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Abstract 

Denna uppsats behandlar problemet om kvinnans historiskt underlägsna roll i samhället med en 

multimodal kritisk diskursanalys. Genom att sätta detta problem i kontext med något som har stor 

påverkan på människor idag kan man få en uppfattning om vad vi egentligen påverkas av när vi tit-

tar på de reality-serier som vi hela tiden matas med. Det som analyseras här är fem avsnitt från rea-

lity-serien Bachelor- När leken blev allvar. Största fokuset ligger på kvinnorna och de stereotyper 

som finns om dem. Genom detta vill jag få fram om de föreställningar som finns om kvinnors bete-

ende och utseende stämmer in med det som förs fram i serien Bachelor-När leken blev allvar. Dra-

ma är även ett viktigt attribut i just reality-serier och därför har jag valt att även behandla hur pro-

duktionen arbetar för att få fram känslan av drama för att framställa kvinnliga stereotyper. I min 

analys kommer det dels fram att många av dessa stereotyper angående beteendet och utseendet 

finns i serien. De använder sig även både av manliga och kvinnliga mönster vid avundsjukekonflik-

ter men mestadels av kvinnliga. Det visar sig även att produktionen arbetar mycket med drama i 

vissa specifika delar och att detta drama i många fall framställer kvinnorna enligt de stereotypa fö-

reställningar som finns om dem. 

Nyckelord: Multimodal kritisk diskursanalys, Semiotik, Bachelor, Genusteori, Reality-tv, Målinrik-

tat urval, Drama, Avundsjukekonflikter, Kvinnliga stereotyper 
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1. Inledning 
I en hierarkisk ordning ses kvinnan som underordnad och mannen som normen. Denna stereotyp 

skapas genom att det finns vissa ramar för bl.a. hur kvinnor får se ut och bete sig (Hirdman 1988, 

49-63). När man talar om kvinnor och ser det utifrån ett historiskt perspektiv har de alltså länge haft 

en specifik och underlägsen roll i samhället. De har setts som sårbara individer med behov av skydd 

och de har även haft en passiv roll när det gäller konflikter. Kvinnornas roll har varit att få männen 

att känna sig behövda och detta genom samhällets krav på kvinnornas utseende och stil eftersom det 

sågs som en motsats till den allvarliga världen (Brownmiller 1986, 13-14). Kvinnlighet kopplas då 

till egenskaper som sårbarhet, känslosamhet, utseende-fixering och konflikträdsla. Sådana föreställ-

ningar kan idag förstärkas genom att man framhäver liknande stereotypa drag i olika medier. Köns-

stereotyper kan beskrivas som att det finns vissa ideal och föreställningar som kan kopplas samman 

med kvinnan respektive mannen. Jag anser då att kvinnor riskerar att få en passiv roll i samhällsut-

vecklingen om de enbart anpassar efter dessa könsstereotyper. 

!
Om liknande kvinnliga könsstereotyper förstärks i exempelvis olika tv-program eller andra medier 

hotas kvinnans jämställdhet i samhället eftersom det är på grund av sådana stereotypa föreställning-

ar som mannen anses vara normen och kvinnan den underordnade (Hirdman 2001, 115-116) . Jäm-

ställdhet innebär att kvinnor och män ska ses som jämlika individer med samma rättigheter och för-

utsättningar. Om medierna istället bevarar sådana könsföreställningar kan det bidra till en ökad tro 

om att kvinnor har en del egenskaper som skiljer sig från männens, trots att det egentligen har med 

individualitet att göra och inte könet. 

!
Det är viktigt att förstå vad vi omedvetet påverkas av i de underhållningsprogram vi ser på tv.  

Denna förståelse är viktig då dessa program ses av många och därmed riskerar att forma vår syn på 

till exempel kvinnligt beteende och utseende. Om medier väljer att bevara och bekräfta historiska 

könsstereotyper kan det lämna avtryck i vårt samhälle på så sätt att en tro skapas om att t.ex. kvin-

nor beter sig på det sätt som framställs i medierna. Detta bidrar till att vi tycker det beteende som 

visas i t.ex tv-serier faktiskt är naturligt kvinnligt vilket leder till att kvinnorna hålls fast i en under-

ordnad roll, vilket kan leda till att en föråldrad kvinnosyn cementeras. Min undersökning av reality-

serien Bachelor-När leken blev allvar får stå som en representant för flera snarlika program för att 

se om och isåfall hur man bygger upp och bekräftar könsstereotyper. 
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Populariteten hos reality-serier har ökat med åren (Jahrlbro 2010, 111). Det innebär att det är många 

som tittar på dessa program och påverkas av dem, vilket gör dem relevanta att undersöka. Även 

problemet med kvinnors underlägsna roll i samhället är relevant då det ständigt är en aktuell fråga 

även idag. Därför har jag valt att undersöka hur kvinnorna konstrueras i realityserien Bachelor- När 

leken blev allvar. Något som är viktigt att notera är att mitt valda program går ut på att en man ska 

välja sin fru utifrån ett flertal kvinnor som troligtvis använder sin kvinnlighet för att imponera på 

mannen och fånga hans intresse. Detta innebär att programmet är uppbyggt enligt de äldre föreställ-

ningarna att kvinnan ska behaga mannen (Brownmiller 1986, 13-14).  

!
Om man ser till tidigare forskning så är det inte ovanligt att kvinnor i olika medier framställs enligt 

stereotypen om att de är känslosamma. Detta genom att de visar mycket okontrollerade känslor, grå-

ter mycket och är mer socialt aggressiva än männen (Behrm-Morawitz & Mastro 2008; Dubrofsky 

2009; Mendible 2004). På grund av det ligger ett stort fokus i analysen på att studera just kvinnor 

och deras känslor.  

!
Genom denna undersökning kommer jag alltså få fram om programmet Bachelor- När leken blev 

allvar bekräftar och bevarar vissa stereotypa föreställningar som utifrån Hirdman (2003) kan hålla 

kvinnan kvar i sin underordnade roll i samhället. Jag kommer att undersöka några typiska föreställ-

ningar om kvinnornas beteende samt utseende som finns för att se om Bachelor- När leken blev all-

var följer dem. Avundsjukekonflikter är mitt andra fokus för att se om kvinnorna håller sig till de 

avundsmönster som anses typiska för deras kön vid konflikter eller om de använder sig av mer 

manliga mönster. I arbetet ingår även en analys av produktionens arbete med drama utifrån Van Le-

euwen:s begrepp som är kopplade till rekontextualisering. Detta för att ge en bättre förståelse för 

hur produktioner arbetar med detta viktiga attribut och hur detta framställer kvinnorna (Mendible 

2004). Dramatik är något de flesta reality-program fokuserar på och detta byggs ofta på känslor och 

bland annat Dubrofskys (2009) anser att kvinnor är de individer som visar mest känslor. Detta hittas 

även i Brownmillers (1986) bok om kvinnor. Om det här visar sig att produktionen väljer att för-

stärka många kvinnliga stereotyper genom dessa dramatiska stunder stärker detta till viss del före-

ställningen om att kvinnliga stereotyper bevaras i reality-serier. Relationen mellan de föreställningar 

som finns om kvinnor i samhället och de olika kvinnliga stereotyperna som tar sig uttryck i tv-me-

diet har gett mig intresse för att undersöka detta. 
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2. Syfte	
Syftet med uppsatsen är att analysera om reality-programmet Bachelor-När leken blev allvar bidrar 

till att bevara olika stereotyper som finns om kvinnor. Jag ska undersöka på vilket sätt kvinnorna 

representeras, vilka konstruktioner som upprätthålls samt om och i så fall med vilka medel medie-

producenterna förstärker det typiskt kvinnliga. Alltså på vilket sätt kvinnorna framställs i förhållan-

de till den rådande genusordningen i samhället. 

!
3. Forskningsfrågor 
1. Vilka kvinnligt stereotypa föreställningar gällande kvinnor och känslor figurerar i Bachelor? 

2. Vilka kvinnligt stereotypa föreställningar gällande utseendet figurerar i Bachelor? 

3. Följer de kvinnliga deltagarna de maskulina eller feminina mönstren när det gäller avundsjuke-

konflikter? 

4. Vilka stereotyper om kvinnan och känslor förstärks genom produktionens arbete med dramatik? 

5. Bevarar denna serie kvinnans underlägsna roll i samhället? Varför? 

!
4. Bakgrund	
4.1 Reality-Tv	
Reality-tv är en specifik programtyp med anspråk på diskursen av det verkliga (Jahlbro 2010, 11). 

Denna speciella genre har en tendens att dramatisera, stereotypisera och fokusera på känslor (Beck, 

Hellmuelle & Aeschbacher 2012, 6). Reality-tv använder sig även av andra unika drag som att 

det ofta inte finns något manus och att de som deltar i dessa program är så kallade ”vanliga männi-

skor”. Det finns flera kännetecken som att de inte är inspelade i en studio samt att de har ett syfte att 

underhålla (Nabi 2007, 372). Reality-tv kan delas in i fem olika kategorier. Den första handlar om 

att olika tv-program berättar om verkligheten och det finns oftast inget manus. Denna kategori inne-

fattar dokusåpor och dessa handlar om både vanliga människor och kändisars liv (Beck, Hellmuelle 

& Aeschbacher 2012, 5). Den andra kategorin innefattar bland annat makeover-program där vanliga 

människor får hjälp av experter med något. Exempel på detta kan vara ett program där en vanlig 

människa får hjälp med att inreda sitt hem eller gå ner i vikt (Beck, Hellmuelle & Aeschbacher 

2012, 7). Nästa kategori handlar om interaktionen mellan deltagarna när de hamnar i en annorlunda 

miljö eller situation. I många fall är det något slags tävlningsmoment mellan deltagarna för att öka 

konflikterna. Ett exempel på detta är Big Brother där de är inlåsta i något slags hus, vilket är en väl-
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digt annorlunda situation för deltagarna, och de konkurrerar med varandra genom olika tävlingar 

och de kan även nominera varandra till att åka ut ur huset (Beck, Hellmuelle & Aeschbacher 2012, 

8). Kategori fyra handlar istället om parodier av andra tv-program, dvs. där de förlöjligar andra rea-

lity-program. Sist har vi reality-tv där man vill upptäcka stjärnor, som exempelvis idol. Där finns 

det en slags jury som bedömer deltagarna som uppträder eller presterar på något sätt. Fokuset ligger 

inte bara på framträdandet utan även på saker runt omkring, som de medverkandes liv och känslor 

(Beck, Hellmuelle & Aeschbacher 2012, 8). 

!
Detta ger en bra översikt över vad reality-program lägger stor vikt på och hur de kan vara uppbygg-

da. Som det nämndes tidigare har reality-tv stort fokus på stereotyper, dramatik och känslor, vilket 

är av stor relevans för min uppsats då alla dessa tre kännetecken på något sätt kommer analyseras. 

Reality-serien Bachelor-När leken blev allvar hamnar i kategori nummer tre, dvs. där deltagarna på 

något sätt befinner sig i en annorlunda miljö eller situation. Programformatet Bachelor går ut på att 

det är många kvinnor som tävlar om endast en man, vilket är en annorlunda situation då människor 

vanligtvis dejtar en person i taget. Tävlingsmomentet i serien går ut på att en av kvinnorna tillslut 

ska vinna mannens hjärta. Det är alltså när kvinnorna tävlar om mannen som de största konflikterna 

uppstår. 

!
4.2 Bachelor-När leken blev allvar 
Bachelor är ett dejting-program och ett tv-format som finns i många olika länder, som bland annat 

Australien och Sverige . Detta format uppkom i USA och hade för första gången premiär år 2002.  

Programmet blev snabbt populärt och därav kom det säsong efter säsong. Programmet går ut på att 

introducera en snygg och attraktiv man som letar efter kärleken bland 25 attraktiva kvinnor, som 

alla vill ha honom. Målet med serien är att mannen ska finna en kvinna att gifta sig med. Mannen 

eller ”The Bachelor” som han kallas kommer genom programmets gång att eliminera kvinna efter 

kvinna. Deltagarna befinner sig ofta i en romantisk och exotisk miljö där de går på många fina och 

drömska dejter med mannen. De konflikter och draman som uppkommer i serien är oftast pga. att 

kvinnor efter hand blir eliminerade (Wikipedia 2016). 

!
Elimineringen, eller den så kallade rosceremonin, följer en viss process som går ut på att mannen 

har ett visst antal rosor som han får dela ut till de olika kvinnorna. Kvinnorna står då oftast väldigt 

sminkade och uppklädda framför honom på rad. Han säger namnen en efter en på de kvinnor han 

vill fortsätta träffa. De kvinnliga deltagare som inte får någon ros åker ut. Denna del i programmet 

  !8



bygger väldigt mycket på kvinnornas personliga känslor. De flesta rosor delas ut under rosceremo-

nin men det finns även kvinnor som får en ros under en dejt. I programmet så finns det olika typer 

av dejter. Kvinnorna kan få gå på gruppdejt med mannen, vilket innebär att cirka tre deltagare får 

följa med på dejten. Mannen kan även gå på en dejt med två av kvinnorna. Den dejt som de flesta 

deltagare dock vill gå på är en ensamdejt med mannen, dvs. att mannen är på dejt med endast en 

kvinna (Wikipedia 2016). Då programmet handlar om att 25 kvinnor ska försöka fånga en mans in-

tresse genom att använda sin kvinnlighet så kan detta kopplas till den historiska föreställningen att 

kvinnan ska behaga mannen genom sitt kvinnliga beteende och utseende (Brownmiller 1986, 

13-14).  

