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Sammanfattning 

Stereotypa mediaframställningar av genus möts vi av varje dag och det är just 

populärkultur som sägs vara den största producenten av dessa. Detta kräver att vi som 

mottagare reflekterar över och skapar vår egen bild av genus. När det kommer till genus 

och könsroller upprör och provocerar gränsöverskridningar mellan manligt och 

kvinnligt. Denna studies syfte är att studera TV-programmet Gladiatorerna och dess 

karaktärer utifrån ett genusperspektiv samt att undersöka vilka genusöverskridande 

tendenser det finns bland karaktärerna. Tidigare forskning visar att genus ofta framställs 

av olika medier i form av den karriärsinriktade mannen och den familjeorienterade 

kvinnan. Bilder målas upp av den objektifierade, passiva och underlägsna kvinnan och 

den överlägsna manliga beskyddaren. Teorierna som har använts i denna studie är 

Goffmans genusanalys från Gender Advertisements, Hirdmans stereotypa 

genuskontrakt, Butlers subversiva performativitet samt Connells hegemoniska 

maskulinitet. Metoden som har använts är semiologisk analys, där de denotativa och 

konnotativa analysverktygen är användbara för att studera TV-program. Sju stycken 

avsnitt av Gladiatorerna studerades och antecknades ner i detalj. Efter den semiologiska 

analysen tolkades och kodades datamaterialet utifrån de ovannämnda teorierna. Resultat 

och analysdelen redovisades utifrån teman som identifierades vid kodningen. Det 

framkom att Goffmans genusanalys var användbart för att belysa stereotypa 

framställningar av genus som förekom i programmet. Det förekom mönster av till synes 

uttänkta strategier från produktionens håll för att säkra det maskulina och betona det 

feminina. Ett överraskande resultat var att det förekom två kvinnliga karaktärer som 

uttrycker subversiv performativitet, en gränsöverskridande form av genus, samt att 

Connells hegemoniska maskulinitet förekom. Diskussionen fördes runt bilden av genus 

och Gladiatorernas roll i dess utveckling eller konservering. Förslag till framtida 

forskning identifierades.  

Nyckelord 

Hegemonisk maskulinitet, TV, genus, femininitet och maskulinitet, subversiv 

performativitet, Goffman, stereotyp, populärkultur, Gladiatorerna.
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Inledning 

I artikeln Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning definierar 

Hirdman begreppet genussystem som något som dels bygger på en könsdikotomi, där man 

kvinna hålls isär, samt en hierarkisk ordning där kvinnan är underordnad mannen och mannen 

är norm. Genuskontrakten å andra sidan menar Hirdman skapar ramar för hur kvinnor och 

män förväntas förhålla sig till varandra, estetiskt bör se ut, tala med varandra, uttrycka sig, 

samt vad vi förväntas välja för yrkesbana (Hirdman 2004:49-63). Schippers ger sin version av 

genussystem, som hon kallar för genushegemoni i artikeln Recovering the Feminine Other: 

Masculinity, Femininity, and Gender Hegemony. Där utvecklar Schippers (2007) begreppet 

genushegemoni samt lämnar förslag till utveckling av Connells (2008) hegemoniska 

maskulinitet. Enligt Schippers bygger genushegemoni på den symbiotiska relationen mellan 

maskulinitet och femininitet och kan inte studeras som isolerade fenomen. Hon argumenterar 

för att variationer i vad som anses som hegemoniskt manligt kan förekomma i till exempel 

subkulturer som rockvärlden. Femininiteten bör då studeras i relation till den varianten av 

maskulin hegemoni istället för att studeras och jämföras mot en statisk och hierarkisk version 

av det hegemoniskt maskulina. Connells hegemoniskt maskulina tolkar Schippers som att det 

handlar om fysisk styrka, åtrå för det feminina objektet och om auktoritet. När kvinnor åtrår 

andra kvinnor, är promiskuösa eller aggressiva kan det enligt Schippers upplevas som att de 

försöker göra anspråk på det typiskt hegemoniskt manliga och ses som avvikelser från 

normen. Hegemonisk femininitet är enligt Schippers att underkasta sig det manliga och ikläda 

sig rollen som det åtråvärda feminina objektet, att vara fysiskt underlägsen samt att vara 

medgörlig (Schippers 2007). 

Det var med denna ingång som jag blev intresserad av att studera hur genus framställs i det 

populära TV-programmet Gladiatorerna. 

Gladiatorerna lockar uppskattningsvis 800000 tittare varje lördag och är därmed ett av de 

populäraste TV-programmen på TV4. Programmets upplägg går ut på att det är två manliga 

och två kvinnliga utmanare som tävlar mot varandra i olika fysiska grenar för att samla poäng, 

poäng som sen blir avgörande i den avslutande hinderbanan. Utmanarna tävlar mot 

Gladiatorer som består av åtta manliga och åtta kvinnliga karaktärer. Programmet sändes 

första gången i Sverige år 2000 och är nu inne på sin nionde säsong. Med träningstrenden som 

råder i Sverige 2015 har det blivit inte bara ett folkkärt TV-program riktat till barn utan 
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dessutom något som träningsintresserade personer tittar på. Min övergripande analys av 

samtliga säsonger visar att gladiatorkaraktärerna har sedan det började sändas fått mer 

utrymme i programmet och karaktärerna utvecklas och blir som en historia i sig som driver 

programmet framåt. Hur femininiteter och maskuliniteter framställs i denna kontext med hjälp 

av karaktärerna blev därför intressant att studera närmare. Min studie kommer att analysera 

hur karaktärerna framställs från ett genusperspektiv. 

När jag först började studera dessa karaktärer närmare fick jag en känsla av att det fanns något 

gränsöverskridande i dessa karaktärer när det kommer till genus och eftersom sådana 

gränsöverskridande praktiker ofta upprör väcktes ett intresse hos mig att studera ämnet vidare. 

De som ställer sig tveksamma till denna typ av gränsöverskridningar argumenterar ofta utifrån 

ett essentialistiskt synsätt som går ut på att man och kvinna ska vara som naturen skapade oss 

det vill säga varandras motsatser. Connell (2003) anser att de samhällsgrupper som kämpar 

för att vi ska bevara det traditionellt kvinnliga och manliga samt kärnfamiljen, visar på att 

dessa gränser inte är helt stabila (Connell 2003:16). 

Genusöverskridningar
1
 anser jag vara viktigt att studera eftersom de belyser den rådande 

samhällsnormen när det kommer till bilden av genus. 

Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i dessa gränsöverskridande praktiker är syftet med denna uppsats därför att 

studera Gladiatorerna och dess karaktärer utifrån ett genusperspektiv. 

De frågeställningar som jag vill besvara är: 

Hur framställs maskulinitet och femininitet i Gladiatorerna? 

Vilka genusöverskridande tendenser finns det bland karaktärerna? 

                                                 

1 Jag väljer att kalla det genusöverskridningar och inte könsöverskridningar då det här inte syftar till 

könsidentifikation eller könsbyte, utan istället handlar om genusöverskridande handlingar, det vill säga 

handlingar som tillskrivs maskulinitet som utförs av kvinnor och vice versa. 
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Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom relevant forskning i ämnet genus och media. 

Eftersom detta är ett omfattande fält kommer jag bara kunna göra vissa nedslag i den stora 

mängd forskning som finns i detta ämne. Jag har valt att begränsa denna genomgång till 

genusanalyser av olika TV-program samt i vissa fall även tryckt media. 

Femininitet och maskulinitet framställt i TV 

Efter en genomgång av forskning kring genus och TV kan det nämnas att traditionell 

mediaforskning ofta lagt fokus på kvantitativ forskning (Dozier et al. 2008; Wallis 2011; 

Kang 1997) medan sociologisk genusforskning haft ett fokus på att studera hur kvinnor 

framställs istället för hur ofta de framställs på ett visst sätt. Även inom mediaforskning 

efterlyses mer kvalitativa ansatser då kvinnors ökade procentuella deltagande i media inte 

nödvändigtvis har lett till en mer nyanserad bild av genus (Jarlbro 2006:25). 

