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ABSTRACT 

 

Denna uppsats syftar till att kvalitativt undersöka hur kvinnor porträtteras i fem 

utvalda avsnitt av The Hills (MTV), med fokus på deras beteende och uppträdande i 

frågor som karriär, utseende och relationer till män. Detta undersöks med hjälp av ett 

analysschema som har utformats utifrån Keith Selbys och Ron Cowderys 

analysmodell för att studera television.  

 

Undersökningen vilar på en genusteoretisk grund och teorier som används är bland 

annat R.W. Connells hegemoniska maskulinitet, Yvonne Hirdmans genuskontrakt, 

Laura Mulveys ”the male gaze” och en vidare utveckling av Foucaults teori om ”the 

panopticon”. Detta kompletteras med forskning av bland annat Rosalind Gill, Angela 

McRobbie och Hillevi Ganetz.  

 

I min analys framkommer att det förekommer väldigt få skildringar av kvinnor vars 

beteende utmanar en traditionell syn på kvinnligt uppförande. Vidare betonas 

kvinnors utseende starkt och karaktärerna visar ett flertal gånger fokus på äktenskap. 

Sammantaget leder analysen fram till en slutsats att kvinnor i The Hills inom samtliga 

undersökta områden till stor del skildras på ett sätt som befäster en stereotyp 

genusstruktur.  

 

Nyckelord: The Hills, populärkultur, genus, kvinnlighet, feminism, postfeminism, 

panopticon, male gaze 
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1.0 INLEDNING 

Jag har alltid uppskattat sådant som andra kunnat kalla skräp-tv. Jag satt klistrad 

framför Tre Kronor under senare delen av 1990-talet, följde intrigerna i Big Brother i 

början av 2000-talet och har länge älskat Bonde söker fru. Diskussionerna kring dessa 

såpor och dokusåpor har varit många, först på skolgården i mellanstadiet och så 

småningom i fikarummet på jobbet. När jag inledde tankarna kring uppsatsidéer 

började jag fundera på just populärkulturens möjlighet att visa verkligheten på olika 

sätt. Det är exempelvis konstaterat att kvinnliga skönhetsideal som de porträtteras i 

populärkultur har stor betydelse för kvinnors självbild (Ward & Harrison 2005:8). 

Dessutom har undersökningar gjorts som fastställer att frekvent tv-tittande ger tittaren 

mer stereotypa föreställningar av manligt och kvinnligt (Ward & Harrison 2005:5). 

Att människor påverkas till stor del av populärkultur gör att det är intressant 

undersöka vilken bild av verkligheten som visas. För ett par år sedan började jag 

sporadiskt att se The Hills. The Hills är en populär serie om livet för några unga 

kvinnor i Los Angeles, USA, som sänds på den globala kanalen MTV. Kvinnorna i 

The Hills är målinriktade, försörjer sig själva och strävar efter att ta sig fram i 

karriären, samtidigt som de dejtar, provar bröllopsklänningar och blir hämtade i 

limousin av sina pojkvänner. Eftersom The Hills sänds globalt och således når många 

tittare, blir det speciellt intressant att undersöka om The Hills är en serie som 

framhäver kvinnor på ett positivt sätt, med fokus på kvinnors handlingskraft och 

självständighet, eller om kvinnor i serien framställs på ett sätt som bidrar till 

objektifiering och underminering av det kvinnliga könet. Detta är frågor jag ställer 

mig och som jag ska undersöka vidare i min uppsats.  

 

2.0 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur kvinnor porträtteras i några utvalda 

avsnitt av The Hills, med fokus på deras beteende och uppträdande i frågor som 

karriär, utseende och relationer till män.  

 

2.2 Frågeställningar 

Kvinnors förhållande till män, till sitt och andras utseende samt till sin karriär är de 

ämnen som betonas mest i The Hills och följaktligen kan konstateras att det också är 
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kring dessa ämnen som kvinnlighet konstrueras i serien. På grund av det ligger fokus i 

min studie på följande frågor: 

 

- Följer karaktärernas beteende gentemot män traditionella strukturer eller 

utmanar de dem, till exempel genom att agera på sätt som inte 

överensstämmer med normen för kvinnligt beteende?  

 

- Hur skildras karaktärernas förhållningssätt till utseendet? Anammar 

karaktärerna en självobjektifierande blick på sig själva eller försöker de att 

frigöra sig från den? 

 

- Hur skildras kvinnornas förhållningssätt till sin karriär?  

 

3.0 MATERIAL, AVGRÄNSNING OCH DISPOSITION 

För mitt syfte vore det givetvis optimalt att analysera alla avsnitt från alla säsonger av 

The Hills. På grund av den här undersökningens begränsade tidsmässiga omfattning 

måste jag dock begränsa mitt urval. The Hills har sänts i fem säsonger i Sverige. Alla 

säsonger är olika långa och varierar mellan tio till 26 avsnitt. Jag har valt att analysera 

avsnitt nummer åtta under varje säsong. Nummer åtta valdes eftersom det är ett 

nummer som ligger någonstans i mitten av alla säsonger, detta i sin tur för att försöka 

få en så representativ bild av serien som möjligt. Alla avsnitt är sedda via MTV.se. 

Följande avsnitt har valts ut:  

 

Säsong 1.08 : You Can’t Just Be With Me? (2006) 

Säsong 2.08 : Enough Is Enough (2007) 

Säsong 3.08 : For Better Or Worse (2007) 

Säsong 4.08 : Don’t Act Innocent (2008)  

Säsong 5.08 : Father Of The Bride (2009) 

 

Jag kommer att avgränsa min undersökning till att enbart fokusera på bilden av 

kvinnlighet i The Hills och inte inkludera aspekter som etnicitet, klasstillhörighet och 

heteronormativitet i min analys. De scener som har valts ut för diskussion i 

analysdelen är de som representerar det typiska för bilden av kvinnornas 

förhållningssätt till sitt utseende, sin karriär samt män i de avsnitt jag har studerat. 
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Hur urval av scener har gått till mer exakt kommer jag att utveckla i metoddelen. Jag 

har inte för avsikt att generalisera mitt resultat till att gälla alla avsnitt av The Hills 

eller övriga reality-serier på MTV.  

Värt att ta upp gällande uppsatsens disposition är att jag kommer att redovisa 

resultat blandat med analys i kapitel 7. I kapitel 8 kommer jag därefter redogöra för 

mina slutsatser baserat på mitt syfte och mina frågeställningar.   

 

4.0 The Hills 

The Hills har sänts på MTV sedan 2006. Serien marknadsförs som en reality-serie 

med fokus på karaktären Lauren som i början av serien flyttar från sin hemstad till 

Los Angeles för att börja på college samt för att försöka starta en karriär inom 

modebranschen (http://www.mtv.com/shows…). The Hills fokuserar på Laurens och 

hennes vänners karriärer samt de stundtals komplicerade relationerna mellan dem och 

deras pojkvänner.  

 

4.1 Huvudkaraktärer i The Hills 

Lauren Conrad är karaktären som The Hills kretsar kring. Lauren flyttade till Los 

Angeles för att skapa sig ett namn inom modebranschen och varvar det med att gå på 

otaliga fester och shoppingrundor. Hon är i början av serien praktikant på Teen Vouge 

och arbetar senare på pr-byrån People’s Revolution. I början av serien delar Lauren 

lägenhet med sin bästa vän Heidi Montag som arbetar på Bolthouse Productions med 

planering av event. Heidi och Lauren blir så småningom osams, till stor del på grund 

av Heidis pojkvän Spencer Pratt. När Heidi flyttar ut ur Laurens och hennes 

gemensamma lägenhet flyttar istället Audrina Patridge in. Audrina är nära vän med 

främst Lauren men känner också Heidi. Audrina arbetar på Epic Records. Den fjärde 

huvudkaraktären i The Hills är Whitney Port, Laurens arbetskamrat som hon ofta 

diskuterar sitt kärleksliv med. Whitney arbetar tillsammans med Lauren både på Teen 

Vouge och senare på People’s Revolution. Whitney är inte med i säsong fem av The 

Hills.  
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4.1.1 Övriga karaktärer 

Spencer Pratt är Heidis pojkvän.  

 

Stephanie Pratt är Spencers lillasyster och Heidis svägerska. Hon är också skolkamrat 

och senare i serien vän till Lauren.  

 

Brody Jenner är Laurens vän.  

 

Doug Reinhardt har dejtat Lauren.  

 

Jade Port är Whitneys lillasyster.  

 

Ytterligare karaktärer som kan förekomma i analysen kommer att presenteras efter 

hand.  

 

4.2 The Hills - Såpopera eller reality-tv?  

En såpopera karaktäriseras bland annat av en stark betoning på relationerna som finns 

mellan karaktärerna. I en såpopera är relationer sällan stabila utan förändras och 

prövas ständigt (Selby & Cowdery 1995:178). Såpoperan innehåller också en 

polarisering mellan det goda och det onda. Ofta ligger fokus på familjen, som dock 

inte behöver vara en traditionell familj utan kan vara mer modern, som ett 

kompisgäng (ett exempel är tv-serien Vänner). Vidare kan sägas att såpoperor inte har 

något definitivt slut. Intrigen fortsätter över avsnitt och säsonger och även om en 

konflikt eller intrig löses upp så skapas hela tiden nya. Skvaller har stor betydelse för 

att vi ska få förståelse för intrigen i såpoperor, eftersom skvallret ger oss information 

om t.ex. vad karaktärerna tycker om varandra och händelser som inträffat (Selby & 

Cowdery 1995:160ff). Genren reality-tv är mer svårdefinierad eftersom det finns så 

många olika hybrider inom området. Hillevi Ganetz (2008) talar om reality game 

shows, makeover reality och talang reality som alla är olika slags reality-tv där vi i 

olika hög grad får följa deltagarna (Ganetz 2008:23).  