!
Det program som jag har valt att studera är det svenska tv-formatet av programmet jag nyss be-

skrev. Detta program följer det som visas i USA väldigt exakt. Programmet heter Bachelor - När 

leken blev allvar och handlar om en singelman som heter Pär som söker någon att dela sitt liv med. 

Ett visst antal singelkvinnor bjuds in för att få en chans till att vinna hans hjärta. De befinner sig på 

en romantisk ö där Pär umgås med de kvinnliga deltagarna och varje vecka måste han bestämma sig 

för vilka kvinnor som ska stanna och få en ros och vilka som ska bli eliminerade och nekade kärle-

ken (Tv4play 2015).  Då upplägget av det svenska formatet av The Bachelor i stort sätt är exakt li-

kadant som det amerikanska så kommer inte någon mer ingående beskrivning behövas här.   

!
4.3 Det stereotypa kvinnliga utseendet 
Då ett av mina fokus i denna analys kommer vara hur kvinnorna ser ut samt klär sig så kan det vara 

bra att få en slags översikt på vad det är för stereotyper som egentligen figurerar kring kvinnans ut-

seende. Här kopplas det stereotypa kvinnliga utseendet ihop med dels ett historiskt perspektiv där 

de nämner att klackskor och kjol eller klänning länge har förmedlat extrem kvinnlighet (Brownmil-

ler 1986, 85). Kosmetik är även något som länge har funnits och använts på olika sätt av kvinnor för 

att kunna få den där felfria och fina hyn som länge varit idealet (Brownmiller 1986, 143-187). När 

jag talar om den sexiga kvinnan handlar det inte längre endast om vilka slags kläder deltagarna an-

vänder utan istället om kläderna är utmanande på så sätt att kvinnorna visar mycket hud eller att 

kläderna är tighta och framhäver deras former. Detta stereotypa kvinnliga utseende tar jag ifrån 

Jahlbro (2006) då hon för fram kvinnan som någon som är smal, visar mycket hud och framhäver 

sina former genom de kläder hon bär (Jahlbro 2006, bild 1.5, bild 5.3). Alla dessa föreställningar 

om det feminina utseendet kommer jag ta hänsyn till i analysen. 

!
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4.4 Det stereotypa kvinnliga beteendet 
När det gäller kvinnans beteende har jag lagt ett stort fokus på de historiska stereotyperna. Som jag 

nämner i inledningen har kvinnor kopplats ihop med föreställningar av att vara känslosamma och 

sårbara, med utseende-fixering och konflikt-rädsla. När man talar om kvinnan som en känslomänni-

ska så finns det en del egenskaper som kopplas ihop med detta. Dessa är egenskaper som exempel-

vis darrande läppar, tårar i ögonen, gråt, mycket medkännande med andra individer, blyghet, lätt för 

att bli oroliga/rädda, att de har ett djupare känsloplan än männen och även lättare för att visa känslor 

överhuvudtaget än männen, som exempelvis glädje (Brownmiller 1986, 231-245).  Då dessa egen-

skaper kopplas ihop med kvinnan och hennes känslor så kommer jag ta hänsyn till dessa i min ana-

lys. Historiskt så innebar konflikträdsla att kvinnorna helst undvek konflikter och hade en helt pas-

siv roll, de lämnade konflikterna åt männen (Brownmiller 1986, 13). Kvinnor har historiskt även 

setts som väldigt avundsjuka varelser men trots detta så gav de inte utlopp för sina känslor utan höll 

det inom sig (Brownmiller 1986, 235). När man istället talar om de nya föreställningarna kring kon-

flikter och avundsjuka så har forskning kommit fram till att kvinnorna egentligen inte är mindre ag-

gressiva än män utan att de bara har andra uttryckssätt. De använder sig istället av bland annat så-

rande kommentarer, spridning av negativa rykten eller utfrysning (Cullberg 2010, 80). Min studie 

kommer att svara på frågan om de kvinnliga deltagarna följer de feminina mönstren eller om de an-

vänder sig av mer maskulina mönster vid avundsjukekonflikter som direkt konfrontation och fysisk 

aggression (Cullberg 2010, 86-87). Om de kvinnliga mönstren dominerar i serien så bekräftar detta 

den historiska stereotypen om kvinnans konflikträdsla då de isåfall inte anses visa aggression lika 

öppet och fysiskt som männen anses göra. Om majoriteten av kvinnorna i serien istället uppvisar de 

manliga mönstren av aggression så tyder det på att kvinnor idag inte är rädda för konflikter. 

!
Ovanstående beskrivningar av de kvinnliga stereotyperna är till för att få en förståelse samt en 

övergripande bild om vad som egentligen anses vara kvinnligt. Om flera av dessa föreställningar 

visar sig existera i min studie så är chansen stor att kvinnans underlägsna roll i samhället bekräftas 

av sådana serier som Bachelor-När leken blev allvar och på så sätt bevaras i samhället även idag. 

!
5. Tidigare forskning 
Det finns många arbeten som har fokuserat på hur genus konstrueras i olika typer av medier. En av 

studierna som behandlar detta hade intresset av att titta på dels vilka könsstereotyper som kodades 
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in i programmet och hur förvandlingen tog form, alltså om de fortfarande hade de stereotypa egen-

skaperna eller om detta förändrades under reality-seriens gång. En intressant upptäckt gjordes i 

denna forskning då de kom fram till att kvinnor deltog mer i konflikter än män vilket är en motsätt-

ning till ett stereotypt drag som jag ska undersöka (Mackenzie 2008).  

!
En studie av Van Damme (2010), som även den fokuserade på genus och stereotyper, behandlade 

hur dessa föreställningar om genus representeras i tonårsserier. Här fokuserar forskarna både på 

kvinnor och män, men jag anser ändå att några av deras resultat är intressanta för min undersök-

ning. Exempelvis kommer de fram till att männen ofta porträtteras som hjältar medan kvinnorna är 

passiva och behöver hjälp att räddas. Det är sådana stereotypa representationer som bidrar till kvin-

nans underlägsna roll i samhället då dessa föreställningar lever kvar genom att de finns i olika typer 

av medier. Precis som denna forskare anser att tonårsserier är något som har en stor påverkan på 

ungdomar då de anses vara lättpåverkade så anser jag att reality-serier har stor påverkan på ungdo-

mar och unga vuxna då serierna på senare tid blivit oerhört populära och även då de försöker få se-

riens värld att se ut som att den speglar verkligheten samt att serierna i många fall riktar sig till en 

yngre publik. 

!
Mitt fokus må vara på genus då jag undersöker de kvinnliga deltagarna i Bachelor men då en under-

sökning av produktionens arbete med drama och konflikter även tar plats i denna analys så anser jag 

att det finns ytterligare forskning av intresse. I en artikel av Coye, Robinson & Nelson (2010) tittar 

de på aggressioner i olika tv-format. De olika format de undersöker är reality-tv och icke reality-tv 

på brittisk television. Det finns även tre olika typer av aggressioner som de undersöker och dessa är 

verbal, relation och fysisk. Det intressanta med denna analys är att deras resultat visar på att det 

finns mest av samtliga aggressioner i formatet reality-tv. Då aggressioner kan kopplas ihop med 

drama och konflikter så visar Coyes, Robinsons & Nelsons undersökning på att min fråga om hur 

produktionen arbetar med drama är av stor relevans. 

!
5.1 Studier som förstärker genustänkandet om kvinnor i medier 
Mendible (2004) menar att framgångsrika reality-program byggs upp av förnedring. Hon nämner 

även att dessa program sätter ett högt värde på hämnd och konkurrens eftersom dessa attribut tende-

rar att framhäva mycket drama. Hon framför alltså att det är denna eftertraktade förnedring som rea-

lity-tv bygger på. Programmen spelar ofta på individens svagheter enligt de ideologier som finns 

om dem i samhället. Hon tar upp programmet The Bachelor, vilket är det amerikanska formatet av 
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det program som behandlas i denna studie. Den förnedring Mendible menar att denna serie bygger 

på är när kvinnorna en efter en blir avfärdade av mannen, när hon blir nekad kärleken och då alltså 

till viss del förnedrad. Där kan programmen spela på kvinnans svagheter enligt de föreställningar 

som finns, t.ex. sårbarhet genom att kvinnan börjat gråta (Mendible 2004). Mendibles forskning ger 

matnyttig information till denna studie då hon ger en bild av hur kvinnorna kan komma att kon-

strueras i Bachelor-När leken blev allvar och varför. Artikeln visar även på att reality-serier bygger 

på en slags förnedring som i sin tur bidrar till dramat i showen. Detta framför att drama är ett viktigt 

attribut i dessa program och då även något relevant att undersöka. 

!
I ett arbete av Dubrofsky (2009) behandlas till viss del hur kvinnornas känslomässiga beteende är 

konstruerat. Konflikter kan i princip kopplas till att man förlorar kontrollen över sina känslor. Den-

na artikel behandlar det amerikanska The Bachelor vilket har samma typ av format som det pro-

gram jag undersöker. Dock har artikeln en lite annan inriktning då den fokuserar mycket på kvin-

nornas känslomässiga beteende i relation till pornografin. Det intressanta med denna artikel är att 

resultatet visar att kvinnorna uppvisar många okontrollerade känslor medan männen nästan aldrig 

gör det. Trots att det här är en jämförelse mellan män och kvinnor så stärker denna undersökning 

stereotypen om kvinnan som känslosam och sårbar då detta känslomässiga beteende tydligt kopplas 

ihop med kvinnor i artikeln. 

!
Behrm-Morawitz & Mastro (2008) är forskare som vill undersöka frågeställningen om de kvinnliga 

karaktärerna porträtteras som mer socialt aggressiva än männen. Här består materialet av tonårsfil-

mer. Som jag nämnde tidigare har dessa filmer stor påverkan i samhället då dessa riktar sig till tonå-

ringar. Forskningens resultat visar här att kvinnorna blir belönade när de är socialt aggressiva och 

den kommer även fram till att kvinnor oftare än män är med i socialt aggressiva situationer. Detta 

motsäger den historiska stereotypa föreställningen om att kvinnor är rädda för konflikter men talar 

samtidigt för att kvinnor visar mer känslor. 

!
Dessa studier tyder på att det finns en stor påverkan på samhället av olika medier och att det är på 

grund av denna stora påverkan som medier är så intressanta samt relevanta att undersöka. När det 

gäller representation av känslor i alla dess olika former så är det inte svårt att se att kvinnorna i des-

sa studier har övertaget. Detta ger mig en större vetenskaplig tyngd då jag undersöker kvinnans un-

derordnade plats i samhället där de blir fast i en stereotyp roll som bland annat sårbar. Många av 
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dessa tidigare undersökningar har dock enligt ganska smal inriktning. Då min studie både kommer 

behandla hur kvinnor konstrueras och på så sätt representeras i ett medie samtidigt som den också 

behandlar hur produktionen arbetar med att få fram viktiga attribut för att förstärka kvinnans stereo-

typa drag ytterligare så anser jag att den är ganska bred. Detta ger då även en bredare förståelse för 

helheten kring hur produktioner arbetar med detta samt vad som visas istället för att endast rikta in 

mig på exempelvis förvandlingen hos deltagarna eller aggression bland de olika könen (Behrm-Mo-

rawiz & Mastro 2008; Machenzie 2008). 

!
6. Teoretiska utgångspunkter 
6.1 Genus 
Jag kommer i min studie att ha störst fokus på Yvonne Hirdmans (1988,2001,2003) teorier om kön 

samtidigt som jag även kommer att förklara lite andra begrepp och perspektiv inom genusteorin 

som jag anser kommer vara relevanta för att få en förståelse för min studie.  

!
Hirdman använder begreppet genussystem för att förklara ordningsstrukturen mellan könen som 

lägger grunden för ekonomiska, politiska och sociala ordningar.  Detta begrepp består av två logi-

ker. Den ena är dikotomin som innebär isärhållandet av de respektive könen medan den andra hand-

lar om att mannen ses som normen. Det är ur dikotomin mannen som normen byggs upp och på så 

sätt tar även kvinnans underordnande roll form (Hirdman 2001, 115-116). Här uppkommer arbets-

delningen mellan de respektive könen samt föreställningar om vad som anses vara manligt respekti-

ve kvinnligt. Det är alltså föreställningar om hur de respektive könen anses agera inom olika områ-

den (Hirdman 2003, 118-119). Detta kan handla om till exempel hur männen respektive kvinnorna 

ska klä sig och hur de ska bete sig (Carlsson Wetterberg & Jansdotter, s. 121).  Hirdman har försökt 

förenkla detta genom att dela upp dessa genusskillnader i tre olika formler. I den första formeln ses 

mannen som A och kvinnan som icke A. Kvinnans roll blir alltså frånvarande här. Det blir som att 

kvinnan inte existerar. Nästa formel beskrivs som A-a då mannen är A och kvinnan ses som en 

ofullständig man. Den sista formeln skrivs A-B och innebär att kvinnan anses tillhöra en helt annan 

art än mannen (Hirdman 2001, 26-36). Detta är av intresse för min studie då Hirdman ger en förkla-

ring på kvinnornas underordnade roll i samhället vilket ger en vetenskaplig tyngd till mitt problem. 

Den stärker även att det finns föreställningar som anses vara kvinnliga som bygger på detta pro-

blem. 

