinnorna och andra människor, män 
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inkluderat, så länge deras rankning understiger fruns. Endast kvinnor som anses vara “rena” 

och av god moral tillåts vara fruar och är därmed högt ansedda, således skulle en tjänarinna 

aldrig kunna bli en fru. Många fruar blir förbittrade och avundsjuka på de fertila 

tjänarinnorna, som de tvingas dela sina män med (Fandom, 2019).  

2.4.5. Anförare 
Anförarna är de högst rankade medborgarna i Gilead och fungerar som politiker, militära 

ledare och lagskipare (Fandom, 2019).  

2.4.6. Ceremonin 
Ceremonin är en rituell sexuell akt som anföraren, frun och tjänarinnan genomgår 

tillsammans för att få barn. Eftersom tjänarinnorna inte har något annat val att deltaga är det 

med andra ord en rituell våldtäkt. Själva ceremonin genomförs påklätt, designat för att vara 

icke-sensuellt då ceremonin inte ska ses som något intimt eller sexuellt tillfredsställande, utan 

endast fungera som befruktning (Fandom, 2019). 

 

  



13 
 

3. Problemformulering, syfte och frågeställningar  
I detta kapitel introduceras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar.  

3.1. Problemformulering 
Tidigare studier (Edström, 2006) har visat att maktstrukturer i samhället upprätthålls genom 

de könsnormer som visas i tv-program. Problematik uppstår då dessa könsroller legitimerar 

sexism, mannens överordning och förminskandet av kvinnor. Eftersom forskning visar att tv-

program har en påverkan på sin publik är det av relevans att undersöka vilka underliggande 

maktrelationer de två utvalda analysobjekten förmedlar. Problematiken grundar sig även i det 

faktum att medier generellt sett influerar människors värderingar och föreställningar om 

världen. Medierade bilder av verkligheten bidrar i förlängningen till att dessa legitimerar 

människors förhållningssätt, exempelvis kring patriarkala strukturer och könsstereotypa 

tankar. Diskursen som analyseras i denna studie är det patriarkala systemet.  

3.2. Syfte  
Denna studie utgör en jämförande innehållsanalys av ett reality-program och en fiktiv dystopi 

utifrån ett feministiskt perspektiv. Studien syftar till att undersöka hur maktkonstruktioner tar 

sig uttryck i belöningar eller bestraffningar, i förhållande till samhällets patriarkala strukturer.  

3.3. Frågeställningar 
● Hur konstrueras belöningar och bestraffningar i Bachelor Sverige 2019? 

● Hur konstrueras belöningar och bestraffningar i The Handmaid’s Tale? 
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4. Forskningsöversikt  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är av relevans för studien.  

4.1. Representation  

Edström (2006) har tidigare forskat i hur representationen av kön, ålder och etnicitet i tv 

påverkar könsrollerna i samhället. Utifrån ett genusperspektiv genomförde Edström en 

totalstudie, där både kvalitativa och kvantitativa metoder användes. Med den kvantitativa 

metoden analyserades representationen av män och kvinnor, hur ofta de förekommer och i 

vilken kontext. Vidare undersöktes med en kvalitativ metod de, vid tidpunkten för studien, 

publikmässigt största kanalerna under en veckas tid. Urvalet begränsades till program 

förlagda under bästa sändningstid oavsett genre. Analysen i den kvalitativa metoden 

fokuserade på hur karaktärerna skildrades utifrån dess könstillhörighet. I detta fall är den 

kvalitativa delen av störst intresse, eftersom studien i denna uppsats baseras på en kvalitativ 

metod. 

 

Det kvalitativa resultat som framkom var att, oavsett genre, förmedlar både verkliga och 

fiktiva karaktärer underliggande budskap om kön och makt samt dess konstruktion. 

Forskningsresultatet visade att representationen av män i tv har en stor påverkan på hur makt 

i samhället fördelas och att de könsnormer som visas upp inverkar på vårt identitetsskapande 

och självbild på individnivå (Edström, 2006).  

 

Representationen av kön i tv, specifikt tv på bästa sändningstid, analyserades även i en studie 

i USA, utförd av Sink och Mastro (2017, s. 3–22). I studien användes både en kvantitativ och 

kvalitativ metod för att undersöka hur ofta de olika könen förekom, samt vilka stereotypa 

könsroller de tilldelades. I resultatet framkom det att kvinnor var underrepresenterade 

gentemot män, och att de i större utsträckning porträtterades som underkastade. Männen 

porträtterades däremot generellt som dominanta utifrån den hegemoniska maskuliniteten. 

Dominanta egenskaper räknades i analysen som aggressivt beteende både fysiskt och verbalt, 

dominans, utövandet av förtryck samt mobbning (ibid.).  

4.2. Reality-tv 
I en studie utförd år 2017 framkom det att manliga deltagare tydligt ansluter sig till den 

hegemoniska maskuliniteten som är normativ inom det patriarkala systemet. Studien, som 
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utfördes på ett dejtingprogram, analyserade språk, interaktion, introduktionsvideos och 

konstruktionen av maskulina ideal. Männen tillskrev sig en identitet som går att koppla till 

den framgångsrika mannen och den heteronormativa bilden av kärlek. I studien framkom det 

även att det inte endast var männen som upprätthöll denna framställning, utan även de 

deltagande kvinnorna. Den maskulina identiteten förstärktes av kvinnorna i deras 

rekonstruktion av hur manlighet bör se ut inom relationer. I studien tydliggjordes att 

programmet, och reality-tv överlag, spelar en stor politisk roll i skapandet och 

upprätthållandet av dominanta könsnormer. Den hegemoniska maskuliniteten förstärktes 

dessutom genom att de deltagande männen beskrev hur en “önskvärd och åtråvärd kvinna” 

ska vara. Budskapen bygger på underliggande värderingar av den heteronormativa relationen, 

där patriarkal dominans tillhör mannen (Lou, 2017, s. 190–211).  

 

Värderingar kring den heteronormativa relationen, och därmed dejting, förekommer i 

ytterligare en studie som undersökte hur reality-tv och dejtingprogram påverkar publikens 

attityder kring dejting (Ferris, Smith, Greenberg & Smith, 2007, s. 490–510). De teman och 

attityder som förekom mest frekvent var att “kvinnor är sexobjekt”, “dejting är ett spel” och 

att “män är sex-drivna”. I resultatet framkom det att det är yngre män som oftast ser på 

programmen, och dessutom uppfattar dem som realistiska, som i högre utsträckning verifierar 

dessa beteenden. De negativa stereotyperna av könsroller som porträtteras i ovanstående 

teman förväntas vidmakthållas av de unga männen och deras attityder (ibid.).  

4.2.1. The Bachelor 
Tv-programmet The Bachelor har tidigare studerats, där resultatet påvisade att de deltagande 

kvinnorna och deras känslor exploateras. Jämförelsen som gjordes i studien var att 

känslomässiga och dramatiska kvinnor som kämpar för kärlek är lika mycket värt inom tv 

som den manliga orgasmen är inom pornografisk film. Denna specifika scen benämns som 

“the money shot”. I studien analyserades karaktäriseringen av kvinnorna, där slutsatsen blev 

att de generellt skildras som desperata och känslomässigt överdrivna. Kvinnorna porträtteras 

som överkänsliga, oförmögna till att kontrollera sig emotionellt och svåra att älska. De 

känslomässiga uttrycken används för att göra bra tv, och fånga “the money shot”, där den 

känsliga kvinnan står i centrum tills att hon blir eliminerad av mannen (Dubrofsky, 2009, s. 

356–368).  
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4.3. Stereotypisering och sexualisering i tv-format 
Lauzen, Dozier och Horan (2008, s. 200–214) genomförde en studie för att studera hur 

manliga och kvinnliga stereotyper representeras i tv på bästa sändningstid. I studien 

granskade forskarna 124 olika tv-program, och urvalet resulterade i ett avsnitt från varje 

program under år 2005 och 2006. De olika genrer som programmen tillhörde och som 

därmed granskades var reality, drama och sitcom. Studien syftade till att undersöka huruvida 

kvinnliga och manliga karaktärer i programmen antog traditionella könsroller, med typiska 

feminina alternativt maskulina karaktärsdrag. I resultatet av studien framkom det att de 

kvinnliga karaktärerna i högre utsträckning antog traditionellt feminina drag som 

vänskapliga, familjära och romantiska. De manliga karaktärerna antog däremot traditionellt 

maskulina drag med koppling till yrkesroller. Tv-program på bästa sändningstid framställde 

således frekvent traditionella stereotyper i förhållande till dess kön (ibid.).  

4.4. The Handmaid’s Tale  
I en studie av Holladay och Classen (2019, s. 1–16) undersöktes det hur den fiktiva dystopin 

påverkar sin publik. Studien innefattade intervjuer med 34 stycken åskådare av serien, där 27 

av dem var kvinnor. Det som framkommer i studien är att The Handmaid’s Tale väcker 

känslor som ångest, ilska och rädsla, vilka i sin tur bidrar till kritiska reflektioner kring det 

nutida samhället. I flertalet intervjuer uppkom det även att språket i programmet upplevs som 

ett av de främsta sätten till upprätthållandet av kontroll, att det används för att skapa lydnad 

och hjärntvätta kvinnorna. Resultatet av studien påvisar att feministiska dystopier som The 

Handmaid’s Tale påverkar sin publik till ett kritiskt analytiskt tänkande och skapar 

engagemang för kvinnors livssituationer (ibid.).  

4.5. Sammanfattning av forskningsfältet  
Tidigare forskning som gjorts inom reality-tv i förhållande till genus har en stark koppling till 

stereotypa könsroller och sexualisering. En generalisering av tidigare forskningsresultat 

påvisar att kvinnor är underrepresenterade i förhållande till män. Kvinnor framställs oftare 

som sexobjekt, överdrivet känsliga och karaktäriseras av traditionellt feminina drag; att de är 

familjära och romantiska. Sammanfattningsvis påvisar den tidigare forskningen om 

representationen av män i tv att de tydligt ansluter sig till den hegemoniska maskuliniteten 

och porträtteras med dominanta egenskaper samt maktpositioner (Sink & Mastro, 2017; Lou, 

2017; Ferris, Smith, Greenberg & Smith, 2007; Dubrofsky, 2009; Lauzen, Dozier & Horan, 
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2008). Den forskning som är av särskild relevans och intresse för denna studie är att både 

verkliga och fiktiva karaktärer, oavsett genre, förmedlar underliggande budskap av 

maktstrukturer mellan könen (Edström, 2006). Eftersom denna studie avser att göra en 

jämförande analys mellan en fiktiv dramaserie och ett reality-program, är det aktuellt att ta 

hänsyn till forskningsresultat som berör båda genrerna.  

4.6. Vårt bidrag  
Den tidigare forskning som presenterats i detta avsnitt har främst studerat antingen reality-tv, 

linjär tv eller dramaserier i sin egen kontext. Forskningen har påvisat liknande resultat och 

framförallt konstaterat att genren på programmet inte spelar så stor roll, både verkliga och 

fiktiva karaktärer förmedlar underliggande maktstrukturer mellan könen.  

 

Denna studie syftar därför till att göra en jämförande innehållsanalys mellan ett reality- 

program och en dramaserie, för att undersöka vilka likheter och skillnader som finns i 

förmedlade maktstrukturer. Baserat på den tidigare forskningen kring vilka budskap som tv 

legitimerar, är det av relevans att undersöka om det finns liknande segment i en dystopisk 

bild av verkligheten och nutida reality-tv. Det jämförande förhållningssättet är något som 

saknas i tidigare forskning, och skapar därför en forskningslucka denna studie ämnar att fylla.  
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5. Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för studien; multimodal kritisk 

diskursanalys och genusteori. Det tillkommer även ett antal underbegrepp för att definiera 

vad som diskuteras inom genusteorin. Eftersom all genusteori inte är feministisk, har det 

teoretiska ramverket utvecklats med ett feministiskt perspektiv.  