The Hills ger uttryck för att vara en helt verklighetsbaserad reality-serie där 

deltagarna agerar som sig själva och där allt som händer ska vara oregisserat. 

Karaktärerna i serien använder sina riktiga namn och deras riktiga familjer deltar 
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ibland i serien. Att placera The Hills i något av facken såpopera eller reality-tv är 

dock en aning problematiskt då serien i amerikanska medier beskrivits bland annat 

med ord som ”The pseudo-improvised reality serie” (http://www.nytimes.com/…) 

och “Despite billing itself as a reality show, "The Hills" has only become less realistic 

over its first four seasons…” (http://latimesblogs.latimes.com/…). Det finns också 

stor osäkerhet bland tittarna kring hur pass verklighetsbaserad serien egentligen är. 

Jag kommer att använda begreppet reality-serie i min fortsatta framställning eftersom 

det trots allt är det som serien ger uttryck för att vara. Jag är dock medveten om att det 

kan vara en regisserad sådan och jag kommer därför att referera till personerna i 

serien som ”karaktärerna” istället för ”deltagarna”.  

 

5.0 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

5.1 Genusstruktur och den hegemoniska maskuliniteten 

Synen på genus har förändrats över tid. Under 1960- och 1970-talen fanns en syn på 

genus som uppdelat i kön (biologiskt kön) och genus/könsroller (socialt konstruerat 

kön) (West & Zimmerman 1987). Detta synsätt har kritiserats bland annat av Judith 

Butler (1999), en genusteoretiker som är kritisk mot uppdelningen mellan kön och 

genus eftersom det kan leda till att könet ses som det primära och genus som 

sekundärt (Butler 1999:186). Istället beskriver Butler genus (dvs. både kön och 

genus/könsroller) som performativt, vilket innebär att genus konstrueras genom 

upprepade handlingar som vi utför, beroende på de förväntningar vi identifierar att 

omgivningen har på oss (Butler 1999:xv).  

R.W. Connell (1995) anser att genus är en del av alla sociala strukturer i 

samhället (Connell 1995:99). Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp som ofta 

förknippas med Connell och som syftar till en del av genusstrukturen som finns i vårt 

samhälle idag. Hegemonisk maskulinitet som teori används främst för att visa på 

genushierarkin mellan män. Vissa män är underordnade andra män, och i västvärlden 

är det exempelvis den vita heterosexuella mannen som värderas högst och den 

homosexuella mannen som ligger långt ner i genushierarkin (Connell 1995:102). 

Begreppet den hegemoniska maskuliniteten har dock i min undersökning främst 

relevans som en del av genusstrukturen som bidrar till att män vars beteende 

överensstämmer med det maskulina idealet har en dominerande position medan 

kvinnor (och övriga män) har en underordnad. (Connell 1995:101). Också relevant för 

min studie är Yvonne Hirdmans (2001) teori om ett genuskontrakt, som kan förstås 
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som en struktur som förklarar hur genusmönster mellan män och kvinnor i samhället 

skapas och upprätthålls (Hirdman 2001:94). Genuskontraktet bygger enligt Hirdman 

på två principer; dels att mannen är normen, något som exemplifieras bland annat i 

språket (tjänsteman, brandman) och dels med ett isärhållande av könen, t.ex. när det 

gäller arbetsuppgifter (kvinnan kokar potatis och gör salladen när mannen grillar) 

(Hirdman 2001:59ff). Trots den ökade jämställdheten mellan kvinnor och män det 

senaste århundradet förekommer fortfarande en systematisk stereotypisering av 

kvinnligt och manligt, något som framför allt reproduceras i olika slags medier 

(Hirdman 2001:200). Kritik har dock riktats mot Hirdmans teori eftersom den anses 

vara för statisk och deterministisk och gör det omöjligt att beskriva ett genussystem 

där båda könen är jämlika (Gemzöe 2003:94).  

Teorierna om den hegemoniska maskuliniteten och genuskontraktet kan ses som 

en del av en struktur som skapar det patriarkala samhället. Det patriarkala samhället 

medför stora fördelar för män som på grund av sitt kön exempelvis får ökade 

möjligheter till dominerande ställningar i samhället och således ökade materiella 

tillgångar (Connell 1995:107). Upprätthållandet av denna genusstruktur görs av både 

kvinnor och män genom hyllande av patriarkatet på olika sätt, t.ex. genom att 

förespråka maskulina ideal (starka sportstjärnor) eller uppfostra barn med fokus på 

skillnader mellan könen (Connell 1995:231). Ett annat exempel på hur 

genusstrukturen upprätthålls är via medierna. Hillevi Ganetz (2008) anser att 

medierna präglas av en genusslentrian i framställningen av genus. Enligt henne är en 

genusslentrian vanemässig och skapas av både kvinnor och män genom att i medierna 

oreflekterat upprepa de föreställningar av manligt och kvinnligt som finns i samhället 

(Ganetz 2008:72). Genusslentrian kan vara både medveten och omedveten (Ibid.). 

Laura Brown (2005) som arbetat som psykolog vid produktionen av en reality-serie 

beskriver hur karaktärerna i reality-serien stereotypiseras grovt för att passa 

produktionsbolagets valda verklighetsbild (Brown 2005:72). Stereotypiseringen 

kunde enligt Brown gå så långt att hon nästan inte kände igen människorna när hon 

såg dem på tv (Ibid.). Detta bekräftas också av Fagerström & Nilson som konstaterar 

att dokusåpor ofta reflekterar stereotypa mönster där kvinnor med stora bröst blir 

sedda som bimbos, lesbiska som butchiga och hantverkarkillen som den som dricker 

mycket öl (Fagerström & Nilson 2008:111). I Hillevi Ganetz (2008) studie om Fame 

Factory exemplifierar hon stereotypa och slentrianmässiga framställningar av genus 

med att männen porträtteras som mer aktiva, t.ex. arbetar i studion och spelar gitarr, 
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medan kvinnorna skildras som passiva när de sitter och pratar eller läser 

veckomagasin. Vidare beskriver hon hur manliga och kvinnliga känsloyttringar tolkas 

på olika sätt. Om kvinnorna gråter ges det inte så stor uppmärksamhet, eftersom det är 

”normalt” kvinnobeteende som kvinnorna gör för att de är svagare än män (Ganetz 

2008:82). När männen i Fame Factory gråter ses det paradoxalt nog som ett uttryck 

för styrka, men de får samtidigt inte passera en gräns och visa sig för sårbara eftersom 

det skulle göra dem för feminina och därmed svaga (Ganetz 2008:83). Detta 

överensstämmer med R.W. Connells teori om att den hegemoniska maskuliniteten 

upprätthålls bland annat på grund av mäns rädsla för att förvandlas till kvinnor, vilket 

kan ses som en slags kastrationsskräck (Connell 1995:223). Män får alltså inte bete 

sig för känslosamt eftersom de då riskerar att förlora sin manlighet.  

Sammanfattningsvis kan av ovanstående resonemang konstateras att en 

stereotypifiering existerar i medierna, men varför skulle det vara ett problem? Enligt 

Ganetz innebär stereotypifieringen i Fame Factory att män blir sedda som det kön 

som har tekniska kunskaper medan kvinnor ses som det kön som inte har det (Ganetz 

2008:90). Madeline Heilman (2001) anser vidare att genusstereotypifieringen leder 

till att kvinnor får svårare att uppnå ledande ställningar i karriären, eftersom manliga 

egenskaper förknippas med ledarskap och kvinnor blir skildrade som att inte inneha 

sådana egenskaper. Dessutom kan stereotypifieringen skapa en slags självuppfyllande 

profetia där kvinnor beter sig så som det förväntas av dem, vilket således innebär att 

de reproducerar de stereotypa föreställningar som redan existerar (Heilman 2001). 

Med andra ord kan man säga att produktionen och reproduktionen av stereotyper 

gällande genus i medierna har en slags cementerande effekt, vilket ur ett feministiskt 

perspektiv är problematiskt eftersom det gör att genusstrukturen befästs.  

Ovanstående teoristycke är användbart för att få en grund att stå på i min analys 

samt för att kunna analysera om porträtteringen av kvinnornas beteende i förhållande 

till män utmanar det beteende som traditionellt sett brukar ses som kvinnligt.  

 

5.2 Den manliga blicken och panopticon 

Varför stereotypiseras kvinnor på ett liknande sätt i många medier? Laura Mulvey har 

skrivit artikeln ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” (1975) i vilken hon tar upp 

”the male gaze” som jag hädanefter kommer att referera till som den manliga blicken. 

