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Abstrakt 
Uppsatsen är en analys där de två amerikanska science fiction-serierna Dollhouse (Joss 

Whedon, 2009) och Firefly (Joss Whedon, 2002), som sänts i både svensk och 

amerikansk tv har granskas. Syftet är att titta närmare på hur kvinnor och deras kroppar 

framställs i serierna och i reklamen för sagda serier. Genom en kvalitativ 

innehållsanalys granskas de båda serierna, där fokus har legat på hur de kvinnliga 

karaktärerna framställs i båda serierna men också på hur de marknadsförs i reklamen 

innan serierna har sänts. Uppsatsen är uppdelad i tre teman; ”den kvinnliga hjälten”, 

”kvinnans roll” och ”den kvinnliga kroppen”. Serierna har valts ut eftersom de båda är 

gjorda av regissören Joss Whedon som tidigare gjort serien Buffy the Vampire Slayer 

(Joss Whedon, 1997), en serie som hyllats för sin positiva framställning av kvinnor. I 

slutdiskussionen finns sedan en sammanfattning på vad som uppsasten har kommit fram 

till. Diskussionen innehåller även  reflektioner över Joss Whedons ambition att 

framställa kvinnor på ett bra och accepterat sätt, men också hur andra serier idag gör 

framsteg i sina porträtt av kvinnor och deras kroppar. 
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Inledning 
 

”If I can make teenage boys comfortable with a girl that takes charge of a 

situation without their knowing that’s what happening, it’s better than sitting 

down and selling them on feminism.” – Joss Whedon1 

 

Vi lever idag i en mycket medial värld där internet och tv har blivit en viktig 

del av vår vardag. Vi tittar på tv flera timmar om dagen där många av de 

program som sänds på tv är riktade till unga personer. Det behövs därför 

förebilder som unga kan se upp till och beundra, även förebilder som är 

fiktiva. Joss Whedon har legat i framkant med skapandet av starka förebilder, 

där kvinnor oftast framställs som starka individer i en mansdominerad värld.  

När man tänker på Joss Whedons olika serier tänker många 

människor först och främst på tv-serien Buffy the Vampire Slayer (1997) som 

är den mest kända av de serier som Whedon har skapat genom åren. I denna 

uppsats kommer jag fokusera mig på två av hans lite mindre kända serier; 

Firefly (2002) och Dollhouse (2009).  

I alla tv-serier som Whedon har gjort har det oftast funnits en eller 

flera starka kvinnokaraktärer. Han har både blivit hyllad och kritiserad för sin 

framställning av kvinnor, där Dollhouse har fått den mesta av den kritiken. 

Inspirationen till Whedons starka kvinnliga karaktärer har enligt honom själv 

kommit från hans mamma, Lee Stearns som var lärarinna och politisk 

aktivist. Det var hennes liv som inspirerade honom att skapa starka kvinnliga 

karaktärer som t.ex. Buffy och Fireflys Zoe. Joss Whedon har även hävdat att 

hans far och farfar, Tom och John Ogden Whedon, har gett honom 

inspiration till hans framställning av starka kvinnliga karaktärer. De båda 

skrev för tv-program som t.ex The Golden Girls (1985) respektive The Andy 

Griffith Show (1960). 2 

                                                 
1 Joss Whedon citerad av Frances Early, Athena’s Daughters: Television’s New Women 

Warriors, 2003, Syracuse University Press, New York, s.55 
2 http://www.nndb.com/people/721/000116373/ 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera de olika sätt som 

kvinnor och den kvinnliga kroppen framställs på i Joss Whedons serier 

Dollhouse och Firefly. Just dessa två serier är de två som är minst kända, 

särskilt här i Sverige. Det är därför viktigt att visa hur två serier kan antingen 

hjälpa eller stjälpa kvinnor i dagens samhälle.  

Mina frågeställningar är: 

1. Vilken roll har kvinnorna i serierna? 

2. Hur framställs den kvinnliga kroppen i båda tv-serierna? 

3. Är det från ett huvudsakligen manligt perspektiv som åskådarna får ta 

del av de kvinnliga karaktärerna? 