5.1. Kritisk diskursanalys som teori  
Diskursanalysen kan ses som en vetenskaps- och samhällsteori som till största del bygger på 

språkliga mönster och maktordningar (Bergström & Boréus, 2012, s. 353–415). En 

diskursanalys utgår från samhälleliga diskussioner och förståelser kring ett visst fenomen, där 

språket står i centrum. Boréus (2015, s. 176–190) beskriver ordet diskurs som språkliga 

praktiker, och kan förstås som hur språket kommer till uttryck i sociala sammanhang och 

vilka värderingar språket tillskriver ett visst fenomen. Diskurser är inte statiska, utan 

förändras över tid i sin kontext i förhållande till rådande normer och värderingar. Människans 

uppfattning om verkligheten grundar sig i samtidens diskurser kring vad som är normalt eller 

avvikande, och kan inte ses som separerade från språket (ibid.). 

 

Den kritiska diskursanalysen (CDA) är en vidareutveckling av diskursanalysen där språket 

analyseras på olika nivåer för att utläsa “[...] vad som sägs explicit och vad som underförstås 

och tas för givet” (Boréus, 2015, s. 180). CDA analyserar språk på en djupare nivå i 

förhållande till underliggande maktstrukturer och sociala kontexter, och kan appliceras både 

på skriftligt samt talat språk (Bergström & Boréus, 2012, s. 353–415). Tyngdpunkten inom 

CDA syftar till att utläsa hur maktrelationer, skapade av diskurser, utövas inom sociala 

sammanhang som upplevs normala. För att möjliggöra analys av maktrelationer även 

visuellt, har CDA modifierats till multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) (Machin & 

Mayr, 2012, s. 4–10).  

5.2. Genusteori  
Den stora, och viktiga, åtskillnaden mellan genus och biologiskt kön är att genus är de socialt 

och kulturellt konstruerade förväntningarna och föreställningarna vi har på de två biologiska 

könen vi föds med. Förväntningarna upprätthålls genom sättet vi talar och beter oss på såväl 

som sättet vi klär oss på och vilka intressen vi har. En vanlig förväntning på män är att de är 

konfliktsökande, konfrontativa och våldsammare än kvinnor. Vi uppfattar andra människor 
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som maskulina respektive feminina utifrån hur väl de uppfyller de sociala förväntningar vi 

har på endera kön (Stone, 2007, s. 30–32).  

5.2.1 Genussystemet 
Genussystemet syftar till hur kvinnor, både historiskt och geografiskt sett, har ett lägre socialt 

värde än män. Begreppet myntades av Hirdman (1988) och innebär en dynamisk 

ordningsstruktur av de processer, förväntningar och föreställningar som genom sin 

interaktion med varandra skapar tankemönster. Denna grundläggande struktur lägger grunden 

för de ekonomiska, politiska och sociala strukturerna. Tankemönstret upprätthålls genom två 

logiker; dikotomin och hierarkin där mannen är normen för det normala (ibid.).   

5.2.2. Genuskontraktet 
Hirdman (1988, s. 54) förklarar förenklat genussystemet som ett “kontrakt” mellan män och 

kvinnor, vilket skapas och anpassas för varje tid och plats det existerar i. Kontraktet skapas 

mellan varje enskild man och kvinna, i bemärkelsen genus, såväl som på samhällsnivå. 

Samtliga kontrakt innehåller detaljerade förväntningar på hur relationen mellan man och 

kvinna ska vara, en så kallad “idealtypsrelation” (Hirdman, 1988, s. 15). Detta inkluderar allt 

från hur mannen och kvinnan ska bete sig gentemot varandra, vem som ska prata och på 

vilket sätt, hur man uppför sig på arbetsplatsen, vem som uttrycker kärlek och hur den ska 

uttryckas. Genuskontrakten är ömsesidiga mellan könen och överförs i generationer. 

Genussystemet skapar genom dessa kontrakt ny segregering och förstärker hierarkin mellan 

könen (Hirdman, 1988, s. 54).  

5.2.3. Hegemonisk maskulinitet 
Hegemonisk maskulinitet beskriver och legitimerar den dominanta positionen män har i 

samhället. Dominansen förtrycker inte bara kvinnor, utan även marginaliserade grupper av 

män, exempelvis homosexuella och feminina män. Underordningen inom det sociala och 

hierarkiska systemet innefattar dessutom klass och etnicitet. Hegemonisk maskulinitet syftar 

således till att förklara den manliga dominansen i samhället som definieras som patriarkat. 

Inom Connells (2005, s. 67-86) forskning kring manlighet återfinns flera olika sorters 

maskuliniteter, där hegemonisk maskulinitet beskrivs som den för tillfället ideala typen. Den 

ideala maskuliniteten skapar förväntningar och föreställningar att leva upp till om du är man, 

och att söka efter om du är kvinna. Idealbilden präglas av olika karaktärsdrag som framgång, 

etnicitet, heroiskt mod, sexualitet och utseende (ibid.). Fagerström och Nilson (2008) 
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beskriver nutidens hegemoniska man utifrån Connells (2005, s. 67-86) teori som “[...] en vit, 

rik, medelålders, heterosexuell man som både är en god familjefar och en rejäl macho-fighter 

när det behövs” (Fagerström & Nilson, 2008, s. 19).  

5.2.4. Stereotypa egenskaper  
Enligt Nikolajeva (2004, s. 129) bygger manliga och kvinnliga egenskaper på motsatser, och 

har utifrån det skapat ett abstrakt schema som hjälper oss att analysera hur stereotypa 

karaktärer skildras. Könsstereotyper innebär att män och kvinnor beter sig som de förväntas 

göra, baserat på den rådande normen, vilken i vår samtid är den manliga.  

 

Män/Pojkar Kvinnor/Flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva 

Maria Nikolajevas schema (2004, s. 129). 

 

5.3. Feminism  
Begreppet feminism innebär att erkänna kvinnan som underordnad mannen och således 

behovet av att förändra maktobalansen mellan könen. En av grundstenarna inom feminism är 

att kvinnors villkor är möjliga att förändra eftersom de är socialt konstruerade. Feminister 

kräver därför juridisk och politisk jämställdhet mellan kvinnor och män såväl som i det civila 

samhället (Hannam, 2012, s. 21–22). En förenklad definition av feminism är att “en feminist 
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är en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta förhållande bör 

ändras” (Gemzöe, 2002, s. 13). Begreppen genussystem och genuskontrakt har inom 

feminism beskrivits som patriarkat, ett system som upprätthåller de strukturer som rangordnar 

män och kvinnor (Gemzöe, 2002, s. 76–95).  

5.3.1. Makt och ideologi  
De socialt konstruerade maktrelationerna skapas i stor utsträckning genom medier, vilket 

betyder att medierna genom innehållet de förmedlar har en avgörande makt i vad som 

reproduceras. Reproduktionen av maktordningar och kunskap kring samhällets uppbyggnad, 

bidrar till en viss typ av normer samt värderingar som skapar en viss typ av ideologi 

(Roosvall & Widestedt, 2015, s. 45).  

5.4. Motivering av teorier  
Genusteori och dess underliggande begrepp är applicerbart då syftet med denna studie är att 

identifiera maktstrukturer inom de traditionella könsrollerna i samhället. För att kunna 

analysera de manliga deltagarna och karaktärerna i materialet, krävs även det feministiska 

perspektivet på den manliga dominansen och överordningen. Genusteori används i studien för 

att möjliggöra analys av maktstrukturer som upprätthålls genom stereotypa könsroller. 

Nikolajevas (2004, s. 129) analysschema för könsstereotypa karaktärsdrag är därför av 

relevans för att finna och synliggöra dessa egenskaper. Både feministisk teori och kritisk 

diskursanalys applicerar ett kritiskt synsätt på samhället för att synliggöra maktstrukturer.  
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6. Material och metod  
I detta kapitel presenteras och motiveras studiens material och metod.  

6.1. Material  
Materialet i studien består av ett antal scener tagna ur olika avsnitt från de utvalda tv-

programmen Bachelor och The Handmaid’s Tale. Antalet avsnitt bestämdes inte på förhand, 

utan avgränsades då resultatet ansågs vara mättat. 

6.1.1. Urval  
Valet av scener motiveras av ett explorativt urval utifrån vad som ansågs relevant för studien, 

då detta med fördel används på småskaliga och kvalitativa studier. I denna studie syftar ett 

explorativt urval till att påvisa intressanta exempel, snarare än att dra generella slutsatser 

kring programmen i sin helhet (Denscombe, 2014, s. 63-90). Genom ett explorativt urval 

förväntande vi oss att kunna säga något om den aktuella diskursen i förhållande till syfte och 

frågeställningar (Boréus, 2015, s. 179–190; Svensson & Ahrne, 2015, s. 17–31). I det 

explorativa urvalet har vi fokuserat på att finna situationer i vilka en belöning eller 

bestraffning utdelas i både Bachelor och i The Handmaid’s Tale. Vi valde att avgränsa 

urvalet till en väldefinierad typ av interaktion för att kunna påvisa tydliga exempel i analysen.  

6.1.2. Insamlingsmetod  
De utvalda avsnitten av Bachelor fanns tillgängliga både mot betalning av abonnemang via 

CMOREs streamingtjänst, samt kostnadsfritt via Tv4 play. De utvalda avsnitten av The 

Handmaid’s Tale fanns tillgängliga via HBOs streamingtjänst. Eftersom vi hade tillgång till 

både CMORE och HBO valde vi att samla in avsnitten därifrån. Detta förenklade även 

urvalsprocessen då vi hade obegränsad tillgång till avsnitten utan reklamavbrott. 

6.1.3. Tillvägagångssätt och transkribering 
Vid utförandet av en kvalitativ innehållsanalys från ett kritiskt perspektiv är det av stor vikt 

att först avgränsa och definiera den diskurs som ska analyseras (Boréus, 2015, s. 176–190). I 

denna studie avsåg vi att studera nutidens diskurs kring patriarkala strukturer.  

 

Framtagningen av lämpliga teman utfördes i flera steg. Första steget var det explorativa 

urvalet, där fokus låg på att finna situationer i vilka belöningar och bestraffningar utdelades. 

Det utvalda materialet transkriberades därefter med hjälp av de tillgängliga undertexterna. Då 
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undertexterna ibland skiljde sig från det som faktiskt sades valde vi att lägga till saknade ord 

om vi ansåg att de var av betydelse för analysen. The Handmaid’s Tales originalspråk är 

engelska, vilket vi i transkriberingen översatte till svenska med hjälp av de tillgängliga 

undertexterna. Användningen av *...* innebär i transkriberingen av Bachelor att karaktären 

talar i synken, det vill säga klipp som spelats in i efterhand där personen i presens 

kommenterar vad som händer i programmet. I The Handmaid’s Tale innebär *...* att det är 

karaktärens tankar man hör. I de fall en förklaring av kontexten eller karaktärens kroppsspråk 

var av värde för analysen skrevs det inom [...]. I ett fåtal scener där vi upplevde att 

transkriberingen inte var tillräckligt målande för att förstå ansiktsuttryck eller kroppsspråk, 

har vi valt att infoga skärmdumpar för att förstärka känslan som karaktärerna förmedlar.  

 

Efter transkriberingen användes det analysschema som presenteras under rubrik 6.2.4. 

