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1 Inledning 

Medierna är en oerhört viktig del i den rådande sociala och kulturella miljön. De 

informerar, ger kunskap och upplevelser, och står för den allmänna åsiktsbildningen. De 

framhäver att det är verkligheten de avspeglar, vilket även verkar som deras försvar vid 

eventuell mediekritik. Hur kvinnor och män då framställs i medierna bidrar till 

föreställningar om hur man bör vara och se ut för att bli en del av den verklighet som 

värderas som så viktig att den får utrymme i medierna. Medierna kan därmed verka som 

ett ideologiskt verktyg, då dessa föreställningar bidrar till bibehållandet av sådana 

könsroller, stereotyper och ideal som samhället ännu inte lyckats frigöra sig från. Detta 

bibehållande kan tyckas vara ett hinder i utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle.  

Då medierna har ett så stort inflytande på den rådande samhällsordningen och även säger 

sig spegla den, vore det både högaktuellt och viktigt att studera hur kvinnor faktiskt 

framställs i vårt medielandskap. Genusforskningen kring detta ämne är idag tämligen 

begränsad till främst massmedier i form av tidningar, vilket gör det intressant att istället 

fokusera på den aldrig sinande nyproduktionen av reality-TV och det genus som här ges 

uttryck. Valet av denna specifika genre är även speciellt intressant då den, likt ingen annan 

genre, ger sken av att filma och visa verkligheten. 

De realityprogram vi valt att analysera och undersöka är Svenska Hollywoodfruar, The 

Real Housewives of Orange County och Ladies på Östermalm - vilka alla faller under 

programkategorin där publiken får följa personer vars livsstilar anses intressanta och 

önskvärda. Våra utvalda kvinnors glamourösa liv i lyx och överflöd ämnar vi att semiotiskt 

innehållsanalysera utifrån ett genusteoretiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Syftet 

med studien är att upptäcka och jämföra de könsroller, stereotyper och ideal som vi tror 

finns inom svensk respektive amerikansk reality-TV, för att på så sätt delge forskningen 

vår syn på hur kvinnor framställs i den aktuella mediekulturen.  

 

 

 

 



 2 

1.1 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel: inledning (kapitel 1), bakgrund (kapitel 2), teori och 

tidigare forskning (kapitel 3), problemprecisering (kapitel 4), metod (kapitel 5), analys 

(kapitel 6), och analysdiskussion (kapitel 7). Uppsatsen avslutas sedan med ett kapitel med 

källor och litteratur.  

I kapitel 1 finns vår inledning, i form av ett kortfattat avsnitt med grunden till vår studie. 

I kapitel 2 definierar vi de olika begrepp och fenomen vi har använt oss av under studiens 

gång. Här finns även en kort presentation av de program vi valt att analysera. 

I kapitel 3 presenterar vi de teoretiska utgångspunkter vi applicerat i vår studie. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt av den tidigare forskning som gjorts på ämnet.  

I kapitel 4 återfinns vår problemformulering, vårt syfte och våra frågeställningar. 

I kapitel 5 redogör vi för den metod vi valt att använda, och vilket urval och vilka 

avgränsningar vi har haft. Vi förklarar även studiens tillvägagångssätt, och diskuterar dess 

validitet och reliabilitet.  

I kapitel 6 redovisar vi vårt analysresultat. 

I kapitel 7 finns vår diskussion. Här besvaras våra frågeställningar, kopplade till teori och 

tidigare forskning tillsammans med våra egna åsikter. Avslutningsvis ger vi förslag till 

vidare forskning.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel förklaras de begrepp och fenomen som är nödvändiga vid förståelsen av 

denna studie - reality-TV, könsroller, stereotyper och ideal. Vi ger en övergripande 

beskrivning av uppkomsten och utvecklingen av reality-TV, och sammanfattar även de 

olika serier vi har valt att analysera för att ge en inblick i respektive series handling.  

2.1 Reality-TV som genre 

Tudelningen mellan fakta och fiktion är den mest grundläggande genreindelningen av TV-

program - alltså, hur förhåller sig programmaterialet till verkligheten? Ett faktaprogram 

menar spegla verkliga händelseförlopp, medan fiktionsprogram är påhittade. Det finns en 

rad olika undergenrer inom respektive kategori; komedi- och dramaserier är fiktions-

program medan nyhetssändningar är faktaprogram. Ser man till denna tudelning så intar 

reality-TV en särställning mellan fakta och fiktion, tanken bakom denna blandgenre är ju 

att visa verkligheten men detta sällan utan att producenter använder sig av olika stilgrepp 

för att skapa handling. Stilgrepp förknippade med fiktionens värld, såsom ljud- och 

specialeffekter och programredigering.1   

På grund av den blandgenre reality-TV är, finns det ett utbrett problem bland medie-

forskare med den exakta definitionen av reality-TV. En mängd program faller under 

genren, och det är dessutom en genre som ständigt utvecklas och skapar nya verklighets-

baserade hybrider. Vår efterforskning har dock främst pekat på definitionen att reality-TV 

är en genre vars program följer vanliga människor i dess vardag eller i kontrollerade 

situationer under en viss period. Publiken observerar därmed personer som inte är 

skådespelare.  

Receptet bakom reality-TV är alltså relativt enkelt. Publiken får tillträde till en grupp 

individer, vars förehavanden har filmats för att sändas på TV. Det mest essentiella inom 

genren reality-TV är att publiken får chansen att iaktta ”vanligt” folk i extraordinära, 

önskvärda eller familjära förhållanden. 

 

 

                                       
1 Medierådet.se, Nr 24 Veckans brott, hämtad 2011-04-04  
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2.1.1 Uppkomst och utveckling 

Reality-TV är fortfarande en förhållandevis ny TV-genre som hade sin start i USA, och 

som i början av 1990-talet uppmärksammades och omfamnades även i Europa. Två 

externa faktorer ligger till grund för genrens födelse, varav den första baseras på de 

tekniska förutsättningar som under denna tid utvecklades. Med hjälp av denna nya teknik 

blev det möjligt för medierna att komma människor riktigt nära, och därmed utnyttja den 

nya genren från USA. Den andra externa faktorn var rent ekonomisk, då den amerikanska 

TV-industrin under mitten av 1980-talet hamnade i en djup ekonomisk kris. Det fanns flera 

anledningar till detta, däribland det exploderande utbudet av kabel-TV som ökade 

konkurrensen om tittarna i kombination med de ökade produktionskostnaderna till följd av 

ett större personalbehov. Det blev allt svårare att producera lönsamma TV-program, och 

TV-bolagen var tvungna att skära ned på både personal och löner. Det var här som reality-

TV växte fram, då produktionskostnaderna för ett program inom denna genre är betydligt 

lägre än för någon annan. Genrens genombrott kom på riktigt under den stora författar-

strejken 1988, då det under 22 veckor inte skrevs ett enda manus för TV i USA. Bolagen 

resonerade då som så att de istället skulle filma verkligheten - där det faktiskt inte behövs 

några manus.2 

När genren först introducerades i det europeiska TV-utbudet i början av 90-talet, var den 

baserad på sensationsjournalistik - aktualiteter som var inriktade på det dramatiska i 

händelsen.3 I dessa program kunde man få följa kriminalarbetare som kämpade för att lösa 

de brott de tidigare inte lyckats med.4 Från mitten till slutet av 90-talet utvecklades genren 

till att baseras på dokusåpor istället, så kallade dokumentärsåpor.5 Dessa är, precis som 

namnet förespråkar, hybrider mellan såpor och dokumentärer - en grupp människor som 

placeras under slutna förhållanden och filmas dokumentärt.6 Även livsstils-program som 

involverade exempelvis ”makeovers” av olika slag var mycket populära under denna tid. 

Under det tidiga 2000-talet började sociala experiment uppmärksammas inom genren. 

Vanliga människor placerades i kontrollerade miljöer under en viss period, där de bland 

annat fick tävla mot varandra och utsättas för prover av olika slag. Framgångsrika exempel 

på sådana här realityprogram är Big Brother och Paradise Hotel. Vissa program består av 

                                       
2 Medierådet.se, Nr 24 Veckans brott, hämtad 2011-04-04  
3 Hill, A. Reality TV: Audiences and Popular Factual Television, 2005, s. 24 
4 Nationalencyklopedin.se, Sensationsjournalistik, hämtad 2010-12-12 
5 Hill, A. Reality TV: Audiences and Popular Factual Television, 2005, s. 24 
6 Nationalencyklopedin.se, Dokusåpa, hämtad 2010-12-12 
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tävlingsmoment, som exempelvis American Idol eller Survivor, där deltagarna tävlar för 

att hålla sig kvar så länge som möjligt.  

Under mitten och slutet av 2000-talet dök en annan sorts reality-TV upp, med titlar som 

Svenska Hollywoodfruar och The Hills, där publiken får följa personer som har en livsstil 

av stort intresse för mottagarna.7 Idéerna kring nya realityshower fortsätter att dyka upp, 

och det finns idag ett enormt utbud av olika program som hör hemma under genren.  

2.2 Könsroller, stereotyper och ideal 

Könsroller, stereotyper och ideal är tre socialt bildade begrepp som uttrycker hur man som 

individ förväntas agera, hur man uppfattas och hur man bör se ut beroende på vilket kön 

man tillhör. Nedan följer kortfattade förklaringar som är nödvändiga för förståelsen av 

studien och framförallt den genusteoretiska och socialkonstruktivistiska ansats vi använt 

oss av. Begreppen kommer även att mer omfattande utvecklas under vårt teoriavsnitt. 

2.2.1 Könsroller 

Könsroller, eller det mer neutrala genus, inbegriper de socialt konstruerade roller, 

beteenden, aktiviteter och attribut som ett samhälle eller en kultur anser passande för 

kvinnor respektive män. Detta sociala kön avser de förväntningar som ställs på hur kvinnor 

och män bör vara, bete sig och se ut. Detta till skillnad från biologiska kön som avser vilka 

könsceller en individ har. Könsroller avser även skillnader mellan könen vad gäller 

exempelvis värderingar, normer, föreställningar och makt.8 

2.2.2 Stereotyper 

En stereotyp är en fast och vedertagen uppfattning eller bild av en individ eller grupp, som 

bygger på en förenkling av vissa observerade eller inbillade egenskaper av individens eller 

gruppens beteende eller utseende. De innefattar förklaringar och skildringar av hur en 

individ eller grupp av individer är, och som oftast är fördomsfulla och tämligen 

förenklade. De är förenklade på det sätt att de negativt påverkar bilden av en människa, 

utan närmare eftertanke och prövning om ifall avbildningen är korrekt. I och med denna 

generalisering påverkar stereotypen inte bara uppfattningen om olika individer, utan inger 

                                       
7 Hill, A. Reality TV: Audiences and Popular Factual Television, 2005, s. 24 
8 Nationalencyklopedin.se, Könsroll, hämtad 2011-01-07 
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även hur de borde vara. Stereotyper vidmakthåller därmed fördomar och negativa 

attityder.9 

2.2.3 Ideal 

Ideal innebär den uppfattning, eller idén, individen själv har av hur man exempelvis bör 

agera och se ut. Begreppet inbegriper en strävan efter något önskvärt och förebildligt.10 Det 

finns ett flertal olika påverkansfaktorer som bildar ideal, och massmedier är en av de som 

vi påverkas mest av och bildar ideal utifrån.  

2.3 Programserier 

De programserier vi valt att analysera i vår studie är Svenska Hollywoodfruar, The Real 

Housewives of Orange County och Ladies på Östermalm. Vi har valt just dessa på grund 

av programmens kvinnodominans, deras popularitet och aktualitet.  

2.3.1 Svenska Hollywoodfruar 

I Svenska Hollywoodfruar får vi följa tre svenska kvinnors glamourösa liv i Hollywood, 

Los Angeles. Programmet sänds i TV3, och det är den första säsongen som är aktuell för 

vår analys. I dagsläget är serien dock inne på sin tredje säsong, med nya Hollywoodfruar i 

ensemblen.  

Anna Anka beskriver sig själv i serien som hemmafru och artisthustru. Hon är gift med 

sångaren Paul Anka och de har tillsammans en son. Anna har sedan ett tidigare förhållande 

även en dotter. Ursprungligen är hon från Polen men uppvuxen i Bjuv, och flyttade till 

USA i ung ålder. Hon har tidigare arbetat som skådespelerska och fotomodell, och verkar 

idag som författare med två egna TV-program på TV3 i bagaget - Anna Anka söker 

assistent samt I form med Anna Anka.  

Maria Montazami är ursprungligen från Västerås och är sedan många år tillbaka gift med 

Kamran, som hon har fyra barn med. Det finns även en hund i hushållet. Hon är 

huvudsakligen hemmafru, men arbetar även en del med inredning och bloggar flitigt.11 

Maria har efter tiden med Svenska Hollywoodfruar blivit mycket uppmärksammad i 

Sverige, och hon vann på QX’s årliga Gaygala prisen ”Årets TV-stjärna” och ”Årets vi-

                                       
9 Nationalencyklopedin.se, Stereotyp, hämtad 2011-01-17 
10 Nationalencyklopedin.se, Ideal, hämtad 2011-01-07 
11 TV3.se, Fruarna, hämtad 2010-12-11 
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älskar-dig”.12 Även hamburgerkedjan Max och reseföretaget Ving har dragit lärdom av 

Marias popularitet, och använt henne i sin marknadsföring.  

Agnes-Nicole Winter har tidigare haft fyra äktenskap med framgångsrika män. Nu är hon 

singel och arbetar med sitt eget filmproduktionsbolag, Globalstars Film, där hon även är 

skådespelerska. Under seriens gång är det filmen ”The Gold & The Beautiful” som är 

aktuell. Hon har två utbildningar bakom sig, en som fastighetsmäklare och en som optiker. 

Hon har två söner och arbetar i övrigt mycket med välgörenhet.13  

2.3.2 The Real Housewives of Orange County 

The Real Housewives of Orange County är programserien som agerat förebild för 

ovanstående Hollywoodfruar, och här får vi följa sex amerikanska och glamourösa kvinnor 

i Orange County, Los Angeles. Serien är inne på sin femte säsong i USA,14 och har tidigare 

visats på TV3 i Sverige. Det är även denna femte säsong som är aktuell för vår analys. 

Tamra Barney har fyra barn och är gift med Simon Barney. Tidigare har hon varit 

hemmafru men för att förbättra familjens ekonomi har hon börjat arbeta deltid med sitt 

tidigare arbete som fastighetsmäklare. I nuläget håller hon på att lansera sitt sminkmärke 

som hon framställt tillsammans med sin plastikkirurg.15   

Lynne Curtin har två barn, och är gift med Frank Curtin. När hon börjar medverka i serien 

är hon mycket ivrig över sin självständighet som börjat genom att hon fått tillfälle att 

arbeta som företagare inom smyckesbranschen och även startat sin egen manschett-

kollektion.16 

Vicki Gunvalson har medverkat i serien sedan starten, hon är gift med Donn Gunvalson 

och har sedan ett tidigare äktenskap två barn. Hon äger ett försäkringsbolag som blivit 

mycket framgångsrikt de senaste åren.17  

Gretchen Rossi förlorade sin sambo i leukemi och lever därför ensam i början av säsongen. 