Den manliga blicken innebär att film skapas utifrån ett manligt perspektiv där kvinnor 

ofta ses som ett erotiskt objekt för den manlige karaktären eller som ett erotiskt objekt 
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för publiken. Kvinnan får alltså alltid rollen att bli sedd på. Den manlige karaktären 

däremot är den som får rollen att föra historien framåt och den vars perspektiv 

publiken (både män och kvinnor) tar när de ser på kvinnan ur ett objektifierande 

perspektiv. Den manlige karaktären blir inte sedd på samma objektifierande sätt som 

kvinnan, utan kan mer ses som en identifikation för publiken (Mulvey 1975).  

Något som har samband med den manliga blicken är teorin om ”the panopticon”. 

Ursprungligen kommer begreppet panopticon från en slags fängelsedesign som går ut 

på att göra fångarna medvetna om att de alltid kan bli sedda, trots att de inte ser sin 

övervakare. Michael Foucault har framställt en teori som bygger vidare på idén om 

panopticon. Han utvecklade nämligen teorin om panopticon till en slags metafor för 

det övervakande samhället i stort, något som feministiska tänkare har vidareutvecklat 

ytterligare till kvinnans vetskap om att hennes kropp ständigt är under övervakning, 

något som hon vet att mannens inte är i samma utsträckning (Gill 2007:63). 

Panopticon är alltså ur ett feministiskt perspektiv ett överordnat system där kvinnor är 

medvetna om att de ständigt är iakttagna, även om de inte själv ser sin iakttagare, och 

det är ur det perspektivet teorin kommer att användas i min analys. Panopticon leder 

till en hög självmedvetenhet hos kvinnor gällande den egna kroppen och utseendet 

eftersom kvinnor ständigt måste vara beredda på att deras kroppar kan komma att 

utvärderas (Frederickson & Roberts 1997).  

Angela McRobbie (2004) har studerat tv-programmet What not to wear där två 

kvinnor ger andra kvinnor (de kvinnor vars klädstil minst överensstämmer med 

rådande klädnorm) råd och tips om hur de bör klä sig för att dölja sina skavanker. 

McRobbie konstaterar att programmet är fullt av kritiska synpunkter om de 

deltagandes brist på självkontroll och stil, t.ex. ”Look how she walks.”, ”She 

shouldn’t put ketchup on her fries”, ”Oh My God, she looks like a German lesbian” 

(McRobbie 2004b:106). Programmet är ett exempel på vilket fokus som i en stor del 

av dagens populärkultur ligger på kvinnors kroppar och beteenden (Gill 2007:255).  

Ovanstående teoristycke kommer jag att använda för analysen om vilken 

betydelse utseendet har i The Hills samt för att se huruvida karaktärerna anammar en 

självobjektifierande blick på sig själv eller om de försöker att frigöra sig från den.  

 

5.3 Kvinnors beteende i en postfeministisk era 

Om kvinnor tidigare porträtterades som passiva objekt som existerar för mannen att se 

på, framställs kvinnor i dagens populärkultur mer som aktiva objekt. Kvinnor kan 
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exempelvis leka med sin sexuella åtråvärdhet, eftersom de vet vilka signaler det 

sänder ut till både män och kvinnor och vad de kan uppnå med att spela på de känslor 

som signalerna framkallar (Gill 2007:89). I kvinnoskildringar i modern populärkultur 

blir kvinnan ofta porträtterad som en stark individ som vill må bra för sin egen skull 

och som använder sitt utseende för att göra det (Gill 2007:260). Detta är en form av 

postfeminism. Rosalind Gill (2007) identifierar postfeminism som en slags reaktion 

mot den traditionella feminismen, då dess anhängare hävdar att alla feministiska 

strider redan är vunna och att jämlikhet i stort sett är uppnått (Gill 2007:253). Om vi 

tar exemplet plastikkirurgiska ingrepp så beror de ur ett postfeministiskt perspektiv 

inte på de socialt konstruerade skönhetsideal som skulle kunna vara en anledning till 

att vissa attribut (stora bröst, smal midja, etc.) är synonymt med framgång och i 

förlängningen lycka. Istället beror de på att kvinnor vill må bra för sin egen skull och 

därför använder skönhet för att nå sitt mål (Gill 2007:260). Objektifiering sedd med 

postfeministiska glasögon ses med andra ord som kvinnans eget val (McRobbie 

2004a:8). Detta skulle kunna tolkas som om objektifieringen av kvinnor har övergått 

till att vara på kvinnors villkor, men enligt Gill är så inte fallet. I själva verket 

anpassar sig kvinnan enbart till den norm som finns gällande kvinnlighet, en norm 

som till stor del beror på patriarkala strukturer (Gill 2007:63) Att kvinnor nu ses som 

aktiva i sin egen objektifiering gör kritik av bilder med stereotypa framställningar av 

kvinnor svårare, eftersom de ses som den självständiga och medvetna kvinnans eget 

val (Gill 2007:90).   

Bilden av kvinnor inom populärkultur har följaktligen gått från att tidigare i stort 

sett enbart vara bilden av den självuppoffrande, moderliga och passiva hemmafrun till 

att idag skildras som den unga aktiva kvinnan med en sexig och åtråvärd kropp (Gill 

2007:91). Numera finns många tv-serier som fokuserar på professionella kvinnor mitt 

i karriären men det förhindrar inte stereotypa visuella skildringar av dessa kvinnor (se 

ovan gällande den manliga blicken). Sammantaget identifieras också en slags 

dubbelhet i skildringen, då kvinnor trots att de idag kan skildras som självständiga 

och framgångsrika i karriären ändå ofta kännetecknas av sin rädsla för att inte träffa 

den rätte mannen och inte hinna få barn. Oavsett den, enligt postfeminismen, 

avklarade feministiska kampen är det således de traditionella värdena som skildras 

som väsentliga för att staka ut en kvinnas liv (McRobbie 2004a:12). De flesta 

framgångsrika kvinnor i dagens populärkultur är dessutom extremt smala och väldigt 

attraktiva (Zuckerman och Dubowitz 2005:64). Detta betonas av Rosalind Gill (2007) 
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som hävdar att för att en kvinna ska ses som framgångsrik är det närmast ett krav med 

en slank och kontrollerad figur (Gill 2007:256). Trots att kvinnor numera kan skildras 

som professionellt framgångsrika måste de således också ha en snygg kropp för att 

godkännas.  

För att en kvinnlig karaktär ska bli omtyckt av publiken krävs dessutom ett visst 

beteende. Laura Brown (2005), som har arbetat som psykolog vid produktionen av en 

amerikansk reality-serie, beskriver hur kvinnor som porträtteras som starka och 

kompetenta men som tar för mycket plats och ”failed to smile or be socially smooth 

under all circumstances” (Brown 2005:78) ofta blir sedda som manipulerande och 

problematiska. Det skiljer sig från män med samma egenskaper som istället blir sedda 

som strategiska (Brown 2005:80). Vidare måste en kvinna för att bli sedd som en 

”bra” kvinna också anpassa sig till en norm för ett kvinnligt sexuellt beteende. Enligt 

Linda LeMoncheck (1997) definieras en kvinna till stor del av hennes sexualitet. 

Grundläggande är att en kvinna inte får vara promiskuös och ha många olika sexuella 

relationer eftersom det ofta leder till att hon blir sedd som en slampa, något som i sin 

tur inte är positivt för bilden av henne (LeMoncheck 1997:57). Det skiljer sig från 

mäns promiskuitet som enbart ses som negativ om den kombineras med exempelvis 

manipulativt beteende eller lögner. Med andra ord; så länge mannen är fri från 

förpliktelser mot andra kvinnor har det ingen betydelse hur promiskuös han är 

(LeMoncheck 1997:58). En promiskuös kvinna blir däremot dömd oavsett om hon är 

singel eller gift. Enligt LeMoncheck beror det i grunden på att en kvinna som tar 

kontroll över sin egen sexualitet, t.ex. genom att bli ett aktivt sexuellt objekt istället 

för ett passivt, leder till ett utmanade av det patriarkala samhället. Den agerande rollen 

är i det patriarkala samhället reserverat mannen och en sexuellt aktiv kvinna bryter 

därmed mot normen (LeMoncheck 1997:59).  

Hillevi Ganetz (2008) ställer sig bland annat frågan varför kvinnorna röstas ut ur 

Fame Factory medan männen får stanna kvar, och konstaterar att det till stor del beror 

på att kvinnorna anpassar sig till rådande normer om vad kvinnlighet innebär och 

därför ses som slätstrukna och som en homogen grupp (Ganetz 2008:135). I en 

undersökning av den amerikanska reality-serien Survivor beskriver Amanda Putnam 

(2001) skillnaden mellan hur kvinnors och mäns beteende döms, och exemplifierar 

det med hur kvinnor vars mål är att vinna serien och således startar pakter och 

manipulerar blir betydligt hårdare dömda av både sina medtävlande och av publiken 

än män som gör detsamma (http://reviews.media-culture.org…). Tuffa kvinnor har en 
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tendens att utgöra ett hot mot män eftersom de tar plats på männens arena och tar över 

deras roller. Om kvinnor vidare har attribut som traditionellt förknippas med män, 

t.ex. muskler och aggressivitet, stör de uppfattningen om att det finns en naturlig länk 

mellan kvinnor och femininitet och mellan män och maskulinitet (Inness 1999:21). 