Analysschema. Analys av transkriberingen skedde i tre steg; inledningsvis analyserades 

användningen av lexikala val, därefter strukturella motsättningar och slutligen värdeladdade 

ord. Det rörliga materialet granskades därefter två gånger för att analysera det visuella utifrån 

begreppen attribut och framträdande. Slutligen studerades resterande material, som inte 

kunde analyseras med ovan nämnda verktyg, utifrån denotation och konnotation. När allt 

material studerats utförligt kategoriserades de främst utmärkande huvuddragen för varje scen 

och noterades som ett potentiellt tema. Sedan kategoriserades de potentiella temana om efter 

dess innehåll och definierades till tre slutgiltiga teman. Vid fastställandet av temana tog vi 

hänsyn till att de skulle lämpa sig för både Bachelor och The Handmaid’s Tale. Ett exempel 

på processen från potentiellt till slutgiltigt tema är: 

Manligt maktmissbruk + dominans/underkastelse + hierarkisk ordning → Maktutövning. 

 

I transkriberingen av Bachelor står S för Simon, F för Felix, M för programledaren Malin och 

D följt av numrering för de olika kvinnliga deltagarna för att lättare skilja dem åt.  

 

I transkriberingen av The Handmaid’s Tale står A för anförare Fred Waterford, S för frun 

Serena Waterford, R för martan Rita, O för tjänarinnan Offred, OG för tjänarinnan Ofglen, 

OW för tjänarinnan Ofwarren, Å för åklagaren, D för domaren, Ö för Ögat, som verkar som 

hemlig polis och F följt av numrering för de olika fruarna för att lättare skilja dem åt. 
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6.2. Metod  

6.2.1. Kvalitativ innehållsanalys  
I denna studie användes kvalitativ metod i form av innehållsanalys. En kvalitativ metod syftar 

till att säga något om samhälleliga fenomen och relationer. Data som framkommer genom 

kvalitativa metoder mäts inte, utan det väsentliga är att fastställa att data finns och hur den 

förekommer (Ahrne & Svensson, 2015, s. 8–16). Kvalitativa metoder och studier av 

samhälleligt innehåll är betydelsefulla på grund av att innehållet påverkar människor och dess 

föreställningar (Boréus, 2015, s. 157–175). Den kvalitativa metoden var därför applicerbar på 

denna studie eftersom den syftar till att studera ett samhälleligt fenomen.  

6.2.2. Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som metod  
Studien utgjorde en kvalitativ innehållsanalys i form av multimodal kritisk diskursanalys 

(MCDA). MCDA som metod användes för att analysera kombinationen av språkliga och 

visuella uttryck i materialet, samt dess underliggande maktstrukturer och diskurser. Metoden 

innefattar olika verktyg som användes för att analysera grammatiska och språkliga val, bland 

annat lexikala val, strukturella motsättningar, överlexikalisering, denotationer och 

konnotationer. För att analysera det visuella användes semiotiska redskap som attribut, miljö 

och framträdande för att synliggöra tecken, både dess direkta och indirekta betydelse. De 

språkliga valen och visuella symbolerna analyserades i sin helhet för att förstå hur mening 

skapas. Valet av MCDA som metod syftade till att upptäcka och avslöja värderingar samt 

maktstrukturer inom normaliserade diskurser (Machin & Mayr, 2012, s. 30–56).  

6.2.3. Metodologiska analysverktyg inom MCDA  

6.2.3.1. Verbala verktyg 
Barthes semiotiska teori baseras på hur ting kan denoteras och konnoteras. Att fråga vad en 

bild denoterar är detsamma som att fråga vad en bild föreställer. Att fråga vad en bild 

konnoterar innebär att fråga vilka idéer och värden bilden kommunicerar genom vad den 

föreställer, och hur det föreställs. Denotation och konnotation kan appliceras på det visuella 

såväl som det språkliga, och används som hjälpmedel för att tolka materialet i analysen 

(Machin & Mayr, 2012, s. 30–56).  

 

Lexikala val används för att indikera nivån av auktoritet gentemot publiken. Avsändaren vill 

ofta influera sin publik genom att inge en känsla av överlägsenhet. Detta kan ske genom 
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statlig hierarki eller en forskares specialistkunskap inom ett visst ämne. Användning av 

formella termer upprätthåller även auktoritet (Machin & Mayr, 2012, s. 30–56).  

 

Ett ords mening existerar inte bara för sig självt, utan även i ett nätverk av meningar. 

Strukturella motsättningar syftar till motsättningar i form av ung-gammal, god-ond och så 

vidare. I de flesta fall nämns endast ett av orden i en motsättning, vilket kan medbringa 

associationer till, och antyda skillnaderna i egenskaperna från, dess motsatsord. Analys av 

strukturella motsättningar ämnar undersöka den indirekta betydelsen bakom det outtalade 

(Machin & Mayr, 2012, s. 30–56).  

 

Ett ord kan vara värdeladdat antingen i en positiv eller negativ bemärkelse och genomsyras 

av personen i frågas värderingar. Förutom specifika ord kan detta även förekomma i liknelser 

och metaforer. Till exempel har ordet generös en positiv laddning medan slösaktig har en 

negativ laddning. Analys av värdeladdade ord syftar till att avslöja karaktärernas värderingar 

(Machin & Mayr, 2012, s. 30–56).  

6.2.3.2. Visuella verktyg 

Även objekt och hur de presenteras kommunicerar särskilda idéer och värderingar. Korta 

kjolar, rött läppstift och avslöjande blusar anspelar traditionella föreställningar av kvinnlig 

sexualitet och manlig åtrå (Machin & Mayr, 2012, s. 30–56). Just kvinnlig sexualitet hävdar 

Machin och Mayr (ibid.) vara kvinnors makt över män. Attribut undersöktes för att kunna 

analysera det visuella i materialet. Detta var av relevans i vår analys för att identifiera objekt 

som traditionellt sett anses vara sexualiserande eller stereotypiserande.  

 

Hur en person framträder och beter sig, samt vad denna har för ansiktsuttryck och 

kroppsspråk kan enligt Machin och Mayr (2012, s. 30–56) berätta mycket om dess identitet 

och är menings- och värdeskapande. Kroppshållning kan antyda nivån av självständighet och 

vilket humör personen är på. Det går som bildskapare därför att styra hur dessa värden och 

beteenden mottas av publiken. För att möjliggöra granskning av karaktärernas kroppsspråk 

och minspel analyserades därför framträdandet. 

6.2.4. Analysschema  
Materialet analyserades med hjälp av ett analysschema, vars utformning var baserad på de 

ovannämnda verktygen som existerar inom MCDA. Verktygen används i denna studie för att 
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identifiera underliggande maktstrukturer och ideologier i förhållande till syfte samt 

frågeställningar, både språkligt samt visuellt. Se avsnitt 10.1. Bilaga 1 - Analysschema.  

6.3. Kritik och reflektion   
I denna del av metodkapitlet diskuterar vi den kritik som finns till MCDA, samt reflekterar 

över studiens metod.  

6.3.1. Kritik mot MCDA som metod  
MCDA som metod har blivit kritiserad för att influeras av forskarens egna värderingar, 

åsikter och förhållningssätt, vilket kan påverka studiens resultat. Enligt kritiken kan 

subjektiva tolkningar bidra till ett missvisande resultat som inte grundar sig tillräckligt 

mycket i teoretiska resonemang. Vidare innebär det att resultatet skulle kunna skilja sig åt 

beroende på vem som utför analysen och vilka tidigare erfarenheter samt värderingar denna 

person har. Förutom de subjektiva tolkningarna kritiseras även metoden för att det ofta är ett 

litet material som analyseras och granskas, som dessutom har valts ut specifikt för studiens 

syfte. Kritiken ifrågasätter huruvida det lilla urvalet kan påverka samhället i sig. Metoden 

ämnar inte utföra direkta förändringar, utan däremot att belysa problematiska diskurser och 

ideologier (Machin & Mayr, 2012, s. 205–218).  

 

För att undvika subjektiva tolkningar är denna studie och dess analys baserad på en teoretisk 

grund. Utifrån den teoretiska grunden skapades ett analysschema som systematiskt använts 

under hela analysen för att upptäcka underliggande budskap i det språkliga och visuella. 

Denna studie ämnar inte påverka samhället i sig, eller säga något om hur de budskap som 

återfinns påverkar samhället vilket motiverar det mindre urvalet. Studien syftar till att belysa 

den problematiska diskursen genom att avslöja underliggande maktstrukturer, utifrån studiens 

teoretiska grund i kritisk diskursanalys och genusteori med ett feministiskt perspektiv.  

6.3.2. Metodreflektion 
Under studiens gång upplevdes både för- och nackdelar med MCDA som metod. Fördelen 

med MCDA var i denna studie att det även möjliggjorde analys av det visuella, och inte 

endast av det språkliga som inom CDA. Om endast en språklig analys hade genomförts hade 

värdefulla detaljer i det visuella fallit bort, som nu har kunnat ta till varas på med hjälp av 

verktygen attribut och framträdande. En annan betydande fördel med metoden var det 
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analysschema som skapades utifrån de metodologiska verktygen. Det uppfyllde sitt syfte väl 

och förenklade identifiering av språkliga samt visuella mönster.  

 

En nackdel med MCDA som metod var att avgöra hur våra subjektiva värderingar eventuellt 

påverkade studien och dess utfall. För att undvika fallgroparna som kritiken mot MCDA har 

fastställt har vi eftersträvat att utföra analysen på en strikt teoretisk grund. Subjektiva 

tolkningar till följd av egna erfarenheter och det faktum att vi som skribenter båda är kvinnor, 

kan tänkas vara svåra att eliminera. Våra personliga åsikter av programmen kan möjligtvis ha 

påverkats av de förkunskaper vi hade om vardera program sedan tidigare. Det faktum att bara 

den ena av oss hade sett samtliga säsonger av The Handmaid’s Tale och bara den andre hade 

sett hela den utvalda säsongen av Bachelor sedan tidigare bidrog till intressanta diskussioner 

till följd av skillnaderna i förkunskap av tv-programmen. 

 

En nackdel med insamlingsmetoden i förhållande till MCDA var att vi inledningsvis gjorde 

en onödigt stor insamling och transkribering av material, då analysen förankrad i metoden 

blev allt för djupgående i förhållande till de restriktioner som fanns kring studiens längd.  
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7. Analysresultat  
I denna del presenteras analysen och dess resultat. Studiens analys utgår från tre teman; 

Maktutövning, Mannen som målet och Den stereotypa mannen och kvinnan. Temana har 

tagits fram med hjälp av de metodologiska verktygen inom MCDA och redogörs för 

tillsammans med utvalda delar av transkriberingen från vardera tv-program. Begrepp som 

ingår i analysschemat är kursiva och fetmarkerade, för att urskiljas från de övriga 

kursiverade begrepp vi funnit särskilt intressanta att betona. 

7.1. Bachelor 

7.1.2. Maktutövning 
Temat Maktutövning speglar hur ungkarlen använder makt för att belöna eller bestraffa 

deltagarna. I en av scenerna har Simon valt ut tre deltagare till en gruppdejt där de spenderar 

dagen på en lyxyacht. Yachten är ett attribut vilket förstärker känslan av lyx och att Simon 

skulle vara en man med mycket pengar, även om det rimligtvis kan antas att det inte är hans 

egen båt. Historiskt sett är det mannen som arbetat och tjänat pengar för att försörja familjen, 

vilket förstärker bilden av män som beskyddande och självständiga. Ett ekonomiskt övertag 

är en form av makt, därav placeras det in under temat maktutövning. I slutet av dagen avslöjar 

Simon att en av deltagarna kommer att få stanna kvar på båten och fortsätta dejten ensam 

med honom medan de andra två deltagarna får åka hem. Simon är överst i hierarkin eftersom 

han har makten att bestämma vem som får fortsätta dejten med honom. Genom att säga att 

Paula är värd att få fortsätta dejten, rangordnar han henne över de andra deltagarna. De 

lexikala valen förstärker känslan av att Simon är överlägsen eftersom han anser sig ha 

makten att bestämma vem som är värd någonting. Att vara värd något indikerar att det krävs 

en motprestation för att förtjäna belöningen. Simon bestämmer således vad som räknas som 

en tillräckligt stor motprestation, vilket ingen av kvinnorna ifrågasätter.  
 