Hon har studerat psykologi och även arbetat inom fastighetsbranschen, men fick sluta med 

detta eftersom hennes sambo blev svårt sjuk.18  

                                       
12 QX.se, Alla vinnarna på QX gaygala 2011, hämtad 2010-03-15 
13 TV3.se, Fruarna, hämtad 2010-12-11 
14 BravoTV.com, About season 5, hämtad 2010-12-11 
15 BravoTV.com, Tamra Barney, hämtad 2010-12-12 
16 BravoTV.com, Lynne Curtin, hämtad 2010-12-12 
17 BravoTV.com, Vicki Gunvalson, hämtad 2010-12-12 
18 BravoTV.com, Gretchen Rossi, hämtad 2010-12-12 
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Jeana Keough arbetar som fastighetsmäklare och är precis nyseparerad med den tidigare 

baseballspelaren Matt Keough. De har tillsammans två vuxna barn och en tredje yngre son 

som fortfarande bor hemma.19 

Alexis Bellino är den enda vars enda arbete är att vara hemmafru. Hon är gift med Jim 

Bellino och de har tre små barn tillsammans. Hon har tidigare inte varit med i serien, utan 

tillkom i senaste säsongen.20 Alexis figurerar dock inte i vårt valda programavsnitt, så hon 

kommer inte att få så stort utrymme i vår analys. 

2.3.3 Ladies på Östermalm 

I Ladies på Östermalm följer vi tre kvinnor inom Östermalms societet. Vi får följa med 

dessa fashionabla kvinnor i deras eleganta och extraordinära liv i Stockholm. I nuläget 

visas första säsongen av serien på kanalen TV4 Plus, och det är även denna säsong som är 

aktuell för vår analys.  

Gaby Borglund arbetar som affärsjurist på Datainspektionen när hon inte arbetar i sin 

exklusiva butik LOOK, som hon startade för över fyrtio år sedan. Gaby var den som gav 

lyxmärkena Gucci, Pucci och Armani en arena i Sverige på 1960-talet. Hennes genuina 

modeintresse visar sig väl då hon är legendarisk i svenska modevärlden, och i fjol fick 

utmärkelsen ”Sveriges Mest Välklädda Kvinna” av Svensk Damtidning.21  

Grete Qviberg har representerat Sverige i både Miss Europa och Miss World. Idag arbetar 

hon med aktier och fonder. Hennes stora passion för mode har gjort att hon har haft egna 

klädbutiker i tjugo år. Utöver detta har hon även startat ett kriscenter för barn och 

ungdomar, och hon har själv fyra barn. 

Tone Oppenstam är från början från Norge men flyttade till Sverige för tio år sedan. Hon 

startade sitt första företag redan vid tio års ålder, och har även arbetat som VD för Telenor 

där hon var deras yngsta VD någonsin. Hon driver fortfarande eget företag inom 

fastighetsbranschen och har två barn.22 

 

 

                                       
19 BravoTV.com, Jeana Keough, hämtad 2011-03-16 
20 BravoTV.com, Alexis Bellino, hämtad 2010-12-12 
21 TV4.se, Dags för Ladies på Östermalm, hämtad 2010-12-11 
22 TV4.se, Dags för Ladies på Östermalm, hämtad 2010-12-11 
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3 Teori och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår 

analys. Vår genusteoretiska ansats belyses och med det även socialkonstruktivism och 

socialisation. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om tidigare forskning inom vårt 

ämnesområde. 

3.1 Genusteori  

Vi har i vår resultatdiskussion använt oss av Yvonne Hirdmans teori om genus som 

främsta utgångspunkt, och detta avsnitt kommer därför huvudsakligen att kretsa kring 

denna forskares åsikter.  

Genusbegreppet är kontroversiellt. Taget från grammatikens sätt att dela in substantiv i 

olika klasser som påverkar deras grammatiska uppförande,23 definieras genus som ett 

begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar och idéer som sammantaget 

formar människors sociala kön.24 Genus är i grammatiken godtyckligt, och likaså i 

mänskliga samhällen och förhållanden. Allt ifrån sysslor, egenskaper och platser till färger 

och vanor kan genusmärkas som kvinnligt eller manligt, och märkningarna varierar i tid 

och rum.25  

I Sverige började termen genus användas i slutet av 1980-talet, och då främst av forskaren 

och historikern Yvonne Hirdman. Hon lanserade begreppet i Sverige 1988, och är den som 

mest energiskt har arbetat med uttrycket sedan dess. Hirdman myntade även begreppen 

genussystem och genuskontrakt, som tillsammans med genus har haft stor betydelse för 

forskningen och analysen av maktförhållandet mellan kvinnor och män. Det dittills 

använda begreppet könsroll var, enligt Hirdman, inte längre ett passande namn då ordet 

”roll” hade en benägenhet att uppfattas som något frivilligt. Hon ifrågasätter att vi likt 

skådespelare som tar sig an en roll, skulle ha en frivillig kvinnlig eller manlig roll att leva 

i. Ordet könsroll ersatte hon således med termen genus.26 

De två ovan nämnda begreppen genussystem och genuskontrakt är viktiga beståndsdelar i 

Hirdmans genusteori. Hon beskriver genussystemet som en köns- eller genusordning byggt 

på två grundläggande principer eller logiker: principen om dikotomin och principen om 
                                       
23 Nationalencyklopedin.se, Genus, hämtad 2010-12-08 
24 Nationalencyklopedin.se, Genus, hämtad 2010-12-08 
25 Thurén, B-M, Genusforskning - Frågor, villkor och utmaningar, 2003, s. 50  
26 Ibid. 
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hierarkin. Den första logiken innebär ”isärhållandet” av könen, alltså principen om att det 

som uppfattas som kvinnligt och det som uppfattas som manligt inte bör blandas. Denna 

isärhållandets lag finns överallt, den hänvisar män och kvinnor till olika yrken, olika 

platser, olika intressen och egenskaper. Den andra logiken, hierarkin, ser på mannen som 

arketypen för människan. Han är dominerande, har tolkningsföreträde och hans 

egenskaper, behov och åsikter är normerande. Logiken om dikotomin förstärker den om 

mannen som norm genom att den håller könen åtskilda - en man är en man för att han inte 

är en kvinna, och som följd av detta polariseras könen. Med denna polarisering, menar 

Hirdman, följer ett förakt för det som tillskrivs den kvinnliga domänen. På så sätt 

upprätthålls genussystemet, och vi växer upp med redan definierade och förutbestämda 

typiska manliga och kvinnliga beteenden. Vi formas sålunda redan från tidig ålder i 

enlighet med nedärvda föreställningar om hur kvinnor respektive män bör vara och se ut. 

Dessa osynliga överenskommelser könen emellan, är vad Hirdman kallar för 

genuskontrakt.27 Genuskontraktet kan metaforiskt beskrivas som ett oskrivet kontrakt 

byggande på normer och föreställningar om vad som anses kvinnligt och manligt. 

Kontraktet utformar, helt enkelt, sociala regler för vad kvinnor och män bör göra, tänka 

och känna.  

Detta genuskontrakt verkar på tre olika nivåer, och bygger på det ovan beskrivna genus-

systemets båda principer. Den första nivån, ”kulturell överlagring”, innefattar den 

kulturella uppfattningen om hur en man och en kvinna bör vara - den så kallade idealtypen. 

Idealtypen präglar vårt sätt att vara och vilka egenskaper vi utvecklar. Nivå två, den 

”sociala integrationsnivån”, inbegriper iscensättningen av kön i samhället. Dit räknas 

bland annat den könspräglade fördelningen av uppgifter och dylikt som finns i exempelvis 

hemmet eller på arbetsplatsen, alltså vad som är mest lämpligt för kvinnor respektive män 

att göra. Den sista nivån, ”socialiseringen”, är en process som tar vid direkt vid födseln då 

vi delas upp utifrån biologiskt kön och därefter påverkas och formas av de kulturella 

föreställningar kring kön som ärvts ned i generationer.28 Fina flickor kläs i rosa, tuffa 

pojkar i blått. 

                                       
27 Hirdman, Y. ”Genussystemet - reflektioner kring kvinnors sociala underordning”, i Genus i historisk 
forskning, red. Christina Eriksson, 1993, s. 149  
28 Hirdman, Y. ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Genushistoria - en 
historiografisk exposé, red. Christina Carlsson Wetterberg och Anna Jansdotter, 2004, s. 119-121. 
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3.2 Socialkonstruktivism  

Det finns två olika teoribildningar vad gäller klassificeringen av genus, och de skillnader 

som finns mellan män och kvinnor i samhället. Man brukar skilja på två grundläggande 

utgångspunkter: essentialismen och konstruktivismen. Essentialismen är den mer 

positivistiskt inriktade utgångspunkten, som kortfattat går ut på att det finns en essentiell 

biologisk skillnad mellan könen - alltså att kvinnliga och manliga egenskaper är medfödda. 

Den konstruktivistiska utgångspunkten är mer hermeneutiskt inriktad, och menar tvärtom - 

att kvinnliga och manliga egenskaper är socialt konstruerade och något som skapas och 

upprätthålls i människans olika sociala sammanhang. Genusteori är en del av den 

konstruktiviska traditionen, och så även fenomenet socialkonstruktivism.29 

Det bidrag som brukar anses som mest avgörande för skapandet av socialkonstruktivismen 

är boken The Social Constructionism of Reality av Peter Berger och Thomas Luckmann. 

Enligt dessa båda författare är verkligheten en historisk produkt som ständigt förändras 

beroende på våra handlingar, de anser alltså att verkligheten är socialt definierad. 

Definitionerna är alltid förkroppsligade, där vi som individer och grupper av individer 

definierar vår verklighet via våra sociala handlingar.30 Den sociala världen, inklusive oss 

människor, är således produkter av sociala processer.31 

Socialkonstruktivismen utgår alltså från ett synsätt som argumenterar för att vår upplevelse 

av vår omvärld är socialt konstruerad, det vill säga att det är sociala processer som 

bestämmer och påverkar hur vi uppfattar vår omgivning. Vår kunskap, kännedom och 

vetskap om saker och händelser är socialt konstruerade, och vi tillägnar oss dessa genom 

att språket tillskriver saker och händelser mening. Språket strukturerar på så sätt på 

förhand vår verklighet, då vi från födseln genom språket utvecklas och skapar lärdom.32  

På så sätt föds vi in i en redan existerande naturlig och objektifierad värld. ”De begrepp 

och sociala kategoriseringar, som vi alla internaliserar allteftersom vi utvecklar vår 

språkförmåga, reproduceras därför på vardaglig basis av alla oss som använder språket.”33 

Detta innebär att vi via språket får en meningsfull referensram, där vi konstruerar vår mer 

                                       
29 Månsson, P. Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker, 2000,  kap. 7, Ljung 
30 Angelöw, B och Jonsson, T. Introduktion till socialpsykologi, 1990, 2000, s. 52 
31 Ibid., s. 58 
32 Wenneberg Barlebo, S. Socialkonstruktivism - positioner, problem och perspektiv, 2001, s. 29-30 
33 Angelöw, B och Jansson, T. Introduktion till socialpsykologi, 1990, 2000, s. 59 
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eller mindre gemensamma uppfattning om hur vi bör vara och bete oss. Detta påverkar 

sålunda vårt synsätt och utvecklar normer, som blir till sociala konstruktioner.34 

Det finns fyra utgångspunkter som menar definiera det socialkonstruktivistiska 

perspektivet, där den första punkten refererar till en kritisk hållning mot det för-givet-

tagna. Vi ska enligt detta inte se på kunskap som en objektiv lärdom, utan istället se på 

den som fakta som skapats och kategoriserats utifrån individers synsätt. Punkt två 

framhåller att sättet vi uppfattar världen på är av historisk och kulturell beaktning. 

Kunskapen påverkas därmed av vilken historisk eller kulturell kontext den befinner sig i 

och kan omskrivas beroende på vilken tidpunkt och socialt sammanhang som råder. Den 

tredje punkten förmedlar att kunskap blir varaktig genom sociala processer, där 

kunskapen alltså bestyrks genom samspel människor emellan. Det är därför de sociala 

interaktionerna är av så stor betydelse för socialkonstruktivisterna - de påvisar återigen att 

kunskap inte är objektiv, utan socialt konstruerad. Den sista punkten behandlar 

sammankopplingen mellan kunskap och social handling, där de socialt konstruerade 

synsätten som skapas i kontexten genererar normer som avgör vilka handlingar som är 

accepterade eller inte.35 

Vi människor förhåller oss alltså till verkligheten genom de ting och företeelser som vi 

observerar på grundval av den innebörd dessa har för oss. Innebörden används, förstås och 

modifieras av oss i de möten, den sociala interaktionen, vi har med våra medmänniskor. 

Detta innebär som konsekvens att vår verklighetsuppfattning förändras mer eller mindre 

ständigt.36 

3.2.1 Socialisation 

Enligt socialkonstruktivismen konstrueras alltså vår förståelse för världen i allmänhet, och 

genus i synnerhet, via den sociala interaktion som utspelar sig mellan oss människor. 

Socialisation är där den process varigenom individen via internalisering införlivar 

samhällets normer och värderingar. 37 

Socialisationsprocessen består av tre olika nivåer, men man skiljer vanligen endast mellan 

de två första: den primära socialisationen och den sekundära socialisationen. Den primära 

                                       
34 Wenneberg Barlebo, S. Socialkonstruktivism - positioner, problem och perspektiv, 2001, s. 29-30 
35 Burr, V. An Introduction to Social Constructionism, 2006, s. 2-3 
36 Angelöw, B och Jansson, T. Introduktion till socialpsykologi, 1990, 2000, s. 60 
37 Ibid., s. 83 
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socialisationen syftar vanligtvis på den process som sker under barnets första levnadsår. 

Den ämnar tillgodose barnets motoriska, kognitiva, känslomässiga och sociala utveckling, 

vilket främst sker genom föräldrar, släkt och barnomsorg. Denna primära socialisation sker 

alltså huvudsakligen under barnets första levnadsår, men behöver inte vara begränsad till 

just denna tid. Vi lever hela livet i olika primära sammanhang, där processen fortsätter att 

påverka oss. Den sekundära socialisationen innebär att individen tar till sig speciella 

färdigheter och egenskaper, så att denne kan fungera väl och i enlighet med samhällets 

allmänna normer och målsättningar. Denna process lutar sig främst mot utbildnings-

systemet, alltså våra skolor. Den tredje nivån, som inte alla forskare talar om, är den 

tertiära socialisationen. Denna process fokuserar på hur vi människor systematiskt 

påverkas att tillägna oss sådana speciella värderingar som uttrycks och förmedlas via till 

exempel massmedia, reklam och politiska partier.  