De stör också tron på att femininitet är det ”naturliga” sättet för en kvinna att vara. I 

förlängningen ifrågasätter de tuffa kvinnorna alltså synen på maskulinitet och den 

befintliga genusstrukturen (Inness 1999:22). Slutsatsen är att kvinnor i populärkultur 

så som filmer, såpoperor och reality-serier inte får skildras som för intetsägande och 

homogena (som i Fame Factory) men inte heller som för tuffa och manliga och 

därmed riskera att ifrågasätta den etablerade könsordningen. Som Hillevi Ganetz 

skriver om Fame Factory: ”Vad de kvinnliga deltagarna än gör blir det fel” (Ganetz 

2008:133).  

Teoristycket ovan är relevant för min analys om karaktärernas förhållningssätt till 

sin karriär, och också för min analys av huruvida deras beteende både karriärmässigt 

och gentemot män överensstämmer med normen för kvinnligt beteende.  

 

6.0 METOD 

6.1 Metodval 

Min analysmetod är i grunden kvalitativ och genomförs i syfte att uppnå djupare 

förståelse för The Hills genom tolkning av scener i serien (Gilje & Grimen 2007:190). 

För att konkretisera min metod har jag använt mig av Keith Selby och Ron Cowderys 

How to Study Television (1995) där författarna ger förslag på olika tillvägagångssätt 

för att analysera medietexter (Selby & Cowdery 1995:14). Observera att ordet 

medietext här betyder all slags medieinnehåll och således är tv också en slags 

medietext. Selbys och Cowderys metod är inspirerad av både semiotik och 

diskursanalys, men är mer konkret och praktiskt utformad vilket gör den användbar 

för en tolkande näranalys av medietexter.  

 

6.2 Att studera TV 

Enligt Selby och Cowdery (1995) finns det fem perspektiv att undersöka en medietext 

utifrån. Dessa är:  

- Undersöka konstruktionen av medietexten, vilket innebär analys av formella 

och tekniska koder i medietexten (Selby & Cowdery 1995:14). 
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- Analysera publiken och dess betydelse för medietexten (Selby & Cowdery 

1995:22). 

- Göra en narrativ analys, alltså en berättande analys av medietexten där vi 

utgår från vad vi ser på ytan och beskriver det, för att därefter gå djupare till 

tolkningen av texten (Selby & Cowdery 1995:30).  

- Kategorisera texten i en genre, diskutera kring vilket medium det 

förekommer i och vad det kan ha för betydelse för medietexten (Selby & 

Cowdery 1995:35) 

- Undersöka i vilken organisationskontext medietexten framställs (Selby & 

Cowdery 1995:38).  

 

För mitt syfte anser jag det bäst att fokusera på konstruktionen av medietexten.  

 

6.2.1 Analys av konstruktionen av texten 

Vid analys av konstruktionen av texten bör följande koder analyseras (Selby & 

Cowdery 1995:14ff):  

Formella koder:  

• Miljö – vad ser vi runt omkring 

• Vilken rekvisita används 

• Icke-verbal kommunikation 

• Klädkoder (här kan också smink, frisyr mm. inräknas).  

 

Tekniska koder:  

• Bildstorlek 

• Kameravinkel 

• Objektiv 

• Komposition av bilden 

• Fokus 

• Ljussättning 

• Färg 

• Val av film (t.ex. kornig eller svartvit) 

 

Jag kommer att fokusera på formella koderna då jag anser att de är av störst relevans 

för mitt syfte. Dock har jag också tittat på kameravinkel, dvs. hur karaktärerna filmas, 
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eftersom det känns av stor vikt för att undersöka den visuella representationen av 

kvinnor i serien. Om en karaktär exempelvis filmas uppifrån kan det medföra att 

tittaren får en bild av karaktären som underlägsen jämfört med om den filmats 

nedifrån som istället kan medföra en överlägsen bild. Kameravinkeln påverkar alltså 

vilken syn vi får på objektet som filmas (Selby & Cowdery 1995:53).  Jag har också 

lagt till koden verbal kommunikation eftersom det kommer att vara en del av 

analysen.  

 

6.2.2 Analysschema 

I min analys har jag valt att börja med att beskriva vad som händer i scenerna. Detta 

har jag kombinerat med att undersöka de formella och tekniska koder som jag beskrev 

tidigare.  

 

Steg 1:  

Se programmet och försök identifiera några mönster och övergripande teman.  

- Beskriv scener.  

- Miljö (Formell kod nr 1) 

- Rekvisita (Formell kod nr 2) 

- Icke-verbal kommunikation (Formell kod nr 3) 

- Klädkoder (Formell kod nr 4) 

- Kameravinkel (Teknisk kod nr 1) 

- Verbal kommunikation 

 

Steg 2:  

Gå vidare och analysera hur de olika koderna kan tolkas.  

- Miljö   

- Rekvisita – Vilken rekvisita finns och vilken betydelse har den?   

- Icke-verbal kommunikation – Hur kan hållning och gester tolkas?   

- Klädkoder – Vilken betydelse har kläder, frisyr, smink för tolkningen av 

kvinnor i serien?  

- Kameravinkel – Hur filmas karaktärerna? Finns det någon skillnad mellan hur 

kvinnor och män filmas?  

- Verbal kommunikation – Vad säger de och hur kan det tolkas?  
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Steg 3 går ut på att analysera mitt resultat djupare och koppla det till teorin och mina 

frågeställningar. Viktigt att nämna är att jag inte kommer att redovisa all information 

som jag samlar in via mitt analysschema i min uppsats på grund av uppsatsens 

begränsade omfång.  

 

6.3 Val av scener  

Jag har valt ut scener för analys genom att kategorisera alla scener utifrån mina tre 

frågeställningar, dvs. utseende, karriär och förhållningssätt till män. Därefter har jag 

jämfört på vilket sätt de olika ämnena tas upp i scenerna, för att således få veta på 

vilket sätt de oftast skildras. Det är de vanligast förekommande förhållningssätten till 

utseende, karriär och män som jag sedan valt att ta upp i min analys. Se bilaga 1 för 

sammanställning av scener.  

 

6.4 Metodkritik 

I alla studier finns problemet med att forskarens förförståelse kan påverka dels synen 

på vad som egentligen är ett forskningsproblem, dvs. vad som undersöks, och dels hur 

materialet tolkas och vad i empirin forskaren riktar sin uppmärksamhet till (Gilje & 

Grimen 2007:179). En forskares förförståelse består av dennes personliga erfarenheter 

och värderingar, dennes språk och begrepp samt dennes föreställningar om hur 

verkligheten ser ut (Gilje & Grimen 2007:181ff). Vissa delar av förförståelsen kan 

vara medvetna för forskaren själv medan andra är omedvetna. En forskare bör 

reflektera över sin egen förförståelse så att inte omedvetna (eller medvetna) 

komponenter i den kommer att styra tolkningen av resultatet (Gilje & Grimen 

2007:184). Trots en reflektion över förförståelsen finns det dock en 

tolkningspluralism i framför allt tolkande studier och så också i min (Gilje & Grimen 

2007:199). Läsaren bör alltså vara medveten om att tolkningar kan variera beroende 

på förförståelsens påverkan (Gilje & Grimen 2007:200). Det är dock viktigt att 

undersökningens syfte och frågeställningar inte formuleras på ett sätt som gör att de 

redan förutfattade meningarna enbart kan verifieras av empirin. (Flyvberg 2006). På 

grund av det har mina frågeställningar utformats på ett sätt som gör att de behöver 

diskuteras djupare för att kunna besvaras. Jag har i min studie också försökt att inte ha 

förutfattade meningar om materialet och har trots att jag sett serien tidigare, försökt se 

den med nya vetenskapliga ögon. Att jag dessutom reflekterat kring min förförståelse 
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genom hela arbetet och är medveten om den gör förhoppningsvis att min förförståelse 

gällande The Hills och dess karaktärer inte får betydelse för mitt resultat.  

En vanlig kritik gällande fallstudien är att dess resultat inte kan appliceras 

generellt och att den därför inte är vetenskapligt värdefull. Bent Flyvbjerg (2006) har 

undersökt flera myter kring fallstudier och hävdar att betydelsen av enskilda 

fallstudier för den vetenskapliga utvecklingen är underskattad. Vidare menar han att 

trots att kunskapen som fås via fallstudier inte alltid kan generaliseras till att gälla alla 

liknande fenomen, ändå är en viktig del i det kollektiva insamlandet av kunskap i 

samhället (Flyvbjerg 2006). Resultatet av min analys av The Hills kan inte tillämpas 

generellt på andra serier, men kan förhoppningsvis vara en del av det vetenskapliga 

samtalet gällande presentationen av genus i populärkultur och inspirera till ytterligare 

forskning.  

 

7.0 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

7.1 Genusstruktur och den hegemoniska maskuliniteten 

Ett tydligt exempel på en slentrianmässig gestaltning av genus i The Hills är i avsnitt 

4.08 då Lauren, Whitney, Audrina och Stephanie är på poolparty hos Doug. Medan 

killarna gestaltas när de badar i poolen finns ingen bild på att någon av tjejerna badar. 