I artikeln Vinn deras hjärtan! analyserar Eva Skåreus TV-serien Klass 9A som sändes i 

Sveriges Television 2008 med fokus på hur femininitet och maskulinitet framställs i 

lärarrollen bland lärarna som var med i programmet. Skåreus konstaterade att det sker en viss 

överskridning av könsdikotomin i programmet. Hon påvisar att en kvinnlig lärare uppvisar 

traditionellt ”manliga” egenskaper som auktoritet och distans gentemot eleverna. Ett annat 

exempel på detta är att en manlig lärare använder sig av fysisk närhet och emotionellt 

engagemang i sin undervisning något som skulle kunna ses som kvinnliga attribut. Skåreus 

riktar i sin artikel kritik mot vinklingen som produktionsbolaget väljer att göra till exempel 

genom att visa att när det väl gäller, i samband med de nationella proven betonas den 

kvinnliga lärarens fysiska närhet till eleverna i form av kramar och lyckönskningar medan den 

manliga lärarens auktoritet och distans lyfts fram. Slutsatsen blir enligt Skåreus att 

produktionen tenderar till att reproducera genusstereotypa lärarroller (Skåreus 2011). 

I The Construction of Gender in Reality Crime TV har Bond-Maupin et al. (1999) gjort en 

kvantitativ studie med kvalitativa inslag av TV-programmet Americas Most Wanted och 

undersökt hur femininitet och offerbild framställs. Bond-Maupin et al. ville undersöka om 

AMW gav en mer nyanserad bild av kvinnor som brottsoffer och om dessa kvinnliga 

brottsoffer gavs utrymme att komma till tals och berätta om hur de upplevde sin situation. 
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Resultatet tydde på att kvinnor som intervjuades tenderade till att bli framställda som 

underlägsna och godtrogna. Kvinnor sades löpa stor risk att bli utsatta för brott och förutsattes 

sätta sin tillit till den överlägsna auktoriteten polismyndigheten som fick komma till tals i 

form av expertutlåtande om kvinnornas utsatta situation. I likhet med Skåreus studie kom 

forskarna fram till att AMW produktionen har en tendens till att reproducera stereotypa bilder 

av genus och i detta fall specifikt den mediala bilden av det kvinnliga offret (Bond-Maupin et 

al. 1999:659-661). I en annan artikel skriven av Dozier et al. (2008) presenteras en kvantitativ 

studie av 128 TV-program på bästa sändningstid i USA. En av hypoteserna som forskarna 

hade var att män oftast syntes i karriärsrelaterade roller samt kvinnor i mellanmänskliga 

roller. Studien bekräftade forskarnas hypotes om att kvinnor oftare porträtteras i 

mellanmänskliga roller som fokuserade på familj, vänner och kärlek, än vad män gör samt att 

män oftare har karriärsrelaterade roller än kvinnor. En annan av de uppställda hypoteserna 

gällde om produktionsteam med både män och kvinnor, i större grad än team med bara män, 

porträtterade kvinnor mer nyanserat men denna hypotes förkastades (Dozier et al. 2008). 

 Collins (2011) har gått igenom och sammanställt ett tjugotal artiklar med kvantitativ 

forskning som handlar om genus i media och letat efter gemensamma nämnare i dessa 

artiklars resultat. Det visade sig att kvinnor är underrepresenterade i media, och när de 

porträtteras är det ofta på ett negativt och begränsat vis. Kvinnor blir ofta sexualiserade i 

framställning och detta görs genom utmanande klädsel, kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Stereotypa genusbilder är vanligt förekommande och kvinnor återfinns i traditionellt 

kvinnliga roller såsom hemmafru, mamma samt icke karriärist (Collins, 2011). I svensk 

kulturkontext har Abrahamsson (2002) studerat genusframställning på TV från 60- till 90-

talet. Denna studie gjordes utifrån ämnesområden som fokuserade på kvinnors intåg på 

arbetsmarknaden på 60-talet, kvinnors balansgång mellan arbetsliv och familj på 90-talet, den 

hierarkiska relationen mellan man och kvinna samt maktpositioner i den offentliga sfären. 

Studien visade på att kvinnor var underrepresenterade i media under lång tid och att det var 

först på 90-talet som män och kvinnors hierarkiska relation problematiserades och 

framställdes. Detta kan enligt Abrahamsson bero på att det var först då som det blev vanligt 

med kvinnliga manusförfattare till TV-serier och därmed bidrog dessa kvinnliga 

manusförfattare till en mer nyanserad framställning av genus (jämför Dozier et al. 2008) 

(Abrahamsson 2002). 

I en kvantitativ studie som Wallis (2011) har gjort på ett antal musikvideos på MTV använder 

hon sig av en variant av Goffmans genusanalys (1979) (som mer detaljerat kommer att 

förklaras längre fram i arbetet). Studien undersökte hur män och kvinnor framställdes utefter 



 

 5 

kategorier som feminine touch, ritualization of subordination, och licensed withdrawal. 

Wallis la även till kategorier som handlade om aggression samt en mer uttalad sexualisering 

än den som återfinns i feminine touch, till exempel i form av utmanande klädsel. Det Wallis 

kom fram till var att kvinnor hade en tendens till att bli framställda som sexuella objekt samt 

framställa sig själva som sexuella objekt. Det förekom att kvinnorna blev underordnade och 

att män uppvisade aggressivitet men inte i lika stor utsträckning som i objektifieringen av 

kvinnan (Wallis 2011). En annan studie som har använt sig av Goffmans genusanalys för att 

studera genusframställning är Kang (1997). Kang har undersökt ett antal tidningsannonser 

mellan åren 1979 och 1991 för att se om det som Goffman belyste i sin genusanalys 

fortfarande förekom i tidningsannonser. Kangs resultat visade att relative size och function 

ranking inte var vanligt förekommande samt att den stereotypa framställningen av kvinnan 

inte ändrats nämnvärt men ökat i spridning (Kang 1997). Efter en genomgång av tidigare 

forskning tar jag med mig vetskapen om att de flesta forskningsresultat visar på att 

genusstereotyper är vanligt förekommande i mediakontext. Det har varit svårt att hitta studier 

där det framkommer en positiv och optimistisk bild av genus. Jag hoppas med min studie att 

ge ett bidrag av en mer nyanserad framställning av genus i media till det sociologiska 

forskningsfältet. 

Teori 

Teoretiska avgränsningar 

Maskulinitetsteorier och uttalade könsdikotomiska teorier har anklagats för att begränsa 

genuskonstruktion till två alternativ (Gemzöe 2013:94). När jag använder mig av begreppet 

könsroll och könsdikotomi avser jag genus och hur maskulinitet och femininitet framställs. 

Begreppen maskulinitet och femininitet ser jag som fristående genuskonstruktioner som inte 

är förknippade med ett specifikt kön, men som ofta när det kommer till mediaframställning 

sammanfaller med ett specifikt kön och tillhörande könsroll. 

De teorier som används i denna studie kan ses som radikala och provokativa av vissa. 

Teorierna kan även ses som starkt ifrågasättande av samhällets normer och kanske upplevas 

vara mer konfliktorienterade än konsensusorienterade. Studiens resultat skulle kunna påverkas 
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av att dessa teorier kan upplevas som färgade och partiska. Detta är en risk som har övervägts 

och funnits med genom studiens gång. 

Jag har begränsat mig till att inte ta med teori som handlar om målgrupper och påverkan 

gällande media och TV (Gripsrud 2011:57) då jag inte har data på den nivån. Diskurs och 

maktteorier har inte belysts eftersom mycket av den teori som tas upp i uppsatsens teoridel 

behandlar hierarkiska begrepp som anses vara tillräckligt uttömmande för att besvara mina 

frågeställningar.  Fokus har legat på manliga karaktärers maskuliniteter och kvinnliga 

karaktärer med inslag av stereotypt maskulina egenskaper, då det har skrivits och forskats mer 

på män som uttrycker femininitet (Halberstram 2008:273). Studier kring genus och könsroller 

har kritiserats för att i otillräcklig utsträckning ta i beaktning viktiga aspekter som etnicitet 

och klass (Butler 2007). Dessa mycket viktiga aspekter kommer inte kunna studeras i denna 

studie då tiden för studien är begränsad. 

Frankfurtskolan och populärkultur 

Frankfurtskolan som var verksamma i början på 1930-talet bestod av en grupp forskare och 

författare inom samhällsvetenskapen som var inspirerade av Marx teorier, men som tyckte att 

Marx i otillräcklig utsträckning utforskat kulturindustrins påverkan på det kapitalistiska 

samhället. Med kulturindustrin åsyftades TV, radio, tidningar, populärmusik samt film. 