Denna trefaldiga socialisationsprocess kan ses som en livslång process som tar sin början 

när människan föds för att sedan fortsätta hela livet.38 

3.3 Tidigare forskning 

Den tidigare publicerade forskningen på vårt specifika ämnesområde har visat sig vara 

synnerligen begränsad, vilket har gjort att vi behövt vidga vår sökning och tillhandahålla 

tidigare forskning enbart inom vissa av studiens aspekter.  

3.3.1 Genusteoretisk analys 

Medieforskaren Anja Hirdman har i sin avhandling Tilltalande bilder - genus, sexualitet 

och publiksyn i VeckoRevyn och Fib Aktuellt, undersökt hur relationen mellan kvinnor och 

män respektive feminint och maskulint framställs i tidningarna VeckoRevyn och Fib 

Aktuellt. Hirdman menar att representationen av kvinnor och män i dagens media är ett 

viktigt element i konstruktionen av femininitet och maskulinitet, och hon vill i detta 

jämförande se på problematiken med huruvida genus förmedlas och frambringas beroende 

på publikinriktning.39 

Hirdman undersöker och jämför i sin avhandling hur VeckoRevyn och Fib Aktuellt har 

utvecklats från 1960- och 70-talen fram till 90-talens upplagor. Hon analyserar båda 

tidningarnas innehåll utifrån teman, vad man talar om, och formen, hur detta görs.     

                                       
38 Angelöw, B och Jansson, T. Introduktion till socialpsykologi, 1990, 2000, s. 82 
39 Hirdman, A. Tilltalande bilder 2002, s. 8-10 
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Teman urskiljs från vad som problematiserats och diskuterats i innehållet vad gäller 

relationen mellan femininitet och maskulinitet, medan formen analyseras med hjälp av en 

retorisk metod utifrån samspelet mellan text och bild - hur det framställs visuellt och även 

språkligt.40 

Hirdman konstaterar att innehållet i VeckoRevyn respektive Fib Aktuellt inte har 

förändrats speciellt mycket genom åren, men att ämnena dock har intensifierats. Hon 

konstaterar att det i VeckoRevyn är än mer mode, skönhet och relationer, medan det i Fib 

Aktuellt fokuseras än mer på våld, kriminalitet och sex. Hon konstaterar även utifrån sin 

analys att män oftast förknippas med aktivitet, när de porträtteras för andra män.41 När 

männen däremot porträtteras för kvinnor, möts blickarna nästan ständigt hos publiken. 

Betraktaren lokaliseras alltså för att skapa en relation mellan mannen och kvinnan. Här ser 

man då en annan sorts maskulinitetsform där mannen istället skall framstå som romantisk 

och altruistisk för den kvinnliga läsaren.42 

Vad gäller kvinnor i tryck och där männen är betraktarna, konstaterar Hirdman att kvinnan 

utmålas som det främsta objektet då männen framställs som både kamerans öga och 

bäraren av kameran.43 När kvinnor ser på kvinnor karaktäriseras de i VeckoRevyn av sitt 

leende. Tidningen illustrerar med bilder på kvinnor hur de ska sköta sin kropp, hur 

kläderna skall bäras samt även hur ansiktet skall sminkas. De porträtteras för andra 

kvinnor i en narcissistisk igenkännelse som förespråkar förändring och förbättring av 

utseendet. Detta till skillnad från hur kvinnan betraktas av män - i utmanande ställningar.44 

Konstruktionen av femininitet i VeckoRevyn är således både komplex och motsägelsefull. 

Kvinnans feminina särställning ges å ena sidan uttryck för att vara en unik egenskap som 

förenar det kvinnliga släktet, men som å andra sidan ses som något som läsarna måste lära 

sig genom gester, poseringar, en sund och smal livsstil, och trendriktiga kläder.  

3.3.2 Media och könsidentiteter 

David Gauntlett redogör i sin bok Media, Gender and Identity – An Introduction, för 

relationen mellan media, kön och identitet. Han syftar klargöra vilka budskap media 

sänder till mottagarna om könsidentiteter och vilket inflytande meddelandena kan ha på 
                                       
40 Hirdman, A. Tilltalande bilder 2002, s. 23 
41 Ibid, s. 255-256 
42 Ibid., s. 257 
43 Ibid., s. 259-261 
44 Hirdman, A. Tilltalande bilder, 2002, s. 262-263 
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publiken. För att uppnå sitt syfte har han använt sig av en blandad metod. Han har gjort en 

analys där han kombinerat tidigare teorier och undersökningar med nytt material som han 

samlat in genom e-mailundersökningar. Först presenterar han de tidigare representa-

tionerna av könet och sedan hur det ser ut idag, för att senare jämföra de tidigare 

stereotyper, ideal och könsroller som existerat, med hur det ser ut i samtiden.45 

Två delar i boken presenterar hur representationerna av kön såg ut förr och nu. En synbar 

skillnad är att samhället förr bestod av mycket mer stereotyper, och då även massmedias 

representation av kön. Män framställdes som dynamiska, tappra och intelligenta medan 

kvinnorna, när de framställdes i media, representerade en kvinnlighet i form av att de 

agerade hemmafruar. Vad gäller representationen av kön idag presenterar författaren, som 

ovan nämnt, att medias uppvisande av genus är mindre stereotyperat. Män och kvinnor är 

jämställda, de ses arbeta sida vid sida men ändå kan männen anses vara framställda av 

högre kvantitet. Kvinnan framställs ofta i dagens media som självständig och mer heroisk 

medan mannen framställs mindre rättfram och mer bekymmersam.46 

Gauntlett presenterar i sin bok att populärkulturen resulterar i att de egna identiteterna i 

samhället blivit mer variabla än de tidigare varit. Massmedia bidrar stort till den förändring 

av de olika ideal som uppkommit. På grund av ”girl power”-ikonerna47 har den 

traditionella vyn av hemmafruar eller lågstatusarbetande kvinnor försvagats. Männens 

tidigare ideal, att de ska vara starka och självständiga, har även det dämpats då samhället 

idag fokuserar mer på mannen som en mer känslig individ.48  

3.3.3 Reality-TV 

Jonathan Bignell diskuterar i sin bok Big Brother: Reality TV in the Twenty-First Century , 

huruvida begreppet reality-TV är svårdefinierbart. Han undersöker och jämför hur 

akademiska föredrag gentemot vanliga konversationer, definierar och förklarar begreppet. 

Han konstaterar därefter att reality-TV delar särdragen hos dokumentären, och alltså är en 

genre som observerar personer som inte är skådespelare. Han konstaterar även att genren 

kan anknytas till så kallade ‘game shows’, där de medverkande tävlar för att vinna priser. 

Även såpoperar fulla av intriger och stereotyper har, enligt Bignell, anknytning till genren.  

                                       
45 Gauntlett, D. Media, Gender and Identity – An Introduction, 2002 
46 Ibid., s. 42-90 
47 Ibid., s. 216-220 
48 Ibid., s. 247-248 
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4 Problemprecisering 

I följande kapitel redovisas den problemformulering som ligger till grund för 

undersökningen. Vi preciserar därefter syftet med studien, och presenterar även våra 

frågeställningar.  

4.1 Problemformulering 

Medierna är en oerhört viktig del i den rådande sociala och kulturella miljön. De 

framhäver att det är verkligheten de avspeglar, vilket gör att vi konstruerar vår verklighets-

uppfattning utifrån mediernas budskap och berättelser. De skapar vår världsbild av såväl 

vårt eget samhälle som andras, och såväl oss själva som andra. Mediebudskapen kan både 

stabilisera och förstärka redan ingrodda fördomar och stereotyper, och medierna kan 

därmed bidra starkt till hur kvinnor och män bör vara och se ut genom sina otaliga 

framställningar av ‘kvinnligt’ och ‘manligt’.  

Medierna hjälper till att skapa samhället till ett fenomen som vi gemensamt uppfattar, och 

bibehållandet av dikotomin kvinna/man påverkar då de samtida mönster och konventioner 

som finns kvar av våra typiska kvinnliga och manliga föreställningar. Vi finner genus-

forskningen kring detta idag tämligen begränsad till främst massmedier i form av 

tidningar, och anser det därför aktuellt och intressant att istället fokusera på den aldrig 

sinande nyproduktionen av reality-TV och det mediala genus som här ges uttryck.  

4.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att, utifrån en genusteoretisk och socialkonstruktivistisk ansats,  

analysera och jämföra de könsroller, stereotyper och ideal som vi tror finns inom svensk 

respektive amerikansk reality-TV. Vi syftar även till att analysera och jämföra de 

eventuella motbilder till etablerade könsroller, stereotyper och ideal som finns att tillgå.  

4.2.1 Syftesprecisering 

Vi ämnar undersöka hur ”kvinnligt” presenteras och konstrueras i tal och bild i tre utvalda 

kvinnodominerande program och vilka mönster, konventioner och brott mot konventioner 

det finns i skildringen av detta.  

Syftet är dock inte att dra några generella slutsatser kring genusaspekter inom genren 

reality-TV i stort, utan att identifiera och analysera de tendenser som finns inom just våra 

utvalda program. Vårt övergripande mål syftar till att förstå, förklara och informera om 
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vad det i dagens medialiserade värld innebär att vara kvinna - vilka förväntningar det ställs 

på kvinnan, och vilken ‘kvinnlig’ syn medierna delger samhället idag.  

4.3 Frågeställningar 

1. Vilka könsroller, stereotyper och ideal finns inom svensk respektive amerikansk reality-

TV? 

- Vilka mönster och konventioner konstrueras i tal och bild, och vilka normer och 

värderingar reflekterar dessa?  

2. Vilka motbilder till etablerade könsroller, stereotyper och ideal finns? 

3. Vilka teoretiska och geografiska likheter och skillnader finns programmen emellan? 
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5 Metod 

I följande kapitel redogör vi för den metod vi valt att använda, och motiverar likaså valet 

av denna. Vi presenterar även ett stycke om vår studies reliabilitet och validitet, och vi 

förklarar de urval, avgränsningar och teman vi utgått från i våra analyser. 

5.1 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är begreppet för en vetenskaplig analys av medietexter - text, rörlig bild, 

och fotografi. Det finns två typer av innehållsanalyser, kvantitativ innehållsanalys och 

kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa är speciellt lämpad för syften som kräver att 

resultatet kan mätas eller räknas, medan kvalitativa undersökningar används då resultatet 

inte går att räkna, alltså då det inte är kvantifierbart.49 Då vår studie ej innehåller mätbara 

egenskaper eller resultat har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys, och det är även 

endast denna vi nedan kommer att förklara närmare. 

Enligt den norske medievetaren Helge Østbye bygger kvalitativa innehållsanalyser på 

hermeneutiken, där alltså medietexten måste tolkas för att få fram dess betydelse. Atle 

Kittang, norsk litteraturforskare och professor i litteraturvetenskap, anser att en sådan 

tolkning kan bygga på tre olika principer: sympatisk, objektiverande och symtomatisk 

läsart.50 

En sympatisk läsning söker efter konstnärens närvaro i texten. Läsarten betonar att 

skaparen är av betydande roll för förståelsen av verket. Den objektiverande tolkningen är, 

till skillnad från den sympatiska, oberoende av avsändare och social kontext. De inre 

strukturerna är de som står i fokus, vilket leder till att analysen kräver närläsning - en så 

kallad formalistisk analysmodell. Slutligen finns den symtomala läsarten som handlar om 

att texter kan ses som uppenbara uttryck för icke uppenbara betydelser – producenten 

sänder alltså ut omedvetna budskap. Ett exempel på detta är normer, som är självklara för 

en viss grupp av människor, men kanske inte för producenten av texten och innehållet.51 

Medievetenskapens innehållsanalys bygger på den symtomala läsarten och har utvecklats 

ur psykoanalysen, marxismen och strukturalismen sedan 1970-talet. Feministisk textanalys 

bygger på den psykoanalytiska teorin, och har visat sig vara viktig för filmteoretiker och 

                                       
49 Østbye et al., Metodbok för medievetenskap, 2003, s.64 
50 Ibid., s.65 
51 Ibid. 
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filmanalytiker som ser till relationen mellan filmen och mottagaren. Den marxistiska 

innehållsanalysen grundas på kravet av att bevara den kvalitativa dimensionen, och även 

de historiska och sociala sammanhang som text och publik befinner sig i.52 Struktur-

alismen i sin tur är mer känd som semiotik, eller semiologi. Fokus ligger då på relationen 

mellan text, mottagare och kulturell kontext. Denna tradition har haft en central roll i 

förståelsen för vad en text är och hur mening skapas.53 Alla dessa tre riktningar har syftet 

gemensamt; att avslöja dolda betydelser i medietexter.54   

5.2 Semiotik 

Den minsta gemensamma nämnaren inom semiotiken är tecknet, och det är också därifrån 

ordet härstammar. Ordet semiotik har sitt ursprung från det grekiska ordet semeion som 

betyder just ”tecken”. Semiologi är även ett vanligt begrepp för denna form av analys-

metod och innebär bokstavligen ”teckenlära”.55 Vi har dock valt att använda oss av 

begreppet semiotik. Semiotiska kunskaper gör det möjligt för oss att analysera innehåll 

och tolka de tecken vi finner ur ett humanistiskt perspektiv. Fokus ligger på kommun-

ikation som något meningsskapande där innehållet består av ett flertal olika tecken som 

samspelar med varandra, och på så sätt skapar betydelse.56 

Den amerikanske filosofen Charles S. Pierce (1839-1914) är den främste av de som 

förknippats med termen semiotik. Den snarlika semiologin anknyter istället till den 

schweiziske lingvisten Ferdinand de Sassure’s (1857-1913) traditioner. Tillsammans har 

de båda två haft ett övervägande intresse av hur mening, i bland annat text och bild, skapas 

och kommuniceras.57 Båda forskare har utvecklat olika begreppsapparater och modeller, 

som dock inte kommer att redovisas här då de ej är av relevant slag för vår studie. 

Ytterligare en man var av avgörande betydelse för semiotikens utveckling - Roland 

Barthes (1915-1980). Han var en av de som grundade den moderna semiotiken och som så 

småningom fick stor betydelse inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Barthes 

undersökte särskilt bilder och fotografier, och var sällsynt skicklig på det han gjorde. Han 

ansåg att alla bilder var polysema, det vill säga att alla bilder har flera olika innebörder och 

                                       
52 Østbye et al., Metodbok för medievetenskap, 2003, s. 66 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Asa Berger, A. Kulturstudier, 1999, s. 70 
56 Falkheimer, J. Medier och kommunikation – en introduktion, 2001, s.145 
57 Asa Berger, A, Kulturstudier, 1999, s. 70 
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inte bara en enda.58 Det är här den moderna semiotikens tolkningsprocess uppenbaras – 

den där alla bilder går att tolka på olika sätt och där de alla kommunicerar olika budskap. 