De sitter istället i solstolar och pratar eller solar. När det blir för varmt säger Whitney:  

 

”It’s so hot, you wanna go inside for a minute?” (Whitney, 4.08) 

 

Doug däremot säger:  

 

”Time to cool off boys” (Doug, 4.08) 

 

varpå han hoppar ner i poolen och skvätter ner tjejerna som ser chockade och lite 

förnärmade ut. Killarna gestaltas i den här scenen som aktiva som badar och tjejerna 

som passiva som blir nedskvättna, något som kan kopplas ihop med Ganetz studie om 

Fame Factory som följer liknande mönster. Ett ytterligare exempel är i avsnitt 2.08, 

då Lauren och Audrina har varit på dubbeldejt tillsammans med två killar. Efter 

dejten när de är på väg hem samtalar de om killarna i bilen.  

 

”It seemed as if he was gonna ask for your number but he kind of…” (Audrina, 2.08) 
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”He asked if we wanted to go out again, that’s good” (Lauren, 2.08) 

 

Här framställs tjejerna åter som passiva i förhållande till män eftersom Lauren väntar 

på att Blake, som Laurens dejt heter, ska be om hennes nummer istället för att be om 

hans nummer själv. Blake i sin tur säger till Chris när de är på väg därifrån:  

 

”I didn’t ask for her number…” (Blake, 2.08) 

 

Blake förutsätter därmed att han borde vara den aktiva som ber om hennes nummer 

och han uttalande skulle kunna ses som ännu ett exempel på att porträtteringen av 

genus följer normen att män är mer aktiva än kvinnor och är således ett exempel på en 

genusslentrian (Ganetz 2008:72). Innan dejten med killarna diskuterar Lauren och 

Audrina dem ordentligt och kommer överens om att det är bra att Blake spelar hockey 

eftersom det tyder på att han är en riktig man.  

 

”You know he´s not a wuss if he plays hockey” (Lauren, 2.08) 

 

Audrina beskriver sin dejt som en ”guys guy” vilket kan översättas med en 

”karlakarl”, något som hon är glad över eftersom det skiljer sig från tidigare män hon 

dejtat. Av detta kan tydas att Audrina och Lauren uppskattar de attribut som 

traditionellt sett brukar förknippas med manlighet, t.ex. muskler och tuffhet (Inness 

1999:21). Detta kan kopplas till teorin om hegemonisk maskulinitet, då Blakes 

hockeyspelande gör att han överensstämmer med det maskulina ideal som är högt 

värderat i samhället (Connell 1995:231). En stereotyp bild av manlighet och 

kvinnlighet ges också i avsnitt 5.08 där Heidis pappa Bill ska träffa Spencer för första 

gången. Bill framställs som en man som gillar att skjuta med vapen och skrämma sin 

dotters pojkvän. Trots detta verkar Spencer gilla honom mer än han gillar Heidis 

mamma, detta för att Heidis mamma blev sur när Spencer råkade i slagsmål. När 

Spencer påpekar det för Bill säger han:  

 

”There comes a time when you have to look out for your family” (Bill, 5.08) 
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Detta citat tyder på att Bill ursäktar Spencers slagsmål med argumentet att familjen 

behöver skyddas och att han, mannen, är den rätta personen att göra det. En vidare 

tolkning av detta uttalande kan vara att det är en del av ett upprätthållande av bilden 

av mannen som det tuffa och starka könet och kvinnan som det svaga. Det 

överensstämmer med Ganetz studie där männen inte får visa sig för sårbara och 

feminina och med Connells teori om mäns kastrationssträck, dvs. om deras rädsla att 

förvandlas till kvinnor. Om Spencer lät sig själv bli skyddad av Heidi skulle han inte 

kunna ses som en ”riktig man”.  

Bill föreslår också under samtalet att han och Spencer ska åka och jaga 

tillsammans någon dag för att lära känna varandra bättre. Att Bill föreslår just en 

stereotypt manlig syssla som jakt för att bygga en relation med Spencer kan tolkas 

som ett exempel på det isärhållande av könen som Hirdman pratar om i beskrivningen 

av teorin om ett genuskontrakt (Hirdman 2001:59ff). Spencer och Bill går senare på 

en promenad tillsammans och Bill säger:  

 

”Just remember that your father-in-law carries a big gun” (Bill, 5.08) 

 

Detta citat visar återigen hur Bill porträtteras som stereotypen av den tuffa mannen 

som har ett vapen tillhanda när som helst och som inte är rädd att använda det för att 

skydda sin familj. Skildringen av Bill skulle därför sammanfattningsvis kunna ses 

som en del av genusslentrianen som medierna producerar (Ganetz 2008:72).  

I avsnitt 3.08 går Heidi och Spencer på jakt efter bröllopspresenter att önska sig. 

Det syns tydligt på Spencers beteende att han inte är speciellt intresserad. Han släpar 

fötterna efter sig och suckar när Heidi visar honom porslin som hon är intresserad av.  

 

”This is what you’re so excited over?” (Spencer, 3.08) 

 

Med detta exempel vill jag återigen belysa den slentrianmässiga skildringen av genus 

i The Hills. Heidis intresse och Spencers ointresse av porslin, eller köksattiraljer i en 

vidare definition, kan ses som en stereotyp skildring av ett förhållande där kvinnan 

uppfyller sin del av vad Hirdman kallar genuskontraktet genom att ta ansvar för 

vilken kökslig utrustning som finns i hemmet (Hirdman 2001:59ff).  
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7.2 Den manliga blicken och panopticon 

I avsnitt 1.08 visas hur Lauren, Whitney, Heidi och Audrina går för att prova 

bröllopsklänningar, inte för att någon av dem ska gifta sig utan bara för sakens skull. 

Lauren provar en klänning och betraktar sig själv i spegeln medan Heidi säger: 

 

”You look so beautiful!” (Heidi, 1.08) 

 

Laurens blick på sig själv i spegeln skulle kunna vara ett exempel på den 

objektifierade blick som kvinnor anses använda när de ser på sig själva (Frederickson 

& Roberts 1997). Ett annat liknande exempel är när Heidi i avsnitt 3.08 provar 

bröllopsklänningar med sin vän Jen. Heidi håller handen på magen och vrider sig runt 

för att kunna se sig själv ur alla vinklar. Också Whitneys syster Jade, som är modell i 

Teen Vouges fotografering i avsnitt 2.08, betraktar sig själv i spegeln samtidigt som 

hennes ögonfransar böjs av en stylist. Ett annat liknande exempel är när Lauren i 

avsnitt 2.08 sminkar sig i bilen medan hon betraktar sig själv i backspegeln. Alla 

dessa scener kan kopplas ihop med den självobjektifierande blicken.  

Överlag betonas i The Hills ofta vikten av kvinnors utseende. De kvinnliga 

karaktärerna bedömer ständigt varandras yttre och pratar om både sitt eget och andras 

utseende.  

”She´s so cute” (Lauren, 2.08) 

 

Kvinnorna ses ofta fixa till håret och välja ut kläder och alla dessa tecken 

sammantaget tyder på att utseendet är något viktigt som inte bör försummas och att 

kvinnorna är medvetna om att de ständigt är sedda, vilket överensstämmer med teorin 

om panopticon (Gill 2007:63). Utseendet har också betydelse för kvinnorna i 

karriären. Lauren och Whitney åker i avsnitt 3.08 för att prova ut kläder till en 

fotografering med ett popband som de ska hålla i. De går in i killarnas hotellrum, 

presenterar sig och förklarar att de ska ha hand om kläderna till fotograferingen. En av 

killarna i bandet säger då:  

 

”We definitely trust you seeing from your outfits so far, really pretty” (kille, 3.08) 

 

Kvinnorna blir således bedömda för sitt utseende på vardaglig basis, t.ex. i arbetet. 

Förmodligen är kvinnorna medvetna om den konstanta bedömningen, vilket skulle 
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kunna vara en anledning till att många av kvinnorna i The Hills ofta rättar till 

kläderna, fixar sig i håret och verbalt ständigt bekräftar varandras utseenden. De 

måste ständigt vara beredda på utvärdering av sina kroppar och sitt utseende 

(Frederickson & Roberts 1997). Whitneys syster Jade arbetar som modell på en 

fotografering i avsnitt 2.08. Hon och Whitney befinner sig i ett omklädningsrum när 

hon tar en klänning som hänger på en ställning och håller den framför sig samtidigt 

som hon säger:  

 

”I just wanna wear this dress” (Jade, 2.08) 

 

Hennes uttalande kan tolkas som att hon vet om vilken vikt hennes utseende och att 

hon presenterar sig själv på bästa sätt har, och att hon av den anledningen vill ha på 

sig klänningen.  