!
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Medier som räknas till populärkulturen har enligt Hirdman bidragit till spridningen av genusstereo-

typer. Stereotypa framställningar ses som koncept för att öka försäljningen . Detta innebär att kon-

kurrensen bland medierna har byggt på denna framställning. Enligt Hirdman konstrueras exempel-

vis kvinnan som ett kön som åtrås av mannens blickar. Detta är en av anledningarna till kvinnornas 

exponerande kroppar. Det stereotypa kvinnliga samt manliga har alltså inom populärkulturen blivit 

ännu tydligare (Hirdman 2003, 184). Med populärkultur menas ett medium som är populärt bland 

många samt lätt att förstå för en bred allmänhet. Ordet kultur i detta sammanhang kan beskrivas 

som människors sätt att tänka och leva inom ett visst område (Jahlbro 2006, 98). Med hjälp av 

Hirdmans teorier kommer jag att fokusera på om kvinnans underordnade roll i samhället bekräftas i 

tv-programmet Bachelor genom att se om de kvinnliga deltagarna beter sig och ser ut enligt de ste-

reotypa föreställningarna som finns om kvinnor. 

!
6.2 Kvinnliga könsstereotyper 
Först kommer jag beskriva den allmänna definitionen av stereotyper enligt Stuart Hall och sedan 

kommer jag att precisera detta genom att fokusera på just de kvinnliga könsstereotyperna. Enligt 

Halls teorier är stereotyper en generalisering av bland annat en grupp personers egenskaper. Alltså 

en föreställning om vad till exempel en grupps kvaliteter betyder. Stereotyperna kan kopplas till hur 

vi vanligen framställs. Detta begrepp är viktig och betydelsefullt när det gäller upprätthållandet av 

normer i samhället. Man kan säga att det är ett slags tecken för vad som anses vara normalt eller 

inte (Hall 2003). Dessa stereotyper blir viktiga att undersöka just för att det är dem som har en vik-

tig roll för hur normer i samhället upprätthålls. Om stereotypa kvinnliga normer bevaras i olika me-

dier så blir det väldigt svårt att ändra samhällets syn på kvinnan vilket leder till att hennes under-

ordnade roll cementeras.  

!
När man sätter ihop detta med mitt fokus så kallas det kvinnliga könsstereotyper. Dessa beskriver 

alltså olika ideal och föreställningar som kopplas samman med kvinnan. Dessa föreställningar kan 

delas upp i utseende och beteende. När det gäller utseendet kopplas dessa könsstereotyper ihop med 

vad som anses vara snyggt och åtråvärt, detta varierar mellan olika tidsperioder och kulturer. Idag är 

det till exempel den smala, sexiga kvinnan som är idealet (Jarlbro 2010, 109-110). Beteendet har 

inte förändrats på samma vis. Även om kvinnor idag anses jämställda och enligt bland annat Mac-

kenzies resultat inte rädda för konflikter så finns fortfarande bilden kvar av kvinnan som känslo-

människa, eftersom det rent historiskt har varit mer accepterat för kvinnan att visa sina känslor 

(Brownmiller 1986, 13-14). Då även Hirdman anser att det finns vissa föreställningar som anses 
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vara typiskt kvinnliga som håller kvinnan kvar i sin underordnade roll så kan även hon kopplas ihop 

med detta begrepp. De exakta kvinnliga stereotypa föreställningar som jag kommer att behandla i 

min studie beskrivs i delen som kallas bakgrund. 

!
6.3 Genus - sociala konstruktioner 
Då studien kommer ha ett stort fokus på hur kvinnor konstrueras i en reality-serie så är det viktigt 

med en förståelse av vad detta innebär. För denna förståelse så kommer jag främst att utgå från 

Kullbergs teorier om det konstruktivistiska perspektivet, vilken kan delas upp i två huvudkategorier; 

den strikt/radikala konstruktivismen och den kontextuella konstruktivismen (Kullberg 2012). Den 

första av dessa kategorier förespråkar att båda begreppen kön och genus är något som är socialt 

skapade medan den kontextuella istället syftar till att kön är biologiskt skapat medan genus kon-

strueras i sociala sammanhang. Genus är i den bemärkelsen något som förändras över tid och rum 

(Kullberg 2012). 

!
Sedan kan man förklara skapandet och bevarandet av genus i fyra olika processer. Självpresenta-

tion, tolkningar, förhandlingar och kategoriseringssystem. Självpresentation handlar om hur vi 

människor framställer oss själva som kvinnliga eller manliga. Tolkningar innebär istället hur vi be-

dömer andra individer som manliga eller kvinnliga. Förhandlingar syftar till hur genus framställs 

genom språklig interaktion och den sista är kategoriseringssystem som handlar om hur bland annat 

olika medier formar och representerar de medverkande som antingen manliga eller kvinnliga (Kull-

berg 2012). Av dessa fyra processer är det två, självprestation och kategoriserinssystem, som är re-

levanta för mig då jag kommer titta på hur ett reality-program konstruerar och på så sätt represente-

rar de kvinnliga deltagarna men även hur deltagarna representerar sig själva genom t.ex. sina kläd-

val. Jag undersöker om de konstrueras som extremt kvinnliga genom att se om detta medie-program 

innehåller många av de föreställningar som kan kopplas ihop med kvinnan. Jag vill se om detta hål-

ler henne kvar i sin underordnade roll gentemot mannen, såsom Hirdman påstår. 

!
Begreppet könskonstruktioner handlar alltså om hur medierna bygger upp och på så sätt bekräftar 

olika föreställningar som finns om kvinnan (även om mannen men det avhandlas inte här). Detta 

hänger ganska tätt ihop med stereotyp-begreppet eftersom mediernas uppbyggnad av de respektive 

könsföreställningarna i sin tur kan bidra till att bekräfta och därmed bevara olika stereotyper (Jahl-

bro 2010, 80). Genom att medierna bekräftar de redan förekommande föreställningarna så formas 

en förstärkt tro om att de stämmer. Mitt mål är att titta på hur det kvinnliga könet konstrueras i ett 
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reality tv-program för att få fram om de existerande föreställningarna bekräftas. Om så är fallet 

konserveras bestående fördomar hos tittarna. Eftersom många reality program som följer liknande 

mönster är mycket populära kan det i sin tur leda till att det blir svårt att förändra kvinnans plats i 

samhället.  

!
6.4 Avund och konflikter i ett genusperspektiv 
För att få en bra och grundläggande förståelse för hur avund och konflikter tar form bland kvinnor 

har jag valt att utgå ifrån Marta Cullbergs perspektiv. Det underlättar om man börjar titta på hur 

dessa fenomen uppkommer redan när de är små. Flickor upp till tre års ålder har samma sätt att visa 

aggression som pojkar. Både flickor och pojkar slåss, stjäl varandras leksaker, rycker varandra i hå-

ret och skriker när de känner sig frustrerade. Flickornas öppna aggressiva uttryck minskar med ål-

dern men det försvinner inte helt. Medan pojkar fortfarande använder fysiskt våld när de hamnar i 

konflikter så börjar flickorna använda sig av social manipulation för att komma åt de flickor de har 

en konflikt med.  

!
Cullberg kommer alltså fram till att flickor inte försöker undvika konflikter utan att de bara har ett 

annat sätt att uttrycka sin aggression på. De tar till andra, dock lika smärtsamma, metoder för att 

uttrycka sin aggression i en avundsjukekonflikt. Detta på grund av att det inte anses vara accepterat 

av omgivningen att en flicka visar uttryck för avund. Flickorna använder sig av uttryck i form av 

utfrysning, sårande kommentarer eller genom spridning av negativa rykten (Cullberg Weston 2010, 

80). Pojkar vill istället hävda sig, om de hamnar i en konflikt så tenderar de att slåss tills någon vin-

ner. De uttrycker sig alltså ofta genom direkt konfrontation, de markerar då sin status och makt 

(Cullberg Weston 2010, 86-87). Då jag anser att dessa mönster till viss del hänger kvar när flickorna 

och pojkarna växer upp blir dessa relevanta för min analys. Detta är relevant då jag vill undersöka 

om de kvinnliga deltagarna i undersökningen använder sig av feminina eller maskulina mönster när 

de hamnar i avundsjukekonflikter. 

!
6.5 Rekontextualisering 
Produktioner arbetar på olika sätt för att få just deras program att se så intressant ut som möjligt. Då 

jag har lagt ett fokus i denna studie på att undersöka hur produktionen arbetar med att få fram vikti-

ga attribut såsom drama och konflikter genom begreppet rekontextualisering så tänkte jag beskriva 

vad detta egentligen innebär utifrån Van Leeuwens förklaring. Eftersom detta endast är en liten del 

av min studie så kommer jag inte gå in på detta begrepp lika djupt som de teorier och begrepp jag 
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har nämnt ovan. Enligt Van Leeuwen är rekontextualisering alltid någon typ av omvandling. Vad 

som omvandlas är beroende av kontextens intressen, mål och värden (Wodak & Van Leeuwen 1999, 

96). Man omvandlar alltså det ursprungliga innehållet så att ett nytt sammanhang skapas. Man kan 

säga att detta varierar beroende på vilka känslor och handlingar produktionen vill förstärka eller 

försvaga. 

!
Då diskurser handlar om olika system av sociala relationer och praktiker som är i ständig omvand-

ling så kan man säga att rekontextualisering har en bidragande roll till att dessa diskurser skapas 

( Howarth 2007, 17). Jag kommer applicera fyra olika begrepp från Van Leeuwen (2008) i min stu-

die som jag anser att produktionen använder sig mycket av. De begrepp jag kommer applicera i min 

studie är rearrengement, repetitions, additions och exclusions och dessa kommer att förklaras mer 

grundläggande i avsnittet metod. Reality-serien Bachelor är ett tv-program som kontinuerligt rekon-

textualiseras på flera olika sätt för att få fram det som anses vara viktigt. Dessa rekontextualisering-

ar kan i sin tur bidra till att de rådande diskurserna om kvinnan som t.ex. sårbar eller orolig repro-

duceras och förstärks. 

!
7. Metod 
7.1 Multimodal kritisk diskursanalys  
Undersökningen genomfördes med en Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som går ut på att 

hitta olika föreställningar/ideologier om samhället som gömmer sig i olika medie-texter. Skillnaden 

mot en vanligt kritisk diskursanalys är att denna inte endast begränsas till det talade språket och hur 

endast detta skapar mening utan den tar även hänsyn till hur olika semiotiska tecken tillsammans 

kommunicerar mening (Machin & Mayr 2012, 6-7). Analysen kommer vara kvalitativ då analysme-

toden jag kommer använda tillhör den kvalitativa forskningsmetodiken. (Bryman 2008, 483). Den-

na metod syftar till att föra fram hur bland annat språk, ljus, bilder och film skapar mening. Man vill 

alltså exponera de semiotiska val som gjorts (Machin & Mayr 2012, 9). Något som är centralt i 

denna analysmetod är att vara kritisk och att komma in under ytan där det kan komma att finnas 

olika ideologier och representationer av människor och händelser för speciella ändamål (Machin & 

Mayr 2012, 9).  

!
Vi människor gör alltid semiotiska val både språkligt och visuellt för att föra fram vårt budskap. 

Detta för att både dölja och framhäva vissa aspekter (Machin & Mayr 2012, 30). Ett sätt att se på 

detta är att bilder används för att förklara det som språket inte kan förmedla. Jag har använt mig av 
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denna metod då mitt studieobjekt är ett visuellt medie, det vill säga ett tv-program. Då visuella se-

miotiska val inte är lika uppenbara som de textuella så öppnar de visuella upp för fler tolkningar. Då 

mitt undersökningsmaterial är multimodalt, alltså en blandning mellan ljud och bild, så passar 

MCDA till min studie. Denna metod gav mig till viss del ett bra verktyg för att undersöka vilka fö-

reställningar och ideologier om kvinnan i samhället som finns representerade i tv-programmet och 

även vid analysen av produktionens arbete med drama för att förstärka kvinnliga stereotypa före-

ställningar var denna en bra metod att använda. 

!
7.2 Semiotik 
Då min studie är en multimodal analys så berörs inte endast de språkliga delarna utan det blandas 

som sagt även med andra uttryck. Jag kommer att utgå ifrån de grundläggande semiotiska begrep-

pen från Ekström & Larssons (2010) bok för att analysera beteendet och även den språkliga delen 

då jag anser att vissa begrepp inom semiotiken passar bäst för just detta. Begreppens uppgift blir att 

framföra om föreställningarna om kvinnor och deras stereotypa känslor figurerar i denna serie både 

när det gäller den språkliga kommunikationen och deras beteende. Semiotik kan kort beskrivas som 

läran om olika tecken. Tecken i sin tur är allt som kommunicerar någonting och är meningsskapan-

de (Ekström & Moberg 2008, 17). Semiotik innebär alltså hur vi skapar olika betydelser i världen 

genom dessa tecken. Ett exempel på detta kan vara att om man ser en kvinna gråta så kommunicerar 

detta föreställningen om kvinnan som sårbar (Ekström & Larsson 2010, 235). 

!
I denna bok nämns fyra viktiga antaganden som lägger grunden för semiotiken. Den första grunden 

är att vi skapar betydelse genom våra tolkningar om tecken som något annat. Den andra handlar om 

att ett tecken sker när någon tolkar något som ett tecken på något annat vid ett speciellt samman-

hang. Den tredje innebär att de olika tecknen får sin betydelse när de sätts emot andra tecken. Den 

sista och för mig viktigaste grunden är semiotikens två huvudformer som kallas denotation och 

konnation. Den denotativa nivån hör till den objektiva tolkningen, alltså det man ser. Den konnota-

tiva nivån handlar istället om de tolkningar som tecknet skapar hos oss (Ekström & Larsson 2010, 

235). Dessa två huvudformer kommer appliceras i min studie när det gäller de kvinnliga deltagarnas 

beteende genom att jag först kommer undersöka den denotativa nivån där jag alltså endast kommer 

titta på vad de olika deltagarna gör, vilket kommer analyseras genom bland annat deras ansiktsut-

tryck, gester, tonlägen samt rörelser. Sedan kommer deras beteende analyseras på den konnotativa 

nivån och det är här de föreställningar och stereotyper jag letar efter kan komma att upptäckas. 