Frankfurtskolan ansåg att kulturindustrins kommersiella utformning och budskap gjorde 

människor okritiska och passiva. Kulturindustrins kommersialism urholkade den riktiga 

konsten i samhället och blev ett koncept som var lätt att ta till sig för den breda publiken 

(Giddens 2003:392). Enligt Jarlbro (2006) kan populärkultur ses som något som är uppskattat 

av många, något som är lätt att ta till sig intellektuellt, något som når ut till många samt något 

som fungerar som tidsfördriv (Jarlbro 2006:99). Fagerström och Nilsson (2008) menar att det 

istället finns tre begrepp som kan användas för att analysera denna genre: populärkultur, 

masskultur och trivialkultur. Begreppet populärkultur upplever de vara behäftat med en 

negativ association mer eller mindre skapat av tidigare nämnda Frankfurtskolan, varav de i sin 

bok Genus, medier och masskultur väljer att använda sig av begreppet masskultur 

(Fagerström & Nilsson 2008:29). Gauntlett (2008) är av uppfattningen att samhällets 

utveckling och i synnerhet Internets utveckling har gjort att människor har rört sig från 

Frankfurtskolans bild av den passiva mottagaren av populärkultur till bilden av den aktivt 

reflekterande mottagaren (Gauntlett 2008:2). Gladiatorerna med sina 800 000 tittare når ut till 
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många samt erbjuder ett koncept som är fartfyllt, underhållande och lättförståeligt för alla i 

familjen, vilket jag anser gör det till en form av populärkultur. 

Televisionen 

Televisionen blev under 50-talet vanligt förekommande i Sverige och blev snabbt det ledande 

mediet och det beror enligt Gripsrud på att TV når ut till stora delar av befolkningen, 

människor ägnar fortfarande mycket tid åt TV-tittande och även om det inte alltid är odelad 

uppmärksamhet räknas det fortfarande som ett primärmedium. Studier har dock påvisat att 

speciellt yngre människor spenderar mindre tid framför TV och mer tid online (Gauntlett 

2008:2). TV har en central roll i det offentligas dagordning, bland annat i form av 

direktsändningar från politiska sammanhang samt att populära TV-program genererar 

förstasides rubriker i olika dagstidningar. TV är fortfarande dominerande när det gäller 

distribution av filmer, reklam och TV-serier (Gripsrud 2011:335-337). 

Medierna har enligt Gripsrud (2011) en stor inverkan i människors liv och har ett inflytande 

på hur människor konstruerar verkligheten. Budskapen från medier når oss flera gånger per 

dag och dessa budskap avhandlar allt ifrån uppfattning om vad som är viktigt att fästa 

intresset vid samt vad som upplevs som bra och dåligt. Medier förmedlar i bild, ljud och skrift 

versioner av företeelser som människor har direkt eller indirekt eller ingen erfarenhet av alls. 

Med denna strida ström av budskap blir individen mer eller mindre tvingad till att bilda sig en 

egen uppfattning om vilka budskap individen står bakom och vilka som passar in i individens 

självbild (Gripsrud 2011: 17-21). 

Genusteori 

I Hirdmans bok Genus – om det stabilas föränderliga former utvecklas begreppet 

genuskontrakt och benämns som det stereotypa genuskontraktet. Genuskontraktet ska enligt 

Hirdman inte ses som att det är två likvärdiga partner som ingår ett kontrakt på jämställda 

villkor eftersom kvinnor historiskt inte kunnat ingå avtal. Det stereotypa kontraktet i sin 

renaste form handlar om mannen som beskyddaren och försörjaren och kvinnan som bunden 

till hemmet i form av barnafödande och praktiska hushållssysslor. I kontraktets villkor 

återfinns män och kvinnors rättigheter, skyldigheter och ansvar gentemot varandra och det 

som ligger på mannens främsta ansvar är att beskydda, ta hand om och försörja kvinnan. 

Kvinnans ansvar och uppgift är att föda barn och att ta hand om barn och hem, kvinnan är 

beroende av mannens beskydd för sin och sitt barns existens vilket gör den hierarkiska 
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relationen av tvingande karaktär (Hirdman 2003:84). TV, reklam och andra medier som 

räknas till populärkulturen har enligt Hirdman (2003) hjälpt till att sprida stereotyper av 

genus. Stereotypa framställningar är lättsålda koncept och konkurrensen inom media spär på 

denna framställning. Hirdman anser att kvinnan exponeras som ett kön som åtrås av männens 

blickar och detta exemplifieras genom förföriska leenden och exponerade kvinnliga kroppar. 

Det stereotypt kvinnliga och det stereotypt manliga har genom populärkultur blivit ännu 

tydligare och normerande (Hirdman 2003:184; Roosvall 2002:60). 

Maskulinitets och femininitetsteori 

Genusteoretiserande inom sociologin utgår i mångt och mycket från ett dikotomiskt synsätt 

och det dikotomiska synsättet kan bidra till att konservera och begränsa genus som en social 

konstruktion med endast två alternativ (Gemzoe 2013; Hirdman 2003; Butler 2007).  

Enligt Butler är inte genus kopplade till kön utan snarare något flytande och abstrakt som 

skapas av individer genom upprepade handlingar. Dessa upprepade handlingar gör genus och 

detta refererar Butler till som performativa handlingar. Genus ska inte ses som en identitet 

utan som en föreställning. Butler ställer sig frågande till kön och genus som en kulturell 

konstruktion och lag skapad ”därute” som individen passivt accepterar och följer. Hon frågar 

sig om det inte existerar ett mänskligt element i denna kulturella konstruktion, i form av 

upprepade individuella performativa föreställningar eller om den kan ses som en 

deterministisk lag som gör att genus blir lika fixerat som biologiskt kön. 

Det biologiska könet och den fysiska kroppen är i sig självt en kulturell konstruktion med 

flera olika konstruktionsmöjligheter (Butler 2007). Det som förhindrar dessa kroppar att 

konstrueras i fler än två biologiska uttryck är något som Butler kallar den heterosexuella 

matrisen, där den rådande kulturen kräver kroppar som går att tydas i en manlig tillhörighet 

eller en kvinnlig tillhörighet. Dessa blir sen tilldelade manlig och maskulinitet och kvinnor 

femininitet. De är varandras motpoler och kategoriseras in i en hiearkisk modell där den 

heterosexuella åtrån de sinsemellan konserverar de i en könsdikotomi (Rosenberg 2005:10). 

Maskulinitet och femininitet har genomgått stora förändringar de senaste årtionden och detta 

har enligt Gauntlett (2008) lett till att termen femininitet som traditionellt förknippats med 

egenskaper som passivitet och tystlåtenhet inte är av intresse för den moderna kvinnan idag. 

Maskulinitetstermen som innefattar egenskaper som bestämdhet och självständighet, att ”vara 

en riktig man” är fortfarande något som är eftersträvansvärt för män även om den befinner sig 

i förändring. I motsats till vad de många forskningsresultat utförda inom media säger som 
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visar att den stereotypa framställningen av kvinnan lever kvar är Gauntlett (2008) av en annan 

uppfattning. Han anser att medias framställning av femininitet idag är mångfacetterad och 

erbjuder möjligheter för den aktiva kvinnan att dra fördelar av och välja mellan de olika 

alternativen som finns. Han medger att även om det har skett stora framsteg lever några av de 

traditionella uppfattningarna om femininitet kvar i media. Dessa kan återfinnas i till exempel 

”göra om mig” program där en kvinna sägs inte vara ”tillräckligt kvinnlig” och ska få hjälp att 

hitta tillbaks till sin kvinnlighet (Gauntlett 2008:11-12). 

Connell (2008) definierar maskulinitet som en social position, denna sociala position består av 

en samling normer som kollektivt utförda, i ett större sammanhang, påverkar individer, 

relationer samt institutioner. Enligt henne finns det olika sorters maskuliniteter inom varje 

maskulinitet. Inom arbetarklassmaskulinitet finns det inte en entydig arbetarklassmaskulinitet 

och dessa maskuliniteter har en hierarkisk ordning. 

Hon menar även att den ”högsta” maskuliniteten ofta refereras till som hegemonisk 

maskulinitet och handlar om något som inte många män lever upp till, men som hålls som 

idealtyp (Connell 2008:114). Hegemonisk maskulinitet har därför enligt Connell (2008) en 

potentiell kraft att garantera mäns dominanta ställning över kvinnor. Hon menar vidare att 

denna hegemoniska maskulinitet legitimeras som en kollektiv sanning genom auktoritet inom 

det högsta skiktet och de som är underordnade och lägst stående inom maskuliniteten är 

homosexuella män samt män som uppvisar feminina tendenser. Delaktighet i den 

hegemoniska maskuliniteten gör att män drar nytta av den dominanta position över kvinnor 

som medföljer (Connell 2008:116-117). 

I Maskuliniteter redogör Connell (2008) för teoretiker som ser genus som ett rollbegrepp som 

kan ses på två olika sätt, antingen som att könsroller är situationsbaserade eller att de är en 

uppsättning av normer om hur vi ska agera utifrån vår könstillhörighet. Dessa uppsättningar 

av normer återfinns alltid i två versioner, en manlig och en kvinnlig i alla kulturer. 