Den visuella representationen av kvinnorna i The Hills har stora likheter med 

teorin om den manliga blicken, dvs. teorin om att kvinnan i film/tv ses som ett objekt 

för männen att åtrå (Mulvey 1975). I The Hills finns flera exempel på vad som skulle 

kunna vara en sådan objektifiering. Speciellt framträdande är miljöbilder som klipps 

in mellan nästan varje scen och som ofta visar kvinnor som promenerar på trottoaren i 

höga klackar. Dock filmas inte kvinnornas huvuden utan enbart deras ben och ibland 

en del av överkroppen. I avsnitt 3.08 finns också exempel på liknande filmning av 

Whitney och Lauren, då de har fikat på ett café och är på väg tillbaka till jobbet. De 

filmas bakifrån med början vid deras skor, varpå kameran därefter långsamt följer 

deras kroppar uppåt. Samma sak sker i avsnitt 2.08 då Lauren och Audrina är de 

karaktärer som filmas. En sådan filmning sätter fokus vid karaktärernas kroppar, 

speciellt eftersom tittaren inte får se deras ansikten. Liknande filmning sker i avsnitt 

1.08 när Lauren och Whitney är på väg till sin chefs kontor. Också där filmas de 

bakifrån utan att deras huvuden syns när de går in till sin chef. I avsnitt 4.08, vid 

poolpartyt, filmas Audrina när hon drar av sig tröjan till en bikini. Direkt efter klipps 

till en bild där Doug och ytterligare en kille vänder blickarna åt hennes håll. Det ger 

intrycket av att de bedömer hennes utseende.   

Dock bedöms också mäns utseende i The Hills, exempelvis i avsnitt 1.08 då 

Lauren och Whitney ska hålla i en casting för manliga badmodeller. När de arbetar på 

fotograferingen kan ett antal icke-verbala signaler utläsas som tyder på att de bedömer 

modellernas utseende. Whitney betraktar killarna som fotas samtidigt som hon nickar 
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godkännande. Lauren visar Whitney en polaroidbild på en av modellerna och räcker 

ut tungan lekfullt samtidigt som Whitney säger ”ooh” och fnittrar. I samma avsnitt 

pratar Audrina med en av de manliga modellerna och när han går därifrån säger hon 

för sig själv:  

 

”He’s really cute” (Audrina, 1.08) 

 

7.3 Kvinnors beteende i en postfeministisk era 

Ett exempel på postfeminism är att kvinnor drar nytta av, och själva väljer, 

utseendemässig objektifiering. Kvinnor kan också medvetet leka med sin sexuella 

åtråvärdhet vid tillfällen då de anser det passande (Gill 2007:90). I The Hills finns 

exempel som skulle kunna tydas på att karaktärerna leker med sin sexuella 

åtråvärdhet, t.ex. då Lauren vid ett flertal tillfällen räcker ut tungan lite lekfullt när 

hon samtalar med män. Det är dock svårt att dra några slutsatser kring hur kvinnorna i 

The Hills förhåller sig till objektifiering eftersom ämnet inte tas upp konkret genom 

att de till exempel diskuterar det sinsemellan. Däremot kan konstateras att det visas 

väldigt få bilder av kvinnorna när de inte är sminkade och tillfixade och att, som jag 

konstaterat ovan, ligger stort fokus på kvinnors utseende i serien. Att de själva väljer 

att sminka sig, fixa håret och leta fina kläder skulle kunna ses som ett bevis på den 

postfeministiska idén om objektifiering som kvinnans eget val. Det kan vidare tolkas 

som om kvinnorna i The Hills frivilligt anpassar sig till normen om vad kvinnlighet 

innebär, en norm som i sin tur härstammar från patriarkala strukturer (Gill 2007:63).  

Alla kvinnor i The Hills är unga, smala och snygga, något som stämmer väl överens 

med bilden av framgångsrika kvinnor inom populärkultur idag (McRobbie 2004a:12). 

Det finns i The Hills inget exempel på någon som på något sätt inte passar in i den 

utseendemässiga norm som enligt Gill (2007) är slankhet och en kontrollerad figur, 

och som närmast är ett krav för att kunna bli porträtterad som framgångsrik (Gill 

2007:256).  

Lauren arbetar både på Teen Vouge och på People’s Revolution, företag som båda 

har kvinnliga chefer i höga positioner, något som skulle kunna tolkas positivt ur ett 

feministiskt perspektiv eftersom män ofta annars skildras i ledande positioner 

(Heilman 2001). Chefen på Teen Vouge heter Lisa Love och skildras främst sittandes 

på sitt kontor när hon kallar in Lauren och Whitney till samtal om olika jobb. Lisas 

kontor ligger högt upp i ett hus med stora fönster som visar en utsikt över New York. 
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Detta bidrar till bilden av någon i hög position. Lisa sitter bakom sitt skrivbord och är 

allvarlig och strikt när hon ger Whitney och Lauren information om jobb.  

 

”If there’s a problem, it’s your problem and no one elses problem any more” 

 (Lisa 3.08) 

 

Chefen på People’s Revolution, Kelly Cutrone, skildras enbart i introt till avsnitt 5.08, 

där hon förklarar att Lauren själv måste avskeda Stephanie.  

 

”I’m not gonna be the one who fires her, you’re gonna have to do it” (Kelly, 5.08) 

 

Kelly gör också en rörelse med handen där hon drar sitt finger över halsen som ett 

tecken på halshuggning, vilket skulle kunna ses som en metafor för att hon tycker att 

Stephanie har fått tillräckligt med chanser och att Lauren ska avskeda henne hårt och 

beslutsamt. Båda cheferna skildras som tuffa och bestämda, dvs. med typiskt manliga 

egenskaper (Inness 1999:22). Vad det kan innebära ur ett genusperspektiv kommer 

jag att utveckla ytterligare i kapitel 8.3.  

Whitney är den karaktär som framställs som mest inriktad på sin karriär i de fem 

avsnitt jag har analyserat. I avsnitt 2.08 är en av huvudtrådarna Whitneys missnöje 

med att vara praktikant på Teen Vouge eftersom hon varit det i två år. Sitt missnöje 

visar hon genom icke-verbala signaler så som att himla med ögonen, ha armarna i 

kors över bröstet och tugga tuggummi när hon får instruktioner, vilket kan tolkas som 

slöhet och ointresse. Hon gör också ett flertal uttalanden som förstärker de icke-

verbala signalerna.  

 

”I’m just ready to have more responsibility” (Whitney, 2.08) 

 

I avsnitt 3.08 har Whitney blivit befodrad. Hon får ansvaret att hålla i en fotografering 

med ett popband och går tillsammans med Lauren och Audrina ut och festar med 

killarna kvällen innan fotograferingen. Under kvällen försöker Whitney hindra 

killarna från att bli för berusade genom att påpeka för dem ett flertal gånger att de har 

fotografering tidigt dagen därpå. Hon säger det dock med ett leende samtidigt som 

hon stryker håret bakom öronen och när killarna inte bryr sig om hennes uttalande 
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dricker hon shots tillsammans med dem. Dagen därpå kommer killarna för sent till 

fotograferingen vilket ger Whitney problem. Hon får kritik av sin chef:  

 

”You just need to step it up now” (Lisa, 3.08) 

 

Det framgår att Whitney är en karaktär med en strävan efter att ta sig framåt i 

karriären. Whitney har dock inte samma traditionellt sett maskulina beteende som 

Lisa och Kelly, utan är vänlig och trevlig till sättet, vilket inte verkar inge respekt på 

samma sätt. Whitney skulle således kunna vara ett exempel på ett ifrågasättande av 

genusstrukturen, i och med att hon arbetar sig uppåt samtidigt som hon inte skildras 

med traditionellt sett maskulina egenskaper, som enligt Inness är fysisk eller psykisk 

tuffhet (Inness 1999:23). Å andra sidan skulle popbandets bristande respekt för henne 

eventuellt kunna härledas till just det, att hon beter sig enligt en norm för kvinnligt 

beteende och därför inte ses som en kompetent ledare.  

Ytterligare en intressant aspekt gällande karriärval i The Hills är vilka 

arbetsuppgifter som skildras. Det arbete som skildras mest är Laurens och Whitneys 

arbete på Teen Vouge. I de avsnitt jag analyserat ägnar de sig enbart åt 

arbetsuppgifter som på något sätt har koppling till utseende. Whitney och Lauren 

håller i en modellcasting för badmodeller, assisterar vid en fotografering av modeller 

till Teen Vouge eller håller i en fotografering med ett popband. De tar fram kläder, ser 

till att kläderna hänger på rätt håll på ställningarna och visar vilka kläder de olika 

modellerna ska ha. Deras gemensamma arbetsrum är fullt med kläder på ställningar, 

skor på hyllor och Vouge-tidningar och när de befinner sig på en fotografering finns 

speglar överallt, makeup-artister och kläder i mängder, vilket sammantaget skapar en 

känsla av ytlighet. Audrinas arbete på Epic Records, ett skivbolag, skildras främst i 

avsnitt 5.08  där hon och en kollega assisterar vid en inspelning av en musikvideo. 

Hur de egentligen assisterar är oklart, eftersom de främst filmas när de står och tittar 

på inspelningen samtidigt som de diskuterar hur det är att dejta en kille i ett band. 

Heidis arbete på Bolthouse Productions, en eventbyrå, är enbart skildrat i avsnitt 1.08 

då hon håller i ett event för en nattklubb. Hennes arbete är det enda som inte 

framställs som baserat på utseendemässiga faktorer.  

Av de fem avsnitt jag analyserat är bröllopsplaner närvarande i någon form i tre 

av dem. Stor fokus ligger således på att hitta ”den rätte” och att gifta sig. Heidi säger 

till Spencer i avsnitt 3.08:  
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”Marriage is what a little girl dreams of” (Heidi, 3.08) 

 

och i avsnitt 5.08:  

 

”I want it to be a princess wedding” (Heidi, 5.08) 

 

Ett ytterligare exempel på vikten av att hitta en man är Laurens uttalande i avsnitt 

2.08:  

 

”I just wanna meet my prince charming” (Lauren, 2.08) 

 

I avsnitt 4.08 blir Lauren tvungen att avskeda Stephanie eftersom hon inte skött sina 

arbetsuppgifter på People’s Revolution. Stephanie blir ledsen och Lauren diskuterar 

samtalet med en vän senare på kvällen.  