!
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Sedan kommer vi till den språkliga kommunikationen och hur den kommer att kopplas samman 

med semiotiken. Det är först då, när man kopplar ihop dessa två delar, som den språkliga delen kan 

förklaras (Ekström & Larsson 2010, 235). Detta för att möjligheten att koppla samman den språkli-

ga delen med den icke-språkliga delen av analysen skapas. Dock utgår Ekström & Larsson (2010)  

ifrån stilla bilder med text istället för rörliga bilder där de istället kommunicerar olika tolkningar av 

föreställningar genom tal. Istället för att tolka en text på exempelvis en affisch kommer jag applice-

ra detta till min studie genom att man analyserar vad de kvinnliga deltagarna säger samt tolka detta 

utifrån den konnotativa nivån, alltså vad det de säger kommunicerar om kvinnan. Detta kommer 

bland annat sättas i kontext med vad de kvinnliga deltagarna gör och på sätt kopplar man ihop den 

språkliga kommunikationen med deras beteende för att få fram vilka föreställningar om kvinnan 

som tar form i programmet. 

!
Här kommer en överblick av de begrepp som kommer att appliceras i min studie. Det begrepp jag 

kommer använda mig av när man ser till Machin & Mayrs beskrivningar är endast attributes som 

handlar om hur olika objekt representeras, alltså vilka diskurser dessa objekt kommunicerar. Jag 

kommer att använda mig av detta genom att applicera det på de kvinnliga deltagarnas klädval. Detta 

för att föra fram vad kvinnornas kläder kommunicerar för stereotypa föreställningar angående kvin-

nan och hur hon ska se ut (Machin & Mayr 2012, 51). Som jag nämnt tidigare kommer jag använda 

mig av de grundläggande semiotiska begreppen denotation och konnotation för att ta mig an kvin-

nornas beteende samt deras språkliga kommunikation i programmet. När det gäller avundsjukekon-

flikter kommer inget begrepp appliceras utan detta kommer delas upp i två kategorier och analyse-

ras enligt Cullbergs (2010) förklaringar på maskulina samt feminina attribut.  

!
I undersökningen av hur produktionen arbetar för att förstärka kvinnliga stereotyper kommer jag 

använda mig av Van Leeuwens begrepp då många av dem ger en bra bild över hur produktioner ofta 

jobbar för att få fram viktiga attribut då han tar upp mycket om rekontextualisering som innehåller 

förändringar av sociala praktiker till diskurser (Leeuwen 2008, 105). En mer ingående förklaring 

om rekontextualisering hittas i teoridelen. Dessa utvalda begrepp av honom är de begrepp som jag 

anser kan appliceras bäst i denna studie för att nå just mitt mål med denna del. De som kommer att 

användas är rearrangement som innebär att man inte tar allt i kronologisk ordning utan man omord-

nar den. När det gäller reality-tv så kan det handla om att man väljer att klippa de olika scenerna så 

att de förlorar den ursprungliga ordningen (Van Leuween 2008, 8). Ett annat begrepp är repetitions 
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som handlar om att produktionen väljer att återupprepa vissa element. Att man spelar upp samma 

klipp flera gånger eller samma musik kan vara ett exempel på detta. Additions betyder istället att 

man lägger till vissa element som exempelvis musik (Van Leuween 2008, 111). Exclusion är ett be-

grepp som betyder att om det finns en handling som leder till en annan så visas inte vad som har lätt 

till handlingen utan det tas bort.  Genom dessa begrepp kan jag alltså undersöka om och hur pro-

duktionen förstärker eller försvagar vissa handlingar och personligheter för att kommunicera käns-

lan av drama. Om många förstärkningar upptäcks kommer jag undersöka om dessa samtidigt för-

stärker kvinnan som känslomänniska.  

!
7.3 Metodproblem 
Ett problem jag stötte på i mitt arbete var att Van Leuween's begrepp passade bäst till en analys av 

den rörliga bilden, vilket är vad jag analyserar, men att dessa begrepp ändå inte täcker hela min ana-

lys då Leuween lägger mycket fokus på rekontextualisering och hur produktionen kan arbeta med 

att få fram vissa attribut. Dessa passar perfekt till den sista delen av min analys där dramat analyse-

ras men inte lika bra till analysens resterande delar. Det är på grund av detta som jag valt att använ-

da mig av ett antal begrepp från både Machin & Mayr och Van Leuween. Jag anser även att det inte 

finns något bra begrepp inom MCDA för att få fram de kvinnliga deltagarnas beteende på ett tydligt 

och enkelt sätt. På grund av detta kommer jag att applicera semiotikens grundbegrepp för att förkla-

ra de upptäckter som görs samt vad de kommunicerar. 

!
7.4 Validitet och reliabilitet 
När det gäller en undersöknings hållbarhet måste man ta hänsyn till två olika termer för att beskriva 

detta. Dessa är giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). Man använder sig av dessa för att 

säkerställa att man bearbetar materialet på ett korrekt sätt (Larsson & Ekström 2010, 76). När man 

talar om kvalitativa analyser kallas det istället för trovärdighet som är en motsvarighet till intern 

validitet. Det handlar om hur trovärdigt forskaren beskriver den sociala verkligheten och hur accep-

terad den är. För att få en hög trovärdighet på studien bör forskaren utföra den efter de regler som 

finns. Det är också meningen att forskaren ska inrapportera resultatet till de personer som varit fö-

remål för studien (Bryman 2013, 354). Detta är inte möjligt för min del eftersom jag studerar ett tv-

program och det är omöjligt att rapportera mitt resultat till människorna som figurerar i tv-pro-

grammet. Överförbarhet är den kvalitativa motsvarigheten till extern validitet. Begreppet handlar 

om hur och om resultatet kan generaliseras utöver undersökningskontexten. Ett utmärkande drag 

inom kvalitativa forskningen är att man bör göra en ”tät och fyllig” beskrivning av undersöknings-
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materialet. Det här gör man för att ge andra människor såpass mycket information så att de är ka-

pabla till att bedöma om resultatet går att generalisera (Bryman 2008, 355). Med hänsyn till detta 

ska jag ge detaljerade och ingående beskrivningar av undersökningen. Eftersom mitt arbete endast 

avser ett enda program så går slutsatserna inte att generalisera enligt ovan. Det är ändå viktigt att ge 

en fyllig beskrivning så att läsaren förstår problemet och mina slutsatser.   

!
Extern reliabilitet handlar om ifall en studie är replikerbar eller inte. Detta är problematiskt i kvali-

tativ forskning eftersom man inte kan “frysa” eller ”stoppa” en social miljö. Det finns dock vissa 

undantag, ett exempel är att en etnografisk studie kan replikeras eftersom forskaren kan anta en lik-

nande roll som den tidigare forskaren gjort (Bryman 2008, 352). Jag har funderat över detta begrepp 

men kom till slut fram till att min studie inte går att replikera eftersom det är väldigt svårt för en 

annan forskare att tolka på exakt samma sätt som jag. När man talar om begreppet pålitlighet, eller 

realibilitet som det benämns i kvantitativ forskning, så syftar man till att forskaren redogör alla fa-

ser av forskningen noggrant. Det är också bra om studien granskas av kollegor under forsknings-

processen och även innan den precis är klar. Det här gör man för att säkerställa att kvalitén på me-

toderna är bra i studien. Den här tekniken anses dock vara ganska ovanlig i och med att det är väl-

digt mycket arbete och stora krav på de forskare som granskar undersökningen, detta eftersom arbe-

tet innebär att mycket data behöver kodas (Bryman 2008, 355). Eftersom jag utför denna studie på 

egen hand så känns detta begrepp extra viktigt. Jag har därför bett två medstudenter att granska mitt 

arbete under studiens gång.  

!
8. Material 
Materialet i studien består av fem avsnitt från svenska reality-serien Bachelor-När leken blev allvar 

(2015). Mitt urval består av episod fyra, fem, åtta, elva och tolv. I dessa avsnitt studeras endast de 

kvinnliga deltagarna. Det som analyserats är deras beteende samt utseende. Jag har valt att använda 

mig av ett målinriktat urval som hör till gruppen icke-sannolikhetsurval. Detta är ett vanligt urval 

när det gäller kvalitativa analyser (Bryman 2008, 392). Urvalet kommer alltså inte ske på ett 

slumpmässigt sätt utan jag har valt ut episoder på ett strategiskt sätt efter vilka avsnitt som är rele-

vanta för de frågor som jag formulerat. Jag har alltså tittat på de olika avsnitten av Bachelor- När 

leken blev allvar och valt ut de som är mest aktuella för mitt forskningsmål.  

!

  !21



Jag använde detta urval då jag ansåg att det passade bäst för min studie. Tydliga forskningsfrågor 

och mål finns i mitt arbete. För att då få ut så mycket intressanta upptäckter som möjligt anser jag 

att målinriktat urval är det bästa valet. Om man ska relatera mitt val av urvalsmetod till tidigare 

forskning så kan man se att en av artiklarna följer detta då de ska undersöka om kvinnor eller män 

porträtteras som mest aggressiva. Behrm-Morawitz och Maestro väljer att använda filmen ”Mean 

girls”, detta på grund av att det fanns mycket aggressioner i denna film (Behrm-Morawitz, Mastro 

2008). 

!
Något som är viktigt att notera här är att jag endast kunde ta del av de avsnitt som fanns ute på 

webbsidan Tv4play då det var dags att analysera. Detta innebär att alla avsnitt inte existerade där 

när jag tog fram mitt urval. Jag började med att titta på samtliga 14 avsnitt som fanns tillgängliga på 

webben. Sedan valde jag de fem avsnitt som jag ansåg hade störst relevans för mitt mål med analy-

sen. I avsnitt 4 och 8 gjorde jag en stor mängd upptäckter när det gällde kvinnliga stereotyper angå-

ende både utseende och beteende och även när det gäller produktionens arbete med drama. Avsnitt 5 

ansågs relevant då den innehöll störst mängd konflikter kvinnorna emellan. I avsnitt 11 samt 12  

upptäcktes många fynd angående produktionens insats för att få fram drama. Det var relativt enkelt 

att göra detta urval då avsnitten skiljde sig mycket från varandra och jag tog då de episoder där de 

mest relevanta upptäckterna gjorts. 

!
Innan materialet analyseras vill jag ge en tydlig bild av vad som kommer att undersökas i avsnitten. 

Jag har valt att titta efter olika stereotypa föreställningar om kvinnor och deras känslor. När materia-

let studerades var dessa föreställningar i centrum och jag antecknade alla semiotiska tecken som 

kan kopplas ihop med dessa. Jag analyserade även kvinnornas utseende för att se om de följer stere-

otyperna för kvinnligt utseende eller inte. Då detta inte är det enda som kommer undersökas så har 

jag tittat och analyserat de utvalda avsnitten upprepande gånger, men fokuserade på en sak i taget så 

det inte blev förvirrande. I analysen av avundsjukekonflikterna så är det viktigt att ha en klar bild i 

huvudet om vilka mönster som anses vara maskulina eller feminina och hur dessa skiljer sig från 

varandra. Dessa mönster har beskrivits under teoridelen i mitt arbete. Detta kommer även ge en tyd-

ligare bild av om de kvinnliga deltagarna är rädda för konflikter eller inte. 

!
När den sista delen studerades utgick jag inte längre från vad som sker i programmet. Då studerade 

jag istället vad produktionen använder sig av för semiotiska tecken för att kommunicera drama för 
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att förstärka olika kvinnliga stereotypa föreställningar. Då har jag undersökt t.ex om produktionen 

lagt in någon speciell musik för att skapa drama eller om de klipper avsnitten på ett visst sätt för att 

förstärka drama. I denna del fanns inga förbestämda tecken att leta efter utan jag tog med det som 

jag kunde finna. Detta eftersom jag anser att alla de tecken som kommer finnas kan vara lika viktiga 

för att få en övergripande förståelse av hur produktionen använder sig av dessa tecken för att få 

fram dramat som förstärker kvinnans stereotypa figur. 

!
9. Resultatredovisning !
Här kommer mina resultat från analysen att presenteras. Resultatet är tematiskt upplagt då jag 

kommer att dela upp det utifrån de olika delarna jag har analyserat. Jag kommer med hjälp av olika 

begrepp presentera de upptäckter som gjorts samt vad upptäckterna kommunicerar med hjälp av 

kvinnornas beteende och utseende. Här kommer jag även att lägga fram de semiotiska val som har 

gjorts av produktionen för att förstärka drama och hur detta förstärker stereotypa föreställningar 

som finns om kvinnan, även detta genom begrepp. Resultatet kommer att delas upp i fyra delar uti-

från mina frågeställningar. Detta för att göra det enkelt att förstå resultatet och svaret på varje fråga.  

!
9.1 Kvinnliga föreställningar via deltagarnas beteenden och tal 
Jag har i denna del valt att använda mig av två begrepp inom semiotiken som kopplas ihop med 

varandra. Dessa begrepp från Ekström & Larsson (2010) kallas denotation och konnotation och det 

är utifrån dessa begrepp som jag kommer att redovisa vad de kvinnliga deltagarna gör samt vad de 

säger och vilka föreställningar detta kommunicerar. Jag kommer att dela upp denna del med under-

rubriker av de stereotyper som upptäckts.  