Uppsättningen av könsnormer skiljer sig över tid och mellan olika kulturella miljöer. Då 

könsnormer är föränderliga beroende på kulturell kontext kan femininitet och maskulinitet ses 

som något som individen lär sig genom socialisation. Socialisation sker genom interaktion 

med till exempel massmedia, skola och andra betydelsefulla institutioner och dessa förmedlar 

uppfattningar om rådande genusnormer. Ofta ser man på könsroller som en följd av 

biologiska könsskillnader, men detta är inte alltid fallet (Connell 2008:53-54). 
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Subversiv performativitet 

De individer som bryter mot indelningskategorierna i den heterosexuella matrisen och 

genomför handlingar som inte är förståeliga i en kulturell kontext sägs handla och uppvisa 

subversiv performativitet. Genom subversiv performativitet ifrågasätts den performativa 

handlingens legitimitet och kulturella normer kan skärskådas. En kvinna, kvinnlighet och 

femininitet kan skapas av en till biologin förutbestämd man. Man, manlighet och maskulinitet 

kan skapas av en kvinna. Dessa handlingar kan ses som avvikelser från normen och har 

genom historien reglerats genom discipliner, regler och straff (Butler 1993). I Hirdmans 

(2003) historiska tillbakablick konstaterar hon att kvinnor som har gjort försök att överskrida 

könsdikotomin i form av att träda utanför det kvinnliga rummet har setts som avvikelser och 

själva dessutom sett sig själva som avvikande ”mankvinnor”, okvinnliga samt som män 

(Hirdman 2003:119). Femininitetshandlingar som till exempel att le och vara klämkäck är ett 

tvingande och fixerat genus som har skapats inom den heterosexuella matrisen. (Butler 

1993:232). Likt Butler anser Halberstam (1998) att det inte krävs ett manligt biologiskt kön 

för att uttrycka maskulinitet. I sin bok Female masculinity uppmärksammar Halberstam 

”kvinnlig maskulinitet” genom en historisk kartläggning av kvinnor på filmduken som kan 

upplevas ha överskridit könsdikotomin genom att uttrycka female masculinity. Halberstam 

öppnar upp för att dessa ska ses som legitima maskulinitetsuttryck istället för avvikande 

imitationer av maskulinitet. Uttrycken kan bidra och utveckla kunskapen om hur maskulinitet 

skapas. Dikotoma genussystem är enligt Halberstam meningslösa fastställanden om hur vi bör 

vara och hon strävar efter att göra maskulinitet tillgängligt och säkert för alla kvinnor att 

uttrycka. Även om Halberstams fokus rör kvinnor med en varierande sexuell läggning anser 

hon att female masculinity är applicerbart och viktigt även för heterosexuella kvinnor. Female 

masculinity kan enligt Halberstam användas som ett verktyg för att frigöra sig från den 

destruktiva kulturella konventionen om passivitet och inaktivitet (Halberstam 1998). 
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Metod 

Semiologi som metodologisk utgångspunkt 

Texter som kombinerar ljud, bild och skrift brukar kallas multimodala texter. När vi tar del av 

multimodala texter i form av till exempel ett TV-program har vi ofta en förförståelse för det vi 

observerar. En musikgenre får oss oftast att associera till en känsla eller en händelse, ett 

kroppsspråk får oss möjligen att tänka på en manlig eller kvinnlig kropp. En mening som är 

sammansatt av ord får oss kanske att läsa in mer i meningen än vad som ordagrant står. Var 

för sig har dessa olika element en kulturell betydelse för oss och tillsammans blir dessa 

element en helhet. Elementen kan var för sig kallas för tecken och semiologi är läran om 

tecken. Språkteoretikern de Saussure skapade begreppet semiologi och han såg tecken som en 

komplex enhet bestående av dels ett fysiskt uttryckt tecken samt en tankemässig association 

till det fysiskt uttryckta. De associationer som vi förknippar med vissa teckenuttryck kan 

kallas koder. Dessa koder är inlärda och kan även kallas för konventioner. Konventioner kan 

sägas vara det allmängiltiga i en viss kulturkontext och kopplar samman ett uttryck med 

tillhörande innehåll. (Gripsrud 2011:144-147). I mediastudier av TV-program är det vanligt 

förekommande att studera dessa som en multimodal text (Gauntlett 2008:18: Gripsrud 

2011:216) och därför kommer jag att använda mig av en semiologisk analys när jag studerar 

programserien Gladiatorerna. Produktionsteamet bakom Gladiatorerna antas ha en uttänkt 

strategi om vilka koder som ska förmedlas genom karaktärerna. Framställningen av 

femininitet och maskulinitet är uppbyggda av tecken som förmedlar konventioner kring 

kvinnligt och manligt som är tänkt att tilltala massorna och skapa populära karaktärer. Det är 

dessa konventioner och eventuella icke-konventioner som är av intresse i denna uppsats. 

Denotation och konnotation 

Denotation är enligt Hjelmslev i Gripsrud (2011) en visuell framställnings primära betydelse 

och konnotation är den sekundära betydelsen. Dessa brukar kronologiskt delas upp i steg ett 

och steg två, även om de tidsmässigt oftast sker samtidigt. Denotation och konnotation är 

Hjelmslevs vidareutveckling av de Saussures semiologi och lägger stor vikt vid att tecken i 

allra högsta grad är beroende av tid och rum. Rum avser att den kulturella kontexten kan ha 

stor betydelse för att vi ska kunna göra samma inlärda konnotationer. Ett svenskt TV-program 

med sina kulturspecifika tecken kan vara svårt för en individ i Japan att tyda och vice versa. 



 

 12 

Ordet association ska användas med försiktighet när det kommer till den konnotativa analysen 

eftersom association ofta härleds till en individs personliga association. Konnotation innebär 

att det är gemensamma kollektiva associationer som görs utifrån den gemensamma kulturen 

(Gripsrud 2011:148-151). Jag anser att denotation och konnotation är hjälpsamma 

analysverktyg när det kommer till att studera visuella framställningar på ett mer kritiskt 

granskade sätt, samt för att inte råka förbise något som vid primära betydelsen kan ses som 

oviktig men som vid den sekundära betydelsen kan visa sig vara en viktig kod. De två stegen 

anser jag kan hjälpa till att bryta ner visuella framställningar i mindre delar och att praktiskt 

göra åtskillnad på det subjektiva intrycket och det objektivt reflekterande intrycket av tecken 

och koder. 

Inom kvalitativ forskning är reliabilitet och validitet viktigt. Reliabilitet handlar om att studien 

ska kunna upprepas och att metodtillvägagångsättet ska vara detaljerat beskrivet. Validitet 

handlar om hur trovärdiga resultaten verkar, om dessa resultat kan generaliseras till någon 

annan kontext och annan tidpunkt samt om den kvalitativa forskaren låtit personliga åsikter 

och intryck påverka studien (Bryman 2004:28). Kritik mot kvalitativ forskning handlar om att 

kvalitativa studier sägs sakna generaliserbarhet, vara för subjektiva samt vara svåra att 

upprepa och sakna transparens (Bryman 2004:284). 

Goffmans genusanalys 

I Goffmans (1979) Gender Advertisements studerades ett antal reklamannonser med hjälp av 

ett icke representativt urval och han lyckades urskilja ett antal kategorier som knyter an till 

genus. Hans genusanalys bygger på grundantagandet som beskrivs i nedanstående citat: 

“What the human nature of males and females really consists of, then, is a capacity to learn to 

provide and to read depictions of masculinity and femininity and a willingness to adhere to a 

schedule for presenting these pictures, and this capacity they have by virtue of being persons, not 

females or males. One might just as well say there is no gender identity. There is only a schedule for 

the portrayal of gender.”(Goffman 1979:8). 

Citatet säger att män och kvinnor studerar idealiserade bilder av maskulinitet och femininitet i 

egenskap av att de är människor och inte tillhörande ett genus och därefter imiteras dessa 

bilder när dessa kvinnor och män ger sina genusframträdanden. Goffman frågar sig om det 

överhuvudtaget finns något som heter genusidentitet och om det inte bara är frågan om ett 

manus för att spela upp genus (Goffman 1979). 
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Goffman identifierade fem olika kategorier i sin studie av genus i media. Den första är 

Relative size och handlar om att män alltid är längre än kvinnor i bildframställning, 

undantaget är om mannen är av en lägre socialstatus än kvinnan. Männens överlägsenhet 

förtydligas enligt honom genom att påvisa deras storlek och längd i jämförelse med kvinnan. 