 

”I don’t know if I’ve ever made somebody cry before.  

I feel like I just told her that her boyfriend cheated on her” (Lauren, 4.08)  

 

Laurens uttalande kan tolkas som om det värsta som kan hända är att ens pojkvän har 

varit otrogen och att bli avskedad är ett mindre problem i jämförelse. Så trots att 

karaktärerna i The Hills delvis porträtteras som målmedvetna unga kvinnor finns ändå 

en traditionell väntan efter att hitta en man och gifta sig i hög grad närvarande. Att 

någon karaktär i två av fem avsnitt provar bröllopsklänningar är också ett tecken på 

det fokus som läggs på giftemål. Detta överensstämmer med McRobbies forskning 

om att kvinnor i populärkultur idag fortfarande skildras som om det huvudsakliga 

målet med livet, trots karriär och självständighet, är giftemål och familjebildning 

(McRobbie 2004a:12).  

Stephanie är Laurens skolkamrat som i avsnitt 4.08 blir utanför gemenskapen för 

att hon i tidigare avsnitt ätit middag med Doug. Doug i sin tur dejtade tidigare Lauren, 

men Lauren gjorde slut med honom efter en kort tid. Lauren uppskattar inte att 

Stephanie åt middag med Doug utan att berätta för henne. Stephanie pratar med Doug 

under en middag och han hävdar att ingen av dem gjort något fel och att hon inte ska 

oroa sig.  
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”If you get any crap for it, you know, I´ll back you up” (Doug, 4.08) 

 

På Dougs poolparty blir Stephanie utskälld av Brody som anser att hon gått bakom 

ryggen på Lauren. Han går fram till Stephanie, sätter sig ner, lutar sig fram och börjar 

diskutera med henne. När hon reser sig för att gå fortsätter han att prata och vill inte 

släppa ämnet.  

 

”Just don´t pretend that you´re innocent when you´re not” (Brody, 4.08) 

 

Doug ignorerar bråket till att börja med men förklarar sig sedan för Brody och 

Lauren: 

 

”I wasn´t trying to hook up with her, I wasn´t trying to date her. I want nothing to do 

with her” (Doug, 4.08)  

 

När Doug förklarar sig sitter Brody tillbakalutad i soffan och småskrattar medan 

Stephanie har gått till ett annat rum där hon lyssnar med handen för munnen och 

gråter. Brown (2005) skriver att kvinnor som inte passar in i normen för kvinnlighet 

och t.ex. tar för mycket plats, ofta blir sedda som manipulerande medan män med 

samma egenskaper blir sedda som strategiska (Brown 2005:78). Att Brody beter sig 

på ett helt annat sätt när Doug förklarar sig jämfört med när Stephanie förklarar sig 

skulle kunna vara ett exempel på att det på kvinnors beteende ställs högre krav än på 

mäns. Ett ytterligare exempel på en värdering av kvinnligt beteende är när Lauren på 

samma party konstaterar självkritiskt:  

 

”I’ve kissed two out of those three. That’s awful” (Lauren, 4.08) 

 

och syftar till att hon kysst både Brody och Doug vid olika tillfällen. Detta kan ses 

som ett exempel på hur Lauren ser på sig själv ur ett kritiskt perspektiv och inser att 

hon skulle kunna tolkas som promiskuös, något som hon anser är negativt och därför 

genast fördömer. En sådan tolkning överensstämmer med LeMonchecks teori om den 

kvinnliga promiskuiteten som negativ i och med att kvinnan inte får bli för aktiv när 

det gäller hennes egen sexualitet (LeMoncheck 1997:59).  



  28 

8.0 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Jag påbörjade detta uppsatsarbete med en ambition att undersöka hur kvinnor 

porträtteras i några utvalda avsnitt av The Hills, med fokus på deras beteende och 

uppträdande i frågor som karriär, utseende och relationer till män. För att konkretisera 

mitt syfte utformade jag tre frågeställningar som jag kommer att besvara nedan.   

 

8.1 Frågeställning 1 

Följer karaktärernas beteende gentemot män traditionella strukturer eller utmanar de 

dem, till exempel genom att agera på sätt som inte överensstämmer med normen för 

kvinnligt beteende?  

Av min analys kan jag konstatera att karaktärernas beteende gentemot män till 

stor del skildras som överensstämmande med normen för hur en kvinna ska uppträda 

och agera. I ett flertal scener skildras kvinnorna som passiva i jämförelse till männen 

som visas som aktiva, något som kan ses som en stereotyp framställning av 

kvinnlighet och manlighet (Ganetz 2008:82). Lauren och Heidi uttrycker dessutom 

vid flera tillfällen åsikter om bröllop och båda två skildras då de provar 

bröllopsklänningar. Det tyder på en syn på äktenskap hos karaktärerna som det som 

gör ett förhållande komplett, något i sin tur som skulle kunna ses som ett 

upprätthållande av en traditionell genusstruktur.  

The Hills innehåller också flera exempel på hyllande av manliga egenskaper, t.ex. 

då kvinnorna uppskattar män som ägnar sig åt hockey eller som är en ”guys guy”. 

Skildringen av Spencers första möte med Heidis pappa Bill är ett exempel på en 

stereotyp framställning av genus som kan kopplas ihop med teorin om 

genuskontraktet (Hirdman 2001:59ff). I mötet mellan Spencer och Bill framhålls dels 

att män är starkare än kvinnor och mer kapabla att ta hand om familjen, dels att män 

och kvinnor ska ägna sig åt olika slags uppgifter (t.ex. när Bill föreslår jakt). Heidis 

och Spencers beteende när de letar bröllopspresenter följer samma mönster, då hennes 

agerande kan ses som att hon uppfyller sin del av genuskontraktet genom att ta ansvar 

för den köksliga utrustningen i hemmet, medan Spencer i sin tur agerar ointresserat.  

Bedömningen av relationen mellan Stephanie och Doug är en ytterligare 

intressant skildring av genus i The Hills. Stephanie blir attackerad hårdare i jämförelse 

med Doug, vilket överensstämmer med Putnams undersökning av Survivor, i vilken 

mäns beteende döms hårdare än kvinnors (http://reviews.media-culture.org…). 

Stephanie går dessutom undan och skäms i ensamhet medan Doug fortsätter att delta i 
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umgänget med sina vänner. Det skulle kunna tyda på ett anpassande från Stephanies 

sida till normen för kvinnligt beteende, som således blir en slags självuppfyllande 

profetia. Också Lauren anpassar sig till en norm för kvinnligt beteende när hon 

fördömer sitt eget agerande då hon påpekar att hon tidigare kysst två av karaktärerna. 

Detta förstärker en bild av att den kvinnliga sexualiteten ska vara återhållssam och 

passiv för att inte bli negativt bedömd (LeMoncheck 1997:59).  

 

8.2 Frågeställning 2 

Hur skildras karaktärernas förhållningssätt till utseendet? Anammar karaktärerna en 

självobjektifierande blick på sig själva eller försöker de att frigöra sig från den? 

Till att börja med kan jag konstatera att utseendemässiga faktorer har stor 

betydelse i The Hills. Ett flertal gånger får vi se karaktärerna kommentera varandras 

utseende, bedöma andras utseende och bli bedömda baserat på sitt eget. På grund av 

det är det inte särskilt konstigt att jag också ser ett antal exempel på att karaktärerna 

intar en självobjektifierande blick när de ser på sig själva. Det är dock inte 

överväldigande många exempel och kvinnorna pratar inte så ofta om sitt eget 

utseende utan desto mer om andras. Dock finns andra tecken på att kvinnorna är 

medvetna om att de ständigt är sedda, t.ex. att de ofta fixar till sitt hår och alltid ser 

tillfixade och sminkade ut. Således skulle de kunna vara ett exempel på teorin om 

panopticon (Gill 2007:63). Samtidigt är det ju ett faktum att kvinnorna i The Hills är 

bevakade, i och med att de är filmade. Det blir därför lite svårt att bedöma huruvida 

de exempel på självobjektifiering som finns beror på att kvinnorna filmas för ett 

program som sänds på en världsomspännande kanal och att de skulle agerat 

annorlunda i en kontext där de inte var filmade, eller om de oavsett vilket skulle ha 

varit lika sminkade och medvetna om sitt utseende.   

Filmningen i The Hills framhäver ytterligare betydelsen av utseendet genom att 

vid ett flertal tillfällen fokusera på kvinnors kroppar, till exempel när de promenerar 

på en trottoar i höga klackar. Också de kvinnliga karaktärerna i The Hills filmas på 

liknande sätt, utan att deras huvuden syns, vid ett flertal tillfällen, något som gör att 

tittaren blir närmast ”tvungen” att betrakta deras kroppar. Här ser jag en tydlig 

koppling till Mulveys teori om den manliga blicken, som betonar hur kvinnan i film 

blir skildrad som ett objekt för publiken att åtrå (Mulvey 1975).  
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8.3 Frågeställning 3 

Hur skildras kvinnornas förhållningssätt till sin karriär?  