!
9.2 Föreställningen om den sårbara kvinnan 
I samtliga episoder som undersökts går det att identifiera att någon av de kvinnliga deltagarna an-

tingen gråter eller är tårögd ett flertal gånger. Detta uppkommer oftast när rosceremonin äger rum 

och bland de kvinnor som inte blivit valda än eller som har åkt ut. På den denotativa nivån är det 

inget mer än en kvinna som gråter eller har tårar i ögonen. Det är på det konnotativa nivån som de 

associationer som kopplas ihop med detta uppkommer. Vad kommunicerar detta beteende för före-

ställningar om kvinnan som människa? Brownmiller (1986) förklarar att när det gäller kvinnors 

känslor så har tårar och gråt länge kopplats ihop med kvinnan som en känslig varelse (Brownmiller 

1986, 231-245). En gråtande kvinna kommunicerar här att hon har blivit sårad, och eftersom en 

kvinna med tårar i ögonen kommunicerar att hon har nära till gråt så leder detta till samma associa-
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tion. När man ser en kvinna gråta så bidrar detta alltså till Brownmillers (1986) historiska föreställ-

ning om att kvinnan är en sårbar och svag individ. 

!
I samband med att kvinnorna gråter tillkommer i vissa fall kroppsrörelser i form av att ta händerna 

för ansiktet. Detta konnoterar till att man vill gömma sig och inte visa det ansiktsuttryck man har. 

Detta i samband med gråt associeras till samma föreställning om att kvinnan är sårbar. En annan 

observation som kommunicerar sårbarhet uppkommer då de kvinnliga deltagarna har en skakig röst 

när de pratar vilket konnoterar till att hon förmodligen nyligen har gråtit eller varit upprörd. Detta 

sker ett antal gånger i några av de utvalda episoderna. Det uppkommer ett flertal gånger att vissa av 

de kvinnliga deltagarna har sin blick endast ner i marken då kvinnorna blivit eliminerade och detta 

konnoterar uppgivenhet och att hon förmodligen är sårad. Alla dessa beteenden som utförs av de 

kvinnliga deltagarna kommunicerar till den stereotypa föreställningen om den sårbara och känslo-

samma kvinnan. 

!
När det gäller den språkliga kommunikationen utgår jag endast från vad de säger och hur dessa ord 

enskilt eller tillsammans med beteendet kan kommunicera föreställningen om den sårbara och käns-

losamma kvinnan. Detta uppkommer t.ex. när en av kvinnorna vid namn Caroline precis har pratat 

med mannen. Med tårar i ögonen säger hon meningen ”Jag fick en trygg känsla av att du får vara 

sårbar”. Då denna mening har ordet ”sårbar” så konnoterar den att hon är sårbar och då detta sägs i 

samband med att hon är tårögd hjälper det i sin tur att bygga upp föreställningen om just den sårba-

ra kvinnan ytterligare. Dessa språkliga meningar som kommunicerar föreställningen om sårbarhet 

uppkommer dock mestadels vid de olika rosceremonierna då det är där det sårbara beteendet fram-

kommer mest.  
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!
- aaa: just nu försöker(hh) jag samla kraft (1) jag förstår fak-
tiskt inte riktigt  !
Ett exempel på språklig kommunikation som förmedlar sårbarhet är när Caroline säger ”ja, just nu 

försöker jag samla kraft, jag förstår faktiskt inte riktigt”. Detta konnoterar att hon är svag vilket kan 

associeras med den sårbara kvinnan. Genom att denna mening sägs i samband med att hon gråter så 

ökar detta effekten. Resultatet visar alltså att kvinnan konstrueras som sårbar både genom den 

språkliga kommunikationen och beteendet i detta medium. Beteendet och den språkliga kommuni-

kationen är ofta sammankopplade, det vill säga att när en deltagare säger något som konnoterar till 

sårbarhet så kopplas detta ofta även ihop med att hon har ett beteende som gör detsamma. I Dubrof-

skys (2009) studie visar det sig att kvinnor är individer som ofta visar okontrollerade känslor och 

jag anser att dessa stunder då kvinnan kommunicerar sårbarhet i min studie byggs upp av att hon, 

precis som Dubrofsky beskriver det, förlorar kontrollen över sina känslor. Det är alltså detta som i 

sin tur kommunicerar den sårbara kvinnan.  

!
9.3 Föreställningen om den blyga/oroliga kvinnan 
Den blyga/oroliga kvinnan återfinns i Brownmiller’s (1986) bok om kvinnorna och deras känslor. 

Enligt Brownmiller är det en historisk föreställning som kvinnor länge har kopplats ihop med. I 

programmet Bachelor-När leken blev allvar uppkommer associationen av detta bland annat när man 

på den denotativa nivån upprepande gånger ser flera av de kvinnliga deltagarna med ett stelt an-

siktsuttryck. Många gånger sker det även djupa suckar i samband med detta. Dessa stela ansiktsut-

tryck konnoterar att de är allvarliga samt oroliga. Då suckar ibland sker i samband med ansiktsut-

trycken så konnoterar även det oron kvinnan förmodligen känner.  Kvinnornas blickar kan associe-

ras till oro men mestadels blyghet när de på den denotativa nivån flackar väldigt mycket med blic-

ken. Detta konnoterar att hon inte vet vart hon ska titta, vilket oftast betyder att hon vill slippa 

ögonkontakt. Här märker man att det är mestadels blickar och ansiktsuttryck som tyder på den oro-

liga och blyga kvinnan. Då den skakiga rösten som de kvinnliga deltagarna ibland får även kommu-

nicerar att hon nyss har varit upprörd kan denna inte bara associeras till den sårbara kvinnan utan 

kan även tyda på att hon är orolig.  
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!
Gällande den språkliga kommunikationen återfinns detta på lite utspridda ställen i de undersökta 

episoderna. Dock är denna stereotypa föreställning uppbyggd på samma sätt som föregående. Det 

uppkommer en del tal som konnoterar kvinnans oro. Dock kunde jag inte finna något språkligt som 

associerades till den blyga kvinnan vilket innebär att denna föreställning inte blir lika tydligt fram-

ställd som föreställningen om den oroliga kvinnan.  

!
Denna senare stereotyp ses likaväl i det språkliga som i beteendet. Ett exempel på detta är när Maria 

J säger ”Det är konstigt det där med nerverna idag”. Detta konnoterar att hon är nervös vilket kan 

kopplas ihop med den oroliga känslan och det sker i samband med ett stelt ansiktsuttryck som kon-

noterar detsamma. Detta bidrar till stereotypen att kvinnor är oroliga varelser. Ett annat bra exempel 

på hur den språkliga kommunikationen kopplas samman med ett beteende av samma konnotation är 

när Angelica säger ”Jag är mer orolig än glad” i samband med att ett flertal kvinnliga deltagare samt 

Angelica sitter i soffan med detta stela ansiktsuttryck. Denna mening konnoterar då detsamma som 

ansiktsuttrycken, vilket resulterar i att den språkliga kommunikationen kopplas samman med bete-

endet och ökar den stereotypa föreställningen.  

!
9.4 Föreställningen om den medkännande kvinnan 
Enligt Brownmiller (1986) så visar kvinnor mycket medkännande för andra individer. Denna före-

ställning visar sig ganska frekvent i Bachelor-När leken blev allvar, ofta bland annat när någon av 

kvinnorna får antingen gå på dejt med eller får en ros av mannen. På den denotativa nivån visar sig 

detta genom att flera kvinnor ler med och tittar på kvinnan som fick en ros eller dejt. När de ler och 
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har blicken på någon i detta sammanhang så konnoterar det att de är glada för personens skull och 

detta tyder på att kvinnorna känner med i hennes glädje trots att de nog egentligen själva skulle vilja 

vara i hennes sits. Detta kommer även till uttryck då några deltagare klappar händerna eller hejar på 

med ljusa stämmor. Båda dessa konnoterar glädje eller att de är uppspelta och då inget positivt har 

hänt för deras egen del så associeras det till att de är glada för den kvinnliga deltagare vars positiva 

besked just delades ut. Men det är inte bara i de glada stunderna som kvinnorna visar olika typer av 

medkänsla. Detta sker även vid de mer ledsamma stunderna men då med lite andra gester och ut-

tryck.  

!
När någon eller några av de kvinnliga deltagarna åker ut så framställs de oftast som väldigt ledsna. 

Då sker det många gånger att någon av de kvinnor som är kvar börjar gråta och krama om den som 

nyligen åkt ur. En kram konnoterar att man tycker om och bryr sig om personen i fråga och då de 

själva är kvar och egentligen inte har någonting att vara ledsna för, så tyder detta på att de är ledsna 

för den andra personens skull. Ett bra exempel på detta är när Amanda åker ut och nästan alla andra 

av de kvinnliga deltagarna kramar om henne tillsammans. Dessa gester och uttryck bygger på före-

ställningarna om kvinnan som en mycket medkännande person i både positiva och negativa stunder.  

 

!
!
I den språkliga kommunikationen framförs många meningar som ”Åh vad roligt för dig” eller bara 

”Åh vad roligt” eller  ” Gud vad kul”. Den första meningen konnoterar i sig själv att man är glad för 

någon annans skull vilket associeras till den medkännande kvinnan. De andra två meningarna är 
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inte lika självklara då de behöver sättas in i en kontext med beteendet för att konnotera till kvinnans 

medkännande. Dessa typer av språklig kommunikation sker i samband med en kram eller ett leende 

samtidigt som de tittar på en annan deltagare. Då konnoterar det språkliga med det icke-språkliga 

tillsammans stereotypen om att kvinnor är individer som visar mycket medkännande.  

!
9.5 Föreställningen om den öppet glada och känslofyllda kvinnan 
Att kvinnor är känslosamma betyder inte endast att de enligt stereotypen har lättare till tårar 

(Brownmiller 1986, 232), utan de har enligt Brownmillers (1986) föreställningar även lättare att 

visa positiva känslor såsom glädjen än vad männen anses ha. Detta visar sig bland annat när de 

kvinnliga deltagarna får brev om att de ska gå på dejt. På den denotativa nivån uttrycker sig kvin-

norna genom att de ler jättestort, ropar med ljusa stämmor och hoppar eller dansar. På den konnota-

tiva nivån visar de väldigt tydligt och öppet att de är glada och detta förmedlar föreställningen om 

att kvinnor har lätt för att öppet visa sina känslor. Detta är ganska frekvent återkommande i de un-

dersökta avsnitten. 

!
Sedan kommer vi till den språkliga kommunikationen. De meningar som konnoterar glädje åter-

kommer exempelvis med uttryck som ”jag tycker det här är så kul”, ”jag är så glad” och ”gud vad 

kul det ska bli”. Sedan förekommer det andra meningar som behöver sättas i kontext med beteendet 

för att bygga upp föreställningen om den öppet glada kvinnan. Exempel på dessa är ”jaaa, äntligen”, 

”iiih” eller ”yeey”. När detta kopplas samman med det icke-språkliga som konnoterar öppen glädje 

så förekommer sådana meningar i samband med att de antingen ler stort, hoppar, dansar eller ropar 

med ljusa stämmor. Detta gör så att det språkliga och icke-språkliga tillsammans för fram den stere-

otypa föreställningen om att kvinnan har lätt för att visa glädje öppet. 
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- IIHHHH 
!
!
9.6 Sammanfattning 
Enligt Hall (2003) är stereotyper kopplade till hur vi vanligen framställs. Dessa stereotyper spelar 

en viktigt roll när det gäller upprätthållandet av de kvinnliga normerna som figurerar i samhället. 

De kvinnliga stereotyper som återfinns i serien var sårbarhet, oro, blyghet, medkännande och att 

kvinnor är öppet glada. Alla de stereotyper som upptäcktes finns redogjorda i Brownmiller:s (1986) 

bok om historiska stereotyper. Då Bachelor-När leken blev allvar framställer kvinnans beteende och 

tal enligt dessa föreställningar kan det leda till att de upptäckta stereotyperna upprätthålls i samhäl-

let. Hirdman (2003) menar att det är på grund sådana stereotypa föreställningar kring kön som 

mannen ses som normen och därigenom blir kvinnan den underordnade. 

!
I mina studier visade sig dessa föreställningar på olika sätt genom både beteendet och den språkliga 

kommunikationen som visas i programmet. Detta skedde genom det deltagarna sa och gjorde som 

på olika sätt konnoterade dessa föreställningar, ibland språkligt och icke-språkligt i sig självt och 

ibland genom att det språkliga och det icke-språkliga kopplades ihop för att stereotyper skulle upp-

komma. Detta kan man koppla till Kullberg’s (2012) fjärde process som kallas kategoriseringssy-

stem. Då kvinnor redan historiskt sett kopplades till dessa föreställningar och detta medium väljer 

att bygga på dessa ytterligare så konstruerar programmet deltagarna som extremt kvinnliga genom 

att förse dem med dessa stereotyper. Man kan även koppla detta till Kullberg’s första process själv-

presentation då de kvinnliga deltagarna själva väljer att bete sig och tala enligt de kvinnliga stereo-

typa föreställningar som finns om kvinnan.  