Den andra är det han kallar The feminine touch och belyser enligt Goffman användningen av 

kvinnohänder i annonser och att kvinnohänder ofta ses smeka, lätt vidröra och väldigt sällan 

greppa eller hålla stadigt i ett objekt. Medan Function ranking påvisar enligt honom att om 

det är en uppgift som ska utföras i bildframställningen ses mannen oftast instruera kvinnan. 

The ritualization of subordination beskriver Goffman (1979) som den underlägsna positionen, 

fysiskt kan kvinnan oftare än mannen ses ligga på golvet eller på en säng. Enligt Goffman kan 

en kvinna som ligger i en säng eller på en soffa uppfattas som ett objekt som är sexuellt 

tillgänglig. Mannen befinner sig enligt Goffmans analys ofta högre upp i bildframställning än 

kvinnan och den underlägsna positionen kan dessutom framställas genom kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Kvinnan kan till exempel ses göra en knäböjning in mot kroppen som att hon 

är redo för flykt från ett starkt och överlägset hot. Lutad kropp och huvudet på sned kan å 

andra sidan enligt Goffman tolkas som en acceptans av underlägsenhet och passivitet. 

Goffman talar om det ”bekräftande leendet”, kvinnorna i hans studie ler oftare än män på bild, 

detta uppfattas som ett försök att bjuda in mottagaren istället för att utmana eller kräva något 

av mottagaren av bilden. Den femte kategorin handlar om Licensed withdrawal där Goffman i 

sin studie observerat att kvinnan ”drar sig tillbaks” från en situation som hon inte riktigt klarar 

av att hantera (Goffman 1979). 

Urval och material 

Samtliga säsonger av Gladiatorerna har studerats men sju stycken avsnitt från den aktuella 

säsong nio av Gladiatorerna som sänds på TV4 har studerats i detalj. Ett avsnitt av 

Gladiatorerna är en timme och sex minuter långt. Datainsamlingen skedde via TV4 hemsidan 

där avsnitten finns tillgängliga via internet samt i mobiltelefon. Möjlighet fanns att spola fram 

och tillbaks, samt att pausa när anteckningar togs. 

Avgränsningen av datamaterialsinsamling gjordes till att observera och anteckna det som 

utspelades under avsnittets gång som rörde gladiatorkaraktärerna och inte de tävlande 

utmanarna. Kommentarer rörande gladiatorkaraktärerna som uttalades av kommentatorerna, 

programledaren eller sidekicken antecknades. 
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De analyserades med särskilt fokus på genuskonventioner och framställningar av maskulinitet 

och femininitet. 

Datainsamlingen gjordes med följande semiologiska analysschema: 

Denotativ analys, tecken. 

 Hur ser karaktären ut? Vilka kläder? Hår, smink, accessoarer? 

 Vad har karaktären för kroppsspråk? 

 Vad har karaktären för ansiktsuttryck? 

 Vilka uttalanden eller ljud gör karaktären? 

 Vilka aktiviteter deltar karaktären i? 

 Vilket kön tillhör karaktären? 

Konnotativ analys, koder (maskulinitet och femininitet). 

 Vilka koder förmedlas med karaktärens fysiska utseende? 

 Vilka kulturella koder förmedlas med kroppsspråket? 

 Vilka kulturella koder förknippas med vissa ansiktsuttryck? 

 Vilka kulturella koder går att utläsa från kommentarer gjorda av karaktären samt 

kommentarer som sägs om karaktären? Vilka koder förmedlas genom ljud utan 

bokstäver? 

 Vilka kulturella koder förknippas med olika sorters aktiviteter? 

Svårtolkat datamaterial som till exempel icke verbal karaktärsframställning (introvinjetter) 

kräver en grundlig denotativ analys av de tecken som förekommer. I den denotativa analysen 

av introvinjetten observeras karaktärernas estetiska framställning, om de gör något 

observerbart, hur kroppsspråket ser ut samt vilket kön de tillhör. I den konnotativa analysen 

analyseras vilka kulturella koder dessa olika tecken förmedlar och vad dessa koder har för 

gemensam betydelse.  Så kallade ”screen-shots”, togs av datamaterialet. 

När det kommer till det verbala som sägs om karaktärerna och av karaktärerna skedde i stort 

sett samma semiologiska analys som när det gällde det icke-verbala. 

Efter den semiologiska analysen tolkades materialet och kodades utifrån teorier som sedan 

sammanfattades i tre teman: Den stereotypa framställningen, Hegemonisk maskulinitet och 

Subversiv performativitet. Teorierna som låg till grund för kodningen av datamaterialet var 

Goffmans genusanalys, Connells hegemoniska maskulinitet, Butlers subversiva 

performativitetsteori samt Hirdmans stereotypa genuskontrakt. Kodningen underlättade att 

uppfatta återkommande, gemensamma eller avvikande mönster i datamaterialet. 
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Resultat och analys 

Resultatet kommer att presenteras utifrån den teoriförankrade kodningen och analysen som 

gjordes på det insamlade datamaterialet. Teorianalysen gjordes först på introvinjetterna vilket 

redovisas under rubriken ”det första intrycket” i form av så kallade ”screen shots” med 

tillhörande text och efter det kommer resten av teorianalysen presenteras under olika teman. 

Programmet börjar med ett intro där alla karaktärerna visuellt presenteras var för sig till ett 

musikstycke. Dessa presentationer är det första intrycket vi får av dessa karaktärer och 

karaktärerna utmejslar sina specifika karakteristika, med hjälp av kläder, kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och agerande. 

Det första intrycket 

De stereotypa bilder av genus som framkommer i presentationen är de manliga karaktärer som 

påminner om grekiska gudar samt de kvinnliga karaktärerna som ska likna grekiska gudinnor 

från antiken. Männen framställs även som djuriskt aggressiva grottmänniskor, okontrollerade 

galningar och militärer. Många av de manliga karaktärerna har ett allvarligt ansiktsuttryck 

medan några av de kvinnliga ler stort eller lite lätt. 

 

 

 

Första exemplet ovan från vänster visar en karaktär i bar överkropp med rakat huvud som 

grimaserar och visar tänderna som i ett försök att skrämma och ställa sig i överläge. Armarna 

är långt ut från kroppen och nävarna är knutna som i beredskap för slagsmål. Goffman skulle 

benämna detta som motsatsen till licensed withdrawal, män klarar av alla typer av situationer 

utan att dra sig undan (Goffman 1979). Det andra exemplet visar en grimaserande till synes 

arg manlig karaktär som stirrar in i kameran och gör en militär honnör. Karaktären håller en 
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rak kroppshållning och har på sig en väst i grönt kamouflageliknande material samt en röd 

bandana runt huvudet. Att visa aggressivitet och att använda sig av fysiskt våld är något som 

anses som stereotypt maskulint. Utövande av fysiskt våld och aggression kan enbart utövas i 

laglig form utav samhällets beskyddare polisen och militären. Enligt Connell (2008) är bilden 

av det hegemoniskt maskulina ofta nära knutet till kollektiva ideal och dessa ideal härstammar 

från samhällets högsta skikt i form av stat och militär (Connell 2008). En stereotyp bild av 

mannen som samhällets beskyddare målas upp genom militärkläderna och honnören 

(Hirdman 2003:85). 

 

 

 

I exemplen ovan ser vi några av de kvinnliga karaktärerna i Gladiatorerna som ler mot 

kameran antingen på ett lite busigt eller/och förföriskt sätt (Hirdman 2003:185; Kleberg 

2006:8). I första exemplet ovan från vänster kombineras ett stort leende med en öppen mun 

samt ett långt hår som blåser i vinden. Handen kan tolkas som en inbjudande och lekfull gest. 

Tröjan har ett utskuret hål i mitten som inte kan tänkas ha någon annan funktion än att dra 

blickarna mot urringningen. Karaktären är tydligt sminkad med rött läppstift. Det andra 

exemplet visar en karaktär som har en hand bakom nacken med en tillhörande förförisk blick 

samt tydligt smink. Håret blåser lätt i vinden och karaktären har en djupt urringad tröja på sig. 