I dagens populärkultur framställs framgångsrika kvinnor allt mer som den snygga 

och sexiga kvinnan som dessutom har fokus på sin karriär (Gill 2007:91). Detta 

stämmer överens med skildringen av karaktärerna i The Hills, främst med Whitney, 

som i de avsnitt jag analyserat är den karaktär som verkar mest fokuserad på sin 

karriär. Hon framhåller att hon vill ha mer ansvar och blir också befordrad. Whitney 

innehar inte stereotypa manliga egenskaper, vilket gör att hennes framgång skulle 

kunna vara ett exempel på ett ifrågasättande av en genusstruktur där manliga 

egenskaper hyllas och där genusstereotypifieringen gör det svårare för kvinnor att 

uppnå ledande ställningar i karriären (Heilman 2001). Skildringen av Laurens och 

Whitneys chefer på Teen Vouge och People’s Revolution är också värd att ta upp. Att 

båda dessa höga chefer är kvinnor skulle kunna ses som ett argument mot Heilmans 

(2001) teori om att kvinnor på grund av sitt kön har svårare att nå höga positioner i sin 

karriär. Båda kvinnliga cheferna skildras dock med ett stereotypt sett manligt 

beteende, dvs. som hårda och tuffa, vilket skulle kunna ses på två olika sätt. Att de 

visar schablonmässigt sett manliga egenskaper skulle kunna leda till att de utmanar 

synen på att det finns en naturlig länk mellan kvinnor och kvinnlighet och män och 

manlighet (Inness 1999:21). Således kan de ses som ifrågasättande av genusstrukturen 

i samhället. Samtidigt kan det faktum att två chefer i hög position framställs med 

manliga egenskaper innebära att de bekräftar ett antagande om att kvinnor måste 

anamma stereotypa manliga egenskaper för att bli framgångsrika och skapar således 

en ensidig bild av kvinnor i maktposition. På så vis blir bilden av cheferna också ett 

exempel på ett hyllande av maskulina ideal, något som kan befästa patriarkala 

strukturer.  

I ett avsnitt blir Stephanie avskedad av Lauren. Lauren känner sig därefter 

skyldig som fått Stephanie att gråta och gör ett uttalande (se sid 26) som kan tolkas 

som att hon anser att det är värre att få veta att ens pojkvän har varit otrogen än att bli 

avskedad. Det ser jag som ett exempel på hur framgångsrika kvinnor i dagens 

populärkultur trots sin karriär skildras som om de har fokus på att hitta den rätte 

mannen och i förlängningen med en traditionell längtan efter kärnfamiljen (McRobbie 

2004a:12). Som jag tagit upp tidigare finns ytterligare uttalanden från karaktärerna 

som tyder på vikten av äktenskap vilket, om man drar det till det yttersta, 
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sammantaget skulle kunna innebära att karriärskildringen riskerar att bli sedd som 

sekundär i jämförelse med det primära målet som är äktenskap.  

Något att notera är att de flesta arbetsuppgifter för både Whitney, Lauren och 

Audrina porträtteras som fokuserade på utseende på något vis. Vilken betydelse kan 

då det fokus på utseendemässiga faktorer som finns i porträtteringen av kvinnornas 

karriär ha? En tolkning skulle kunna vara att porträtteringen blir en del av 

genusslentrianen som finns i medier (Ganetz 2008:72). Kvinnorna blir visserligen 

skildrade som om de har en karriär och ambitioner, men samtidigt handlar deras 

arbetsuppgifter om utseende och kläder, ett område som under lång tid varit speciellt 

reserverat för kvinnor att bry sig om i och att investera i för att själva må bra (Gill 

2007:260). På så vis blir karriärskildringen ändå slentrianmässig ur ett 

genusperspektiv. Betoningen på utseendet skulle också kunna tolkas som ett slags 

sanktionerande av det fokus som läggs på kvinnors utseende i samhället (McRobbie 

2004b:106). Med det menar jag att om kvinnor i en serie som sänds på en global tv-

kanal blir skildrade som att främst vilja arbeta med uppgifter kopplade till utseende, 

skulle det kunna medföra ett antagande om att kvinnor generellt sett vill lägga stort 

fokus vid utseendet, något som i sin tur kan leda vidare till en självuppfyllande 

profetia där kvinnor bryr sig om utseendet för att det förväntas av dem. Det skulle 

dessutom kunna medföra att bedömning av kvinnors utseende blir mer legitimt, 

eftersom kvinnorna själva har ”valt” att ägna sig åt sitt utseende, och således blir den 

utseendemässiga bedömningen också ännu mer förekommande, något som i sin tur 

kan skapa ytterligare ökad självobjektifiering. Självobjektifieringen leder följaktligen 

till att kvinnor blir en del av sin egen objektifiering, något som stämmer överens med 

postfeministiska teorier och som skulle kunna göra kritik av stereotypa bilder svårare 

(Gill 2007:90).  

 

8.4 Sammanfattning 

För att besvara mitt syfte kan jag konstatera att de kvinnliga karaktärerna med få 

avvikelser visar traditionellt sett feminina egenskaper och befäster således en 

traditionell genusstruktur. De enda undantag som inte uppvisar ett stereotypt kvinnligt 

beteende finns inte hos någon av huvudkaraktärerna utan hos deras chefer. Kvinnorna 

skildras vidare som fokuserade på både sitt eget och andras utseende och utför 

arbetsuppgifter som också inriktas på utseendemässiga faktorer. De filmas vid flera 

tillfällen på ett sätt som skulle kunna tyda på en manlig blick. Sammantaget skapar 
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det en bild av att utseendet är väldigt viktigt för karaktärerna i The Hills. När det 

gäller förhållningssätt till karriären skildras kvinnorna visserligen som till viss del 

karriärinriktade, men samtidigt som om giftermål och varaktiga relationer till män är 

minst lika viktigt om inte viktigare än en bra karriär. Kvinnorna skildras vidare som 

övervägande passiva i sitt agerande i jämförelse med män och som med ett behov att 

bli omhändertagna av män. Avslutningsvis skildras genus i The Hills alltså som 

överensstämmande med flertal teorier som jag tagit upp i min teoridel, då det till 

exempel finns scener som kan tolkas som belägg för teorin om genuskontraktet eller 

som tyder på en manlig blick i skapandet av serien. Också teorin om panopticon får 

stöd i min empiri samt att kvinnors och mäns beteende skildras och bedöms 

annorlunda. Med andra ord är en genusslentrian lätt att konstatera i The Hills. Bilden 

av kvinnorna i serien tycks dessutom vara ett klockrent exempel på postfeministisk 

underhållning eftersom de både är självständiga i och med att de har karriärer och 

försörjer sig själva, samtidigt som de också till synes oreflekterat fokuserar mycket på 

utseende, samt på att hitta den rätte mannen för att därefter kunna göra förhållandet 

dem emellan komplett genom äktenskap.  

 

8.5 Förslag till vidare forskning 

På grund av min undersöknings begränsade omfattning tidsmässigt har jag inte haft 

möjlighet att analysera publikeffekter av The Hills, något som dock skulle vara 

intressant. Exempelvis skulle en receptionsstudie där programmets målgrupp får 

diskutera programmet kunna visa på vilken betydelse den bild av femininitet som 

visas i The Hills kan ha för tittarna. Ett annat alternativ är att sätta fokus på genren. 

Vilken påverkan har det för mottagandet och effekten av serien att den marknadsförs 

som verklig? Här skulle man exempelvis kunna göra en jämförande receptionsstudie 

mellan The Hills och en liknande serie som inte ger uttryck för att spegla 

verkligheten.  

För att få en bredare kunskap om The Hills är ett annat förslag att med 

utgångspunkt i teorin om den hegemoniska maskuliniteten undersöka olika manliga 

karaktärer i serien, vilken bild av manlighet de uppvisar samt hur de olika 

maskuliniteterna samverkar. Detta för att se om också männens beteende i The Hills 

kan ses som stereotypt manligt eller om det finns exempel på män som visar feminina 

egenskaper och således kan utmana en stereotyp bild av män.   
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BILAGA 

 

Flera scener kan innehålla olika teman. Det innebär att en scen exempelvis kan 

behandla både utseende och karriär, och räknas således in i båda dessa kategorier.  

 

Scener som tar upp utseende: 19 stycken 

‐ Kommenterar varandras och andras utseende: 8 scener 

‐ Bedömer sitt eget utseende (självobjektifierande): 4 scener 

‐ Filmning med fokus på kroppen på något vis: 6 scener 

 

 

Scener som tar upp förhållandet till män: 33 stycken 

‐ Bedömer deras utseende: 4 scener 

‐ Pratar om dem: 12 scener 

‐ Umgås med dem: 17 scener varav; 

Bröllop diskuteras i 5 scener 

De dejtar i 5 scener 

De umgås med män på annat sätt, t.ex. på fest eller i jobbet, i 7 scener 

 

 

Scener som tar upp karriär: 20 stycken  

‐ Möte med chefen : 5 scener 

‐ Visar karriärmässiga ambitioner: 5 scener 

‐ Pratar om jobbet utanför det: 4 scener 

‐ Övrigt (då de enbart arbetar): 7 scener  

 