Barthes menar då på att en bild kan ge olika budskap beroende på kultur, tid och plats.59 

5.2.1 Denotation och konnotation 

Roland Barthes är den forskare som myntat semiotikens främsta analysverktyg, denotation 

och konnotation. Denotation är här den bokstavliga mening som ett tecken har och ger den 

konkreta, uppenbara innebörden av en bild, en text eller ett ord. Den denotativa betydelsen 

är därmed den första omedelbara betydelsen man får och innebörden är därför manifest, 

det vill säga klart framträdande – ett fotograferat fönster betecknar alltid ett fönster.60  

Barthes menar dock att den manifesta betydelsen inte är den enda uppfattning vi får, utan 

att vi även tolkar bilden, texten eller ordet subjektivt. Detta kallas för konnotation, och är 

betydelser, associationer, känslor och kulturellt accepterade innebörder som denotationen 

givit upphov till. Konnotationen står alltså för den mer djupa förståelsen och söker efter de 

mer latenta, eller dolda, innebörderna i bilden, texten eller ordet.61 Den denotativa 

betydelsen är konkret, och den konnotativa abstrakt. Denotationerna kan vi ta på, medan 

konnotationerna är mer som uppfattningar eller känslor.  

Denotation och konnotation är alltså de semiotiska verktyg vi använt oss av under vår 

studie. Våra denotationer är det direkt uppenbara vi ser eller hör när vi tittar på ett 

programavsnitt, och konnotationerna är sedan den tolkning vi gör av det vi konkret sett i 

den aktuella scenen.  

5.3 Urval och avgränsningar 

För att konkretisera våra urval och avgränsningar, utgick vi från att definiera begreppet 

reality-TV som vi fann var en nödvändighet för att kunna välja ett relevant analysmaterial. 

Utifrån definitionen valdes sedan serier som vi ansåg passa under beskrivningen för vårt 

intresse och specifika syfte. Vårt urval baserades delvis på det utbud av kvinno-

dominerande reality-TV som finns idag, och delvis på det faktum att vi var intresserade av 

de eventuella likheter och skillnader som finns att tillgå mellan svensk respektive 

amerikansk realityproduktion. Våra valda serier faller alltså under båda dessa kriterier; de 
                                       
58 Nationalencyklopedin.se, Polysem, hämtad 2011-03-14 
59 Østbye et al., Metodbok för medievetenskap, 2003, s. 66-68 
60 Asa Berger, A, Kulturstudier, 1999, s. 80 
61 Ibid., s. 79 
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är kvinnodominerande och aktuella idag, och de har både svenska och amerikanska 

anknytningar.  

Vårt analysmaterial kom att bestå av ett avsnitt vardera av de tre serierna Svenska 

Hollywoodfruar, The Real Housewives of Orange County samt Ladies på Östermalm. Det 

är första avsnittet i första säsongen av Svenska Hollywoodfruar och Ladies på Östermalm, 

respektive första avsnittet i femte säsongen av The Real Housewives of Orange County. Vi 

är medvetna om att dessa serier kretsar kring en relativt liten samhällsgrupp - välbärgade 

kvinnor med ett extraordinärt liv. Vi finner dock detta något oundvikligt, då de kvinno-

dominerande programmen inom vår valda genre de facto främst kretsar kring extraordinära 

kvinnor vars liv ses som intressanta och önskvärda för den aktuella publiken att skåda och 

följa.  

Våra valda program stämmer alltså överens med vårt intresse och av vad vi haft för avsikt 

undersöka. Ladies på Östermalm är producerad i Sverige med svenska medverkanden, och 

The Real Housewives of Orange County är producerad i USA med amerikanska 

medverkanden. Svenska Hollywoodfruar är ett speciellt fall, då den är producerad av ett 

svenskt produktionsbolag med svenska huvuddeltagare, men utspelar sig i USA.  

Valet av säsonger baserades på kravet av att vi ville ha aktuella säsonger, som låg så nära 

varandra i tiden som möjligt. Första säsongen av Svenska Hollywoodfruar visades på TV 

under slutet av år 2009, och första säsongen av Ladies på Östermalm under slutet av år 

2010. Att säsong fem valdes av The Real Housewives of Orange County, baserades på att 

den låg närmast i tiden vårt andra analysmaterial och att den även kändes mer aktuell än 

seriens första säsong som visades redan 2006.62 

Tid kan enligt Barthes semiotiska teorier spela stor roll för det som analyseras, då olika 

tolkningar görs utifrån rådande kultur och samhällsordning.63 För att då hitta eventuella 

aspekter där könsroller, stereotyper och ideal visats eller reproducerats på ett visst sätt är 

det viktigt att serierna ligger så nära varandra i tid som möjligt, då vi inte haft för avsikt att 

jämföra olika kvinnliga uppfattningar och föreställningar från tid till tid. 

Programavsnittens längd ligger på vardera 45 minuter, vilket tvingade oss till en 

avgränsning på ett avsnitt per säsong. Totalt tre avsnitt omfattar sammanlagt över två 

timmars analysmaterial i rörlig bild vilket, trots vår avgränsning, innefattar en ofantlig 

                                       
62 BravoTV.com, The Real Housewives of Orange County, hämtad 2011-04-10 
63 Se vidare kapitel 5, avsnitt 5.2 
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mängd klipp och scener. De scener vi sedan valt att analysera, baserades på de relevanta 

genusaspekter som fanns att tillgå. Fanns inga genusaspekter, har scenen heller inte 

analyserats. Valet av att analysera det allra första avsnittet av respektive säsong, är 

tämligen godtyckligt. Dock finns en förmån vad gäller de serier där vi även valt den allra 

första säsongen, då valet av första avsnittet minimerar risken för att de medverkande skulle 

vidrätthålla en viss image som produktionsteamet förespråkat, för att tillfredsställa tittarna 

ytterligare. 

5.4 Tillvägagångssätt och operationalisering 

Vi valde att angripa vårt empiriska material, alltså våra valda programavsnitt, med hjälp av 

semiotikens verktyg denotation och konnotation. Uppfattar vi minsta genusaspekt under 

avsnittets gång, dagsaktuell som ålderdomlig, denoterar vi den för att sedan tolka den 

utifrån våra egna värderingar och åsikter. Här vill vi starkt betona att analysernas 

konnotationer är subjektiva, och alltså inte allmänna sanningar.  

Vi valde att genomföra våra analyser utifrån förvalda teman, detta för att bibehålla fokus 

gentemot våra frågeställningar. En operationalisering, övergång från teori till empiri,64 har 

alltså gjorts då vi brutit ner våra teoretiska utgångspunkter till specifika teman. Detta i sin 

tur för att generera empiri enligt vårt syfte och våra frågeställningar.  

Vårt första tema, genus och makt, fokuserar på de genusmönster som programavsnitten 

reproducerar, samt de eventuella maktrelationer mellan kvinnor och män som kan 

identifieras. Temats fokus ligger på vår första frågeställning, där Hirdmans dikotomi och 

hierarki är våra ledande utgångspunkter.65 Vårt andra tema, brott mot konventioner, 

fokuserar å sin sida på att identifiera och analysera de motbilder till etablerade stereotyper 

och konventioner som upptäckts under avsnittens gång. Detta temas fokus ligger på vår 

andra frågeställning.  

Vår avsikt var under de båda temana att belysa och utreda utifrån våra gällande teorier. 

Detta genom att lyfta fram situationer, omständigheter och tilltal som vi funnit relevanta 

och talande för studien i allmänhet, och temat i synnerhet. 

                                       
64 Magne Holme, I och Krohn Solvang, B. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
1996, s. 159  
65 Se vidare kapitel 3, avsnitt 3.1 
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5.4.1 Förförståelse 

I en kvalitativ studie där man analyserar ur ett hermeneutiskt perspektiv är det 

grundläggande att man har någon form av förförståelse. Med förförståelse menar vi den 

uppfattning man sedan tidigare har om exempelvis vilka olika stereotyper och normer som 

finns, och vad som kännetecknar dessa. Utan någon förförståelse går det inte att tolka och 

identifiera det man letar efter i analysen, och man finner heller inga argument till varför 

denotationerna skulle kunna tolkas till en viss konnotation. Vad gäller just könsroller, 

stereotyper och ideal är analysen till stor del beroende av den kultur, tid och plats vi lever i 

och våra egna uppfattningar av vad som kännetecknar dessa. Vår förförståelse av 

könsroller, stereotyper och ideal utmärker sig under analysernas gång. 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Studiens validitet handlar om studiens trovärdighet och giltighet, alltså om författarna 

undersökt det som de verkligen syftat till att undersöka. Vi finner validiteten i vår uppsats 

av hög kvalitet, då vi konsekvent hållt oss till relevanta frågor och ämnen under studiens 

gång. Vi har samlat in och bearbetat vårt empiriska material på ett systematisk och 

hederligt sätt, och har väl motiverat våra val under studiens gång.  

Studiens reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, vilket med en kvalitativ ansats är 

svårbedömd. Semiotikens analysmetod är av subjektiv art, vilket gör oss högst medvetna 

om att den bild- och texttolkning vi utfört påverkades av vår egen perception och kulturella 

bakgrund. Den sortens konnotativa tolkning som vi utfört ändras och påverkas ständigt 

beroende på olika aspekter, vilket gör att reliabiliteten i vår undersökning kan komma att 

ändras med tiden. Dock är en subjektiv tolkning aldrig en fel tolkning, då en subjektiv 

tolkning är individuell och rätt efter den som tolkar och dennes synsätt. Vi har under vår 

resultatdiskussion gett utrymme för att våra tolkningar inte nödvändigtvis behöver vara 

läsarens tolkningar. Vi har under våra tre analyser valt att först analysera programavsnitten 

enskilt för att inte påverkas av varandras åsikter, och vi har därefter bytt analyser 

sinsemellan utan att för den skull direkt ta del av den andres åsikter och tankar om 

programavsnittet. På så sätt har inte analyserna blivit lidande, och båda medförfattares 

åsikter och tankar finns nedskrivna och tolkade. Vi finner därför även reliabiliteten, så väl 

den kan vara, av hög kvalitet i vår studie.  
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5.6 Motivering av vald metod 

Vi har valt att genomföra kvalitativa semiotiska innehållsanalyser av programavsnitten. 

Att använda oss av en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt förhållningssätt lämpar sig 

bäst för vår studie då syftet är att hitta, analysera och tolka de tecken som finns på 

könsroller, stereotyper och ideal. Valet av semiotiken som analysansats, motiveras med det 

faktum att det är den metod vi fann mest lämpad till att finna dessa latenta betydelser i vårt 

empiriska material. En kvantitativ metod hade inte gått att använda då det inte finns några 

variabler att mäta i förhållande till vår problemprecisering. 

5.6.1 Metodkritik 

Som nämnt under studiens reliabilitet går det inte att förneka att en kvalitativ innehålls-

analys är subjektiv. Våra tolkningar kommer av största sannolikhet inte stämma överens 

med alla som tar del av vår studie. Dock kommer denna typ av studie alltid att vara 

föränderlig, oavsett metod, då problemområdet kommer att förändras med anledning av de 

aspekter som kommer spela roll för hur det mediala genuset representeras i framtiden.  

Subjektiviteten i studien gör att forskningsområdet behöver omfattas av ytterligare 

analyser genom vidare forskning.66 En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod 

kunde ha gjorts där man applicerar en enkätundersökning och receptionsanalys, för att på 

så sätt se hur övriga mottagare tolkar mediernas representationer av genus. Detta till trots, 

anser vi att vi valde rätt analysmetod då vi har fått fram ett tillfredsställande resultat utifrån 

undersökningens syfte och det vi ämnat att utföra.  

                                       
66 Se vidare kapitel 7, avsnitt 7.2 
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6 Analys 
I följande kapitel kommer vårt resultat att presenteras, alltså de analyser vi utfört av 

sedan tidigare utvalda programavsnitt. Vi behåller fokus genom analysernas gång med 

hjälp av de olika teman som förklarats tidigare i studien. 

6.1 Svenska Hollywoodfruar (Säsong 1, avsnitt 1) 

Realityserien Svenska Hollywoodfruar är en svensk motsvarighet till den amerikanska 

serien The Real Housewives of Orange County, och kretsar kring tre amerikanska 

hemmafruar med svenska rötter och blonda hårsvall. De har all flytt Sverige i ung ålder, 

gift sig rikt och lever sedan länge ett flådigt liv i änglarnas stad, Los Angeles. 

Ett programs titel är ofta inkörsporten till associationsbanan kring programmet, och vad 

gäller titeln Svenska Hollywoodfruar så räcker det med att snegla på namnet för att kunna 

utröna vilka speciella ”yrken”, platser och intressen som berörs i serien. ”Yrket” som 

förutspås är rollen som lyxig hemmafru, platsen är hemmet eller butiken på Rodeo Drive, 

och intressena är allt från heminredning och shopping till manikyr och sol på stranden - i 

mångas ögon typiskt kvinnliga saker. Dessa traditionella könsuppfattningar kring typiskt 

kvinnliga attribut och egenskaper är alltså i det här fallet synliga redan innan man ”öppnat 

boken”. Det programavsnitt som här analyseras, visar sig fortsätta i samma riktning som 

titeln på förhand gav sken av. 

6.1.1 Genus och makt 

I detta avsnitt lägger vi alltså fokus på de genusmönster serierna reproducerar, och vi 

fokuserar även på de maktrelationer mellan kvinnor och män som kan identifieras. Vår 

avsikt är att belysa och utreda dessa utifrån gällande teorier. Vi lyfter fram de situationer, 

omständigheter och tilltal i avsnitten som vi funnit relevanta och talande för vårt specifika 

ämne. Dessa kommer att presenteras och uppmärksammas kursivt, i ren denotativ anda, 

för att sedan analyseras och tolkas konnotativt utifrån aktuellt tema.  

Anna Anka, som i serien presenteras som artisthustru, är sedan ett år tillbaka gift med 

världsartisten Paul Anka med vilken hon har en son. Även en dotter finns, sedan ett 

tidigare äktenskap. De bor i ett stort hus i en så kallad ”gated community” i Lake 

Sherwood, strax väster om Los Angeles. Anna Anka karaktäriseras tidigt i avsnittet som en 

typisk lyxfru med karriären på hyllan till förmån för livet som hemmafru, vilket givetvis 
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verkar väl tillsammans med titeln Svenska Hollywoodfruar. Anka är den fru vars hem och 

liv vi först får bekanta oss med i det här första avsnittet av programserien, vilket visar 

Anka i full gång med att förbereda för sin massage tillsammans med hushållets städerska. 