 

Metod 
Med hjälp av olika feministiska texter och andra filmteoretiska texter 

kommer jag att analysera serierna genom att titta på särskilda avsnitt och 

även gå djupare genom att granska särskilda scener som kan vara till hjälp för 

att stärka mina argument. Syftet med beskrivningarna av scenerna är att 

förtydliga och förenkla vad jag analyserar och kommer fram till. Av praktiska 

skäl är vissa scener komprimerade för att enbart beskriva det centrala för 

analysen. Utifrån mitt valda ämne kommer jag också titta närmare på hur 

serierna har marknadsförts i USA med ett särskilt fokus på reklamen för 

serierna som har sänts på tv innan och under tiden då serierna har sänts. 

Orsaken till att jag har tittat på detta beror på att detta kan prägla tittares 

förväntningar på hur en serie kommer att se ut. Det säger också något om 

vem serien riktar sig till. 

De tv-serier jag kommer att analysera kan med sina 

framställningar av det kvinnliga könet avspegla vad vi i vår kultur ser som 

normalt och onormalt, feminint och icke-feminint.  
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För att tydligare kunna svara på mina frågor har jag delat upp 

analysen i tre teman. Dessa teman är: ”Den kvinnliga hjälten”, ”Kvinnans 

roll” och ”Den kvinnliga kroppen”. Tema är dock inte strikt avskilda från 

varandra och analysverktygen som jag redogör för under de olika rubrikerna 

behöver nödvändigtvis inte enbart användas i samma tema i analysen.  

Urval  
Dollhouse och Firefly är båda två science fiction-serier som handlar mycket 

om de relationer människor har med varandra och hur dessa påverkar oss i 

vår vardag. De är också två serier som i jämförelse med andra serier inom 

samma genre vågar ge kvinnor ett större utrymme eller lika stort utrymme 

som männen. Anledningen till att jag har valt dessa två serier är att båda till 

stor del handlar om relationen mellan män och kvinnor och hur de arbetar 

tillsammans för ett större syfte. Orsaken till att jag inte valt någon av de andra 

av Joss Whedons serier, som till exempel Buffy the Vampire Slayer eller 

Angel beror på att det redan finns mycket material skrivet i många olika 

ämnen om båda av dessa serier, det skulle därför var svårt att tillföra något 

nytt till forskningen om dessa serier. Under min ursprungliga research kunde 

jag tydligt se att det inte fanns lika mycket skrivet om Firefly och Dollhouse, 

något som troligtvis beror på att dessa serier inte varade lika länge på tv och 

därför inte riktigt fick chansen att göra ett intryck som de andra av Whedons 

serier lyckades göra.  

Jag har valt att studera den första säsongen av Dollhouse och hela 

serien av Firefly, vilket innebär tretton avsnitt av vardera serie. Orsaken till 

att jag inte har valt att inkludera den andra säsongen av Dollhouse beror på 

att det helt enkelt skulle bli för mycket att granska och jag vill analysera hur 

de kvinnliga karaktärerna var från början och inte hur de har utvecklats. När 

en tv-serie skapas är karaktärerna konstruerade efter vad serien vill att de ska 

symbolisera, något som ofta förändras i takt med att karaktärerna utvecklas 

allt eftersom att tv-serien fortskrider. I analysen kommer jag ge exempel från 

båda serierna och gå djupare ner i några enstaka scener. Just dessa scener 
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kommer att först beskrivas ur den denotativa nivån, det vill säga att jag 

redogör för händelseförloppet och citerar eventuella samtal.  

Till valet av kvinnor har jag endast fokuserat på de karaktärer som 

återkommer oftast i serierna, det vill säga de kvinnor som har fått mest tid i 

varje avsnitt. I Firefly tar de kvinnliga karaktärerna upp ungefär lika mycket 

tid, vilket gör det svårt att ta bort någon av dessa i analysen. I Dollhouse är 

det tre kvinnor som har fått mest tid. Det finns två andra kvinnor som 

återkommer i den första säsongen. Anledningen till att jag inte har tagit med 

dessa beror på min ovanstående urvalsprocess, men också på det faktum att 

åskådarna inte får en chans att investera i dessa karaktärer och de får heller 

inte ta del av deras utveckling eller bakgrundshistoria. Sammanlagt är det 

alltså sju kvinnor som denna uppsats kommer att fokusera på.  

 

Kort om serierna 

Firefly är en science fiction-serie med influenser från västern och komedin 

som utspelar sig cirka 500 år i framtiden. Efter ett blodigt inbördeskrig 

mellan alliansen och ”the browncoats” där alliansen stod som vinnare. 