!
9.7 Kvinnliga stereotypa utseendet !
9.8 Det historiska kvinnliga utseendet 
Det historiska kvinnliga utseendet ser man mest av vid ett speciellt tillfälle i Bachelor-När leken 

blev allvar vilket är återkommande i de flesta episoderna. Kvinnor har rent historiskt enligt 

Brownmiller (1986) kopplats ihop med attribut som klänning, kjol, klackskor och smink i olika va-

rianter. Här kommer Machin & Mayrs (2012) begrepp ”attributes" att appliceras för att beskriva hur 

kvinnorna klär sig och vad dessa objekt kommunicerar för diskurser om kvinnan och hennes stereo-

typa utseende. När rosceremonin äger rum så har alla kvinnliga deltagare antingen kjol eller klän-
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ning, klackskor och smink. Då detta är vad Brownmiller anser vara typiskt kvinnligt sedan lång tid 

tillbaka så kommunicerar dessa klädval en extrem kvinnlighet, vilket innebär att de historiska stere-

otyperna om kvinnlighet och utseende figurerar i stora delar av programmet då rosceremonin är den 

viktigaste och mest återkommande delen i detta program. Det är dock inte enbart i denna del som 

kvinnorna ses ha antingen klänning, kjol, klackskor eller smink. När de går på olika dejter ser man 

vissa kvinnliga deltagare med dessa attribut vilket då kommunicerar detsamma. Smink bär de dock 

nästan alltid även om de bara är hemma i huset. Det finns de kvinnor som inte har smink men majo-

riteten av dem bär smink nästintill hela tiden. Även detta kommunicerar extrem kvinnlighet då 

smink länge kopplats ihop med det feminina könet. Genom att de kvinnliga deltagarna har på sig 

sådana kläder så kan detta kopplas till Kullbergs begrepp självpresentation då de själva väljer att 

presentera sig på ett sätt som för fram föreställningen om extrem kvinnlighet.  

!
Ett exempel på att kvinnorna ofta bär smink är när Sandra går på en dejt med mannen. Aktiviteten 

är träning och trots att hon vet detta kommer hon dit med mycket smink på sig. Då man ofta svettas 

vid träning bör man helst inte ha smink på sig. Att hon ändå har smink på sig bidrar till föreställ-

ningen om extrem kvinnlighet. Liknande sådana attribut är återkommande när deltagarna exempel-

vis går på promenad, badar, solar eller som sagt bara umgås ensamma i huset. Ett exempel på att 

deras klädval kommunicerar historisk femininet är när Sandra och Caroline går på en gruppdejt. 

Båda har på sig klackskor, klänning och smink vilket som sagt återfinns i Brownmillers  bok om 

historisk kvinnlighet. Dessa smink och klädval bygger i sin tur på kvinnorna och deras underordna-

de roll. Genom att deltagarnas utseende också kommunicerar mycket femininet får det dem att skil-

ja sig ännu mer från männen. Det är dessa olikheter som hjälper till att bevara mannen som normen 

och kvinnan som underordnad (Hirdman 2003, 115-119). 
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!!
9.9 Den sexiga kvinnan 
Den stereotypa föreställningen om den sexiga kvinnan kommer istället ifrån Jahlbros (2010) bok. 

Enligt Jahlbro så innebär den sexiga kvinnan en lättklädd kvinna eller en kvinna som har tighta klä-

der på sig då detta framhäver hennes former. Här handlar det även om att kvinnan ska vara smal 

med mera, men jag har valt att använda mig av Machin & Mayrs (2012) begrepp attributes även här 

vilket innebär att endast klädvalen kommer behandlas i denna del. Detta upptäcks då många av 

kvinnorna har väldigt vågade bikinis och andra vardagliga kläder på sig.  

!
Ett exempel på detta är när Mika ska gå på dejt med mannen. Hon har då endast en sport-bh och 

korta shorts på sig vilket kommunicerar den sexiga kvinnan eftersom hon visar mycket hud. Om 

kvinnorna inte kommunicerar sexighet för att de är lättklädda så kommer denna stereotyp ändå fram 

genom att de har väldigt tighta kläder på sig. De som inte använder väldigt små bikinis använder 

istället tight åtsittande baddräkter och använder deltagarna inte kjol eller klänning så använder de 

oftast shorts eller tights. Klänning och kjol som nämndes ovan behöver inte enbart kommunicera 

extrem kvinnlighet då de länge har förknippats med kvinnor utan dessa kan även kommunicera sex-

ighet då de är utmanande genom att visa mycket hud eller att de framhäver de kvinnliga formerna. 

Här kan man också koppla till Kullbergs begrepp självpresentation då de kvinnliga deltagarna an-

vänder sådana kläder som kan kopplas till föreställningen om den sexiga kvinnan. 

!
Andra exempel som upprepande gånger bygger på denna föreställning är när kvinnorna bär väldigt 

korta/ tighta shorts, jeans, tights, linnen, samt magtröjor eller bara väldigt urringade kläder. Detta 
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eftersom dessa klädesplagg på något sätt kan anses vara utmanande eller framhäver de kvinnliga 

formerna. Detta innebär att majoriteten av de klädval som gjorts i serien kommunicerar sexighet 

och den sexiga kvinnan. Det enda klädval som inte kommunicerade denna stereotyp var när delta-

garna bar pösiga t-shirts eller tröjor. Kvinnans kropp blir alltså exponerad i de flesta fall och det är 

bland annat sådana framställningar som gör att populärkulturen anses ha förtydligat vad som är ste-

reotypt kvinnligt (Hirdman 2003, 184). 

!
9.10 Avundsjukekonflikter bland de kvinnliga deltagarna !
9.11 Feminina mönster 
Enligt Cullberg (2010) så är kvinnor inte mindre aggressiva än män utan de har bara ett annat sätt 

att visa sin aggression. Denna aggression handlar mer om t.ex. att de baktalar varandra istället för 

direkt konfrontation. Enligt Coye, Robinson & Nelson (2010) är reality-tv det format som represen-

terar mest aggression av olika slag. Även om här visas mycket verbal aggression bland de kvinnliga 

deltagarna så är det sättet det utförs på som får detta att kopplas till de feminina mönstren. Då detta 

sätt inte är lika öppet och fysiskt som de maskulina mönstren så ger det alltså bilden av att kvinnor 

är rädda för konflikter (Cullberg 2010, 86-87). Detta är det mönster som figurerar mest i reality-se-

rien.  

!
De feminina mönstren visar sig genom att deltagarna smutskastar varandra bakom ryggen eller 

sprider negativa rykten genom att prata illa om någon till de andra. Exempel på detta är när Anne-

frid och Klara sitter på bredvid poolen och tittar på de andra kvinnorna. Då kallar de dem för bland 

annat ”airheads” och ”fakebrudar”. Även Alexandra baktalar Angelica vid ett tillfälle genom att 

säga att hon har två ansikten och att det inte är någon snäll tjej. Då även detta sker bakom Angelicas 

rygg så kopplas detta till de feminina mönstren vid avundsjukekonflikter. Ett annat bra exempel är 

när Annefrid pratar med ett flertal av kvinnorna samtidigt och baktalar Mika. Hon säger vid detta 

tillfälle bland annat att Mika är respektlös vilket leder till att sådana negativa rykten om Mika sprids 

bland de andra deltagarna. 

!
Dessa typer av mönster är återkommande vilket tyder på att Cullberg faktiskt har en poäng med att 

kvinnor beter sig mer eller mindre på detta sätt, i alla fall konstrueras de enligt detta mönster i den-

na serie. Genom att detta avundsjukekonflikt-mönster dominerar i Bachelor-När leken blev allvar så 
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bevaras den stereotypa föreställningen om att kvinnor helst inte deltar i direkta konflikter utan för 

fram sin aggression på andra sätt. 

 

!
Annefrid- Jag trodde han såg igenom fake(.)brudar 
Klara- °Det trodde jag också°  
Annefrid- ((skrattar)) nono no brains 
Klara-  airheads 
Annefrid- [((skrattar))] Ett hus fullt med airheads 

!
9.12 Maskulina mönster 
De maskulina mönstren upptäcks inte alls lika ofta som de feminina. Dessa mönster handlar som 

sagt enligt Cullberg (2010) om direkt konfrontation och att man ska hävda sig. Här slåss man tills 

någon vinner. Detta uppkommer endast två gånger i alla de avsnitt jag har studerat. Det uppkommer 

en direkt konfrontation när Klara och Annefrid sitter och gör miner till varandra för att förnedra en 

av de andra deltagarna. Då rycker Ruya in och säger åt henne att sluta vilket leder till att Klara och 

Ruya hamnar i en direkt konflikt, men denna avslutas relativt fort då det enda gensvar Klara ger är 

”Lägg av!” ett flertal gånger.  

!
Den andra upptäckten som passar in i det maskulina mönstret är när Mika och Annefrid båda två vid 

en middag försöker hävda sig. Detta sker inte genom fysik aggression utan de pratar i mun på 

varandra för att försöka få ordet. Eftersom detta så kallade bråk sker direkt och öppet mellan de två 

deltagarna så anser jag att även detta hör till de manliga mönstren. Dock utgår denna del endast från 

Cullbergs förklaringar vilket innebär att det kan finnas andra teorier och forskning som visar på att 

dessa mönster inte alls kopplas ihop med med manlighet. Finns bland annat studier av Behrm-Mo-
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rawitz & Mastro (2008) och Mackenzie (2008) som visar på att kvinnor är med i mer konflikter och 

socialt aggressiva situationer än männen. Detta innebär att direkt konfrontation, speciellt verbal kan 

kopplas ihop med det feminina könet beroende på vilka teorier man väljer att utgå ifrån. Eftersom 

jag valt att utgå ifrån Cullbergs teorier anser jag att dessa kopplas ihop med maskulinitet. Då dessa 

två exempel är de ända maskulina mönster som upptäcktes så dominerar inte de maskulina mönst-

ren i Bachelor- När leken blev allvar.  

!
Ruya- Klara och Annefrid lägg ner ni sitter och gör miner när Mika 
sitter och berättar jag tycker det är respektlöst  
Klara- Ursäkta mig ruya lägg av >lägg av lägg av<  !!
9.13 Produktionens arbete med drama som förstärker kvinnli-
ga stereotyper 

!
9.14 Rearrangement 
Här börjar jag med att utgå ifrån Van Leeuwens begrepp rearrangement (Leeuwen 2008, 105). 

Bachelor-När leken blev allvar använder sig ofta och tydligt av rearrengement för att få fram en 

känsla av dramatik och detta görs ofta genom att förstärka kvinnornas känslor. Framförallt ser man 

detta i de olika delarna ”tidigare i Bachelor”,” kommer i Bachelor”,  ”snart i Bachelor” och ”i 

kommande Bachelor” som är återkommande i varje avsnitt. Dessa delar visar en sammanfattning av 

vad som har skett och vad som kommer att ske i programmet.  Det är tydligt att dessa delar har 

byggts upp för att fånga intresse och då drama anses vara ett viktigt attribut så får detta stå som en 

förklaring till varför även dramatiken byggs upp såpass mycket i just de delarna (Mendible 2004). 

!
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 I dessa delar arbetar produktionen med snabba klipp där de i många fall inte är i den ursprungliga 

ordningsföljden, detta för att förstärka de föreställningar som finns om kvinnan. Hög dramatik är ett 

mål som många reality-program vill uppnå (Mendible 2004). Därför väljer produktionen bland an-

nat att omvandla den ursprungliga ordningsföljden av olika klipp för att på så sätt öka dramatiken 

genom att förstärka deltagarnas känslor. Det är detta Van Leeuwen & Wodak (1999) kallar för re-

kontextualisering. Tydligt är även att produktionen lägger in de olika deltagarnas röster på ställen 

där de egentligen inte hör hemma för att öka dramatiken samt kvinnliga föreställningar. Då detta 

inte sker i ursprunglig ordning, alltså att det i många fall tas ur det sammanhang som det egentligen 

hör till, så anser jag att även detta attribut passar in på begreppet. För att ge en tydlig bild av detta 

kommer jag att ta fram och beskriva de föreställningar som förstärks i dessa omorganiserade delar 

av programmet.  

!
9.15 Förstärkning av den sårbara kvinnan 
Produktionens val av metoder för att skapa drama i dessa specifika delar görs genom att de ett fler-

tal gånger förstärker den stereotypa föreställningen om kvinnan som en sårbar och känslig individ. 

Detta sker genom att produktionen väljer att frekvent ta med klipp där kvinnorna ser ledsna ut, grå-

ter eller säger någonting som tyder på att de är sårade. Detta sker oftast genom att de är tårögda el-

ler gråter i samband med att man lägger in deras röst som säger något som tyder på att de är sårade. 

Ett exempel är när vi ser ett klipp på Maria där hon gråter samt hör hennes röst som säger ”Åh jag 

orkar inte mer” med gråt i rösten, vilket förstärker känslan av att hon är riktigt sårad. Då liknande 

sådana klipp tas bort från den ordinarie kontexten kan de läggas in på så många ställen så det verkar 

som att kvinnorna gråter i princip hela tiden trots att detta inte riktigt är fallet när man sedan tittar 

på episoderna. Produktionen väljer även att lägga in kvinnornas röster med meningar som tyder på 

att de är känsliga och sårade även om de samtidigt visar ett klipp på något helt annat eller en kvinna 

som har ett neutralt ansiktsuttryck. Genom detta verkar det som att hon är sårad i just de klippen 

även om detta inte är fallet. Ett exempel är när de visar ett klipp på Klara med ett neutralt ansikte 

och lägger in hennes röst som säger ”Han är en jävla fitta” med ledsen röst. Detta får Klara att verka 

sårad trots hennes neutrala ansiktsuttryck i klippet. Därmed skapas känslan av att hon är sårad just i 

den stunden även om så inte är fallet, då det hon säger förmodligen tagits från ett annat tillfälle. På 

detta sätt förstärker produktionen den stereotypa föreställningen om att kvinnan är en sårbar individ.  

!
9.16 Förstärkning av den oroliga kvinnan 
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Produktionen arbetar på liknande sätt när det gäller att förstärka den stereotypa föreställningen om 

att kvinnor är oroliga. Det är dock tydligt att denna föreställning inte är av lika stor vikt som den 

tidigare då produktionen inte gjort lika många förändringar i klipp och röst för att förstärka detta. 