Hon berättar bland annat hur viktigt det är för henne som ”perfektionist ända ut i 

fingertopparna” med en städerska som gör sitt arbete, och som lämnar huset skinande 

rent och fint. Fingeravtryck på speglar, utspridda parfymflaskor och damm är 

oacceptabelt hos Anna Anka. Skiljandet mellan man och kvinna syns redan i dessa få 

minuter av avsnittet genom isärhållandet av Annas sysslor och Pauls; Anna lade karriären 

som skådespelerska och modell på hyllan till förmån för ett liv som Mrs Anka. Baserat på 

detta första möte med lyxfrun tycks hennes främsta oro vara koncentrerad till dammets 

vara eller icke vara i hemmet. Maken Paul däremot, arbetar fortfarande som artist med allt 

vad det innebär. Ankas besatthet kring det perfekta hemmet skulle kunna ses som ett 

tecken på att hon försöker sysselsätta sig för att gottgöra, och kanske till viss mån glömma, 

det faktum att hon inte längre har en karriär att vårda.  

Nästa Hollywoodfru vi får möta är Maria Montazami, som i serien presenteras som 

hemmafrun med fullt upp med man, fyra barn och hund. Familjen bor i Orange County’s 

Laguna Niguel, nordöst om Los Angeles. Under de första minuterna med Mrs Montazami 

får vi veta att hon anser hemmafru-yrket vara ett heltidsarbete, och att hon lärde sig 

brygga kaffe för ”kanske ett år sedan”. Hon anser sig numera vara expert. Vi får vidare 

följa fru Montazami i förberedelserna för kvarterets månatliga tärningsspel. Skiljandet 

mellan man och kvinna är här, precis som i Anna Ankas exempel, synligt direkt vid 

bekantandet av Hollywoodfrun då hon anser sig heltidsarbeta som hemmafru. Kamran 

Montazami, Marias make sedan 17 år tillbaka, är den som arbetar och försörjer familjen.  

I både Anna Ankas och Maria Montazamis fall märks en klar särställning könen emellan. 

Båda kvinnor är hemmafruar, medan männen arbetar och står för inkomsterna till familjen. 

Detta förstärker självklart dikotomin mellan könen då de hålls vitt åtskilda - kvinnan ska 

stanna hemma med barn, hund, trädgård och kvartersfester medan mannen hänger sig åt 

sitt arbete. Mannen blir därmed den dominerande, då det utan honom inte skulle finnas 

varken trädgårdar eller hundar för kvinnan att ägna sig helhjärtat åt. Könen är alltså 

polariserade, och kvinnan framställs därmed som det svagare könet som inte kan, eller 

tillåts, arbeta och bidra till försörjningen av familjen. I de här fallen kanske inte kvinnan är 

fastkedjad vid just spisen, men å andra sidan kanske vid huset och vid mannen. Det är i 

hemmet hennes ”kontor” är, och det är där hon förväntas spendera sina dagar. Mannen 
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blir, som ovant nämnt, den dominerande i relationen, och kvinnan är enormt bunden och 

beroende av honom. Utan honom hade hon i princip inte haft någonting, då han är den med 

ekonomin och ”tyglarna”. Kvinnans frihet är totalt beroende av mannens påverkan.  

När vi återvänder till Maria Montazami är ‘low carb-räkorna’ upplagda, vinet är på 

kylning och det återstår bara att vänta på gästerna. Under tiden som fru Montazami gör 

sig i ordning, uttrycker hon starkt sitt missnöje för sådana människor som inte väljer att 

klä upp sig när de är bortbjudna på fest. Dyker man upp i joggningbyxor så får man 

kanske skylla sig själv om maken lämnar en, lyder Marias åsikt. Därför klär hon alltid upp 

sig, både till gymmet och till affären. ”Man vill ju inte se någon ful människa som går 

omkring”, resonerar hon. Just denna situation kan man tolka som spår av den kulturella 

uppfattning som finns kring hur en kvinna bör vara - den så kallade idealtypen.  Denna 

idealtyp präglar vårt sätt att vara och vilka egenskaper vi har, vilket man kan utröna i fru 

Montazamis fall. Hon, som många andra, har vuxit upp med uppfattningen att kvinnan utåt 

sett ska vara vacker och smal. Att det är just ‘low-carb-räkor’ Montazami bjuder på 

konnoterar direkt till kvinnans krav på att vara smal, men även önskan om att visa för 

andra att man faktiskt bryr sig om sin kropp och vad man äter. Denna lite nyare 

uppfattning handlar om att utåt sätt visa sig hälsosam genom dieter, träning, och 

ekologiska produkter - något som idag förvisso inte bara behöver relateras till kvinnor, 

utan även vissa grupper av män.  

Familjen har tagit fot i Atlantic City, när vi återvänder till Anna Ankas glamourösa liv. 

Anna har precis svidat om till en dyr kreation av Azzedine Alaïa, och är nu på väg ner till 

‘the meet and greet’ med maken Paul. Hon är nu redo att göra sin plikt som Mrs. Anka, 

berättas det. Anna hånar många av de 200 VIP-gästerna, och beskriver dem som 

”bonnlurkar”. Att beskriva det som att Anna nu ”gör sin plikt som Mrs. Anka” pekar 

återigen på den starka dikotomin mellan man och kvinna där kvinnans arbete är att finnas 

till för mannen, i vad han nu skulle behöva.  

Även i nästa möte med Anna Anka berättas det att hon tänker på sin roll som fru Anka som 

ett arbete, och i yrkesbeskrivningen ingår det att vara smal och vältränad för att se bra ut 

när man blir intervjuad och fotograferad. Det är därför Anna tränar även när hon och 

familjen är ute och reser. Hon berättar vidare att livet som Pauls maka innebär att hon 

ska tillfredsställa honom, och vara tillgänglig för honom när han kräver det. Det är ”ett 

tufft jävla liv” som hon uttrycker det. Hon måste alltid resa med honom då hon inte får 

stanna hemma, och hon måste alltid sitta i publiken på alla hans konserter. Hon ska vara 
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Mrs. Anka helt enkelt, den andra delen utav Paul som hon förklarar det. Hon berättar att 

det är Paul som har bestämt att hon ska följa med honom överallt för att de ska slippa 

frestelsen som annars kan uppstå, vilket hände i Pauls tidigare förhållande. Anna 

erkänner dock att hon ibland önskar att hon hade möjligheten att stanna hemma, men att 

hon accepterar situationen som den är. Hennes blick faller ner mot golvet när hon 

avslutar meningen. Dessa omständigheter kunde inte ha visat på ett större maktförhållande 

- Paul är den framgångsrike artisten och Anna är de facto enbart hans hustru. Hon 

beskriver själv äktenskapet som hennes arbete, och att hennes liv går ut på att finnas till för 

sin make. Hon har själv analyserat sitt förhållande i sömmarna, och är till freds med 

situationen. Det är stundtals svårt att tolka hur hon egentligen känner för detta, men 

blicken som slås ner i slutet av detta möte med Mrs. Anka säger sitt.  

6.1.2 Brott mot konventioner 

Under denna rubrik fokuserar vi på att identifiera och analysera de motbilder till 

etablerade stereotyper och konventioner som återfinns i våra valda programavsnitt. Vår 

avsikt är även här att belysa och utreda utifrån gällande teorier, och vi lyfter således fram 

de situationer, omständigheter och tilltal vi funnit relevanta och talande för detta tema.  

Det är först under denna rubrik som vi får bekanta oss med den tredje Hollywoodfrun, 

Agnes-Nicole Winter, som i serien presenteras som skådespelare och producent. Hon bor i 

Beverly Hills med sina två söner, driver ett eget filmbolag och arbetar just nu med att sälja 

komedin ”The Gold & the Beautiful” - en film som hon själv både producerar och spelar 

huvudrollen i. Inför vårt första möte med denna Hollywoodfru tar vi oss till LAX Los 

Angeles Firing Range, dit Winter har begett sig med sina två söner. Hon berättar hur hon 

för två och ett halvt år sedan blev rånad, vilket har påverkat henne väldigt mycket. Hon 

beslöt sig därför för att lära sig att skjuta på en så kallad ‘firing range’, dit hon nu går en 

gång varannan månad ungefär. Genusaspekter kan här direkt tolkas in i rånet, då Winter 

var för svag och inte kunde försvara sig - vilket är typiska genusattribut hos en kvinna. Att 

Agnes-Nicole däremot bestämmer sig för att ta lärdom från detta och lära sig skjuta, är ett 

brott mot den konvention som ser kvinnor som passiva och svaga. Hela bilden av en 

kvinna med en pistol i handen är ett stort konventionsbrott, då pistoler ofta förknippas med 

något ”manligt”. Ett exempel är polisyrket, som fortfarande idag till stor del domineras av 

män. Att Winter är en konventionsbrytande kvinna märker vi redan i presentationen av 

henne som affärskvinna med eget produktionsbolag och skådespelarkarriär - en stark 
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motbild mot stereotypen att det är mannen som ska arbeta och inte kvinnan. Kvinnor ska 

bli omhändertagna, inte omhänderta.  

Efter några korta besök hos våra andra Hollywoodfruar är vi nu tillbaka hos Agnes-Nicole 

Winter, och återigen under detta tema. Hon har nu, med hörselskydden på, börjat skjuta. 

Hennes skjutinstruktör står bredvid och ger henne instruktioner och riktlinjer, något 

Winter inte uppskattar. Hon säger till honom otaliga gånger att vara tyst för att han stör 

henne. Även detta skulle kunna tolkas som ett konventionsbrott, då stereotypen av kvinnan 

annars är tyst utan att göra så mycket väsen av sig. ”You speak when you’re spoken to”, 

ungefär. Hon bevisar även efteråt hur mycket bättre det gick för henne efter att 

skjutinstruktören tystnat bredvid henne. Den konventionsbrytande bilden av en kvinna 

med en pistol är här fullt märkbar, då vi ser Winter i kort jeanskjol och höga lila klackar. 

Hon verkar på något sätt leka med denna motbild, då hon kanske inte klär sig speciellt 

passande för situationen. När de sista skotten har avfyrats har den nyskilda Winter en 

överraskning till sina två söner - hon berättar att hon ska gå till en ‘dating agency’. 

Tillbakablickar visar hur assistenten Scott har anlitat ’millionaire matchmaker agency’ 

”The Millionaire’s Club”. Hennes söner protesterar lite, och Winter erkänner att hon 

också tycker att det känns lite konstigt men att hon ska ge det en chans i alla fall. Även här 

bryter Winter mot konventionen, i detta fall konventionen som pekar mot att kvinnan ska 

bli uppvaktad, inte ta saken i egna händer. Att anlita en sådan här agentur visar att Winter 

är en kvinna som vågar bjuda på sig själv och ta till olika medel för att få det hon vill, 

samtidigt som det visar en sida som kan uppfattas som något desperat då hon faktiskt tar 

hjälp för att hitta en man. Båda dessa sidor bryter dock mot samma konvention - den 

passiva kvinnan som ska bli uppvaktad och omhändertagen.  

Även vårt nästa besök hos Agnes-Nicole Winter faller under detta tema. Hon har nu 

hamnat hos dating-agenturen, där hon är i full färd med att förklara vilka egenskaper som 

är viktiga för henne hos en framtida man. Hon nämner att han måste vara framgångsrik 

och rolig, och betonar starkt att han måste förstå och acceptera att hon som affärskvinna 

har ett hektiskt liv med många affärsresor. På den punkten bryter Agnes-Nicole återigen 

mot konventionen. Den stereotypiska hemmafrun ska vara sin man till lags med allt vad 

det innebär, inte tvärtom. Här antyder dock Winter att om hon ska kunna gifta sig igen, så 

måste denna man även vara henne och hennes schema till lags. En kompromiss, så att 

säga.  
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Majoriteten av konnotationerna utifrån Anna Ankas handlingar och åsikter placeras 

onekligen under temat ”genus och makt”, men vi finner ett par tendenser hos hemmafrun 

som vi konnoterar till brott mot konventioner. Fru Anka uttrycker sig, som ovan nämnt, att 

hennes arbete är att vara hemmafru och ”perfektionist ända ut i fingertopparna”. En 

hemmafrus arbete är enligt traditionen att ta hand om hemmet och barnen, men för detta 

tar hon hjälp av en städerska och en barnflicka. Den hjälp hon får resulterar i att hon får 

mer tid till att träna och laga hälsokost för att, som hon uttrycker det, ”vara sund, smal och 

vacker för sin man”. Att hon i serien inte visas där hon spenderar kvalitetstid med barnen 

bryter mot konventionen att kvinnans, som hemmafru, arbete är att ta hand om barnen 

under heltid. Lyxfrun verkar hellre spendera sin tid på träning och hälsa.  

En ytterligare motbild vi finner när vi följer Anna Ankas liv är under en scen där hon 

förbereder inför resan till Atlantic City. Anna packar och förbereder inför resan till 

Atlantic City, där maken har en konsert, medan barnen sitter vid frukostbordet med sin 

barnflicka. När Anna går fram till bordet visar det sig att sonen inte vill äta sin frukost, 

vilket inte är ett alternativ enligt den bestämda mamman. Hon säger till barnflickan ”sitt 

här med honom tills han äter sin mat, han får inte lämna bordet förrän han är klar” hon 

går sedan bort till andra delen av köket och säger ”för han bestämmer inte i mitt 

hushåll?”. När hon efter detta går därifrån ser vi Paul gestikulera genom att spärra upp 

ögonen för att se skämtsamt rädd ut och sedan vicka med halsen. Pauls skämtsamma gest 

kan konnoteras som ett uttryck för att ’nu är det dags att vara tyst, Anna bestämmer och då 

gör man som hon säger’. Här finner vi alltså en motbild till den tidigare tydliga dikotomin 

mellan mannen och kvinnan i detta förhållande. Anna påvisar ett ”chefsaktigt” beteende 

genom att det är hon som bestämmer, och Paul verkar uppenbarligen inte ha något emot att 

Anna bestämmer i deras gemensamma hem. ”Chefsaktiga” och ”dominerande” beteenden 

anses vara mer naturligt hos det manliga könet, och detta strider i sin tur även emot den 

stereotypiska kvinnan som anses underlägsen mannen. Hon skall enligt hierarkin inte 

uttrycka sina åsikter alltför starkt då mannens åsikter är de normerande, och framförallt då 

inte på det sätt Anna gör under denna scen.  
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6.2 The Real Housewives of Orange County (Säsong 5, avsnitt 1) 

The Real Housewives of Orange County är en amerikansk realityserie där vi får följa sex 

kvinnors liv i lyxiga Orange County i Los Angeles, USA. Serien kom att vara grund till ett 

flertal liknande serier där man får följa kvinnors lyxliv runtom i USA, och även Sverige. 