Veteranen Mal Reynolds är numera kapten för skeppet Serenity. I serien får 

åskådarna följa honom och hans besättning som består av Jayne Cobb, Hoban 

”Wash” Washburne, Shepard Book, Zoe Washburne, Kaylee Frye, River 

Tam och Simon Tam. I serien följer man hela gruppens liv ute i rymden som 

småskurkar och moderna versioner av Robin Hood.   

Firefly hade premiär 2002 i USA på tv-kanalen FOX, men på grund 

av dåliga tittarsiffror lades serien ned efter att endast tretton avsnitt visats.3 

Serien har visats i några omgångar på svenska tv-kanaler som till exempel 

TV400 och TV4:s science fiction-kanal. Efter att serien lagts ner växte dess 

status ytterligare och den fick en stor mängd fans världen över. 2005 

                                                 
3 http://www.imdb.com/title/tt0303461/?ref_=fn_al_tt_1 
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beslutade sig Joss Whedon att göra långfilmen Serenity (Joss Whedon, 2005) 

som fortsatte där serien slutade, men som också gav svar på frågor som serien 

hade väckt.  

Tv-serien Dollhouse hade premiär 2009, men inte heller denna serie 

blev särskilt långvarig på den amerikanska tv-kanalen FOX. Serien lades ned 

året efter, den klarade sig två säsonger, med tretton avsnitt vardera, dock 

visades inte det allra sista avsnittet på tv, utan släpptes bara på dvd. 

Dollhouse handlar om en ung kvinna, Echo, som är medlem av en grupp 

människor som är kända som dockor. Dockorna har efter att frivilligt skrivit 

på ett kontrakt fått sina personligheter rensade för att ersättas av nya. 

Dockornas hjärnor får nya personligheter, minnen, kunskaper och färdigheter. 

Dockorna anlitas för många olika slags jobb: brott, fantasier med mera. 

Serien fokuserar i huvudsak på Echo som är en av de mest framgångsrika 

dockorna och som under seriens gång börjar ifrågasätta sin identitet och roll. 

De två andra kvinnorna i serien är Sierra som också är en docka och Adele 

DeWitt som är chefen för Dollhouse. 

 

Teori och tidigare forsking 
I min analys kommer jag att använda mig av Laura Mulveys feministiska 

teori om den manliga blicken och objektifiering av den kvinnliga kroppen för 

att kunna avgöra om Whedon tillfredsställer en manlig åskådarblick med sina 

serier. Jag kommer också att kritisera Mulveys teori men också på bästa sätt 

framföra hur hennes text fortfarande är relevant i vissa avseenden i relation 

till de två serier som jag har valt och kvinnorna i dessa serier.4 Jag kommer i 

huvudsak använda mig av denna teori i min del om den kvinnliga kroppen, 

men jag kommer också att referera till hennes text i min del om kvinnans roll. 

 I Rikke Schubarts och Anne Gjelsviks bok Femme Fatalities tas 

den populära tv-serien Buffy the Vampire Slayer upp av Deneka C. 

                                                 
4 Laura Mulvey, Visual and other pleasures, Palgrave, New York, 1989, s.19 
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Macdonald och hon tar upp det att Buffy är en rollfigur som fått en aktiv och 

icke-sexuell roll i TV.  

”She takes an active role without always having to be saved, upstaged, or 

lectured to by a more powerful character.”5 Detta är således det 

kvinnorollerna eftersträvar enligt Macdonald, nämligen det att kvinnor kan 

vara starka och aktiva utan en manlig rollfigurs inverkan. En annan sak hon 

nämner är att för att mannen ska kunna acceptera den kvinnliga hjältens 

övertag krävs det att hon undervärderas med hjälp av sin sexualitet. Detta har 

länge varit en väsentlig del i Buffy, men jag kommer också i min uppsats 

försöka på bästa sätt visa hur Macdonalds argument även kan återfinnas i 

Whedons senare serier, Dollhouse och Firefly. 

I Robin Anne Reids antologi Women in Science Fiction and Fantasy 

talas det tydligt om kvinnorollerna och deras sätt att visas i olika typer av 

media som till exempel tv, film och litteratur. Just denna bok har fokuserat 

sig enbart inom science fiction och hur denna typ av genre har påverkat 

framställningen av kvinnor och även hur detta har förändrats genom åren. 