S: - Jag skulle bara vilja tacka för den här otroligt fina gruppdejten som vi har haft, eh, men en av er 

kommer att få fortsätta kvällen [Simon sitter bakåtlutad och ser lurigt på tjejerna]. 

S: - Paula, du är värd den [Simon ser nöjt på Paula].  

(Bachelor Sverige 2019, säsong 5, avsnitt 3). 

 

Simons maktutövning går att urskilja i ytterligare en scen. Under den första rosceremonin i 

tv-programmet ska Simon välja ut vilka deltagare som har presterat tillräckligt bra för att 

imponera på honom under veckan och som belöning får fortsätta dejta honom. De deltagare 
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som inte har fångat Simons intresse bestraffas genom att tvingas lämna programmet och bli 

offentligt avvisade. Denotationen att inte bli erbjuden en ros konnoteras som att nekas kärlek 

på grund av personliga egenskaper som inte anses vara eftertraktade av Simon. Simons 

framträdande vid rosceremonin ger intrycket av att han tar situationen på allvar, då hans 

ansiktsuttryck signalerar vemodighet, förmodligen över att behöva bestraffa några av 

deltagarna. Att Simon kan styra över vilka som får stanna kvar i tv-programmet konnoterar 

att han har makten till att påverka deras framtid, vilket förstärks av deltagarnas nervösa 

kroppsspråk. 

 
S: - Eh, tankarna har snurrat ikväll väldigt mycket, eh, men jag är rätt säker på mitt val just nu [Simon 

vänder blicken ned i marken]. 

M: - Mm. Tre av er har redan ros. Bella, Johanna och Paula. Och hur många rosor kommer du att dela 

ut?  

S: - Jag kommer att dela ut 15 rosor ikväll [Simon vänder blicken mot tjejerna, han ser vemodig ut. 

Tjejerna ser nervösa ut].  

(Bachelor Sverige 2019, säsong 5, avsnitt 5).  

 

I det utvalda materialet av Bachelor återkommer en särskild typ av bestraffning mellan 

deltagarna, vilket pekar på att maktutövning inte bara sker från man till kvinna utan även 

kvinna till kvinna. Eftersom kvinnorna väljer att bestraffa varandra för att belönas med 

mannens närvaro stärks sambandet till de patriarkala strukturerna. Under den ovannämnda 

rosceremonin ifrågasätts en av deltagarna varför hon inte har stulit en dejt under den 

föregående veckan. Deltagaren tilldelades en vit ros av Simon som innebar att hon kunde 

stjäla valfri dejt från de andra deltagarna. Att hon har haft chansen att stjäla en dejt men inte 

har gjort det inger en känsla av överlägsenhet inför de andra deltagarna. Detta förstärks både 

genom hennes framträdande, ett oberört ansiktsuttryck, och genom lexikala val då hon 

indikerar självsäkerhet genom att avvakta, trots att hon nu inte sitter säkert i rosceremonin. 

Deltagaren upplevs som auktoritär i situationen. “För att jag känner att jag vill välja en dejt 

som jag verkligen vill gå på” svarar deltagaren när programledaren Malin ifrågasätter hennes 

agerande (Bachelor Sverige 2019, säsong 5, avsnitt 5).  

 

Maktutövning från kvinna till kvinna sker även längre fram i samma avsnitt, då deltagaren 

med den vita rosen faktiskt väljer att stjäla en dejt från en annan deltagare. Denotationen av 

den vita rosen kan konnoteras till att kärlek är ett spel och att deltagarna måste utföra, i vissa 

ögon omoraliska, handlingar för att “vinna” över de andra deltagarna. Deltagaren med den 
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vita rosen var således tvungen att bestraffa en annan person för att själv ta del av belöningen. 

Detta förekommer i form av strukturella motsättningar, om det finns en belöning så finns 

det också en bestraffning. Dessa situationer förekommer inte oberoende av varandra. 

Deltagaren som belönades med dejten hann inte uttrycka glädje över att hon fick dejten, 

vilket innebär att hon istället kände sig ledsen över att den blev fråntagen henne. Deltagaren 

med den vita rosen upplever glädje över att själv bli belönad med den stulna dejten, men 

uppvisar samtidigt skuldkänslor över att hon var tvungen att bestraffa och göra den andra 

deltagaren besviken för att kunna belöna sig själv. De två involverade deltagarna yttrar 

negativa känslor kring händelsen, medan de övriga deltagarna känner positiva känslor på 

grund av att de själva inte blivit direkt påverkade av händelsen.  

 

D5: *Det kändes så väntat så jag hann inte riktigt ens bli glad åt att det var jag som skulle gå på dejt. 

Jag hann bli glad av att Simon har velat bjuda ut mig, det känns synd att jag inte får träffa honom än* 

[D5 ser besviken ut]. 

D6: *Jag ville välja den här dejten för att det var nånting som passar mig. Men det är också lite jobbigt 

för att jag tar glädjen från någon annan. Men ah, men det är jättekul* [D6 ser glad men också bekymrad 

ut]. 

D7: *Alla blev glada att hon tog den här dejten. Då vet vi att nu kommer hon ta den här dejten och så är 

vi andra safe sen*  

(Bachelor Sverige 2019, säsong 5, avsnitt 7).  

 

Innan dejten blir utdelad till någon av deltagarna uppvisar samtliga ett förväntansfullt och 

hoppfullt framträdande över chansen att bli utvalda av Simon. Deras ansiktsuttryck kan 

tolkas som att samtliga upplever att de förtjänar belöningen. När dejten till sist delas ut visar 

den belönade deltagaren ett återhållsamt framträdande, på grund av att hon uttryckt en känsla 

av att hon kommer att förlora dejten till deltagaren med den vita rosen. Deltagaren med den 

vita rosens framträdande är likgiltigt, vilket kan tolkas som att det är emotionellt påfrestande 

att hon kommer att göra den andra deltagaren ledsen. Hennes ordval konnoterar lycka, men 

visuellt sett framstår hon som avvaktande i förhållande till hur de andra deltagarna som 

tidigare belönats med en dejt har reagerat. Detta kan rimligtvis tolkas som att hon upplevde 

obehag inför att bestraffa en annan deltagare.  
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7.1.2. Mannen som målet 
Att temat Mannen som målet beskriver kärlek som ett spel är underförstått i kontexten, men 

hur används belöningar och bestraffningar för att förstärka känslan av detta? Att bli utvald till 

en dejt och därmed att få spendera tid med ungkarlen är den mest frekvent återkommande 

belöningen i programmet. Eftersom de kvinnliga och manliga deltagarna bor åtskilt, skickar 

ungkarlarna brev till de kvinnliga deltagarnas hus för att meddela vem som har belönats med 

en dejt. Brevsegmentet är inkluderat i alla studerade avsnitt. När det första brevet anländer till 

huset uppvisar samtliga deltagare ett nervöst och förväntansfullt framträdande. 

Förväntningarna på att få den första dejten förmedlas genom värdeladdade ord och 

strukturella motsättningar. Framställningen av att den första dejten skulle vara särskilt 

speciell och innebära att den belönade deltagaren sätter spår i Simons hjärta, skapar slutsatsen 

att de kommande dejterna inte är lika speciella och värdefulla. De som inte belönas med den 

första dejten antas därför ha presterat sämre med att inge ett bra intryck hos Simon. De 

värdeladdade orden och uttrycken som speciell och sätta spår i hans hjärta konnoterar att 

deltagarna värdesätter den första dejten som något mycket positivt. 

 
D2: *Det är klart att alla vill ha en dejt och första dejten är nog lite speciell ändå.* 

D3: *Personen som får första dejten med Simon har verkligen satt sina spår i hans hjärta.* [D3 

skrattar].  

(Bachelor Sverige 2019, säsong 5, avsnitt 3) 

 

Temat Mannen som målet går även att urskilja i de studerade gruppdejter som generellt sett 

avslutas med att en av deltagarna får fortsätta dejten ensam med ungkarlen. Det förekommer i 

form av positivt värdeladdade ord som chanser, vilket konnoterar att det är något positivt att 

få fortsätta dejten. Det finns även strukturella motsättningar som pekar på att om en 

deltagare är värd en dejt, är de andra deltagarna inte värda den. Att Simon kan avgöra vem 

som är värd att få fortsätta dejten innebär att han besitter en känslomässig makt över 

deltagarna. Om deltagarna inte hade haft det gemensamma målet att vinna Simon och velat 

fortsätta dejta honom, hade han inte haft någon makt över dem. De strukturella 

motsättningarna bygger således på att om det är en belöning att få fortsätta dejten, är det 

också en bestraffning att inte få göra det, förutsatt att alla strävar efter mannen. Denna 

tolkning förstärks även av de framträdanden som går att urskilja i scenen. Simon tar upp 

mycket plats fysiskt, vilket konnoterar att han är avslappnad och självsäker i situationen. 

Deltagarnas framträdande är däremot mer spänt, de sitter ihopkrupna och har ett slutet 
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kroppsspråk som konnoterar osäkerhet och undergivelse. Deras ansiktsuttryck är nervösa 

men förväntansfulla, då de alla uttrycker att de vill fortsätta dejten.  

 

D1: *Jag är så nervös just nu, mina ben skakar.*   

D2: *Jag vet inte hur mina chanser är, men jag hoppas att de är bra.*   

D3: *Jag vill prata mer med Simon, det här korta mötet det räcker inte.*  

S: - Paula du är värd den. [Simon ser nöjt på Paula].  

(Bachelor Sverige 2019, säsong 5, avsnitt 3) 

 
 

I det återkommande segmentet rosceremonin går det att urskilja attribut som förstärker 

känslan av att det är ett viktigt och avgörande moment att bli utvald. Rosorna som delas ut 

konnoterar bekräftelse från mannen och att de är finklädda konnoterar att det är ett 

högtidligt tillfälle. Deltagarnas framträdande under rosceremonin utstrålar nervositet, 

eftersom det kan tolkas som en förlust att behöva lämna tv-programmet utan att ha nått målet: 

mannen. Under rosceremonin förekommer det positivt värdeladdade ordet chans, vilket som 

tidigare nämnt konnoterar att det ligger positiva värderingar bakom att få dejta Simon. “Jag 

hoppas att jag får en ros ikväll, så jag får en chans att träffa Simon. Att jag får en dejt med 

honom. Det hade varit tråkigt att åka hem nu, utan dejt. Och utan ros.” säger en av 

deltagarna. (Bachelor Sverige 2019, säsong 5, avsnitt 5). Att det skulle vara tråkigt att lämna 

utan dejt och utan ros tolkas även som en strukturell motsättning, eftersom det innebär att 

deltagaren skulle värdesätta att få fortsätta att dejta Simon.  