Interpretationerna av titeln The Real Housewives of Orange County är att programserien 

handlar om solklara hemmafruar i det lyxiga området Orange County i Los Angeles, USA. 

Att producenterna valt att belysa hemmafruarna som ”real – riktiga” i seriens titel upplyser 

mottagaren om att det är en realityserie där vi får följa riktiga människor, och inte fiktiva 

karaktärer som ageras av skådespelare. Dessa tolkningar stämmer dock inte riktigt överens 

med det som presenteras i serien. Endast en av de totalt sex medverkanden i serien 

uppfyller den typiska definitionen av vad en hemmafrus sysselsättning innebär – ta hand 

om hemmet och barnen medan hon försörjs av sin make. De övriga fem kvinnorna är 

självförsörjande eller bistår med en egen del av familjens ekonomi. Titeln är alltså 

uppenbarligen missledande, vilket leder till en djupare analys och tolkning av ordet real. 

Istället skulle adjektivet kunna tolkas som en beskrivning av de riktiga hemmafruarna i 

proportion till det nutida samhället – en kvinna vars uppgifter är att bära det övergripande 

ansvaret att fostra sina barn och ta hand om hemmet, samtidigt som hon har en egen 

karriär. 

6.2.1 Genus och makt 

Den första O.C.-frun vi får bekanta oss med under detta tema är Vicki Gunvalson, som 

tillsammans med sin man Donn bor i Coto de Caza, en ‘gated community’ i Orange 

County, Los Angeles. I denna första scen får vi se Vicki i baksätet på en bil med sina två 

barn i framsätet, Briana kör och Michael sitter bredvid. De är på väg till Pacific Coast 

Skydive, för fallskärmshoppning. Scenen växlar mellan bilen, till att vi får lyssna på Vicki 

när hon berättar om alla sina mål i livet. Hon fokuserar här på att förklara för oss hur 

viktigt det är att hennes barn är välutbildade och har slussats ut i verkligheten med arbete 

och allt vad det innebär. Hon berättar att det var hennes huvudsakliga mål tidigare i livet, 

att få sina barn väl uppfostrade och utbildade. Här ser vi tydligt att Vickis första 

prioritering alltid har varit att fostra sina barn. Hon sätter sina barn före sig själv, vilket för 

många är naturligt. Dock finns stereotypen om hemmafrun där, hennes familj blir hennes 

karriär tills de vuxit upp och blivit självständiga - först då byter Vicki karriär och startar 

sitt eget företag. Detta ses ju som typiskt kvinnligt, då det sällan är mannen som stannar 
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hemma med barnen under hela deras uppväxt. Scenen avslutas med att Vicki säger ”Jag är 

47 år, och nu är det min tur. Jag reser mycket, arbetar mycket och försöker hålla min 

familj stark”. Detta uttalande påvisar en än mer klar bild av att Vicki anammat rollen som 

enbart mamma de senaste decennierna, och att hon först nu kom att fokusera på sig själv. 

Att hon säger att hon vill hålla sin familj stark tyder dock på att hon fortfarande ser det 

som sin plikt att hålla ihop familjen. Detta visar på ytterligare genusaspekter, då det 

traditionellt sett har varit just kvinnans roll att hålla ihop familjen med hushållssysslor, 

barnfostrande och kärlek. När Vicki och hennes barn är på plats för fallskärmshoppandet, 

börjar Vicki bli väldigt nervös och orolig. Hon skriker, och är bekymrad över hur hennes 

hår kommer att se ut. Detta stämmer väl överens med den kvinnliga stereotypen av 

kvinnan som i farliga sammanhang ska vara rädd och orolig, hon ska alltså inte vara 

våghalsig och äventyrlig.  

Nästa fru vi får introducerad för oss är Jeana Keough. I denna scen ser vi hur Jeana får 

skäll av sin yngste son Colton, efter att ha förstört kopplingen på hans bil. Han menar på 

att hon inte fick låna den, och att hon bara gör tvärt emot vad han säger och aldrig 

lyssnar på honom. Detta konnoterar direkt till den vitt utbredda stereotypen och 

uppfattningen om att kvinnor inte kan köra bil, i alla fall inte på långa vägar så bra som en 

man kan. Vidare, så finns här även uppfattningen om att kvinnor gör tvärt emot vad man 

säger till dem. En uppfattning som även den är vida bredd bland det manliga släktet. 

Längre in i scenen ber Jeana sin son om hjälp vad gäller att sluta spendera så mycket 

pengar på shopping. Colton svarar då med att förklara att vad han än säger, så kommer 

hon ändå att shoppa så fort hon får in lönen på kontot - precis som tidigare månader. Här 

ser vi tydliga tecken på den stereotypa uppfattning som finns av att kvinnor inte är 

speciellt ekonomiska, utan bara slösar alla sina pengar på kläder, smink och skor.  

Tamra Barney är vår nästa bekantskap. Hon är gift med Simon Barney som hon har fyra 

barn tillsammans med. Hon har tidigare varit hemmafru på heltid men har nu börjat arbeta 

deltid som fastighetsmäklare för att förbättra ekonomin i hushållet. Hon är även i full gång 

med att lansera sitt eget sminkmärke. När Tamra introduceras i avsnittet, är hon i gång 

med att genomföra ett röda mattan-event för sin dotter och hennes teatergrupp. Tamra och 

de andra föräldrarna agerar reportrar och paparazzi som intervjuar och fotograferar 

flickorna när de kliver ur limousinen och visar upp sina galaklänningar. Tamra och en av 

hennes vänner, Ricky, funderar på vad de ska kalla sig som reportrar för eventet. Ricky 

skämtar om att de ska kalla sig för ”Teabag and Mo” där ”teabag” är ett uttryck för en 
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sexuell handling, vilket gör att de brister ut i skratt. När Tamras man Simon hör detta blir 

han genast upprörd. Man ser honom gå med bestämda steg fram till sin fru och han 

tilltalar henne på ett mycket bestämt och allvarsamt sätt när han säger ”Inget sådant, 

okej?”. I nästkommande klipp med Simon säger han ”Jag var inte glad över skämtet, jag 

tycker det var opassande”, och sedan ser man honom säga åt sin fru att ”visa lite klass”. 

För att dra ett streck över situationen går Tamra senare fram till sin man, kramar honom, 

och ber han lugna ner sig. Simon verkar då bli sur och säger åt henne att inte be honom 

lugna ner sig. Festen urartar sig i köket när Tamra och Simon börjar tjafsa med varandra 

öppet inför vissa av deras gäster. Detta återspeglar tydligt en gammaldags syn på kvinnor 

och kvinnors språkfrihet. Trots att Ricky var den person som till en början uttryckte sig 

opassande i början av eventet, var det Tamra som fick skäll av Simon. Detta kan delvis 

bero på att Tamra är hans fru, men det kan även tolkas som att kvinnan inte har samma 

språkfrihet som männen. Det blir av omgivningen mer accepterat att en man uttrycker sig 

om sexuella handlingar offentligt, eller är oaktsam i sitt ordval. En kvinna ska vara fin, och 

inte ”ta sådana ord i sin mun”. Simons kommentarer och kroppsspråk kan tolkas som att 

han har ett stort kontrollbehov och anser att hans fru skall agera ”propert”, vara honom till 

lags, och inte tala på ett sådant opassande sätt. Kvinnliga stereotyper och en hierarki 

mellan mannen och kvinnan syns alltså här tydligt.  

I nästkommande scen är Tamra och Lynne på väg in för att träna på Renaissance Club 

Sport. Efter träningspasset sätter de sig ner och pratar, och Lynne berättar att hon bokat 

tid hos en plastikkirurg för att rätta till den, enligt henne, slappa huden under käke och 

haka. Tamra tycker att Lynne är för hård mot sig själv, men hon är ändå förstående. Här 

kan vi tydligt se att Lynne strävar efter de kvinnliga skönhets- och kroppsideal som finns. 

Genom att träna mycket håller hon sig sund och smal, och genom att operera sig bevarar 

hon sin skönhet trots att åldern börjar sätta spår i hennes utseende. Tamras förståelse för 

Lynnes missnöjdhet med sitt utseende kan tolkas som att även hon är mycket mån om det, 

enligt idealen, rätta utseendet. 

Nästa gång vi träffar paret Barney är det i en situation återigen tillhörande detta tema. I 

dessa scener får vi se Tamra göra sig i ordning inför Lynnes privata visning av hennes 

smycken, i form av en mindre tillställning för enbart fruarna i serien. Hon har på sig en 

svart urringad klänning som slutar strax ovanför knäna. Hennes hår är stylat i glamour-

ösa Hollywoodlockar och till skor har hon valt ett par höga, ormskinnsmönstrade klackar. 

Simon kommer in i badrummet och hon frågar honom ”Är detta för mycket?” och menar 
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då sin outfit i helhet. Han svarar i stil med att ”klyftan ser bra ut”. När hon till svar på 

detta knäpper ett par knappar på klänningen över bysten hinner hon inte muntligt svara 

Simon innan han säger ”Det är inte något dåligt, vanligtvis brukar du ju visa allt”. Tamra 

säger emot, och att hon ska knäppa några knappar för att försöka vara mer konservativ. 

Hon får ett tack till svar. Återigen får man höra kommentarer från Simon att hon ska bete 

sig ”fint” och ”bra”. Han frågar henne även när hon kommer att komma hem under 

kvällen. Att Simon har problem med att Tamra ibland klär sig på ett visst sätt, tyder på 

uppfattningen om att en gift kvinna inte ska klä sig utmanande för att fresta andra män. 

Simon beter sig väldigt kontrollerande och när han tackade Tamra för att hon valde att 

dölja sina bröst, kan det tolkas som ett sätt för honom att visa att han har makten. Det är 

hans fru, och ingen annan än han ska få se för mycket av hennes hud. Genom att tacka får 

han det även att låta som om hon gjort något för hans skull och egentligen inte för sin 

egen, som hon sa. Simons nedlåtande ton mot sin fru är ett tecken på ett kontrollbehov där 

han, precis som tidigare, försöker styra sin frus beteende. Genom att kunna kontrollera 

Tamra på det här viset hamnar han överst, allt i enlighet med den traditionella hierarkin.  

Vår sjätte fru, Alexis Bellino, är gift med Jim Bellino som hon har tre små barn 

tillsammans med. Alexis är den enda av fruarna vars enda sysselsättning är att vara 

hemmafru. Hon tar hand om barnen och hushållet medan hennes man arbetar och försörjer 

dem. Alexis har i detta avsnitt ännu inte börjat medverka i serien, utan figurerar först i 

nästkommande avsnitt. I slutet av detta avsnitt presenterar hon dock sig själv och berättar 

hur mycket hon ser fram emot att bli en av Orange County-fruarna. Hon visas när hon 

sitter på en nagelsalong och får sin manikyr, och vi får veta att hennes mål är att bli den 

bästa mamman och frun hon har möjlighet att vara. Alexis liv återspeglas ur ett perspektiv 

där hon är mån om sitt utseende genom att träna och hålla sina naglar fina. Redan här 

tolkas hennes liv som stereotyperat, att kvinnan skall vara mån om sitt utseende och ta 

hand om sig själv samtidigt som hon uppfostrar sina barn och är till lags med sin mans 

önskningar. Att hennes mål med livet är att vara den bästa mamman och frun bevisar att 

hon valt att göra detta till sin karriär, och här ser vi en tydlig fördelning mellan den 

stereotypiska fördelningen av ansvar i ett familjehem. 

Genom hela detta avsnitts gång belyses den tid som alla de sex kvinnorna spenderar på sitt 

utseende. Vi möter dem på gymmet, i badrummet där de sminkar sig och i garderoben där 

de klär sig. Kvinnorna går att placera i de stereotyper och ideal för hur kvinnor bör se ut, 

och hur de bör agera. I en scen av avsnittet får vi höra en kommentar från Tamra när hon 
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provar baddräkter:”Vill man se bra ut får men betala för det, priset är att inte äta”. Detta 

är ett typiskt exempel på idealet om att kvinnor bör vara smala och måna om sitt utseende - 

något som alla O.C.-fruar påvisar väl under avsnittets gång. Ytterligare en genusaspekt 

som präglar serien är det ständiga skvallret och ”skitsnacket” sinsemellan deltagarna. Det 

visas ständigt hur de, oftast två och två, sitter och pratar negativt om någon av de andra 

fruarna. Hela sista delen av avsnittet baseras på detta negativa prat, då de under Lynnes 

middag öppet börjar bråka och nedvärdera varandra. Detta skvallrande kan tolkas som 

något typiskt kvinnligt, då uppfattningen är sådan att det oftast endast är kvinnor som på 

det här sättet pratar bakom ryggen på varandra. 

6.2.2 Brott mot konventioner 

Under detta tema börjar vi med att återkoppla till de första scenerna av avsnittet, där Vicki 

tillsammans med sina barn ska fallskärmshoppa. Precis som konnoterat under föregående 

tema, så beter sig Vicki precis som väntat av en kvinna. Hon är nervös, rädd och skriker. 

Hon är också bekymrad över hur hennes hår kommer att se ut under fallet, vilket antyder 

till den ytlighet som kommer med att värna om den kvinnliga idealtypen. Dock, så kan 

detta även tolkas som ett brott mot konventionen att kvinnor traditionellt sett ska vara 

passiva, blyga och pryda. De ska därmed inte hoppa fallskärm i högklackat tillsammans 

med sina barn. Att ge sig ut på sådana här äventyr, brukar stereotypiskt sett vara mannens 

förmån.  

För att återkoppla till ytterligare en ovan beskriven scen, ser vi hur Tamra bryter mot 

konventionen när hon och Simon öppet börjar tjafsa med varandra i köket framför sina 

gäster. Tamra bryter mot konventionen av den klassiska hemmafrun som alltid skall vara 

sin man till lags och göra som han säger, samt tillfredsställa hans behov. Konventionen 

bryts då Tamra inte tar åt sig av det Simon säger utan står fast för sina åsikter om hans 

beteenden. Hon säger emot, och visar tydligt att hon tycker att han beter sig oberättigat. 

Tamra visar att hon inte bryr sig om vad omgivningen eller hennes man tycker om detta. 

När vi får träffa den nyligen blivna änkan Gretchen för första gången, är hon i färd med att 

packa ihop garaget. Hon uttrycker sitt missnöje med att vara en ”packrat”. Denna korta 

scen visar direkt ett brott mot konventionen som menar att hushållssysslor, som då till 

exempel packa, är på kvinnans att-göra-lista. Gretchen pratar vidare om hur hon börjat 

dejta Slade, en vän sedan många år tillbaka, och att många av hennes vänner haft åsikter 

om detta då Gretchens man nyligen gick bort. Även detta kan ses som ett brott mot 
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konventionen. Den traditionsenliga bilden av kvinnan menar på att det är fult och 

orespektabelt av henne att så snabbt inpå börja träffa andra män. Samtidigt så är det inte 

heller acceptabelt stereotypiskt sett av kvinnan att leva ensam, och försörja sig själv.  