Boken tar också upp de tekniska skillnaderna som finns mellan tv och film 

hur man framställt kvinnliga karaktärer. Det är dessa böcker som ligger till 

grund för min uppsats, men jag kommer också använda mig av några artiklar 

från andra böcker och även vissa nätresurser. 

De texter jag använder är i huvudsak filmteori. I min inledande 

research har jag inte funnit något som specifikt kan klassas som ”tvteori”, 

undantaget är boken Women in Science Fiction and Fantasy av Robin Anne 

Reid som tar upp flera olika medieformer som t.ex. tv, film och spel. Även 

om Buffy the Vampire Slayer tas upp i Anne Gjelsviks och Rikke Schubarts 

bok görs detta i ett huvudsakligen filmteoretiskt perspektiv. Därför är det 

forskning inom filmteori som står för majoriteten av min uppsats. 

                                                 
5 Deneka C. Macdonald, “Iconic Eye Candy: Buffy the Vampire Slayer and Designer Peer 

Pressure for Teens”, Rikke Schubart & Anne Gjelsvik(red.) i Femme Fatalities: 

Representation of Strong Women in the Media, Nordicom, Göteborg, 2004, s.115 
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Analys 
 

Den kvinnliga hjälten 
Pratar man om hjältar i olika medier förutsätter de flesta att hjälten alltid är 

en man. Den traditionella hjälten är en man, ofta av en nobel eller rik 

härkomst. Någon som är en soldat eller en krigare som kämpar för sanning 

och rättvisa. Hjälten är också ofta isolerad och även en individualist. Han kan 

dock ibland rädda hjältinnan, men i hans berättelse ligger fokus nästan aldrig 

på hans äktenskap eller familjeliv. 6 

What counts is what the heroine provokes, or rather what she 

represents. She is the one, or rather the love or fear she inspires in the 

hero, or else the concerns he feels for her, who makes him act the way 

he does. In herself the woman has no slightest importance. 7 

 

Precis som Budd Boetticher menar i ovanstående citat så är detta en tydlig 

indikation på hur stor vikt som tidigare lades på kvinnliga hjältar och dess 

betydelse, det vill säga ingen alls. Kvinnan har under en mycket lång tid stått 

i skuggan av den manlige hjälten och inte fått något utrymme 

överhuvudtaget. 

Enda sedan 1902 då den första science fiction-filmen, Le 

voyage dans la lune (Resan till månen, Georges Méliés, 1902) kom ut har 

science fiction-film och sedermera även televisionen konstant präglats av 

manliga hjältar. Det var inte förrän under det sena 1960-talet och genom hela 

1970-talet som de allra första kvinnliga hjältarna fick sitt genombrott, då 

ikoner som Wonder woman, Batgirl och Bionic woman växte i popularitet. 

Bionic woman var dock alltid under beskydd av män och varken Batgirl eller 

Wonder woman tilläts att bruka våld mot brottslingar.8 Under mitten av 

1990-talet exploderade antalet kvinnliga hjältar i science-fiction televisionen, 

                                                 
6 Christine Mains, Brad J. Ricca, Holly Hassel & Lynda Rucker, “Heroes or Sheroes”. i 

Robin Anne Reid(red.), Women in Science Fiction and Fantasy, Greenwood Press, Westport, 

Conneticut, s.179 
7 Budd Boetticher citerad av Laura Mulvey, Visual and Other Pleasures, s.19 
8 Lynda Rucker, “The Female Hero in Television”, i Robin Anne Reid(red.), s.186f 
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där Xena från Xena:Warrior Princess (1995) och Buffy var särskilt populära. 

Dessa ansågs tillhöra en tredje våg av feminism, en rörelse som fick sin 

början på det sena 1980-talet och tidiga 1990-talet som motsade sig 

väsentliga idéer om kön. Till skillnad från tidigare typer av feminism menade 

de att särskilda kvalitéer eller kännetecken inte nödvändigtvis var medfödda 

hos kvinnor eller män. Ett flertal kritiker anser att detta har varit ett stort 

problem med de kvinnliga hjältarna. De passar ofta in i heteronoma 

könsroller trots att de har kostymer eller karaktärsdrag som också kan läsas 

som sexuellt avvikande.9 

Inom science-fiction menar kritiker som t.ex. Sherrie Inness och 

Atara Stein att de kvinnliga karaktärerna istället har varit tvungna att anamma 

mer maskulina karaktärsdrag för att kunna övertyga i sin roll som hjälte.10 

Typiska karaktärsdrag kan vara aggressivitet, våld, självständighet och 

individualism. Kritiker har också noterat att det är konsekvensen av att 

överge den konventionella feminina rollen. Ett exempel på detta kan vara 

karaktären Nandy i Firefly avsnittet ”Heart of Gold”. Hon är en 

”companion”, en finare version av en prostituerad som brutit sig ur alliansens 

grepp och startat en egen bordell. Detta leder till slut till hennes död. 