 



33 
 

Rosceremonin innehåller en scen där programledaren Malin, med ett exalterat ansiktsuttryck 

och öppet kroppsspråk, gratulerar deltagaren som har fått säsongens första kyss av Simon. Att 

få den första kyssen anses i kontexten av programmet som något väldigt åtråvärt. Malins 

reaktion konnoterar att deltagaren bör vara glad och smickrad över att hon har fått den första 

kyssen. Att det uppmärksammas med entusiasm kan även tolkas som att de andra deltagarna 

bör vara avundsjuka på henne, vilket förstärker känslan av kärlek som ett spel och mannen 

som målet. Att få den första kyssen konnoterar att kyssen är en belöning som kvinnan får av 

mannen, och därmed inte något som de på lika villkor har delat tillsammans.  

 
M: - Härligt att höra. Vilken start ni har haft, vilka härliga dagar. Men jag måste väl börja med att säga 

Bella, Grattis. Du fick den första kyssen. Hur kändes det? [Malin ser exalterad ut].  

D3: - Det kändes ju supermysigt. [D3 ler].  

(Bachelor Sverige 2019, säsong 5, avsnitt 5) 

 

Temat mannen som målet återkommer när den nya ungkarlen Felix avslöjas i tv-programmet. 

Programledaren Malin besöker deltagarnas hus för att berätta att hon har en överraskning som 

beskrivs som den största händelsen i Bachelors historia. Malins framträdande är exalterat 

och hemlighetsfullt, vilket konnoterar att deltagarna bör vara väldigt nyfikna och spända på 

överraskningen. Malin berättar även för deltagarna att de ska sminka och klä upp sig inför 

avslöjandet senare, vilket konnoterar att deltagarna ska prestera för att få en belöning, och 

därmed göra sig fina för mannens skull. De språkliga denotationerna som går att urskilja, ord 

som överraskning, den största händelsen i Bachelors historia samt att det är en skänk från 

ovan, konnoterar att det är en sensationell händelse och stor belöning till deltagarna.  

 
M: - Jaha hörni… Här har vi honom. Den största hemligheten i Bachelors historia.  

F: - Hej. [Felix blickar ut över tjejerna med ett leende]  

Tjejerna: - Hej. [De ser generade och nervösa ut]  

M: - Det här är Felix. Felix är alltså också årets bachelor.  

Tjejerna: Oh my god. [De ser chockade ut, skriker och skrattar].  

(Bachelor Sverige 2019, säsong 5, avsnitt 7)  
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Deltagarna uppvisar generellt sett ett exalterat och chockat framträdande, vilket framgår 

genom deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det framträdande som går att urskilja i 

denotationen, konnoterar att de vid avslöjandet av den nya bachelorn är chockade och 

förväntansfulla på vad som kommer att ske.  

7.1.3. Den stereotypa mannen och kvinnan 
Det sista temat som identifieras i materialet är Den stereotypa mannen och kvinnan, som 

urskiljer stereotypa egenskaper och drag i framställningen av könen. I scenen där deltagarna 

får det första brevet går det att urskilja stereotypt kvinnliga egenskaper i framträdandet. 

Deltagaren som blir utvald till den första dejten blir emotionell och förmedlar lycka genom 

sitt ansiktsuttryck, med uppspärrade ögon och ett stort leende, och genom sitt kroppsspråk då 

hon gestikulerar yvigt och tar mycket plats. Reaktionen är mycket intensiv. Att visa känslor, 

vara sårbar och emotionell är egenskaper som stereotypt tillskrivs kvinnor. Det finns även 

attribut som anspelar på den stereotypa kvinnan i form av dess klädsel; korta kjolar och 

urringade toppar som anspelar på traditionella föreställningar av kvinnlig sexualitet och 

manlig åtrå. Detta kan ses som en bidragande faktor till att vilja framhäva sin sexualitet för 

mannen. En stereotyp kvinnlig egenskap är att vara traditionellt och normativt vacker. 
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D2: *Det är klart att alla vill ha en dejt och första dejten är nog lite speciell ändå.* 

D3: *Personen som får första dejten med Simon har verkligen satt sina spår i hans hjärta.* [skrattar]  

D1: - “Isabella E.” [D1 läser upp namnet på brevet]  

D4: - Nej det är jag, oh my god! [D4 klappar händerna, skrattar och ler] 

D4: *Det känns skitkul, jag är så taggad, jag vill ba ah, jag behöver skrika av mig lite känner jag eller 

nått.* [D4 ler och ser förväntansfull ut]  

(Bachelor Sverige 2019, säsong 5, avsnitt 3)  

 
 

Den stereotypa mannen och kvinnan påvisas tydligt i de scener som utspelar sig på en dejt. 

Under den första dejten i programmet är Simon och en deltagare ute på en savann i Afrika. 

De har badat badkar och dejten fortsätter nu på en filt. De ligger nära varandra iklädda 

morgonrockar, de dricker vin och pratar. Attributen badkar, morgonrock, kuddar, ljusslingor 

och att de ligger ner nära varandra på en filt med kuddar skapar en avslappnad stämning. 

Morgonrocken är ett plagg som oftast används i hemmet utan andra kläder, vilket indikerar 

att de är nakna under. Detta förstärker den sexiga stämningen och konnoterar att det finns en 

attraktion mellan dem. Framträdandet hos de båda tolkas också som stereotypt. Simon har 

ett neutralt ansiktsuttryck och ser hela tiden D1 i ögonen, vilket konnoterar självsäkerhet och 

att han är återhållsam med känslor. D1s ansiktsuttryck utstrålar mer känslor. Simon styr 

konversationen och D1 svarar bara på tilltal. Ungkarlens dominans under dejten förstärks 

ytterligare när han ber D1 att titta på honom, och sedan drar henne intill sig för en kyss. 

Stereotypa egenskaper som tillskrivs män är att de är känslokalla och aktiva, medan kvinnor 

är emotionella, passiva och lydiga. Under dejten förekommer även värdeladdade ord och 

strukturella motsättningar då Simon kommenterar D1s utseende och att han tycker att D1 är 
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vacker. Det kan tolkas som att om det finns ett utseende som definieras som vackert, finns det 

också ett utseende som definieras som oattraktivt. Kvinnor förväntas utifrån stereotypa 

egenskaper att vara vackra. Simons kommentar tyder på att han värderar ett attraktivt 

utseende positivt. Även D1 lägger positiva värderingar i kommentaren då hon uttrycker att 

hon blir generad, vilket är ett positivt värdeladdat ord. 

 
S: - Asså du är sjukt vacker asså, dina ögon. [Simon ser på D1.] 

D1: - Jag blir generad när du säger så! 

[Simon skrattar till.] 

S: - Titta på mig. [Simon tar tar i Isabellas huvud, drar henne emot sig och kysser henne.] 

(Bachelor Sverige 2019, säsong 5, avsnitt 3)  

 
 

Under en av dejterna utsätts killarna för en tävling, där belöningen för vinsten är att först få 

välja en deltagare att gå på dejt med. Scenen innehåller attribut i form av en pilbåge då det är 

en pilbågeduell som utgör tävlingen, vilket förstärker synen på män som jägare. Rivaliteten 

förstärks genom lexikala val, då de båda ungkarlarna försöker göra sig överlägsna den andra 

och skapa auktoritet. Uttryck som “jag måste vinna”, “jag vägrar att förlora” och “min blick 

kan döda”, konnoterar manliga stereotypa egenskaper som rovgirighet, tävlande, våldsamhet 

och aggressivitet. Däremot är framträdandet hos båda männen påtagligt osäkert och nervöst. 

Simon har ett stängt kroppsspråk med korsade armar och vrider på sig samtidigt som Felix 

pillar med sina fingrar. De manliga stereotypa egenskaper som de framhävde genom lexikala 

val tolkas därför som att de försökte inge ett mer självsäkert intryck men avslöjades genom 

sitt kroppsspråk. 
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F: *Vinnarskallen i mig säger att jag måste vinna. Jag ska vinna.* 

S: *Jag kommer inte att förlora. Jag ska vinna. Jag klev in i ett beastmode. Alla tjejer såg nog att min 

blick kan döda. Jag ska vinna. Jag vägrar att förlora. Det är bara så det är. * 

(Bachelor Sverige 2019, säsong 5, avsnitt 13)  

 

Bilden av den stereotypa kvinnan förstärks i de flesta scener som innebär att det är någon som 

ska bli utvald till en dejt av ungkarlen. Denotationen att deltagarna sitter passiva i huset och 

väntar på att Simon ska bjuda ut dem på dejt konnoterar stereotypa egenskaper i form av att 

mannen är den aktiva och kvinnan den passiva. Det kan även ur ett perspektiv tolkas som 

självuppoffring av deltagarna att de väljer att pausa sina riktiga liv hemma i Sverige för att 

tävla om samma man.  
 

D1: - Tjejer, kolla vad jag har fått! Ett brev! [D1 kommer gåendes mot de andra tjejerna med ett brev i 

handen.]  

D2: - Gud va spännande! [Alla tjejerna samlas på terrassen.]  

D3: *Asså jag har ju inte varit på dejt tidigare så jag känner väl att det börjar bli min tur.* 

D4: *Jag känner att jag jättegärna hade velat gått på dejt idag, det är verkligen min tur nu känns det 

som.*  

(Bachelor Sverige 2019, säsong 5, avsnitt 7)  

 

Att alla deltagare tycker att det är deras tur att få gå på dejt förstärker även känslan av 

kärleken som ett spel och kopplas till temat mannen som målet.  

7.2. The Handmaid’s Tale  

7.2.1. Maktutövning 
I The Handmaid’s Tale visar den utförda analysen att det, likt Bachelor, utövas makt både 

från man till kvinna såväl som från kvinna till kvinna. Den maktutövning som sker kvinna till 

kvinna grundas dock i de lagar som män har stiftat och kan således ses som en förlägning av 

patriarkatet. Maktutövningen framkommer mycket tydligare i detta tv-program på grund av 

den strikta hierarkiska ordningen och klasskillnaderna mellan karaktärerna. Tjänarinnorna, 

som befinner sig på botten av hierarkin, är således de mest förtryckta av samtliga sociala 

klasser. Genom lexikala val utövar fruarna sin makt över Offred, genom att de talar till henne 

som om de vore bättre vetande. Om man inte på förhand hade vetat att Offred är en vuxen 

kvinna, hade konversationen nedan kunnat antagas vara mellan en förälder och dess barn. 
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Med det ordval, tonläge, minspel och kroppsspråk fruarna använder förminskar de Offred 

genom att tilltala henne som om hon vore oförmögen att ta hand om sig själv. Genom sitt 

framträdande, där fruarna står raka i ryggen och med stolt hållning får de fysisk makt över 

Offred som står med ihopsjunkna axlar och hängande huvud. Serena ser på Offred med ett 

ansiktsuttryck som förmedlar stark avsmak, medan frun som erbjuder Offred en kaka ser 

nästintill medlidsam ut, som om hon såg på ett litet barn som slagit sig. Trots att de ser på 

Offred på helt olika sätt inger de båda en stark känsla av överordning. Serena ser på Offred 

som om hon vore ohyra medan den andra frun ser ut som om hon just skänkt en förmögenhet 

till välgörenhet. “Hon är så väluppfostrad” (The Handmaid’s Tale, säsong 1, avsnitt 2) är 

något som skulle kunna sägas om ett husdjur, vilket på ett mycket förnedrande vis markerar 

maktskillnaden mellan dem ytterligare. Offreds framträdande konnoterar undergivelse, och 

genom en fortsatt parallell till djurvärlden, kan detta liknas vid hur hundar visar underkastelse 

genom att kura ihop sig och undvika den dominantes blick (Hillspet, 2019).  

 

F1: - Vill du ha en kaka raring? [Ser medlidsamt på Offred]. 