Det stereotypa poserandet som har beskrivits ovan kan upplevas förmedla bilden av de 

kvinnliga karaktärerna som passiva objekt. Det skulle kunna uppfattas som motsägelsefullt att 

den första poserande karaktären är klädd i en superhjältinnadräkt, samt att den andra 

karaktären håller ett stadigt tag om ett spjut som kan tolkas ska användas i strid. 
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Det förekommer även två manliga karaktärer som ler i vinjetten och det första exemplet visas 

ovan. Leendet kombineras med ett bestämt och avvisande finger i luften (jämför med 

Goffmans feminine touch om kvinnohänders passivitet) som signalerar distans och 

överordning. Karaktären befinner sig inte i beroendeställning och har kontroll över 

situationen. Kroppsspråket förtydligar detta genom att armen är en bit utifrån kroppen och den 

till synes bredbenta positionen, han tar plats och poserar inte. Detta ses som motsvarigheten 

till kvinnans knäböjning in mot kroppen och kvinnligt poserande som kan ses som 

objektifierande (Goffman 1979). 

 

 

 

Det andra exemplet av en manlig karaktär som ler ses ovan i det andra exemplet från vänster. 

Han håller en rak och stark kroppshållning och håller huvudet högt. Blicken vänds bort från 

kameralinsen och tittar uppåt. Enligt Goffman skulle det kunna ses som ett tecken på 

oblyghet, överordning samt förakt (Goffman 1979). Även om männen ses inta stereotypa 

poser signalerar poserna pondus, självsäkerhet och en ”rå manlighet” som väldigt få män 

lever upp till (Connell 2008). 
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I vinjetten förekommer även kvinnliga karaktärer som inte ler och dessa framställs likt 

männen som krigare och okontrollerade aggressiva galningar. Detta kan ses som en subversiv 

performativitetshandling. Ett genus som framställs i en maskulin tappning av en individ som 

tillhör det kvinnliga könet (Butler 1993). I exemplet ovan ses en krigarkaraktär hugga med ett 

svärd i luften och sen ha svärdet i högsta hugg framför sig. Karaktären har en vit bandana, en 

topp med en utskuren urringning samt en kort kjol. Karaktären har ingen tillstymmelse till 

leende och sminkningen är i form av svart färg runt ögonen som för tankarna till en 

krigsmålning. Karaktären ses vråla med öppen mun och håret är långt men stramt uppsatt och 

blåser inte i vinden. 

 

 

 

Den kvinnliga karaktären i exemplet ovan utstrålar ren aggression och kollar inte in i kameran 

och ler inte. Karaktären har ingen synlig urringning och poserar inte, samt är krigsmålad runt 

ögonen och har en röd bandana runt huvudet. Håret är mer okammat än stylat och fysiken 

utstrålar råstyrka. Enligt Butler (2007) skulle dessa två karaktärer genom upprepade 

subversiva performativa handlingar kunna ifrågasätta de performativa handlingarna som de 

stereotypa karaktärerna i programmet ses göra. Det kan tänkas att dessa två karaktärer som 

bryter mot normen om den timida och passiva kvinnan skulle kunna ses som uttryck för det 

som Halberstam (1998) refererar till som female masculinity, ”kvinnligt maskulina” 

(Halberstam 1998). 
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Den stereotypa framställningen 

De teoriförankrade teman som identifieras efter en semiologisk analys av datamaterialet är 

den stereotypa framställningen, hegemonisk maskulinitet och subversiv performativitet. Även 

om dessa teman ibland flyter in i varandra som till exempel hegemonisk maskulinitet inom 

subversiv performativitet samt hegemonisk maskulinitet som en stereotyp framställning 

kommer dessa att redovisas var för sig. 

 

 

 

Under stereotyp framställning återfinns bland de kvinnliga karaktärerna posering med en 

knäböjning inåt, posering (se exempel ovan) samt händerna lätt vilande på höfterna. De 

manliga karaktärerna står med armarna en bit ut från sidan, eller med armarna rakt ut från 

sidorna i nittio grader. Flexning av biceps och andra muskelgrupper förekommer nästan 

enbart hos de manliga karaktärerna (se andra exemplet ovan från vänster). 

En kvinnlig gladiator ses flera gånger ligga på sidan som att hon ligger på en säng, det som 

beskrivs i Goffmans ritualization of subordination. Männen benämns även som en 

”muskelvägg” samt som ”ett råstarkt knippe muskler”, när det refereras till kvinnornas 

muskler är det som ”vältränade”. Männen beskrivs i termerna av djuriska bjässar och bestar, 

samt refereras till som örnar medan kvinnorna liknas vid katter. Vid flera tillfällen beskrivs en 

kvinnlig karaktär som att hon luras med hjälp av sin skönhet och gillrar fällor, medan manliga 

karaktärer refereras till som jagare som kommer efter sitt byte. Detta skulle kunna förstärka 

bilden av den passiva och underlägsna hemmafrun i Hirdmans stereotypa genuskontrakt som 

måste stanna i hemmet och föda barn och inte vara ute och jaga (Hirdman 2003; Collins 

2011). Att kontrastera framställningar mellan manligt och kvinnligt skulle kunna tolkas som 

ett sätt att stärka könsdikotomiserande principer (Butler 2007). Vidare kan det nämnas att när 

två manliga gladiatorer kommer utspringandes på arenan innan en gren ska sätta igång gör de 

det utan någon direkt interaktion mellan varandra, medan kvinnorna oftast interagerar och 
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samarbetar med varandra och showar med varandra för publiken. Detta skulle kunna tolkas 

som att det stereotypt kvinnliga handlar om att träda tillbaks till förmån för tvåsamhet och 

gemenskap, medan männen uppträder individuellt och tar plats och utrymme. De kvinnliga 

gladiatorerna ses dessutom oftare än de manliga gladiatorerna krama om sina utmanare efter 

avslutad gren (Hirdman 2003; Collins 2011; Dozier et al. 2008). 

Kvinnorna ses upprepade gånger symboliskt blåsa på naglarna som att nagellacket håller på 

att torka, ses rätta till läppstiftet, samt slänger med håret eller leker med håret. Vidare ses de 

kvinnliga karaktärerna himla med ögonen, stå och vila och gäspa, sammantaget skulle det 

kunna tolkas som att de inte tar det sportsliga spelet på lika stort allvar som männen. Detta 

förstärks genom att kommentatorerna kommenterar kvinnornas insatser i grenarna med: ”Ska 

hon leka lite med utmanaren?” och ”Det här är hennes lekplats”. 

Det finns en manlig karaktär med långt hår och hans hår benämner kommentatorerna med 

kommentaren ”styrkan sitter i håret” likt Simson. 

Liknelser görs till bibliska berättelser om David och Goliat samt berättelsen om Simsons hår. 

En manlig karaktär som uppträder aggressivt springer ofta in på arenan och slå sig själv på 

bröstet och vråla och blir beskriven som ”ren energi och skär galenskap”. Denna manliga 

karaktär ses genom avsnittens gång bryta mot regler inom spelets ramar men även bryta mot 

vett och etikett regler, genom att till exempel vråla en utmanare i ansiktet. Han benämns av 

kommentatorerna som att han är utom kontroll, omöjlig att kontrollera, ständigt missförstådd, 

ständigt missnöjd och galen. 

Kvinnliga karaktärer benämns med stereotypt kvinnliga egenskaper som underskön, snäll och 

oskuldsfull, glamourös, ståtlig, underbara och vackra. I de fallen de benämns som explosiv, 

rapp, energifylld, fruktad, tuffast, väldig, stark, grandios, enorm, heroisk kontrasteras det ofta 

med en stereotyp posering eller ett stereotypt kvinnligt adjektiv som gör att intrycket blir 

högst motsägelsefullt i betraktarens ögon. Likt det som Goffman inom ritualization of 

subordination benämner som att en kvinna som syns i en annons ser ut som att hon provar 

kläder utan att ikläda sig rollen som klädseln ska förmedla. Medan en man som syns i en 

annons utan problem ikläder sig rollen som kläderna ska förmedla (Goffman 1979). När 

kvinnorna benämns som något stereotypt manligt avrundas det ofta med en stereotypt 

kvinnlig beskrivning. För männen är det tvärtom, om de beskrivs i termer av stereotypt 

kvinnligt avrundas det med något stereotypt manligt för att säkerställa att manligheten och 

överordningen inte har blivit hotad (Connell 2008). När det kommer till kvinnorna utspelar 

sig två scener som tydliga exempel på det. 
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Första exemplet ovan till vänster visar en scen där en kvinnlig karaktär kommer ut på arenan 

för att delta i en gren. Hon har armarna i kors över bröstkorgen, är tydligt sminkad, med 

urringad topp. Hon har långt hår i flätat i två flätor och har ett ansiktsuttryck som förmedlar 

busighet och hon blir beskriven av kommentatorerna som: ”hon är lång, hon är stor och hon är 

graciös. Hon kom in och vann publikens hjärta och, hon har bra balans och hon är stor och 

stark”. Här beskrivs en kvinnlig karaktär som att hon är fysiskt stor och dessutom stark, 

beskrivningen kompletteras med att hon är omtyckt av publiken och har vunnit deras hjärta. 