Karaktärer som framställs som icke feminina i filmer och tv-serier där den 

kvinnliga hjälten anammat manliga karaktärsdrag gör dem inte lämpliga för 

en moderlig roll. Detta är något som går att ses i Fireflys Zoe. I avsnittet 

”Heart of Gold” pratar hon och Wash om att bli föräldrar. Wash uttrycker en 

mer kvinnlig attityd när han ställs positiv till detta, medan Zoe uttrycker en 

mer manlig ståndpunkt med realism och negativitet.  

Filmteorin har länge debatterat den kvinnliga hjälten i termer av 

crossdressing och maskerad, något som Rikke Schubart tar upp i sin bok 

                                                 
9 Mains, Ricca, Hassel & Rucker, “Heroes or Sheroes” Robin Anne Reid(red.), s.180 
10 Holly Hassel, “The Female hero in film”, I Robin Anne Reid(red.), s.184 
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Superbitches and Action Babes.11 Crossdressing-kritiken menade att den 

kvinnliga hjälten i en mans roll inte är en kvinna, utan istället en man klädd 

som en kvinna. Inget hade egentligen förändrats med undantaget att en 

kvinna fanns i en mans ställe, något som också gjorde henne till ett sexuellt 

spektakel för en manlig publik. Maskerad-kritiken hävdar att det manliga 

beteendet av den kvinnliga hjälten endast är ett skådespel. Psykoanalytikern 

Joan Riviere hävdar att en kvinna som uppförde sig som en man använde sig 

av kvinnligt beteende för att kompensera för sitt snedsteg i ett manligt 

område och för att förhindra en upprepning.12 Kritiker menar ytterligare att 

detta ger den kvinnliga hjälten ett tillfälle att välja när hon vill uppföra sig 

mer som en man än en kvinna.13 I dagens samhälle ses detta inte längre som 

något negativt utan snarare som en mer positiv aspekt av den kvinnliga 

hjälten. Många tv-serier och filmer har under den senaste tiden vågat utmana 

vad som anses vara naturligt eller lämpligt uppförande av en kvinna. Den 

kvinnliga hjälten som vi idag ser hyllas snarare för dennes förmåga att kunna 

blanda manligt och kvinnligt beteende. Just denna blandning går att ses i 

Dollhouse. I Dollhouse avsnittet ”The Target” jagas Echo av en man som 

försöker att döda henne. Hon är till en början väldigt skärrad men istället för 

att hitta någon som ska rädda henne tar hon till vapen och bestämmer sig för 

att göra mannen till den jagade.  

För att avgöra om en kvinnlig hjälte är en hjälte i sin egen rätt 

eller mer av en manlig hjälte i en kvinnas kropp kan man börja med att 

granska något så enkelt som deras namn. I filmen Alien (Ridley Scott, 1979) 

t.ex. har huvudkaraktären Ripley ett namn som kan användas av både män 

och kvinnor. I Firefly har kvinnorna namn som är mer kvinnliga än 

maskulina. I Dollhouse är de två kvinnliga dockorna förpassade till helt 

                                                 
11 Rikke Schubart, Super bitches and action babes: the female hero in popular cinema, 1970-

2006,McFarland & Company, Jefferson, North Carolina, 2007,  s.18ff 
12 Rikke Schubart, s.18 
13 Schubart, s.19 
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könsfria namn: Echo och Sierra. Emellertid är deras riktiga namn desto mer 

feminina: Caroline och Priya. 

Den kvinnliga hjälten framstår ofta som en färdig individ, 

medan de manliga ofta genomgår en storts utveckling, en form av resa. 

Kvinnorna vet redan från början vem de är och vad som förväntas av dem. 