F2: - Du borde inte skämma bort dem, socker är inte bra för dem.  

F1: - Aww, hon är så väluppfostrad! [Offred tar emot kakan från Serena]. 

S: - Nu kan du gå [Offred vänder sig om och går ut ur rummet]  

(The Handmaid’s Tale, säsong 1, avsnitt 2).  

 

Att fruarna ser sig själva som människor av ett högre värde än tjänarinnorna framgår tydligt i 

hur de talar om dem. “Usch, de är horor allihop” säger en av fruarna, och Serena tillägger att 

“vi får ta det vi får” (The Handmaid’s Tale, säsong 1 avsnitt 2). Ordet hora har sin bakgrund 

i det förindustriella bondesamhället där det var en benämning för kvinnor som fött ett 

utomäktenskapligt barn, vilket bidrar till en djupare förståelse för hur ordet används i 

kontexten. Ordet hora brukas i dagens samhälle som en synonym till prostitution och som ett 

nedvärderande ord mot kvinnor. Att det används som skällsord blir därför extra påtagligt med 

vetskapen om att tjänarinnorna våldtas utan ekonomisk ersättning. Hora är ett starkt 

värdeladdat ord som tydligt påvisar fruns åsikter om tjänarinnorna som människor av lägre 

klass, vilket ytterligare fastställs då den strukturella motsättningen talar för att hon anser sig 

själv vara en respektabel kvinna av god moral. “Vi får ta det vi får” är ytterligare en 

strukturell motsättning som belyser innebörden av det outtalade, det vill säga att fruarna inte 

hade tagit dessa tjänarinnor om de själva fick välja, vilket i förlängningen kan antagas 

innebära att de inte tycker att tjänarinnorna presterar på önskvärd nivå.  
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De särskilt framträdande attributen i ovan nämnda scen, och genomgående i tv-programmet, 

är tjänarinnornas röda, ankellånga och långärmade klänningar. Den röda färgen symboliserar 

livets blod, då tjänarinnornas enda funktion är att agera reproduktionsorgan åt människor 

högre upp i hierarkin. Fruarnas blåa klädsel har sin bakgrund hos Jungfru Maria, då fruarna 

anses vara “rena” och av god moral. Att blått dessutom anses vara en kunglig färg förstärker 

deras överordning ytterligare. I den utvalda scenen ser man att de befinner sig i ett stort hus 

med elegant inredning och ett bord som täcks av mat och bakverk. Detta konnoterar välfärd 

och rikedom som i förlängningen konnoterar ett ekonomiskt övertag över tjänarinnorna, som 

inte är tillåtna att äga egna föremål eller pengar.  

 

Maktutövningen är allra tydligast i interaktionen mellan mannen och kvinnan. Frånsett det 

faktum att även fruarna är underkastade sina män är det anföraren och tjänarinnan som står 

längst ifrån varandra på den hierarkiska skalan. I säsong ett, avsnitt två, blir Offred i 

hemlighet inkallad till sin anförares kontor sent på kvällen. Detta skapar hög oro hos Offred 

eftersom det anses oanständigt för anförarna att interagera med tjänarinnorna utöver 

ceremonin, och för att kvinnor dessutom inte är tillåtna att vistas på anförarens kontor.  
 

[Offred knackar på anförarens dörr]. 

A: - Kom in.  

O: *Snälla Gud, låt mig inte vara en jävla idiot*  

[Offred öppnar dörren och stiger in medan hon tittar ner i marken]. 

A: - Stäng dörren bakom dig. 

[Offred stänger dörren och ställer sig sedan vänd mot anföraren, med blicken ned i marken]. 

A: - Slå dig ned.  

[Anföraren står lutad mot en öppen spis, han pekar mot en stol och ler svagt. Offred avvaktar och tittar 

snabbt upp på honom en gång]. 

A: - Snälla.  

A: - Du kan se på mig.  

O: - Det är det inte meningen att vi ska göra.  

A: - Här inne kan vi tänja lite på reglerna. Bara lite.  

[Offred ser upp på anföraren]. 

(The Handmaid’s Tale, säsong 1, avsnitt 2).  

 

De lexikala valen, att anföraren “tänjer på reglerna lite” och på så vis missbrukar sin makt 

kan leda till hårda straff om de blir upptäckta. Eftersom anföraren är en högt uppsatt man i 

Gileads regim skulle hans straff bli mycket lindrigare än Offreds, som skulle utsättas för 
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fysiska bestraffningar, som stympning av en kroppsdel eller i värsta fall döden. Om anföraren 

hade erkänt att det var på hans initiativ som Offred befann sig på hans kontor vill säga. Då 

Offred förväntar sig att bli bestraffad när hon går in på anförarens kontor blir hon chockad 

när det visar sig att han har bjudit in henne för att umgås. Den strukturella motsättningen 

blir alltså att frånvaron av bestraffning blir en form av belöning. 
 

A: - Jag kan föreställa mig att detta känns konstigt för dig.  

O: - Det känns lite konstigt, ja.  

(The Handmaid’s Tale, säsong 1, avsnitt 2).  

 
Att situationen, där Offred vistas i ett rum ensam med anföraren utan att bli bestraffad, anses 

vara konstig betyder att det normala innebär ett samband mellan anförarens närvaro och 

bestraffningar. Det mest framträdande attributen i scenen är alla de böcker som täcker 

väggarna inne på kontoret samt brädspelet Alfapet, som anföraren bjuder in Offred till att 

spela med honom. I Gilead är inga kvinnor, förutom tanterna, tillåtna att läsa eller skriva. 

Anföraren utnyttjar därför sin makt när han tillåter Offred att läsa och bilda ord i Alfapet. 

Böckerna och spelet Alfapet är särskilt intressanta attribut då Offred, i sitt tidigare liv som 

June, arbetade som bokredaktör.  

 

När anföraren och Offred har avslutat spelet är det dags för Offred att gå tillbaka till sitt rum, 

och anföraren följer henne till dörren. Anförarens framträdande ger dubbla signaler. Han går 

från inbjudande till avvisande, vilket upplevs som ett verktyg för att göra Offred osäker och 

inte veta var hon har honom och på så vis upprätthålla sin auktoritet. Genom att pendla 

mellan inbjudande och avvisande kan det antas att han försöker skapa en vilja hos Offred till 

att belönas med de inbjudande sidorna igen. 

 
[Anföraren håller fram högerhanden, Offred tar den försiktigt. Anföraren sluter långsamt fingrarna runt 

hennes hand. Offred tittar upp på honom]. 

O: - Godnatt.  

[Anföraren släpper hennes hand.] 

Offred är väldigt avvaktade, nervös, ihopkrupen. Anföraren har öppen kroppshållning, tar mer plats.  

(The Handmaid’s Tale, säsong 1, avsnitt 2).  

 
I avsnitt 3, säsong 1, åtalas Ofglen och en marta för sin olagliga homosexuella relation. Att 

Ofglen och martan bär attributet munkavle under rättegången påvisar tydligt att de är längst 

ner i hierarkin. De får inte föra sin egen talan, och har inte försetts med någon 
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försvarsadvokat. Rättegången baseras på den manliga åklagarens utsaga samt den manliga 

domarens bedömning.  
 

Å: - Ja, herr domare. De åtalade anklagas för könsförräderi enligt Romarbrevet.  

D: Då förklaras de åtalade skyldiga, i Guds och hans tjänares namn. [Domaren slår två gånger med 

träklubban i bordet].  

D: - Marta 6715301, du döms härmed till statens allmänna nåd. Och du, tjänarinna 8967… Din existens 

är en styggelse. Sann rättvisa skulle vara ett evigt lidande. Men Gud har gjort dig fruktbar, och det är vi 

bundna till. Tjänarinna 8967, du döms till Frälsning. Domarna verkställs omedelbart.  

(The Handmaid’s Tale, säsong 1, avsnitt 3).  

 
 

Åklagaren och domaren använder ett mycket formellt språk med yrkesmässiga termer, vilket 

inger auktoritet genom lexikala val. Genom att tilltala tjänarinnan och martan med nummer 

istället för namn fråntar de deras identitet och förminskar dem till objekt snarare än enskilda 

individer. Att domaren anser sig vara tillåten att tala för Gud när han förklarar Ofglen och 

martan skyldiga påvisar hans höga status i det kristna Gilead. Könsförräderi är ett starkt 

negativt värdeladdat ord som tydligt avslöjar den allmänna åsikten om homosexualitet som 

något onaturligt och olagligt. I de strukturella motsättningar som finns uttalas vad som anses 

vara rätt och fel, som till exempel heteronormen och Gileads teologiska föreställningar om 

världen. Sättet ljuset faller in genom fönstrena bakom domaren konnoterar gudalikhet.  

 

I säsong ett, avsnitt fyra, delar Tant Lydia ut en fysisk bestraffning mot Offred. Tant Lydia 

utnyttjar sin överordning genom att uttala att det är Guds vilja att hon ska bestraffa Offred, 
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likt domaren i rättegången. Genom lexikala val där Tant Lydia talar för Gud rättfärdigar hon 

på så sätt handlingen.  

 

TL: - Det som smärtar mest är inte själva sveket. Vet du vad som är värst? Det mest smärtsamma med 

den här vidriga händelsen är otacksamheten. Förstår du inte vilken möjlighet du har fått? Du var en 

äktenskapsbrytare, en värdelös slampa! Men Gud gjorde dig användbar. Så var är tacksamheten? 

O: - Förlåt, förlåt, förlåt! 

TL: - Tyst, jag vet. Gud kommer att ge dig sin förlåtelse. Men handlingar får konsekvenser.  

(The Handmaid’s Tale, säsong 1, avsnitt 4). 

 

Slampa är likt tidigare nämnda hora ett skällsord som används för att nedvärdera kvinnor. 

Tant Lydia använder ordet i kombination med det negativt värdeladdade ordet värdelös för 

att förolämpa Offred. Det avslöjar Tant Lydias personliga åsikt på otrohet som en synd. I 

ordet svek ligger värderingen främst i att Offred har brutit ett förtroende snarare än att hon 

bröt mot lagen genom att försöka fly. Tant Lydia menar att Offred borde vara tacksam att 

Gud har givit henne chansen att sota för sitt tidigare, slampiga, leverne.  
  

[En tillbakablick till Offreds första tid i Gilead. Hon har försökt att rymma men blivit infångad och 

hemskickad av vakter. Två tanter håller fast Offred i varsin arm och tar med henne in i ett rum. De 

lägger henne på mage på ett bord och spänner fast hennes armar och ben. En av tanterna som tog in 

Offred i rummet går fram och tar av hennes strumpor. Tant Elizabeth slår Offred upprepade gånger 

med full kraft på fötterna med metallpiskan medan Offred skriker av smärta.] 

(The Handmaid’s Tale, säsong 1, avsnitt 4).  

Bordet som Offred är fastbunden vid är ett attribut som gör Offred fysiskt underlägsen och 

ger total makt till den som håller i metallpiskan. Tant Lydia ser medlidande ut när hon talar 
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till Offred och klappar henne på handen, trots att Offred skakar av rädsla inför det kommande 

straffet. Tant Lydias framträdande hade ur sin kontext kunnat uppfattas som sympatiskt, men 

sympatin blir inte trovärdig då hon delar Gileads värderingar och anser att Offred bör straffas 

för sitt rymningsförsök som en del av hennes upplärning i att bli en god tjänarinna.  

7.2.2. Mannen som målet 
I The Handmaid’s Tale är mannen överst i hierarkin och det kvinnorna bör sträva efter att 

tillfredsställa, vilket framgår i temat Mannen som målet. I en av de utvalda scenerna försöker 

Offred fly från Gilead, vilket resulterar i att hon blir bestraffad för sitt rymningsförsök. 