Som vi i analysens början påvisade är titeln för programmet missledande. Detta då 

kvinnorna inte representerar de stereotypiska hemmafruarna. Majoriteten av de 

medverkande i serien arbetar, varav två av dem - Lynne och Vicki, driver egna 

framgångsrika företag. Yrkesinriktningen i sig är inte mansdominerad men dessvärre är 

just karriärsdrivenheten detta då kvinnorna fördomsfullt förväntas lägga sitt största arbete i 

hem och familj. Detta brott mot konventionen visar sig i ett möte med Lynne. I den 

aktuella scenen berättas det hur hon var tvungen att skaffa sig en PR-agent, för att hjälpa 

henne med sin nya karriär inom smyckesbranschen. Hon berättar hur hon tidigare bara 

sålde i små butiker, men att hon nu har ett samarbete med Fred Segal och förhoppningsvis 

snart även Bloomingdales. Hon berättar entusiastiskt hur upptagen hon numera är med 

det här projektet. 

Vad gäller Vicki, förutom hennes ovan nämnda karriärsdrivenhet, kan vi se ytterligare 

tendenser till brott mot konventioner. I en scen ser vi hennes make, Donn, städa i 

trädgården efter ett evenemang de hade. Han ropar efter Vicki och ber henne komma för 

att hjälpa till, och hon svarar att hon måste iväg och fixa till sina naglar. Hon hjälper 

dock till en liten stund innan hon måste åka, men klagar hela tiden på hur äckligt det är 

och att hon absolut inte är klädd för denna sortens arbete. Hon kommenterar till slut med 

att hon tycker att Donn ska göra det, då arbetet känns manligt. Som vi tidigare nämnt är 

en av de mest frekventa stereotyperna att kvinnan bär ett stort ansvar för städning, både i 

hemmet och på arbetsplatsen. I denna situation är det uppenbart mannen i familjen som 

känner det största ansvaret vad gäller städning och ordning. Att Vicki gått flera dagar utan 

att uppmärksamma stöket förstärker ytterligare konnotationen att städning och 

hushållsarbete inte är något för henne.  
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6.3 Ladies på Östermalm 

Realityserien Ladies på Östermalm är en svensk serie som kretsar kring tre facinerande 

och starka kvinnor boende i den välbärgade stadsdelen Östermalm i Stockholm.  

Titeln Ladies på Östermalm ger direkt tittaren en inblick i vad som komma skall. Namnet 

förutspår givetvis att det handlar om ‘ladies’ boende på Östermalm i Stockholm, och man 

får känslan av att det är välbärgade kvinnor man kommer att få möta. En ‘lady’ tolkas som 

en fin person med goda anor, och stadsdelen Östermalm tar fram associationer som 

rikedom, lyxvarumärken, champagne och Stureplan. Vi kom att erfara tidigt under 

avsnittets gång att programtiteln stämmer mycket bra överens med innehållet i serien. 

6.3.1 Genus och makt 

Den första ladyn vi får möta är Gaby Harriet Borglund, som bor tillsammans med sin 

väninna Margareta ”Maggie” Åberg som hon även driver butiken LOOK tillsammans med. 

Hon beskrivs som en trendsättare redan som barn, och redan då var frisyren hennes 

signum. Butiken LOOK startade hon 1968 och gav därmed lyxmärken som Armani, Pucci 

och Gucci en arena i Sverige.  I detta första möte med Gaby får vi följa med under den 

dagliga promenaden till butiken på Sturegatan nära Östermalmstorg. Hon inspekterar 

skyltfönstret, berömmer hur fint det ser ut, och börjar sedan plocka upp skräp som finns 

omkring butiken. ”Det måste vara fint” säger hon medan hon går iväg för att slänga 

skräpet i närmaste soptunna. En mer utbredd stereotyp än en städande kvinna kan man 

knappt hitta, även om man letar. Åtskillnaden och maktrelationen mellan kvinnor och män 

är fortfarande stora i dessa sammanhang, då kvinnan fortfarande förväntas vara den i 

familjen som ser till att hushållet ser fint och rent ut. Att Gaby självmant städar upp efter 

andra människors nedskräpande kan tolkas som att hon ser det som sin uppgift att se till att 

det är städat kring butiken. Det kolliderar dock med den stereotypa uppfattningen av rika 

kvinnor som vägrar ta i smuts med sina välmanikyrerade fingrar. Även hela det faktum att 

Gaby Borglund äger en klädbutik konnoterar till stereotyper av sorten att kvinnor ‘ska’ bry 

sig om sitt utseende. Kvinnor ska ha fina kläder på sig, och gärna även av hög kvalitet. 

Nästa Östermalmslady vi får möta är Grete Qviberg, som på 60-talet var en framgångsrik 

modell och mannekäng. Hon lade dock karriären på hyllan när hon gifte in sig i societeten 

med en av kungens bästa vänner, Anders ”Aje” Philipson. Dem fick tre barn tillsammans, 

som nu tillhör Stockholms innekrets. Nu lever hon dock livet med affärsmannen Kent, och 

dem lever tillsammans i en vackert inredd våning på Birger Jarlsgatan på Östermalm. 
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Grete kliver precis in genom dörrarna på frisörsalongen Electa på Nybrogatan nära 

Nybroplan på Östermalm. Hon berättar att hon går dit en gång i veckan för att få håret 

tvättat, då hon inte orkar tvätta det själv. Hon fortsätter dock med att förklara att hon inte 

är så intresserad av sitt utseende som många kanske tror. Hon uttrycker även sin oro för 

utväxten som börjat synas i håret. Just den här situationen passar samman utmärkt med de 

associationer man får av programtiteln, Ladies på Östermalm. Grete är, helt enkelt, så 

välbärgad att hon går på frisörsalong för att få håret tvättat. Vid det här första mötet är hon 

stereotypen av Östermalmssnobben personifierad. Hon införlivar även starkt idealtypen av 

kvinnan som bryr sig om hur hon ser ut, trots att hon själv hävdar att hon inte gör det. 

Även det faktum att Gretes karriär fick ett abrupt slut när hon gifte sig, tolkas som 

stereotypen av en kvinna som ‘ska’ bli försörjd, och inte tvärtom.  

Vår tredje och sista Östermalmslady är norskan Tone Oppenstam, som bor i en stor 

paradvåning på Östermalms mest välbärgade adress - Strandvägen. Härifrån sköter hon 

även sitt egna fastighetsbolag Q-Apartment, och hon karaktäriseras tidigt i programmet 

som en businesskvinna ända ut i fingertopparna. Det berättas vidare att hon  i ung ålder 

blev VD för Telenor i Norge, och med det även deras yngsta VD någonsin. Under vårt 

första möte med Tone är hon klädd i trendriktiga kläder och högklackade skor, och på väg 

in i det luxuösa varumärket Karen Millen’s butik på Biblioteksgatan i Stockholm. Med sig 

har hon en av sina två döttrar, och de tittar tillsammans på kläder. Precis som i fallen hos 

våra två tidigare damer, konnoterar detta starkt till den kvinnliga idealtypen som bör ‘bry 

sig om hur hon ser ut, och hur hon klär sig’. Även den något osunda stereotypen av 

kvinnlig kroppsfixering spelar här in, då kvinnor allt som oftast känner press på sig att leva 

upp till såväl den vackra stereotypen som den smala.  

När vi återvänder till Pucci-tokiga Gaby Borglund, är hon i full färd med att sälja sina 

inköpta kreationer till en kund i butiken. För att vara trevlig bjuder Gaby kunden på en 

kopp te medan de tillsammans väljer ut kläder för henne att prova. Notan landade till slut 

på blyga 13 000 kr. Att Gaby väljer att bjuda sina kunder på te, visar på en uppskattning 

och omsorg som är typiskt för den ideala kvinnan. Kvinnor ‘ska’ passa upp, och vara 

uppmärksamma och lyhörda. Så även män, men i helt andra situationer och förhållanden.  

När vi befinner oss hos Grete, berättar hon om sin tid som fotomodell. Hon berättar hur 

hon som ung var tvungen att sluta mitt i karriären då hon träffade och gifte sig med sin 

första man, som hon beskriver som oerhört konventionell då han ville att hon skulle vara 

hemmafru.  Han tyckte inte att hon skulle arbeta, för det var inte fint nog. Hon skulle helt 
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enkelt vara hemma med barnen. Hon tycker så här i efterhand att det inte var riktigt klokt 

att sluta arbeta redan vid 23 års ålder. ”Det är ju bustråkigt att bara vara hemmafru”, 

som hon uttrycker det. Just den här situationen är svår att placera under ett och samma 

tema, då den både konnoterar till genus och maktförhållandet mellan kvinnor och män, 

men även till brott mot konventioner. Grete gjorde ju å ena sidan som hennes man ville, 

hon slutade arbeta till förmån för hemmet och barnen. Men hon har nu, å andra sidan, 

åsikterna och värderingarna på ett annat ställe och tycker givetvis inte att man ska sluta 

arbeta redan som 23-åring.  

Trots att Tone är mitt uppe i en pågående skilsmässa, tänker hon flyga till Miami för att 

förlova sig med nye pojkvännen Niclas. Under packandet av resväskorna berättar Tone att 

hon tycker det är väldigt viktigt med sexiga underkläder på en förlovningsresa. Precis som 

tidigare under programavsnittet, visar Tone här att hon gärna införlivar stereotypen av 

idealkvinnan som är vackert klädd med en fin kropp att visa upp under förlovningsresan. 

Ur en mer ”sexuell” synvinkel, så har det blivit något av kvinnans roll att först och främst 

tänka på mannen, tillfredsställa mannen och ge honom njutning. Maktrelationen mellan 

kvinnor och män inom sexualitet är enormt märkbar, men inget som kommer att analyseras 

närmare i den här studien. 

Grete är fortfarande kvar i sin stora klädkammare när vi återser henne. Hon provar en 

gammal kofta som hon inte använt på många år, och beklagar sig därmed över att hennes 

byst har växt på äldre på dagar. ”Det kanske killar tycker är läckert, men jag vet inte om 

jag tycker det”, säger hon. Hon anser att det ”faktiskt är ganska B med stora bröst, det är 

inte inne nu”. Hon lägger samtidigt upp dagens middag - en halv avokado och ett 

kycklinglår på en tallrik tillsammans med ett glas vatten. Efteråt säger hon att hon inte 

direkt blev speciellt mätt, men att ”man får väl stå ut med det här”. Även Grete påvisar 

här att hon följer stereotyper kring hur en vacker kvinna ska se ut - hon äter så lite till 

middag att hon inte ens blir mätt, men ska man gå ner i vikt så står hon ut med det.  

Under vårt nästa möte med Grete så diskuterar hon skönhetsoperationer, och kommer 

fram till att hon finner det helt acceptabelt så länge det är gjort på rätt sätt. Hon har själv 

nämligen väninnor som ser ut att vara närmare 80 år, på grund av hemska 

plastikoperationer. Likaså här cirkulerar mötet med Grete runt utseendet, och hon börjar 

faktiskt kännas lite ytlig - trots att hon bestämt påpekat ett antal gånger under avsnittets 

gång att hon absolut inte är det. Även här står ju då den vackra idealkvinnan i fokus.  
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6.3.2 Brott mot konventioner 

Redan i inledningen av programmet kan man ana brott mot olika konventioner, då alla tre 

kvinnorna beskrivs som ”målinriktade, framgångsrika och karriärsdrivna” - tre egenskaper 

som stereotypiskt sett oftast faller under den manliga kategorin.  

Vår norska Östermalmslady Tone, bryter redan under sin beskrivning mot en rad 

konventioner. Hon karaktäriseras som en businesskvinna, med eget bolag och en 

framgångsrik karriär på höga poster - vilket tyvärr konnoterar till mer manliga stereotyper 

än kvinnliga. Tone berättar under vårt första möte med henne, att hon för tillfället ligger i 

skilsmässa med sin före detta man. Samme man bor i samma hus som Tone, närmare 

bestämt i lägenheten direkt över hennes. Hon berättar att dem, även under äktenskapet, 

bodde på två separata våningar då deras inredningsstilar kolliderade alldeles för mycket. 

Hon ansåg det vara ett utmärkt arrangemang för två äkta makar. Den här bilden av Tone 

skär sig totalt mot den traditionella bilden av kvinnan som beroende av sin mans inkomst 

och försörjning. Man får givetvis uppfattningen av att Tone är en självgående kvinna, med 

stabil och bra ekonomi, som faktiskt inte behöver en man för att underhålla sitt boende och 

sin livsstil.  

Grete befinner sig i hennes och pojkvännens Kent gemensamma lägenhet när vi får träffa 

henne igen. I sovrummet visar hon två nallar som sitter på dubbelsängen. Den ljusa 

förklarar hon som Grete, och den lite mörkare som Kent. Hon ler och säger att ”det är 

faktiskt min mans påhitt det här med nallarna, och inte mitt som många kanske tror”. 

Detta strider ju mot uppfattningen att det är kvinnan som är den lite ‘gulligare’ och 

‘barnsligare’ i förhållandet, och inte mannen. Men i det här förhållandet, och i det här 

specifika fallet, så är det Grete som står för den manliga fördomen och inte den kvinnliga. 

Hon säger ju faktiskt själv att hennes pojkvän är ”en man men som vågar ta fram den 

kvinnliga sidan”.  

När Tone dyker upp i programmet igen, får vi veta att hon och pojkvännen Niclas båda 

gillar snabba bilar och dyra båtar. Att gilla snabba bilar och dyra båtar är ju inte direkt 

något som passar in på kvinnostereotypen, utan platsar mer i den manliga domänen.  

Vi hittar strax därefter ytterligare ett brott mot konventioner hos Tone, under Niclas frieri 

i Miami. När han under det sedan tidigare planerade frieriet sätter sig på knä för att be 

Tone bli hans hustru avslutas händelsen av att Tone säger ”vad du är duktig, älskling”. 

Enligt stereotypen väntar kvinnan på att överraskande bli uppvaktad av mannen, men i det 
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här fallet har de redan pratat om det och bestämt vilket datum och på vilken plats frieriet 

skall ske. Genom Tones ovanstående kommentar berömmer hon alltså honom för hans 

insats, och detta skulle kunna tolkas som att hon är mycket kontrollerande och överlägsen 

mannen då meningen låter minst sagt nedlåtande. Detta i sin tur leder till att den 

traditionella hierarkin inte stämmer överens med Tones livssituation.  

Vad gäller förlovningsringar så tycker Tone inte att ringen behöver vara praktisk, utan ska 

man göra hushållsarbete så kan man ta av sig den. Detta skulle kunna tolkas som att Tone, 

som faktiskt fick en ganska opraktisk förlovningsring av sin Niclas, inte är så mycket för 

att göra hushållsarbete. Ringen blir möjligtvis som ett tecken på detta, ett sorts ‘statement’.  