Just denna aspekt skiljer sig karaktären Echo i Dollhouse från. Hon går 

igenom en resa där hon går från att vara den känslolösa dockan till att hitta 

tillbaks till den person hon en gång var. 

Deneka C. Macdonald frågar sig om ett program som medvetet 

sexualiserar sina kvinnliga hjältar kan ifrågasätta den stereotyp som det 

samtidigt upprätthåller. 14 När ett tv-program medvetet framställer sina 

karaktärer som sexiga och ultrafeminina förloras djupet i karaktären. Att 

medvetet framhäva kvinnans sexualitet är att undervärdera betydelsen av 

deras identitet. En scen i Joss Whedons Dollhouse från avsnittet ”A spy in the 

house of love” kan fungera som exempel. Sierra jagas av vakter iklädd tajta 

kläder och högklackade skor, en typisk kvinnlig stereotyp som inte ifrågasätts 

i serien. 

Trots att de kvinnliga hjältarna rör sig om en fantasi menar 

många att just dessa karaktärer tillhandahåller kvinnor med möjligheten att få 

en ny bild av sin egen kropp och styrka. Joss Whedon ger kvinnor en positiv 

bild på det sättet att han visar att kvinnor faktiskt kan göra saker som män 

också kan. Fireflys Zoe är ett exempel på en positiv bild av kvinnans förmåga 

att lyckas i en mansdominerad värld i sin roll som soldat. 

Till skillnad från i Joss Whedons tidigare serie, Buffy the 

Vampire Slayer har inga av kvinnorna i Dollhouse eller Firefly några 

övernaturliga förmågor. De läker inte av sig själva och alla kan inte bara 

plocka upp ett vapen och direkt veta hur det ska hanteras. Undantaget finns i 

Firefly där karaktären River Tam kan beskrivas som en galning efter att hon 

                                                 
14 Macdonald, s.115 
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blivit experimenterad på av alliansen. Hon visar ofta upp tecken på en 

övernaturlig förmåga i avsnitten ”Objects in Space” och ”Ariel”, men det är 

inget som riktigt ges utrymme i serien. Besättningen svävar ofta i ovetskapen 

om hon är en hjälte eller om hon är en fiende som kan förgöra dem 

närsomhelst.  

Kan man då anse att alla av de kvinnliga karaktärerna i båda 

serierna kan ses som hjältar? Enligt min och mångas definition av en hjälte är 

svaret nej. Just inom filmteorin har det fokuserats i huvudsak på den klassiska 

definitionen av en hjälte: en person som räddar människor och världen. Men 

definitionen av vad som anses vara en hjälte är betydligt mer annorlunda idag 

än vad det var förr. En hjälte kan både vara en person som räddar världen 

men det kan också vara en person som övervinner stora hinder. Alla kvinnor i 

Dollhouse och Firefly kan inte ses som hjältar, men det är viktigt att tänka på 

att alla människor inte har samma definition av vad en hjälte är. Echo och 

Sierra i Dollhouse går att ses som dubbla hjältar i den bemärkelsen att de är 

först tillverkade hjältar men allteftersom säsongen fortskrider blir de sina 

egna hjältar genom att slå sig ut och blir självständiga. Zoe i Firefly är den 

enda av de fyra kvinnorna som kan ses som en hjälte i den klassiska 

bemärkelsen. Detta på grund av hennes skicklighet som soldat och hennes 

förmåga att rädda olika svåra situationer.  

Den kvinnliga hjälten behöver alltid bevisa för andra att de 

förtjänar att kallas hjälte, medan den manlige går igenom en resa som 

förtydligar för eventuella tvivlare att de faktiskt förtjänar att ses som en 

hjälte. Eller så klassas de som hjältar från första början eftersom många av de 

manliga hjältarna ofta innehar ett yrke som personifierar en hjälte. Echo i 

Dollhouse går igenom denna typ av process, flera personer tror inte på hennes 

förmåga att leda, däribland Mr Dominick, säkerhetschefen i Dollhouse som 

försöker döda henne vid ett tillfälle. I avsnittet ”Needs” vaknar flera av 

dockorna upp och alla kommer ihåg sina tidigare liv. Caroline tar då direkt 
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kommandot men blir direkt ifrågasatt för det. I Firefly ifrågasätts däremot 

inte Zoe, men det är tydligt att detta endast beror på det faktum att hon 

tidigare varit en soldat. 