Mannen utmålas som målet genom strukturella motsättningar, då Offred ska vara tacksam 

för att hennes fertilitet är användbar för mannen, trots de omständigheter hon lever under. 

Kontexten konnoterar att Offred ska känna tacksamhet över att hon är en tjänarinna och kan 

uppfylla ett syfte för mannen eftersom hon kan bli befruktad. De strukturella 

motsättningarna innebär att om hon hade varit infertil hade hon ansetts oanvändbar, hon 

skulle inte kunna uppleva sitt syfte som kvinna och därmed inte förtjänat att få leva. Att 

Offred kan tjäna ett syfte för mannen, som är det högst uppnåbara målet, innebär att Gilead 

har gjort henne en tjänst. Även Tant Lydias framträdande tyder på att hon anser sig vara 

tvungen att bestraffa Offred för att lära henne att hon har ett syfte att uppnå för mannen. 

 

TL: - Det som smärtar mest är inte själva sveket. Vet du vad som är värst? Det mest smärtsamma med 

den här vidriga händelsen är otacksamheten. Förstår du inte vilken möjlighet du har fått? Du var en 

äktenskapsbrytare, en värdelös slampa! Men Gud gjorde dig användbar. Så var är tacksamheten? 

O: - Förlåt, förlåt. [Offred skakar av rädsla. Tant Lydia lägger sin hand på Offreds.] 

TL: - Tyst, jag vet. Gud kommer att ge dig sin förlåtelse. Men handlingar får konsekvenser. 

(The Handmaid’s Tale, säsong 1, avsnitt 4).  

 

I en annan scen där Offred blir fysiskt bestraffad återkommer strukturella motsättningar som 

tyder på att bestraffningen upphör om hon har uppnått sitt syfte för mannen och blivit 

befruktad. I scenen straffar Tant Lydia Offred genom elchocker, fram tills dess att Serena 

kommer in i rummet och avbryter bestraffningen. Denotationen är att bestraffningen avbryts 

på grund av att de tror att Offred är gravid. Situationen konnoterar att en kvinna inte får 

straffas om hon bär på ett barn, och således har uppnått sitt syfte för mannen.  
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S: - Nej! Hon är gravid! [Tant Lydia lägger handen över ansiktet och jämrar till i ånger.] 

Ö: - Vilka underbara nyheter! Grattis till ert välsignade mirakel. Vi har all information vi behöver. 

[Ögat vänder sig mot Tant Lydia]. 

S: - Ut ur mitt hus! [Serena vänder sig mot Ögat, som då lämnar rummet. Tant Lydia följer efter.] 

S: - Det är ingen fara [Serena klappar Offred som ligger i fosterställning på golvet och tittar upp på 

henne.] 

(The Handmaid’s Tale, säsong 1, avsnitt 3). 

 

Eftersom tjänarinnor inte är tillåtna att äga någonting, är en gåva något mycket ovanligt. Att 

Serena personligen har valt ut en vit ros i gåva till sin tjänarinna finner Offred därför mycket 

oroväckande. Hon vet att Serena aldrig skulle ge henne en gåva som en genuint välvillig gest, 

utan att det måste finnas en motprestation, en strukturell motsättning. Offred förstår senare 

att rosen var en belöning för graviditeten och att hon därmed har uppfyllt sitt enda syfte - att 

bära barn och på så vis tjäna sitt syfte för mannen. En ensam vit ros symboliserar traditionellt 

sett en ny början och kommunicerar ödmjukhet och sympati (Skicka-blommor.nu, 2020). 

Rosen som attribut syftar därmed till graviditeten, som är en början på ett nytt liv och den 

vita färgen kan antas symbolisera oskuldsfullheten hos barnet. Serena visar sin uppskattning, 

ödmjukhet och tacksamhet inför Offreds graviditet genom att ge henne rosen.  
 

O: *En ros är en ros, men inte här. Här måste den betyda någonting*. 

O: - Den är vacker.  

R: - Fru Waterford har valt ut den.  

O: - Valde hon den för mig? 

R: - Som ett lycka till, är jag säker på. Vi är alla så hoppfulla.  

O: - Hoppfulla? 

R: - Du har inte bett om dina bindor ännu denna månad. Jag vet att du bara är några dagar sen, men ett 

barn… Visst skulle det vara underbart? 

(The Handmaid’s Tale, säsong 1, avsnitt 3).  

 

Serenas plötsligt omhändertagande och engagerade framträdande skiljer sig från hennes 

vanligtvis kyliga bemötande. Hennes omtanke fungerar som en belöning för Offreds 

graviditet, om Offred mår bra så mår bebisen bra. Hoppfull är ett positivt värdeladdat ord 

som konnoterar att graviditeten är något önskvärt, något att se fram emot.  

7.2.3. Den stereotypa mannen och kvinnan 
I temat Den stereotypa mannen och kvinnan presenteras scener som innefattar stereotypa 

manliga och kvinnliga egenskaper i situationer där en kvinna belönas eller bestraffas. I den 
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återkommande scenen där Offred spelar Alfapet med anföraren förekommer framförallt 

stereotypa egenskaper i framträdandet. Offred är mycket avvaktande, hennes kroppsspråk är 

ihopkrupet och utstrålar osäkerhet. Anföraren har en öppen kroppshållning och tar mycket 

plats. Båda uppvisar stereotypiskt kvinnliga och manliga egenskaper då kvinnor ofta tillskrivs 

egenskaper som passivitet och lydighet, medan aktivitet är en stereotyp egenskap för män.  

 

[Anföraren håller fram högerhanden, Offred tar den försiktigt. Anföraren sluter långsamt fingrarna runt 

hennes hand. Offred tittar upp på honom]. 

O: - Godnatt.  

[Anföraren släpper hennes hand.] 

(The Handmaid’s Tale, säsong 1, avsnitt 2).  

 

Framträdandet i scenen grundar sig framförallt i de maktstrukturer som finns mellan könen 

och de sociala klasserna i serien, och konnoterar att Offred är underordnad anföraren trots 

belöningen av mannens närvaro i en icke-våldsam situation. 

7.3. Sammanfattning och slutsats 
Här presenteras analysresultatet och de slutsatser som kunnat dras i varje tema i förhållande 

till studiens två frågeställningar. 

7.3.1. Hur konstrueras belöningar och bestraffningar i Bachelor?  

7.3.1.1. Maktutövning  
I Bachelor konstrueras belöningar i detta tema genom utövandet av makt. Ungkarlen har makt 

att bestämma vem som får fortsätta dejta honom, och därför makt till att dela ut belöningar 

till deltagarna. Simon säger vid ett tillfälle att en tjej är “värd” att få fortsätta dejten med 

honom, vilket innebär att han anser sig ha makten att bestämma vem som har presterat 

tillräckligt bra. Den makt som ungkarlen besitter delas till viss del med en av deltagarna i ett 

av avsnitten, där deltagaren med den vita rosen får makten att stjäla en dejt och därmed en 

belöning från en annan deltagare. Maktomfördelningen skapar en situation där en kvinna 

tvingas bestraffa en annan kvinna för att själv ta del av belöningen. Konstruktionen av 

bestraffningar utgår på så vis från tolkningen av strukturella motsättningar. Existerar 

belöningar så existerar bestraffningar. Avsaknaden av en belöning, i form av ensamtid med 

ungkarlen eller en ros vid rosceremonin anses därför vara en bestraffning.  
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7.3.1.2. Mannen som målet  
Sättet belöningar konstrueras på i Bachelor ger föreställningen om kärleken som ett spel, där 

deltagarna bildligt talat ställs mot varandra för att vinna ungkarlens hjärta. Deltagarna blir 

belönade med dejter, egentid med ungkarlen och i den utvalda säsongen ytterligare en 

ungkarl att dejta, men mannen som målet byggs främst upp i interaktionen mellan kvinnorna. 

I belöningssituationer framträder de generellt sett nervöst och förväntansfullt inför 

möjligheten att bli belönade av ungkarlen, och den deltagaren som blir utvald uttrycker sig 

ofta mycket emotionellt. Deltagarna beskriver den första dejten med ungkarlen som särskilt 

speciell och den första kyssen som ett pris. Den första kyssen målas upp som en belöning från 

ungkarlen, snarare än något som de delat tillsammans på lika villkor. Mannen har ett 

känslomässigt övertag genom sin makt att kunna bestraffa de deltagare han inte vill fortsätta 

dejta. Vad som är en belöning framkommer endast då samtliga deltagare uttrycker dessa 

situationer som eftersträvansvärda. De strukturella motsättningarna skapar bestraffningar 

genom frånvaron av belöningar.  

7.3.1.3. Den stereotypa mannen och kvinnan  
I Bachelor framgår det att både män och kvinnor uppvisar stereotypa egenskaper och 

normativt beteende. Kvinnorna uppvisar ofta emotionella egenskaper som sårbarhet och 

känslomässighet i samband med belönings- och bestraffningssituationer. Männen uppvisar 

stereotypa egenskaper som rovgirighet och tävlingsinriktning, de upplevs dessutom som 

känslokalla i jämförelse med kvinnorna. Under dejterna är männen aktiva och initiativtagande 

och kvinnorna passiva och avvaktande. Belöningar konstrueras som något den passiva 

kvinnan tar emot från den aktiva mannen i bemärkelsen att de själva inte kan ta initiativ till 

att bjuda ut en man på en dejt, samtidigt som de förväntas prestera i mannens närvaro för att 

göra sig värda en dejt. De kvinnor som inte blir belönade spenderar hela dagar i passivitet i 

huset väntan på att mannen ska belöna dem med sin närvaro. 

7.3.2. Hur konstrueras belöningar och bestraffningar i The Handmaid’s Tale?  

7.3.2.1. Maktutövning  
I The Handmaid’s Tale konstrueras belöningar genom maktutövning som, likt Bachelor, sker 

från man till kvinna och från kvinna till kvinna. Maktutövningen sker aldrig kvinna till man 

på grund av kvinnors sociala underordning i Gilead. Fruarna utnyttjar sin hierarkiska 

överordning över tjänarinnorna genom att belöna dem på ett sätt som samtidigt förminskar 

dem. I de situationer mannen använder sin makt över kvinnan för att belöna är det främst 
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genom en tolkning av strukturella motsättningar, där belöningen existerar i frånvaron av en 

bestraffning. I det avsnitt där Offred blir inbjuden till anförarens kontor för att spela Alfapet 

skapas en belöningssituation genom att han missbrukar sin makt och tänjer på reglerna. 

Anföraren använder sin makt till att låta Offred göra saker som egentligen är olagliga. Genom 

att de interagerar i en situation som vanligtvis hade involverat våld, gör avsaknaden av våld 

att mannens närvaro istället blir en belöning. Bestraffningar konstruerade av maktutövning är 

frekvent återkommande. Kvinnorna bestraffas framförallt fysiskt när de har misskött sig, men 

även genom att de fråntas sina identiteter och tilltalas med nummer istället för namn. 

Maktrelationerna förstärks visuellt genom attribut som färgen på kläderna de bär. 

7.3.2.2. Mannen som målet  
Belöningar konstrueras i The Handmaid’s Tale genom att kvinnorna strävar efter att 

tillfredsställa den hierarkiskt överordnade mannen. Är du värdelös inför mannen, tjänar du 

inget syfte i världen. Belöningar inom detta tema är framförallt påtagligt när Offred förväntas 

känna tacksamhet över att hon kan tjäna ett syfte för mannen, genom att låta sig bli befruktad. 