Ytterligare en konnotation inom temat är när Tone berättar om hennes och exmakens 

skilsmässa. För att förklara för tittaren hur de löste fördelningen med barn och hund 

berättar hon att ”han fick ta hunden och jag fick ta barnet”. På grund av det tonfall hon 

använder och att hon säger ’barnet’ om sin dotter istället för November, som hon heter, får 

man en känsla av kyla i Tones sätt att agera när det gäller familj. Den stereotypiska 

kvinnan är kärleksfull, moderlig och öm medan Tone i denna starkt laddade mening till 

viss del ger känslan av att barnet är på samma nivå som hunden när det gäller de båda 

föräldrarnas värderingar.  
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7 Analysdiskussion 

I följande kapitel presenterar vi vår analysdiskussion, och våra reflektioner kring denna. 

Vi presenterar även förslag till vidare forskning.  

7.1 Diskussion 

De två grundläggande principer eller logiker som Yvonne Hirdmans genussystem bygger 

på är, som beskrivet i teoridelen, principen om dikotomin och principen om hierarkin. 

Dessa logiker är båda väl synliga i realityserien Svenska Hollywoodfruar. Den första 

principen, dikotomin, innefattar alltså den ”isärhållandets lag” som hänvisar män och 

kvinnor till olika yrken, platser, intressen och egenskaper. Just denna lag är starkt märkbar 

i vårt valda programavsnitt, då både Anna Ankas och Maria Montazamis sysslor är tydligt 

åtskiljda från deras makars. Anna Anka lade karriären på hyllan till förmån för hemmet 

och familjen, och Maria Montazami har varit hemmafru på heltid under hela äktenskapet 

med Kamran. I båda dessa förhållanden hänvisas även kvinnorna till olika platser än 

männen, då deras sysslor gör dem bundna till hemmet medan männens plats är kontoret 

eller i Pauls fall, scenen. Vad gäller egenskaper, så skiljs även här kvinnorna från männen. 

Anna Anka visar upp sitt pedantiska beteende, som direkt för tankarna till stereotypen av 

den ‘städande kvinnan’ som traditionellt sett är den som skall ha ansvaret för att hemmet 

är rent och fint. Även om det i det här fallet är en städerska som städar, så är det Anna som 

står bakom och övervakar.  

Den grundläggande principen om dikotomin är dock inte lika synlig hos våra valda 

programavsnitt av The Real Housewives of Orange County och Ladies på Östermalm. 

Dikotomin mellan man och kvinna vad gäller yrkesaspekten är bara till viss del synlig i 

Housewives of O.C., då endast en av fruarna är hemmafru. Det är ju även då hos denna 

Alexis Bellino som platsen skiljer sig från mannens, då hennes plats är hänvisad till 

hemmet och mannens till kontoret. Vad gäller åtskiljandet av intressen mellan män och 

kvinnor, märks dikotomin dock starkt hos O.C.-fruarna. De är alla ständigt upptagna med 

sitt utseende i form av träning, klädshoppande, och hår- och nagelfixande. Intressemässigt 

är ju detta något som pekar på ett typiskt kvinnligt beteende, och är alltså något som starkt 

skiljer könen åt. Vad gäller typiskt kvinnliga egenskaper som då skiljer sig från männens, 

är det det faktum att alla kvinnor i detta avsnitt skvallrar och baktalar varandra med jämna 

mellanrum. Som nämnt i analysen, är detta en egenskap som främst uppfattas som 

kvinnlig.  
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Dikotomin mellan kvinna och man är ju inte heller extremt synlig hos våra ladies på 

Östermalm. Dock återspeglas åtskillnaden mellan kvinnor och män väldigt väl under just 

rubriken ‘intressen’, då alla tre damer under avsnittets gång visar ett stort intresse för 

kläder, mode och shopping - något som oftast faller under den kvinnliga kategorin. Vad 

gäller kvinnornas egenskaper så är det en som sticker ut under ”isärhållandets lag”, och det 

är Gaby Borglunds städmani utanför hennes butik. Detta är ju en roll som det kvinnliga 

könet tilldelats sedan århundraden tillbaka. 

I jämförandet mellan våra tre programserier, så är principen om dikotomin mest synlig hos 

de svenska Hollywoodfruarna vad gäller yrkesaspekten. Vi tror att detta kan bero på de 

geografiska skillnaderna mellan Sverige och USA, då det är andra levnadsförhållanden i 

Los Angeles jämfört med Stockholm. Vi finner det vanligare med hemmafruar i den 

amerikanska kulturen än i den svenska, om detta sedan beror på ekonomiska förhållanden 

eller kulturella är svårbedömt. De ekonomiska förutsättningarna i USA är dock bättre än i 

Sverige på grund av exempelvis skattesatserna, och detta skulle kunna vara en anledning 

till att de där kan försörja sig på endast en inkomst.  

Fruarna i Orange County speglar däremot en annan bild, där både mannen och kvinnan 

drar in pengar till familjen. Detta skulle kunna tolkas som att medier i Sverige framställer 

det amerikanska livet annorlunda, än vad medier i USA gör. Detta då Hollywoodfruar är 

en svenskproducerad realityserie, medan Orange County är en amerikansk produktion.  

Vi ser även en kulturell skillnad på hur de båda länderna representerar kvinnan i familjen. 

Enligt vår analys konnoterar de amerikanska kvinnornas yrkesliv en sorts mångskicklighet 

där de tar hand om både hemmet och barnen, samtidigt som de utövar ett annat yrke för att 

bidra ekonomiskt. Gauntlett presenterar i sin bok, Media, Gender and Identity – An 

Introduction, hur representationen av kön såg ut förr i jämförelse med nu.67 Hans studie 

visar att representationen av det kvinnliga könet idag återspeglar en mer heroisk och 

självständig kvinna än vad som tidigare återspeglades.  Detta ser vi alltså tydligt i vår 

analys av kvinnan, där hon framställs just som heroisk i sitt sätt att bära det övergripande 

ansvaret för så stor del av familjelivet, samt karrären.   

Att dikotomin gällande yrkesaspekten var så svag hos damerna på Östermalm, ser vi som 

ett gott tecken då det påvisar ett jämställt Sverige där det är fullt acceptabelt för kvinnan 

att vara precis lika framgångsrik som sin man.  
                                       
67 Se vidare kapitel 3, avsnitt 3.3.2 
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Den andra principen i Hirdmans genussystem, logiken om hierarkin, är väl synlig i Anna 

Ankas fall med maken Paul. Hon berättar under seriens gång hur hon tvingas följa med 

honom på alla konserter och affärsresor, trots att hon kanske egentligen inte vill. Hon 

berättar även att hon ser det som sitt arbete och plikt, att representera Paul i alla aspekter 

som finns. Detta visar en klar dominans hos mannen i förhållandet, precis som hierarkin 

förespråkar, då Anna gör precis som Paul önskar.  

Denna princip finns även tillgänglig hos fruarna i O.C., där Tamra Barneys man Simon 

ständigt försöker visa sin dominans genom att tillrättavisa sin frus beteende på många 

olika punkter. Tamra visar dock att hon inte tar åt sig av dessa försök till dominans, vilket 

gör att hierarkin i detta förhållande inte är så påtaglig som den annars varit.  

I vårt Östermalmsprogram finner man ingen hierarki, då alla tre kvinnor visar upp starka 

självständigheter utan någon som helst dominans från den manliga sidan. Hierarkin i de 

andra två programmen visar återigen en skillnad geografiskt sett, då svenska medier i 

Hollywoodfruar framställer kvinnan som underställd mannen, medan amerikanska medier 

valt att visa motsatsen. 

Yvonne Hirdmans genuskontrakt verkar på tre olika nivåer där den första nivån innefattar 

den kulturella uppfattningen om hur en kvinna bör vara - den så kallade idealtypen. Denna 

idealtyp präglar vårt sätt att vara, och är väl synlig i alla våra tre programserier. Ideal-

fixeringen visas bland annat genom att det ständigt pratas om utseende, kläder och mode. 

Programmen följer kvinnorna på gymmet, i klädbutiken, hos nagelterapeuten, framför 

badrumsspegeln och en mängd andra platser. Det är intressant att notera att vi under denna 

idealtyp för första gången ser en stark kulturell likhet hos de svenska respektive 

amerikanska kvinnorna, då de ser på idealtypen av kvinnan som den samma.  

Den andra nivån i Hirdmans genuskontrakt inbegriper iscensättningen av kön i samhället - 

alltså den könspräglade fördelningen av uppgifter och dylikt som finns i exempelvis 

hemmet. Denna nivå verkar på samma sätt som logiken om dikotomins yrkesaspekt, och vi 

ser spår av den i alla våra tre programavsnitt.68 Tredje och sista nivån i genuskontraktet 

handlar om socialiseringen, alltså den process som delar upp oss utifrån biologiskt kön och 

därefter formar oss utifrån nedärvda föreställningar kring kön. Vi ser även tecken på denna 

nivå i våra programavsnitt. I alla tre serier ser vi exempelvis djupa spår av den nedärvda 

föreställningen att kvinnan ska vara mån om sitt utseende, både kropps- och skönhets-
                                       
68 Se tidigare kapitel 7, avsnitt 7.1 
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mässigt. Alla våra fruar visar tydliga tecken på detta genom att exempelvis träna 

regelbundet, äta sund mat, göra manikyr, och klä sig fint. Vi noterar återigen, att 

idealtypen och de nedärvda föreställningarna om kvinnans utseende tycks vara den samma 

i både Sverige och USA. Denna socialisationsprocess brukar kallas för den sekundära 

socialisationsprocessen, där då individen tar till sig speciella färdigheter och egenskaper så 

att denne kan fungera väl och i enlighet med samhällets allmänna normer och 

målsättningar. Detta precis som ovanstående nivå av Hirdmans genuskontrakt förespråkar.  

Vi finner även spår av den tertiära socialisationen i våra programavsnitt, då denna 

fokuserar på hur vi människor påverkas av till exempel massmedia och reklam. 

Massmedia har ju, som allmänt känt, en stor del i hur människor påverkas att vara, agera 

och se ut. De nedärvda föreställningar som finns om hur kvinnor ska vara reproduceras 

sannolikt i massmedier världen över, vilket skulle förklara det faktum att svenska och 

amerikanska kvinnor ser likadant på det rådande kropps- och skönhetsidealet.  

Tidigare forskning har visat att ämnen som mode, skönhet och relationer har intensifierats 

i exempelvis tidningar riktade mot unga kvinnor - vilket ytterligare spär på uppfattningen 

om att kvinnan verkligen måste vara mån om sitt utseende. Precis som Anja Hirdman 

konstaterar i sin avhandling Tilltalande bilder, ses kvinnans feminina särställning som 

något som läsarna måste ”lära sig”. Att vara kvinna och kvinnlig är alltså något som 

medier gör en till - detta genom att en liten utvald grupp skriver skönhetsartiklar, gör 

modereportage, rapporterar om de senaste viktnedgångsrönen och berättar om hur man 

som bäst behandlar sin pojkvän.  

Enligt socialkonstruktivismen konstrueras vår förståelse för genus via den sociala 

interaktion som utspelar sig mellan oss människor, och med påverkan av andra samhälls-

aspekter. Genom våra analysers gång har vi varit medvetna om socialkonstruktivismens 

betydelse för våra uppfattningar, då vi vet att de könsroller, stereotyper och ideal vi 

upptäckt kommer från de fördomar vi skapat och växt upp med i vår kultur. Dessa 

fördomar skiljer sig ju givetvis från kultur till kultur, och är då endast tillförlitliga för oss 

och i vårt samhälle. Skulle en likvärdig analys utföras i en annan världsdel, skulle 

resultatet troligtvis bli annorlunda. Även tidsaspekten spelar roll, då fördomar skapas och 

förändras ständigt. De skillnader vi fann mellan svensk och amerikansk media och sättet 

de framställer kvinnor på skulle därför kunna bero på socialkonstruktivistiska aspekter. 
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7.1.1 Slutsatser 

Sammanfattningsvis finner vi både likheter och skillnader mellan svensk och amerikansk 

reality-TV ur ett genusteoretiskt perspektiv. En stor likhet som vi finner både intressant 

och tämligen uppenbar under analysens gång, är hur pass lika kropps- och skönhetsidealen 

är i Sverige respektive USA. Alla de kvinnor som figurerat i våra valda programavsnitt har 

visat sig måna om sitt utseende på samma sätt, genom exempelvis träning och hälsosam 

kost. Även likvärdiga osunda kropps- och skönhetsideal fanns att tillgå, vad gäller 

exempelvis skönhetsoperationer. Att denna idealtyp existerar både på hemmaplan och i det 

stora landet i väst, tyder på ett klart likhetstecken mellan svenska och amerikanska medier 

vad gäller framställningen av kvinnliga föreställningar och idealtyper. Dessa före-

ställningar är givetvis inte bara beroende av mediers hjälp för att bibehållas, utan även de 

nedärvda föreställningar som ärvs från generation till generation. Även kultur kan i det här 

fallet spela roll, då Sverige och USA lever under gemensamma kulturella förhållanden.  

Vi konstaterar även skillnader i sättet på hur svenska respektive amerikanska medier 

framställer dagens kvinna, i våra utvalda program. Den amerikanska kvinnan visas som en 

mångskicklig individ med ansvar för allt från karriär till familj, medan den svenska 

kvinnan i amerikanska förhållanden framstår som något obenägen att arbeta samtidigt som 

hon sköter hushållet. Den svenska kvinnan i Sverige framställs dock i likhet med den 

amerikanska, då hon främst visas i affärssammanhang. Hon visar däremot inte på samma 

mångskicklighet, då hon inte visas i hemmet och runt familjen på samma sätt.  

7.2 Förslag till vidare forskning 

Det finns idag ett enormt utbud av realityserier och därför anser vi att det behandlade 

området är aktuellt och värdigt att fortsätta forska kring. Nödvändigtvis inte just de serier 

vi valt att analysera, utan även andra typer av reality-TV och serier inom genren. Detta för 

att få bredare och ökad tillförlitlighet till det valda uppsatsområdet, då vårt resultat i denna 

kvalitativa studie enbart utgått från oss själva, våra åsikter och kulturella uppfattningar. 

Syftet med en kvalitativ studie är inte att uppnå en absolut sanning, utan det finns alltid 

rum för andra forskare att utveckla området. 

Ett förslag till vidare forskning är lämpligen en receptionsanalys, för att se hur mottagarna 

influeras av, och tolkar, de genusteoretiska och socialkonstruktivistiska aspekter vi 

påträffat med vår studie. Denna typ av undersökning ger en inblick i hur andra mottagare 

tolkar de genusaspekter som eventuellt representeras i serierna. 
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