Kvinnliga hjältar använder ofta sin sexualitet som ett offensivt 

vapen, detta är något som också förekommer i båda serierna. När 

besättningen i Firefly behöver komma ut ur en knipa i avsnittet Jaynestown 

använder sig Inara av sin sexualitet och kvinnliga list för att hjälpa de andra. I 

Dollhouse använder sig Echo av detta i avsnittet Gray Hour där hon har blivit 

inpräntad med en personlighet som knäcker kassavalv för att kunna stjäla 

värdefulla konstverk. För att komma in i valvet försöker hon att förföra en 

vakt, något som hon lyckas med och hon slår till slut ner honom. 

Både de kvinnliga karaktärerna i Dollhouse och Firefly tillåts 

stå i centrum och ha nästan lika mycket utrymme som männen, de är inte bara 

stöd för manliga karaktärer som räddar allt till slut. I Firefly är den 

huvudsakliga hjälten Mal Reynolds, men i avsnitt som i t.ex. avsnittet 

”Trash” är det Inara som ser till att rånet blir lyckat. I Dollhouse är det 

ungefär samma princip där män ofta är de som anlitar dockorna och Echo 

eller Sierra är de som måste komma till undsättning, även när de inte är 

anlitade för jobbet. Echo är också den som ofta löser alla problem för sina 

chefer. 

Det Joss Whedon har gjort i majoriteten av sina tv-serier är att 

låta de kvinnliga hjältarna vara mycket mer än en manlig hjälte i 

kvinnokläder. De är hårda och aggressiva utan att nödvändigtvis vara 

självständiga. De är i kontakt med sina känslor även om detta har en tendens 

att framställas som en svaghet. Zoe från Firefly är återigen ett bra exempel. 

När hon i avsnittet ”War Stories” ställs inför valet mellan sin man eller sin 

överordnade väljer hon automatiskt sin man, ett val som kan ses som 

obetänksamt.  
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Whedons svagheter i framställningen av kvinnliga hjältar är den 

att hans karaktärsbeskrivningar kan vara ensidig och sexualiserad. Detta kan 

göra att deras trovärdighet försvagas. 

Televisionen i USA är utan tvivel det mest marknadsdrivna 

mediet av alla, där program existerar endast för att sälja reklamplatser. 

Marknaden är opartisk när det kommer till olika ideologier: är kvinnliga 

hjältar något som säljer, då kommer vi fortsätta att se dem på tv.  

 

Kvinnans roll 
Sedan både film och tv fick sin början har kvinnans position varit mycket 

omdiskuterad och i ständig förändring, inom just science fiction som är båda 

seriernas genre menar många kritiker att kvinnans roll kan beskrivas att ha 

rört sig från den typiska amerikanska hemmafrun till hjälte.15 

Starka kvinnoporträtt har under en lång tid endast existerat i en 

manlig kontext, där verken är skrivna av män och där de kvinnliga 

karaktärerna befinner sig i en totalt mansdominerad värld. Detta gör att 

kvinnorna inte har någon riktig makt eller kraft till att göra någonting. De 

väntar istället på att mannen ska komma in och rädda dagen. Är någon av 

dessa kvinnor starka ges de ofta inget utrymme till att berätta sin historia och 

de klassificeras ofta som galna, elaka eller korrumperade.16 

Starka kvinnor i film är ofta porträtterade som hämndlystna. I 

litteraturen har starka kvinnor också framställts som onda eller galna. Dessa 

typer av kvinnor har också ofta blivit negativt porträtterade i deras förmåga 

att visa eller att bli arga, en känsla som inte anses vara för kvinnor eftersom 

att ilska helt enkelt inte anses vara feminint. Deneka C. Macdonald menar att 

det är just inom televisionen som porträttrerandet av kvinnor har tagit ett kliv 

framåt.17 Reid menar dock att just science fictiongenren har varit något 

                                                 
15 Barbara Lynn Lucas, ”Television: Twentieth Century”, i Robin Anne Reid(red.), s.135 
16 Macdonald, s.113 
17 Macdonald, s.116 
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senare med att ta detta kliv eftersom det har tidigare varit och fortfarande är 

en relativt mansdominerad genre. Joss Whedon har tagit ett kliv framåt 

genom att visa kvinnor som inte behöver räddas av män utan istället är 

självständiga individer som ibland till och med är kapabla att övertrumfa 

männen. Karaktärerna är inte enkelspåriga och tråkiga som förut utan är 

istället snarare tredimensionella: de är vackra och smarta men fortfarande 

mycket komplexa individer. I tv och film är kvinnan traditionellt inte 

protagonisten utan är istället objektet för protagonistens åtrå. Detta är något 

som har ändrats inom televisionen. Många av serierna som sänds idag har 

ofta en kvinnlig protagonist eller en kvinnlig karaktär som ges lika stort 

utrymme som en manlig.  