Hela scenen avslutas med kommentaren ”hon har glimten i ögat”. Det andra exemplet som 

påminner om det första exemplet handlar om en kvinnlig karaktär som ses springa in på 

arenan innan en gren och gör en akrobatliknande uppvisning med bakåtvolter. Hon har långt 

hår och tydlig sminkning och blir beskriven i följande ordalag: ”Absolut Björk, förmodligen 

Odens okända dotter är stenhård. Hon må ha ett hjärta av guld men det formas till en av de 

hårdaste rackarna man kan möta”. Här beskrivs karaktären som stenhård som kan ses som 

stereotypt manligt, men kvinnligheten betonas genom att nämna att hon har fokus på 

mellanmänskliga relationer eftersom hon har ett hjärta av guld. Akrobatikuppvisningen 

avslutas med ett poserande med händerna i höfterna (se andra exemplet ovan) och 

ansiktsuttrycket förmedlar busighet. Dessa två olika framställningar av kvinnliga karaktärer 

kan kopplas till det som tidigare forskningsresultat har påvisat om den mediala bilden av 

kvinnan med fokus på mellanmänskliga relationer (Dozier et al. 2008). 

Det andra sättet att framställa genus och betona det stereotypt manliga är ett exempel där en 

manlig karaktär kommer in på arenan inför en gren och dansar till glad musik och ler. 

Karaktären blir beskriven på följande sätt av kommentatorerna och programledare: ”Den 

glade, dansante men stenhårde Phoenix. Han är mjuk i höften men på hängbron går han rakt 

fram som på räls. Absolut! Livsfarlig, han är som en hockeyspelare som suttit länge och 

väntat på sitt byte och när det kommer är det 100%.” Här är en beskrivning av mannen som 

”glad och dansant” och detta kan tolkas som en stereotypt kvinnlig egenskap. Manligheten 

säkerställs genom en beskrivning av en ”stenhård jägare som att när det väl gäller är det 
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100%”. Det andra exemplet är en manlig karaktär som kommer in på arenan till musik som 

för tankarna till medelhavet, han slår ut med armarna rakt ifrån sidorna och gör en bakåtvolt 

och avslutar med en pose och en blinkning in i kameran. Beskrivningen av kommentatorerna 

och programledaren: ”Han möter den kärleksfulle stenhårde matadoren Toro. Han rör sig 

smidigt ut på gladiatorarenan, det är en komplett gladiator”. Efter avslutad gren kommenteras: 

”Är det en matador vi ser. Ett enkelt byte för Toro”. Här blir den manliga karaktären 

beskriven som kärleksfull vilket skulle kunna tolkas som stereotypt kvinnligt. Manligheten 

säkerställs dock genom att beskrivningen kärleksfull kompletteras med beskrivningen av en 

stenhård matador och jägare. 

Hegemonisk maskulinitet 

Hegemonisk maskulinitet återfinns i programmet och exemplifieras med Goffmans 

ritualization of subordination i form av manliga karaktärer som stiger ner uppifrån och som 

höjs upp till skyarna (Goffman 1979). 

 

 

 

Ett exempel från en scen ses i exemplet ovan när den högst stående hegemoniska maskulina 

karaktären gör entré på arenan genom att åka ner på en linbana och sen ställa sig med utslagna 

armar åt sidorna och se allvarlig och samlad ut. Detta kommenteras på följande sätt: ”Nedsänd 

från himlen, han är nästan gudalik när han kommer ner. Symboliken är glasklar, är man 

nummer ett här hamnar man högst upp och glider sakta neråt, störst starkast Hero. Han är 

hjältarnas hjälte, en gudagåva”. Hegemonisk maskulinitet är tydligast förekommande i denna 

manliga karaktär och han omtalas vidare som arenans beskyddare, gladiatorn som styr spelet i 

kulisserna, den store ledaren, härskare, lagledare och kapten. Det finns även två manliga 

karaktärer som föreställer gerillakrigare/militär och konstapel/polis (Connell 2008). Vid några 

tillfällen i olika avsnitt ses några manliga gladiatorer utföra dominanta handlingar mot 
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sidekicken i programmet, de slänger runt honom mellan varandra samt hoppar bock på hans 

rygg. Dessa dominanta handlingar skulle kunna ses som det som Connell (2008) refererar till 

som underordning inom maskuliniteter. 

Genom programmens gång framträder en bild av de manliga karaktärerna som ska bevara 

gladiatorernas heder. När det kommer till att försvara heder skulle det kunna tolkas som att 

den försvaras av den som befinner sig högst upp i hierarkin, den som har social position och 

legitimitet att försvara en heder. För att försvara en heder måste det finnas något att försvara 

som någon annan eftertraktar. Connell (2008) berör detta när han pratar om delaktighet i den 

hegemoniska manligheten och de privilegier som denna delaktighet i den manliga hierarkiska 

dominansen över kvinnor och andra män som den innebär (Connell 2008). 

Subversiv performativitet 

De karaktärer som inte passar in i den stereotypa bilden av genus är två kvinnliga karaktärer 

som bryter mot alla normer. 

 

 

 

Exemplen ovan visar hur dessa karaktärer står i stark kontrast till det passiva, fysiskt 

underlägsna och estetiskt lockande feminina objektet och de får bryta mot regler, uppvisa 

aggressivitet och inte bry sig om posering och utseende (Butler 1993). Inom de manliga 

karaktärerna ses ingen göra några övertygande överskridningar till det stereotypt feminina. 
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Ett exempel som visas ovan visar en scen där den kvinnliga karaktären som ska föreställa en 

krigare kommer inmarscherandes innan en gren ska gå av stapeln. Hon går bredbent och ser 

allvarlig ut och nästan lite skrämmande. Hon slår ut med armarna från sidorna, tittar rakt in i 

kameran med en allvarlig blick och avslutar med en krigarliknande hälsning. 

Kommentatorerna säger: ”är hon det bästa möjliga motståndet? Ja det tycker jag. Väldigt 

duktig i ringarna och som gladiator extremt fokuserad. Skrattar aldrig, ler aldrig utan hundra 

procent mental närvaro”. Här benämns ”hundra procent mental närvaro” och ”extremt 

fokuserad” som en kontrast till att skratta och att le (Goffman 1979). Det skulle kunna tolkas 

som att hundra procent mental närvaro och fokus är något som är stereotypt manligt, och 

genom avsnittens gång beskrivs de manliga karaktärerna som att de har fokus, är fokuserade 

och lugna. 

 

 

 

Den andra kvinnliga karaktären framställs som en argsint och våldsam person. Likt den 

manliga aggressiva karaktären bryter hon ofta mot reglerna och får varningar av domaren. 

Hon vrålar ofta, tar plats genom att stå bredbent och hon är extremt fysiskt stark och benämns 

ofta som duktig, fantastisk och unik. Hon sätter ofta upp handen i luften och visar att hon har 

kontroll över situationen och att ingen bråkar med henne. Hon beskrivs vidare som ”den 

ondaste av de alla” och ”stentuff”. Värt att tillägga är att denna karaktär omnämns som 

drottning och ses som lagledare av de kvinnliga karaktärerna (Butler 1993; Halberstam 1998). 
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Slutligen finns det en karaktär som upplevs som könsneutral, det är en karaktär som ska likna 

en spindel. Hon poserar inte, hon ler inte, hon är inte synbart sminkad, hon har ingen 

urringning, utan hon gör bara spindelliknande rörelser och det är vad karaktären går ut på. I 

den semiologiska analysen kunde ingen kod knytas till de tecken hon uppvisar eftersom 

varken femininitet eller maskulinitet associeras kulturellt med en spindel (Gripsrud 2011). 

Denna karaktär har officiellt inte gjort någon överskridning och inte uppvisat något som 

konkurrerar med den traditionellt manliga eller traditionellt kvinnliga koden. 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att studera Gladiatorerna och dess karaktärer från ett 

genusperspektiv. Mina frågeställningar besvarade således genom den semiologiska analysen 

samt teorianalysen som presenterades i förra kapitlet. På den första frågan om hur 

maskulinitet och femininitet i Gladiatorerna framställs blev det tydligt att maskulinitet 

framställs även i denna kontext på ett stereotypt sätt med karaktärer som är poliser, gudar, 

matadorer och grottmän (Hirdman 2003; Roosvall 2002). Samtliga av dessa karaktärer skulle 

kunna beskrivas som en beskyddare, av kvinnan, av samhället och av den allmänna ordningen 

(Hirdman 2003). Dock visade analysen att framställningen av femininitet upplevs som mer 

ambivalent över lag, några kvinnliga karaktärer har en utpräglat stereotyp framställning 

medan andra inte är lika tydliga och dessutom finns det en kvinnlig karaktär som upplevs som 

könsneutral. 