Hon blir belönad genom att inte bli fysiskt bestraffad, vilket hon skulle blivit om hon varit 

infertil. Kvinnan blir belönad när hon tros vara gravid och därmed har uppfyllt sitt syfte för 

mannen. Temat framträder främst mellan de kvinnliga karaktärerna. Konstruktionen av 

bestraffningar återfinns även i detta tema då Offred blir fysiskt bestraffad för att hon ska lära 

sig att hennes syfte är att finnas till för mannen. Kvinnan blir fysiskt bestraffad tills det 

framkommer att hon är gravid. Så länge hon inte har uppnått sitt syfte för mannen, att 

producera ett barn, förtjänar hon att straffas.  

7.3.2.3. Den stereotypa mannen och kvinnan  
Stereotypa egenskaper i belöningssituationer återfinns även i The Handmaid’s Tale, om än 

mindre frekvent än i Bachelor. Framträdandet porträtteras stereotypt då mannen fysiskt sett 

tar mycket plats och är öppen i sitt kroppsspråk, medan kvinnan är avvaktande och upplevs 

som osäker. Mannen framstår som aktiv och kvinnan som passiv och lydig. Trots att kvinnan 

blir belönad med mannens närvaro med avsaknaden av våld, är hon fortfarande alltid 

underkastad mannen på grund av de maktstrukturer som existerar mellan könen och de 

sociala klasserna. Under detta tema framkom inga bestraffningar i The Handmaid’s Tale. De 

situationer som innehöll bestraffningar tolkades ha starkare kopplingar till föregående teman i 

analysen. 
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7.4. Slutsats  
De främsta likheterna inom temat maktutövning är att belöningar och bestraffningar 

förekommer man till kvinna eller kvinna till kvinna. I de fallen det är en kvinna som belönar 

eller bestraffar någon är det inte på eget initiativ utan genom direkta eller indirekta 

instruktioner från en man, vilket vi ser på samma vis som om det hade utförts av en man. 

Skillnaden är att i Bachelor förekommer bestraffning endast som en strukturell motsättning 

för frånvaron av belöning, medan i The Handmaid’s Tale förekommer bestraffningar i 

förhållande till värderingar. Inom temat mannen som målet återfinns likheter kring strävan 

efter mannen på toppen av hierarkin och att kvinnan har ett syfte att uppnå för mannen. I båda 

serierna konstrueras detta tema främst mellan kvinnorna. Skillnaden är att i Bachelor är det 

ett spel om kärlek och i The Handmaid’s Tale är det på liv eller död. I det sista temat den 

stereotypa mannen och kvinnan identifieras ett antal likheter, framförallt att mannen 

porträtteras som den aktiva och kvinnan som passiv. Belöningar och bestraffningar är något 

som mannen aktivt ger och kvinnan passivt tar emot. Skillnaden är att i Bachelor förekommer 

fler könsstereotypa egenskaper hos både männen och kvinnorna, männen agerar mer rovgirigt 

och känslokallt medan kvinnorna är mer emotionella och sårbara.  
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8. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras analysresultatet av studiens två frågeställningar i förhållande till 

samhällets rådande strukturer. Diksussionen utgår från studiens inledning, teoretiska 

ramverk och tidigare forskning.  

 

Kanske räcker det inte att pausa The Handmaid’s Tale och byta program till Bachelor, där en 

ros innebär en fortsatt jakt på kärlek och manlig bekräftelse, för att se något mer lättsamt? 

Den sminkade illusionen av en ihopsydd mun pekar på att kvinnor i det lättsamma reality-

programmet Bachelor i viss utsträckning utstår samma manliga patriarkala strukturer som 

kvinnorna i The Handmaid’s Tale. Skillnaden är att i reality-tv 2019 finns det utrymme för en 

kvinna att säga ifrån, vilket kvinnorna i Gilead inte har någon möjlighet att göra.  

 

I The Handmaid’s Tale sker belöningar och bestraffningar i relationerna man till kvinna och 

kvinna till kvinna, i det sistnämnda endast från en kvinna av högre social klass till någon av 

lägre social klass. Att det inte sker i relationen kvinna till man har sin grund i genusordningen 

där mannens roll är konstruerad till att vara den överlägsna (Hirdman, 1988), vilket genom 

den hegemoniska maskuliniteten upprätthålls genom synen på den heterosexuella, 

medelålders, vita mannen som idealet (Connell, 2005, s. 67-86). Denna struktur har 

tillvaratagits av Gilead vars samhälle bygger på ett klassystem som grundas på att männen 

lever upp till de stereotypa egenskaper som existerar, exempelvis dominans, styrka, 

rationalitet och självständighet. Samtidigt tvingas kvinnorna till underordning då de anses 

vara emotionella, svaga och sakna rationellt tänkande, vilka är egenskaper som stereotypt 

tillskrivs kvinnor (Nikolajeva, 2004, s. 129). I analysen har vi utgått från Nikolajevas (ibid.) 

abstrakta schema över egenskaper som stereotypt tillskrivs män och kvinnor. 

Samhällsstrukturer förändras över tid och således även genus, vilket är uppbyggt på 

samhällets kollektiva förväntningar på könen (Stone, 2007, s. 30-32). Ett 16 år gammalt 

schema kan därför rimligtvis ifrågasättas för sin aktualitet. Eftersom de stereotypa egenskaper 

som återfinns i schemat ligger till grund för den problematik denna studie baseras på, anser vi 

att Nikolajevas (2004, s. 129) schema än i dag speglar verkligheten. Inom den hegemoniska 

maskuliniteten argumenteras det vidare för att det manliga idealet är något som även kvinnor 

eftersträvar, vilket lägger grund för vårt påstående att mannen är målet. I förlängningen 

betyder det att mannen är en belöning, likaså hans uppmärksamhet, bekräftelse och närvaro.  
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Temat återkommer även i Bachelor, där belöningar och bestraffningar förekommer från man 

till kvinna och från kvinna till kvinna, genom utdelade kyssar och stulna dejter. Tv-

programmets koncept är att ungkarlen ska finna kärleken genom att dejta ett tjugotal kvinnor. 

Det är därför på förhand tämligen uppgjort att mannen inte kommer att lämna programmet 

ensam, såvida han inte själv väljer att förbli singel. Ser man det däremot ur deltagarnas 

perspektiv förvandlas jakten på kärlek till precis det - ett tävlingsmoment - med syftet att stå 

ensam kvar med ungkarlen. Till skillnad från tv-program, som exempelvis frågesporter, där 

nivån av intelligens eller kunskap avgör vem som vinner, är deltagarna i Bachelor tvungna att 

uppnå mannens ideal för “den perfekta kvinnan” för att öka sin chans att vinna. Tidigare 

forskning bekräftar att mäns utläggningar i tv om hur den åtråvärda kvinnan ska se ut och 

bete sig förstärker den hegemoniska maskuliniteten (Lou, 2017, s. 190–211). Likt The 

Handmaid’s Tale blir mannen målet, det eftersträvansvärda. Rivalitet skapas mellan de 

kvinnliga deltagarna och förstärker känslan av att kvinnorna ska tjäna ett syfte, då ungkarlen 

tack vare sin manliga överordning har makten att bestämma vem som har presterat tillräckligt 

väl för att imponera på honom, och därför förtjänar att få stanna kvar i tv-programmet. 

Kvinnorna finner sig i detta utan invändningar då genuskontraktets förutbestämda 

könsmaktsordning talar om vad som är normalt (Hirdman, 1988). Medan kvinnornas syfte i 

Bachelor är att underhålla, uppvakta och bekräfta mannen uppfyller tjänarinnorna i The 

Handmaid’s Tale sitt syfte först då de blivit gravida. Den påtagliga skillnaden här är att 

deltagarnas syfte i Bachelor är rent emotionellt medan tjänarinnornas syfte snarare är fysiskt. 

Det som båda syftena har gemensamt är att de är stereotypa kvinnliga egenskaper; 

emotionella och självuppoffrande, samtidigt som samtliga kvinnor även uppvisar stereotypa 

egenskaper som passivitet, lydighet, omtänksamhet och omsorgsfullhet (Nikolajeva, 2004, s. 

129). Tjänarinnorna och deltagarna har alla en mycket sårbar position, där deras överlevnad, 

både bokstavligt och bildligt talat, ligger i mannens händer. Kvinnornas position belyser 

deras passivitet i kontrast till mannens aktiva roll. 

 

På grund av tv-programmens olika genrer förekommer flera tydliga skillnader till följd av 

kontexten de uppvisas i. Ungkarlen och deltagarna i Bachelor uppvisar tydliga stereotypa 

egenskaper medan The Handmaid’s Tale främst bygger på genussystemet, traditionella 

maktstrukturer både ekonomiskt, socialt och könsmässigt sett (Hirdman, 1988). Dessa 

strukturer upprätthålls genom genuskontraktet, att “kvinnan vet sin plats”, vilket återkommer 

inom den hegemoniska maskuliniteten där den manliga dominansen legitimeras.  
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Som tidigare nämnt har representationen av könsroller i media ett samband med de 

maktstrukturer som återfinns i vårt samhälle, som fortfarande präglas av en patriarkal 

dominans där mannen är idealet (Edström, 2006). Tidigare forskning (Sink & Mastro, 2017, 

s. 3–22) har redan fastställt att kvinnor i tv på bästa sändningstid porträtteras som 

underkastade, medan män tillskrivs stereotypa egenskaper i form av dominans och förtryck 

mot kvinnor, vilket även Roosvall och Widestedt (2015, s. 45) bekräftar i sin argumentation 

för mediernas inflytande över de ideologier som reproduceras i samhället. Resultatet av all 

tidigare forskning har visat sig återkomma även i denna studie. Genom multimodal kritisk 

diskursanalys, som tillåter analys av både det visuella och verbala, har vi funnit att empirin 

som trots att den består av två helt olika genrer, sammantaget uppvisar maktstrukturer som ur 

ett feministiskt perspektiv har en negativ inverkan på jämställdheten mellan män och kvinnor. 

Att kvinnor historiskt sett är underordnade männen är ingenting nytt, och den problematik vi 

har identifierat är att de båda tv-programmen upprätthåller och reproducerar den förlegade 

synen på maktfördelningen (Gemzöe, 2002, s. 13; Hannam, 2012, s. 12-22). Viktigt att 

betona är att The Handmaid’s Tale snarare ses som ett dystopiskt, avskräckande exempel på 

grund av de starka reaktioner det skapar (Holladay & Classen, 2010, s. 1-16). Bachelor 

återspeglar däremot de patriarkala strukturer som återfinns i vårt samhälle och på så vis 

legitimerar dem (Gemzöe, 2002, s. 76-95). The Handmaid’s Tale upplevs som tillräckligt 

långt ifrån verkligheten för att det ska kunna bortförklaras som fiktion, medan de 

maktstrukturer som framkommer i Bachelor ligger så nära verkligheten att de upplevs som 

osynliga tills dess att man sätter på sig de feministiska glasögonen.  

8.2. Vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning är att fokusera på hur publiken faktiskt påverkas av vår 

tidigare belysta problematik kring de maktstrukturer som representeras i tv. Vilka värderingar 

och föreställningar bidrar, de för studien utvalda, tv-programmen till? Vidare forskning skulle 

även kunna fokusera på andra likheter och skillnader inom tv-programmen, utöver belöningar 

och bestraffningar. Denna studie lyfte endast ett intressant exempel, där flera andra likheter 

och skillnader i materialet fick väljas bort. Ett exempel på detta är sexualisering av kvinnan. 

Utifrån feministisk medieforskning vore det även intressant att forska i huruvida traditionella 

maktstrukturer genomsyrar andra genrer än de som tas upp i denna studie. 
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