Ett exempel är när produktionen gör valet att lägga in en scen på kvinnorna när de befinner sig till-

samman i huset och i samma klipp gör ett inlägg av en kvinnlig deltagares röst som säger ”Linda 

har inte kommit hem än” med en stark och orolig röst. Ett annat exempel är när ett flertal kvinnor 

sitter tillsammans i sofforna och så läggs Angelicas röst in som säger ”Skämtar du med mig?” och 

även detta med en stark och orolig röst.  Dessa exempel bygger upp och förstärker föreställningen 

om att kvinnorna är oroliga trots att klippen som visas i sig inte tyder på detta. Det finns även delar 

där produktionen väljer att fokusera både på de sårbara och oroliga föreställningarna samtidigt då 

de visar klipp på kvinnor som gråter och sedan lägger in en orolig röst. Ett exempel är när en av 

kvinnorna säger ”Jag känner mig absolut inte säker på Pär”, denna mening tyder på att hon är oro-

lig, samtidigt som det klippet visar tyder på att kvinnan är sårbar eftersom hon gråter. Där förstärker 

produktionen de stereotypa föreställningarna om kvinnan som både orolig och sårbar. 

  

9.17 Förstärkning av den avundsjuka kvinnan 
För att visa på avundsjuka bland deltagarna visas ofta klipp på mannen tillsammans med någon av 

kvinnorna där de är intima och sedan läggs det in en röst från en annan deltagare som säger någon-

ting illa om kvinnan i klippet eller något annat som kan kopplas till irritation. Genom att produktio-

nen sätter ihop det på detta sätt skapas en tro om att de andra deltagarna är irriterade eller baktalar 

någon för att de är avundsjuka på att hon är intim med mannen. Ett exempel på detta är när de sätter 

ihop ett klipp på Alexandra och mannen där hon ligger i hans knä i en bil och de börjar kyssas sam-

tidigt som en annan kvinnas röst säger ”Alexandra tar väldigt mycket plats, hon chockar gärna folk” 

med en irriterad ton. Ett annat exempel är när produktionen istället sätter ihop flera scener där man-

nen kysser olika kvinnor och sedan lägger in Klaras röst som säger ”Om hon står och åmar sig 

kommer jag att kräkas” med en irriterad ton. Detta ger känslan av att Klara är avundsjuk på de 

kvinnor som kommit honom nära. På detta sätt förstärker produktionen den stereotypa föreställ-

ningen om att kvinnor är avundsjuka. Detta främst genom att lägga in röster som inte hör till sam-

manhanget av de klipp som visas.  

!
9.18 Uppbyggnaden av konflikter förstärker kvinnan som konflikträdd 
Produktionens arbete och val hjälper ibland till att förstärka de feminina mönstren från Cullberg 

(2010) när det gäller avundsjukekonflikter som säger att kvinnor har ett annat sätt att visa aggres-
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sion. Detta förstärks på liknande sätt som avundsjukan då de lägger in ett klipp på någon av de 

kvinnliga deltagarna som är tillsammans med mannen och sedan lägger in en röst som pratar illa om 

någon av kvinnorna, oftast den man ser tillsammans med honom. Istället för att lägga in klipp på 

mannen händer det även ibland att produktionen väljer att klippa mellan två olika kvinnor med all-

varliga ansiktsuttryck och sedan lägga in meningar där de pratar illa om varandra. Genom detta för-

stärker produktionen föreställningen om att kvinnor är sådana som pratar illa om folk bakom ryggen 

vid konflikter vilket enligt Cullberg är typiskt kvinnligt.  

!
Ett exempel på detta är när man får se Mika gå iväg med mannen och sedan ett inlägg av Annefrids 

röst som säger ”Grymt irriterande, är det en sån tjej han vill ha”. Detta förstärker känslan av att An-

nefrid ofta pratar illa om Mika bakom hennes rygg. Genom att produktionen väljer att fokusera 

mycket på sådana meningar på olika ställen så förstärker det känslan av att de baktalar varandra, 

vilket leder till föreställningen om att kvinnor är rädda för konflikter då de inte uttrycker sin aggres-

sion öppet. Detta går emot en studie av Behrm-Morawitz & Mastro (2008) vilket visar ett resultat 

av att kvinnor oftare är med i socialt aggressiva situationer. Då denna studie behandlar tonårsfilmer 

istället för reality-tv så kan det vara därför dessa skiljer sig från varandra när det gäller just denna 

egenskap.  

!
9.19 Repetitions 
Nästa begrepp kallas repetitions och är även denna från Van Leeuwen (Van Leuween 2008, 111). 

Reality-serien Bachelor-När leken blev allvar väljer att återupprepa ett flertal attribut för att förstär-

ka dramat. Detta i sin tur förstärker de stereotypa föreställningarna som finns om kvinnan genom att 

de är såpass återkommande. Det tydligaste elementet är att produktionen använder sig av samma 

slags bakgrundsmusik ett flertal gånger i samtliga avsnitt. Just denna musik sker i samband med de 

snabba klippen i delarna ”tidigare i Bachelor”, ” kommer i Bachelor”,  ”snart i Bachelor” och ”i 

kommande Bachelor”. Denna typ av melodi har väldigt högt tempo och är ganska intensiv vilket 

höjer spänningen och även den dramatiska känslan. Genom att denna melodi är  återkommande vid 

varje sådan del så kopplar man tillslut ihop den med dessa snabba och intensiva klipp där det sker 

mycket drama. Då dessa klipp förstärker många av de kvinnliga stereotyperna som finns kopplar 

man även ihop denna musik med dessa stereotyper.  

!
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Som jag nämnde ovan klipper produktionen ihop olika röster o scener för att förstärka kvinnan som 

sårbar, orolig, avundsjuk och konflikträdd. Men detta är inte det enda som ökar tron om de stereo-

typa föreställningarna. Produktionen återupprepar scener på exempelvis kvinnor som gråter, är tår-

ögda eller bara ser ledsna ut vilket ger känslan av att detta sker hela tiden. Man tror då att kvinnorna 

gråter hela tiden och på så sätt bygger även det på föreställningen om att kvinnor är känsliga och 

har lätt till tårar. Samma gäller även för de andra kvinnliga stereotyperna. Produktionen arbetar 

mycket med detta just i delarna ”tidigare i Bachelor”, ”kommer i Bachelor”, ”snart i Bachelor” och 

”i kommande Bachelor”. Då de som sagt arbetar med många och snabba klipp här så kommer det 

återupprepande scener som gömmer dessa föreställningar om kvinnan. Speciellt gråt och oro är nå-

got som återkommer extra mycket. Detta upprepas både genom de scener som visas på kvinnorna 

och genom de specifika kommenterar produktionen väljer att ta med.  

!
En annan repetition som bygger på den kvinnliga föreställningen om att hon är sårbar är när pro-

duktionen i de olika delarna ”tidigare i Bachelor”, ”kommer i Bachelor”, ”snart i Bachelor” och ”i 

kommande Bachelor”  väljer att lägga in rösten av en kvinna som gråter i slutet av varje sådan del i 

ett avsitt. Detta förstärker känslan av att kvinnorna gråter hela tiden vilket bidrar till den stereotypa 

föreställningen om kvinnan som en sårbar och känslig individ.  

!
9.20 Additions 
Additions, ett begrepp från Van Leeuwen (2008), uppkommer i denna serie i form av inläggningar 

av olika slags bakgrundsmusik och melodier för att få fram den dramatiska känslan. Som jag nämt 

tidigare så består de olika delarna ”tidigare i Bachelor”,” kommer i Bachelor”,  ”snart i Bachelor” 

och ”i kommande Bachelor” av en slags bakgrundsmusik som håller ett väldigt högt tempo och är 

relativt intensiv vilket höjer på så sätt dramatiken och alla de känslor som visas. Dock är det inte 

endast i dessa delar som bakgrundsmusik uppkommer och skapar en förstärkning av de stereotypa 

föreställningarna som finns angående kvinnan och hennes känslor. Detta sker på lite olika ställen 

under episodernas gång. Jag kommer här endast föra fram de melodier som förstärker dramatiken 

och de kvinnliga föreställningarna som figurerar i serien.  

!
9.21 Musik som förstärker den sårbara kvinnan 
Den bakgrundsmusik som bygger upp och förstärker föreställning om den sårbara kvinnan består av 

intensiva tunga melodier och även lugnare sorgligare melodier. Den intensiva och tunga musiken är 

väldigt dramatisk och används mestadels i samband med rosceremonierna. Den spelas då de kvinn-
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liga deltagarna ser ledsna ut, har tårar i ögonen eller gråter. När denna musik läggs in i kontext med 

detta så förstärker det föreställningen om den sårbara kvinnan just för att den är såpass tung och 

dramatisk. Men det är inte enbart denna musik som bidrar till denna stereotyp. Det sker även när 

man lägger in sorgliga melodier för detta syfte. Detta sker på lite olika ställen i episoderna, oftast i 

samband med att kvinnorna gråter men också när kvinnorna öppnar sig och pratar om sina känslor. 

Då musiken höjer den sorgliga känslan får det dem att framstå som svaga och känsliga individer 

även vid sådana tillfällen. 

!
9.22 Musik som förstärker den oroliga kvinnan 
Den intensiva och dramatiska bakgrundsmusiken kan även användas för att förstärka kvinnornas 

oro. Då läggs denna musik istället in i kontext med att de ser allvarliga och oroliga ut. Detta sker på 

ett fåtal spridda ställen i episoderna. Denna musik används dock inte alls lika ofta för att uttrycka 

kvinnornas oro som för att uttrycka känslan av sårbarhet. Något som är mer utmärkande för att just 

förstärka föreställningen om att kvinnor är oroliga är en låg, lite mer lugn och mystisk melodi. Ett 

exempel på detta är när någon av deltagarna har varit iväg en längre tid med mannen och de andra 

deltagarna börjar se oroliga ut och diskuterar vad de kan tänkas göra eller prata om. Då läggs denna 

mystiska musik in vilket förstärker den stereotypa föreställningen om kvinnor som oroliga. Då pro-

duktionen använder sig mestadels av intensiva, tunga och dramatiska melodier för att förstärka 

känslor och föreställningar i programmets gång så väcker dessa melodier en känsla utifrån den kon-

text melodin sätts i. Det vill säga att om det spelas när kvinnorna ser oroliga ut så förstärker detta 

oro medan om den istället läggs in när kvinnorna gråter så förstärker den sårbarhet. Då dessa typer 

av melodier lyckas förstärka det som visas så läggs de in främst vid de olika delarna där snabba in-

tensiva klipp sker, men även på vissa andra delar i episoderna. Sedan finns det andra melodier som 

läggs in av produktionen för att endast förstärka en viss föreställning. Det finns sorglig bakgrunds-

musik som läggs in för att väcka de sorgliga och sårbara stunderna och sedan finns det de lite mer 

mystiska melodierna, bland annat en som låter som hjärtslag, som används endast för att bygga upp 

den oro som kvinnorna känner.  

!
Enligt Wodak &t Van Leeuwen (1999) handlar denna rekontextualisering om att man tar ut delar 

från sin kontext och omordnar detta för att nå ett visst mål genom att förstärka eller försvaga något. 

Då dessa varierande melodier sätts i olika kontexter så kan alltså produktionen förstärka de känslor 

de förmedlar och på så sätt de olika stereotypa föreställningarna om dem. De stereotyper man valde 

att förstärka genom dessa tillägg var alltså den oroliga samt den sårbara kvinnan. Förklaringen till 
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att produktionen arbetar såpass mycket med både oro och sårbarhet tar jag utifrån Mendibles (2004) 

förklaring om att produktioner ofta spelar på och bygger upp individens svagheter enligt de ideolo-

gier som finns om dem i samhället.Dessa egenskaper anses mer som svagheter än vissa andra före-

ställningar då det anses vara mer negativt att vara sårbar och orolig än t.ex väldigt öppet glad eller 

medkännande. Detta får kvinnorna att framställas som individer som lätt förlorar kontrollen över 

sina känslor. 

!
9.23 Exclusion 
Även detta begrepp upptäcks mest i de olika delarna ”tidigare i Bachelor”, ”kommer i Bachelor”, 

”snart i Bachelor” och ”i kommande Bachelor”. Exclusions kan användas som ett sätt att bygga upp 

dramatik genom att en person som exempelvis är sårad visas men man får inte reda på vad som har 

orsakat detta. Som jag nämt tidigare arbetar produktionen främst med att bygga upp dramatiken och 

att förstärka föreställningarna om kvinnorna i just dessa delar då de inte tar med allting utan bara 

snabba klipp av olika scener där de ofta tar bort den normala situationen. Här nedan kommer jag 

beskriva vilka upptäckter som har gjorts i dessa olika delar som kan kopplas ihop med just detta be-

grepp.  

!
Genom att exkludera vad som egentligen har orsakat en handling blir det mer fokus på känslan samt 

reaktionen som istället visas. På detta sätt kan produktionen förstärka de kvinnliga stereotyperna 

ytterligare. Detta förekommer ofta genom att man får se olika deltagarnas reaktioner när de är oro-

liga/chockade eller ledsna. Flera gånger i dessa delar kommer det en kvinna som gråter eller ser 

orolig ut helt taget ur kontext. Detta väcker inte bara spänningen och dramatiken utan förstärker 

även de kvinnliga stereotypa föreställningarna om att kvinnor är sårbara samt oroliga varelser. Det 

är inte enbart kvinnornas beteende, så som gråt eller oro, vi inte får se orsaken till utan orsaken kan 

även tas bort vid deras uttalanden som tyder på stereotypa föreställningar om kvinnan. Exempel på 

detta är när en deltagare säger ”Just nu känner jag mig inte alls säker” eller ”skämtar du med mig?”. 