Den andra frågeställningen om vilka genusöverskridande tendenser det finns bland 

karaktärerna besvarades genom att påvisa att det finns två kvinnliga karaktärer som helt bryter 

mot det stereotypt kvinnliga och konsekvent tillåts göra det genom alla avsnitt. Dessa 

karaktärer fick uppvisa fysisk styrka, aggressivitet, fokus och stereotypa manliga egenskaper 

(Butler 1993). 

Ett intressant mönster som framkom i analysen handlade om upplevda strategier från 

produktionens håll att tillåta en del gränsöverskridningar även inom de stereotypa 

karaktärerna så länge som ordningen återställdes. När män beskrevs som dansanta eller 

kärleksfulla avslutades framställningen med en posering som förmedlade överlägsenhet och 

styrka eller ett stereotypt adjektiv som säkerställde maskuliniteten. När kvinnor beskrevs som 
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stora, starka och fruktade avslutades framställningen med ett poserande som förmedlade 

underlägsenhet eller ett adjektiv som betonade kvinnligheten. Dessa exempel upprepas genom 

programmets gång och det skulle kunna tolkas som att det finns ett systematiskt mönster i hur 

maskulinitet och femininitet framställs i programmet. Det skulle kunna tolkas som att 

produktionen bakom gladiatorerna tillåter vissa överskridningar från manligt till kvinnligt och 

vice versa men att det klart och tydligt måste framgå vilka karaktärer som är man och kvinna. 

Detta knyter an till populärkultur som socialt fenomen och som Gladiatorerna kan inräknas i. 

Det vore rimligt att förvänta sig att programmet skulle ha en tydlig könsindelning eftersom 

programmet ska vara lättförståeligt och underhållande för många (Jarlbro 2006). Den 

heterosexuella matrisen som Butler (2007) beskriver talar även om detta, den kulturellt 

tvingande indelningen i könskategorierna man och kvinna (Rosenberg 2005). Det var därför 

intressant att se att det fanns karaktärer som tilläts överskrida denna uppdelning. 

Ett annat intressant mönster som framkom i analysen var att trots att Goffmans genusanalys 

har många år på nacken är den fortfarande användbar i dagens genusanalyser för att belysa 

stereotypa genusframställningar. Hans genusanalys visade sig hjälpa till att identifiera många 

genusframträdanden som visade sig vara stereotypa. De kvinnliga karaktärerna poserade med 

poser som hämtade från Goffmans ritualization of subordination och de sågs ofta le och göra 

sig till inför kameran medan de manliga karaktärerna signalerade överlägsenhet och 

självsäkerhet. Feminine touch var tydligt då de kvinnliga karaktärernas händer sågs locka in 

och lätt beröra medan de manliga karaktärerna ofta hade ett greppande, starkt och utmanande 

sätt att använda händerna. Licensed withdrawal identifierades i mer subtila former och tog 

inte upp stor del av resultatet. Function ranking och relative size identifierades inte i 

datamaterialet vilket kan bero på att de manliga och de kvinnliga karaktärerna väldigt sällan 

ses interagera i programmet (Goffman 1979). 

Ett annat intressant mönster var att det identifierades en karaktär som tydligt uppvisade 

Connells (2008) hegemoniska maskulinitet. Han benämndes som arenans härskare och som 

gladiatorn som styr spelet bakom kulisserna, vilket tolkades som att han var överordnad de 

andra manliga karaktärerna. Hegemonisk maskulinitets dominans framträdde när de manliga 

karaktärerna slängde runt och hoppade bock på den manliga sidekicken som skulle kunna 

beskrivas som en man som uppvisar feminina tendenser (Connell 2008). 

Denna studies resultat och analys har i mångt och mycket byggt på skillnader i hur genus 

framställs i de kvinnliga och manliga karaktärer, likheter som uppkom i datamaterialet kanske 

inte har fått lika stort utrymme som det hade fått om studien utförts på ett annat sätt. Det 

dikotoma synsättet inom genusforskning skulle kunna utvecklas genom att utgå från att det 
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finns fler genus än två. De kvinnligt maskulina skulle kunna ses som unika uttryck för en helt 

ny genuskonstruktion istället för en imitation av maskulinitet (Halberstam 1998). 

För att vara ett uttryck av populärkultur kan det tyckas att Gladiatorerna som TV-program 

uppvisar tendenser att vilja utmana den stereotypa genusframställningen, men jag ställer mig 

frågande till om dessa tendenser är för att utmana framställningen av genus eller för att 

provocera och skapa intresse för programmet. Karaktärerna i Gladiatorerna kan sägas vara 

tänkta att sälja produkter genom att låna ut namn och bild till annonsörer samt att bidra till 

höga tittarsiffror genom att förekomma i tidningsartiklar och i andra TV-program. 

Hade studien utförts av två författare hade den semiologiska analysen troligtvis byggt på en 

djupare och mer objektiv analys än den jag har utfört. Diskussioner hade kunnat föras kring 

intryck och eventuell subjektivitet i uppfattningen om konventioner av manligt och kvinnligt 

(Bryman 2004). Om studien hade omfattat fler avsnitt hade fler mönster i hur genus framställs 

eventuellt kunnat identifieras. 

Det kan diskuteras kring varför produktionen valt att ha med kvinnligt maskulina karaktärer 

och inte maskulint feminina karaktärer (Halberstam 1998). Jag anser att det hade varit 

intressant om en man eller flera med tydligt feminina uttryck hade varit en del av 

programmet. Jag får intrycket av att det finns ett större intresse i Sverige idag för kvinnor som 

uttrycker manliga sidor än för det motsatta och det skulle vara intressant att studera om det 

eventuellt är på det sättet. Det skulle kunna tänkas bero på att den feminina mannen kanske 

har fått ett större utrymme i svensk media än den maskulina kvinnan. 

För att återkoppla till tidigare forskning kan det vara värt att nämna att bilden av den 

stereotypa kvinnan med fokus på mellanmänskliga relationer identifierades i resultatet och 

analysen (Dozier et al. 2008; Collins 2011). Det skulle kunna tolkas som att även om vi idag 

har en mångfacetterad syn på femininitet och maskulinitet (Gauntlett 2008) är det den 

omvårdande och älskvärda kvinnan samt den beskyddande och starka mannen vi känner oss 

mest bekanta och trygga med. Jag tror att även om vi idag i Sverige har kommit långt i synen 

på genus kan det tänkas att när det kommer till konsumtion av populärkultur vänder vi oss till 

det bekanta och lättförståeliga (Jarlbro 2006). Att läsa en debattartikel om användningen av 

begreppet ”hen” är det som är socialt accepterat att ägna sig åt, medan vi i smyg tittar på 

Gladiatorerna och därmed inte behöver engagera oss intellektuellt. Jag anser att det är viktigt 

att belysa och problematisera den stereotypa bilden av genus som populärkultur förmedlar 

men jag ställer mig frågande till om vi verkligen påverkas av stereotypa mediabilder av män 

och kvinnor. Individen är enligt mig en aktiv och reflekterande mottagare av framställningar 
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av genus och är van vid att kritiskt granska och ifrågasätta budskap som uppfattas som för 

stereotypt utformade. 

Förslag till framtida forskning 

Det kan tänkas att studier av programmet i sin helhet när det kommer till 

genusframställningen även hos utmanarna skulle vara intressant att studera. Finns det något 

framträdande mönster i hur genus framställs även där. Det skulle vara intressant att studera 

hur dessa framställningar påverkar programmets främsta målgrupp barn. Studera om de 

karaktärer som avviker från stereotyp genusframställning kanske utvecklar barns syn på genus 

och om de avvikande kvinnliga karaktärerna uppfattas som män eller kvinnor. Det skulle även 

vara intressant att intervjua manusförfattare och skådespelarna bakom karaktärerna och se hur 

mycket av det som utspelas i programmet som är regisserat och hur mycket skådespelarna får 

vara med och påverka sina karaktärer. Vidare skulle det vara intressant att intervjua 

manusförfattarna och se om de har utvecklat medvetna strategier när det gäller hur genus 

framställs i karaktärerna. Slutligen skulle det vara intressant att studera 

könssammansättningen hos manusförfattarna och om det har påverkat hur karaktärerna 

utformats (Abrahamsson 2002; Dozier et al. 2008). 
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