Produktionen väljer då att endast ta med starka meningar då detta bygger upp dramatiken och spän-

ningen. Just dessa två meningar förstärker känslan av att kvinnorna är oroliga då fokuset hamnar på 

dessa starka meningar och inte på vad som egentligen orsakat dessa. Även här bygger de endast upp 

oron samt sårbarheten vilket bidrar till att kvinnor anses vara individer som inte kan kontrollera sina 

känslor. Jag kopplar detta återigen till Mendible (2004) då deltagarnas svaga egenskaper tenderar ge 

mera drama än andra egenskaper. 
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10. Slutsats & Diskussion  
I del ett, där talet och beteendet analyseras, visar det sig att det finns en del stereotyper om kvinnor 

som figurerar i denna reality-serien Bachelor-När leken blev allvar. De föreställningar som åter-

kommer är att kvinnor är blyga, sårbara, oroliga, medkännande och öppet glada. Detta upptäcktes 

genom en analys av deltagarnas beteende och hur de uttryckte sig i tal. I många fall kopplades språ-

ket ihop med beteendet och skapade på så sätt dessa föreställningar. Talet och beteendet fångar den 

övergripande bilden av hur kvinnorna konstrueras samt representeras i programmet. Detta ger den 

här delen av studien en bra helhetsbild av vad det faktiskt är för stereotyper som bekräftas och beva-

ras i Bachelor-När leken blev allvar, det vill säga kvinnan som sårbar, orolig osv. Då även alla de 

upptäckta stereotypa föreställningarna fanns i Brownmillers (1986) bok om historiska stereotyper 

tyder det på att kvinnan länge har kopplats ihop med dessa egenskaper. Genom att dessa egenskaper 

fortfarande figurerar i detta program kan man börja fundera på om detta betyder att det är svårt att 

förändra föreställningen av kvinnan som underordnad i samhället. Enligt mig så skapar denna serie 

en cementerad syn att kvinnan på ett visst sätt skiljer sig från mannen. Detta i sin tur kan leda till att 

kvinnor kommer ha samma plats i samhället som de alltid haft, vilket är som underordnad gentemot 

mannen. Dock baseras studien endast på en serie vilket gör detta omöjligt att bevisa. Om man dock 

i flera serier skulle få samma resultat är det stor risk att kvinnan kommer fortsätta ses som under-

ordnad i samhället.  

!
Även i analysens andra del upptäcktes ett par stereotyper men då istället om kvinnans utseende. De 

stereotyper som uppkom ett flertal gånger var den historiska kvinnan vilket innebar att deltagarna 

bar kläder som länge rent historiskt har kopplats ihop med det feminina könet, t.ex klänning, kjol 

och klackskor. Den andra var den sexiga kvinnan vilket istället innebar en lite annorlunda syn på 

kvinnorna och deras utseende där de bär mer utmanande kläder som framhäver kurvorna och expo-

nerar mycket hud. Den historiska kvinnan blev särskilt tydlig i parceremonin där elimineringen av 

deltagarna sker. Den sexiga kvinnan upptäcktes även i flera olika delar under programmets gång. 

Kosmetik är även något som deltagarna regelbundet bar vilket kan kopplas ihop till de två stereoty-

pa utseenden som figurerar i Bachelor- När leken blev allvar, vilka nämns ovan. Dessa upptäckta 

föreställningar tyder på detsamma som jag nämnde i den första delen. Genom att både utseendet 

och beteendet hos deltagarna i programmet visar på stereotyper som figurerar om kvinnan i samhäl-

let bekräftar detta ytterligare kvinnan som underordnad då hon både ser ut och beter sig enligt de 

kvinnliga mönstren.  
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I del tre visade, som handlar om Cullbergs förklaringar av feminina och maskulina mönster i av-

undsjukekonflikter, visade det sig att de kvinnliga deltagarna mestadels använde sig av de feminina 

mönstren när det kommer till konflikter. Även om det uppkom maskulina mönster i form av direkt 

konfrontation ett fåtal gånger  i programmet så dominerade de feminina mönstren. Detta i form av 

baktal vilket innebär att deltagarna ofta pratar illa om varandra bakom ryggen istället för en direkt 

konfrontation. Detta mönster får kvinnorna att framstå som rädda för konflikter då de inte visar sin 

aggression lika öppet och fysiskt som det manliga mönstret anses göra. Konflikträdsla är något som 

historiskt sätt har ansetts vara en kvinnlig egenskap. Då denna serie bekräftar och bevarar denna 

stereotyp bidrar även detta till att framställa kvinnan som underordnad. Då detta resultat tyder på att 

kvinnor inte gärna deltar i konflikter så tyder mitt resultat även på att de kvinnliga deltagarna inte 

framställs som mer socialt aggressiva individer i Bachelor-När leken blev allvar. 

!
Den sista delen ger en förståelse för hur produktionen arbetar för att förstärka de kvinnliga stereoty-

perna som figurerar i programmet. De kvinnliga stereotyper som jag upptäckte att produktionen 

valde att förstärka var sårbarhet, oro, avundsjuka. Då dessa kvinnliga föreställningar förstärktes 

mest och då även dessa egenskaper anses som något negativt så kan man anta att produktionen 

främst arbetar med att föra fram deltagarnas negativa egenskaper för att också skapa förnedring som 

leder till drama. Sårbarhet och oro kunde upptäckas under varje begrepp som jag undersökte, vilket 

innebär att dessa är av största intresse för produktionen att framhäva. Denna serie förstärkte dessa 

föreställningar genom att klippa ihop olika scener med dialog taget ur kontext, bakgrundsmusik, 

genom att upprepa musik och gråt och genom att ta bort orsaken till vissa reaktioner. Detta upptäck-

tes speciellt i vissa delar i Bachelor- När leken blev allvar. Dessa delar var ”tidigare i Bachelor”, 

”kommer i Bachelor”, ”snart i Bachelor” och ”i kommande Bachelor”. Delarna består av många 

olika snabba klipp som visas för att framföra vad som har hänt och kommer att hända i programmet. 

Att de var just de negativa egenskaper som förstärktes mest var, som sagt, på grund av att negativa 

egenskaper anses ge mera drama vilket är något som anses vara ett viktigt attribut för reality-tv. 

Detta leder även till att föreställningen om kvinnan som underordnad bevaras ytterligare i denna 

serie då dessa stereotyper inte bara figurerar i programmet utan de förstärks även av produktionen.  

!
Något som är intressant att konstatera är att de kvinnliga deltagarna även visas genom mer positiva 

egenskaper såsom att de är öppet glada och medkännande individer. Dock bygger även dessa på ste-
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reotypa föreställningar som finns om kvinnan vilket bevarar tron om att hon är sådan och även ökar 

tron på att kvinnans egenskaper är annorlunda än mannens. Även om dessa mer positiva föreställ-

ningar figurerar i programmet så förstärks endast negativa egenskaper, såsom att kvinnan är sårbar, 

avundsjuk och orolig, av produktionen. På grund av detta hamnar dessa stereotyper i centrum av 

programmet och förmedlar bilden av att kvinnan inte kan kontrollera sina känslor vilket bidrar till 

föreställningen om kvinnan som en underlägsen individ.  

!
Då detta program byggs upp enligt stereotypa föreställningar om att bland annat kvinnan ska beha-

ga mannen genom att det går ut på att många kvinnor ska imponera på en man så anser jag att mina 

resultat angående kvinnans utseende och beteende inte är speciellt förvånande. De använder sig av 

kvinnliga stereotyper dvs deras kvinnlighet för att fånga mannens intresse vilket är något som ofta 

är förekommande i dejting-program med samma upplägg. Det problematiska med att Bachelor-När 

leken blev allvar har detta upplägg är att det inte går att göra ett antagande om att alla eller åt-

minstone en större del av reality-programen framställer kvinnor enligt stereotyper som finns om 

dem, detta även om jag skulle studerat många olika reality-serier med likadant upplägg. Man kan 

dock ändå anta att reality-program med samma upplägg skulle få ett liknande resultat då de siktar 

mot likgiltiga mål. 

!
Slutsatsen blir att det finns både historiska och nyare stereotyper om kvinnan som figurerar i detta 

program när det gäller både beteende, språk och utseende. Bachelor-När leken blev allvar bevarar 

även föreställningen om kvinnor som rädda för konflikter genom att visa att deltagarna följer femi-

nina mönster i sitt sätt att bete sig vid avundsjukekonflikter. Produktionens arbete förstärker även ett 

antal av dessa föreställningar. Jag anser att mina upptäckter visar på att man i produktionen av detta 

program vill bevara kvinnan i sin underordnade roll då man framhäver många och mestadels nega-

tiva egenskaper som typiskt kvinnliga. Precis som Hirdman antyder är det sådana stereotyper som 

skiljer kvinnan och mannen från varandra och därigenom skapar denna orättvisa uppbyggnad. Ge-

nom att framställa dessa stereotyper tenderar alltså Bachelor-När leken blev allvar att bevara den 

historiska synen om kvinnan som underordnad även i dagens samhälle.  

!
11. Sammanfattning 
Syftet med min analys är att synliggöra om Bachelor-När leken blev allvar bidrar till att bevara oli-

ka stereotyper om kvinnan som figurerar i samhället. Detta genom att titta på både hur de kvinnliga 
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deltagarna konstrueras och på så sätt representeras i programmet och vilka föreställningar som pro-

duktionen väljer att förstärka. Jag har analyserat beteendet och den språkliga kommunikationen ge-

nom semiotikens grundbegrepp denotation och konnotation för att på ett enkelt sätt beskriva vad 

deras tal och beteende kommunicerar för föreställningar som finns om kvinnan. Här blev mitt resul-

tat att det finns stereotypa föreställningar om kvinnor som figurerar i programmet. De stereotyper 

jag kunde finna var sårbarhet, orolighet, medkännande och öppet glad. Detta kan man koppla till 

både kategoriseringsystemet och självpresentation då produktionen i denna del väljer att föra fram 

kvinnorna enligt de stereotyper som finns om dem samtidigt som kvinnorna i många fall själva även 

beter sig och talar enligt dessa stereotyper. Då Hirdman anser att det är olika stereotyper för hur 

kvinnor och män ska vara som håller fast kvinnan i sin underordnade roll, så bidrar dessa typiskt 

kvinnliga föreställningar som figurerar i Bachelor- När leken blev allvar till att kvinnan kan hållas 

kvar i sin underordnade roll.  

!
Utseendet undersöktes med hjälp av Machin & Mayr’s begrepp attributes. Detta begrepp gav mig 

ett bra verktyg för att kunna undersöka vilka klädval de kvinnliga deltagarna gjort i Bachelor- När 

leken blev allvar. Resultatet visade att det fanns två stereotyper som figurerade i programmet. Dessa 

var den historiska kvinnan och den sexiga kvinnan då deltagarna hade klänning,kjol och klackskor, 

kosmetik och även utmanande kläder. Då de förmodligen själva väljer hur de klär sig i programmet 

så kopplar jag detta till självpresentation då de själva väljer att representera sig som extremt kvinn-

liga i detta fall. Eftersom stereotyper angående både beteende och utseende figurerar i Bachelor- 

När leken blev allvar så stärker detta synen om att kvinnorna har vissa attribut och egenskaper som 

skiljer sig från männens vilket bidrar till att bevara kvinnan som underordnad ytterligare.   

!
När avundsjukekonflikter analyserade utgick jag från Cullberg’s förklaringar på feminina och mas-

kulina mönster. Resultatet på denna del blev att de kvinnliga deltagarna använder sig främst av de 

feminina mönstren vilket innebär att kvinnorna representeras som rädda för konflikter då det femi-

nina sättet att visa aggression inte är lika öppet och fysiskt som de maskulina. Då kvinnor länge en-

ligt Brownmiller har ansetts vara individer som helst inte deltar i direkta konflikter så visar detta 

resultat att ytterligare en stereotyp gällande kvinnornas beteende figurerar i Bachelor-När leken blev 

allvar. Då även denna föreställning bekräftas i programmet så bidrar detta till att framställa kvinnan 

som underordnad ytterligare.  

!
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Resultatet av produktionens arbete med drama för att förstärka kvinnliga stereotyper visade på att 

produktionen fokuserar mycket på att föra fram de negativa stereotyperna hos kvinnorna. När jag 

analyserade detta utifrån ett antal av Van Leeuwen’s begrepp som hör till rekontextualisering så var 

det endast förstärkning av negativa föreställningar som upptäcktes. Dessa var sårbarhet, rädda för 

konflikter, oro och avundsjuka. Enligt Mendible har negativa stereotyper en förmåga att förmedla 

mer drama än andra vilket jag använder som en förklaring till att dessa föreställningar förstärks 

främst i de dramatiska delarna av programmet.  Detta resultat förmedlar bilden av att kvinnor inte 

kan kontrollera sina känslor vilket bidrar till att man ser henne som en underlägsen individ vilket 

också bygger på Hirdman’s syn om kvinnan som underordnad i samhället.  

!
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Transkriptionsnyckel 

(.) Paus kortare än 0,5 sekunder 

(2.5) Paus som varar 2,5 sekunder 

[ ] Överlappande tal 

hundar  Emfatiskt tryck 

(hh) Utandning 

°ja° Sägs med svag röst 
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ja: Förlängning av vokalen  

>en liten< Snabbare takt än vanligt 

((smackar)) Metakommentar 
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