I sin argumentation om ”The Male Gaze” menar Laura Mulvey 

att kvinnor har fått spela två typer av karaktärer: den sexuellt aktiva kvinnan 

och den maktlösa kvinnan. När kvinnor väl hade viktiga roller blev de 

troligtvis utmålade som rädda, osjälvständiga eller generellt svagare än sina 

manliga motsvarigheter. De kvinnliga karaktärerna i både Dollhouse och 

Firefly skiljer sig från Mulveys argument. De är alla mycket mer än bara de 

två typer av karaktärer som Mulvey nämner. Televisionen har utvecklats och 

variationen av kvinnliga karaktärer är större idag än vad det var på 1970-talet 

då Mulvey formulerade sina teorier. Whedons kvinnliga karaktärer tillåts att 

vara starka och kompetenta, att uttrycka sin sexualitet och de misslyckas utan 

att ses som svaga. De är självständiga och tar mycket av sina egna beslut utan 

att det får några typer av konsekvenser för andra. 

Trots att tv har gjort stora framsteg i sin framställning av 

kvinnor, har framstegen inte alltid var lika tydliga inom science fiction-

genren. Barbara Lynn Lucas menar att det inte började riktigt ändra på sig 

förräns under 1990-talet, då serier som Arkiv X (1993) och den nya versionen 
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av Xena: Warrior Princess (1995) omdefinierade könsrollerna och visade att 

även kvinnor kan ta plats där man oftast hittar män.18 

Constance Penley menar att det har med tiden blivit mycket 

svårare att se skillnad mellan män och kvinnor eftersom kläder och yrkesval 

inte längre är lika annorlunda från mäns som det var förr då kvinnorna ofta 

hade yrken som sekreterare eller kanske var hemmafruar.19 Detta är något 

som är särskilt tydligt i Firefly där Kaylee och Zoe kan diskuteras utifrån just 

detta argument. De har båda två yrken som generellt innehavs av män. I 

avsnittet ”Out of Gas” får tittare i en tillbakablick se hur Kaylee lyckades ta 

arbetet som maskinist ombord på Serenity från en man som hon hade sex 

med. Hennes karaktär framställs som ultrafeminin i sitt klädval, men hennes 

kunskaper är mer traditionellt maskulina. Zoe har ett traditionellt manligt 

yrke som före detta soldat och nu Mals högra hand, dock innebär inte hennes 

yrkesval att hon undkommer kvinnliga attribut. Hennes kläder är oftast 

mycket tajta och hennes hår är oftast traditionellt långt. 

Firefly har ett starkt centralt budskap: försök inte att kontrollera 

kvinnor. Detta är något som syns tydligt under seriens gång. 

Huvudkaraktären Mal försöker hela tiden visa sig som ledaren, men 

kvinnorna ignorerar ofta honom med ett leende eller puss på kinden. 

Kvinnorna får utrymme, de blir en central del av berättelsen istället för att 

vara bi figurer som endast hjälper de manliga karaktärerna att utvecklas och 

lyckas. Temat tas ibland upp som moralen i ett helt avsnitt, något som 

avsnittet ”War Stories” är ett bra exempel på. Wash försöker att ta Zoes jobb 

som Mals högra hand eftersom han är avundsjuk och känner sig svartsjuk på 

Zoes relation till Mal. Detta slutar med att han och Mal blir kidnappade och 

torterade av affärsmannen Nishka. Det är slutligen Zoe som räddar dem och 

Wash inser att det är bättre för honom att stanna ombord på skeppet. 

                                                 
18 Barbara Lynn Lucas,”Television: Twentieth Century”. I: Robin Anne Reid(red.) Women in 

Sicence Fiction and Fantasy. s.142-143 & s.145 
19 Constance Penley citerad i Sofia Sjö, “Spelar kön roll när man räddar världen?”, Åbo 

akademis förlag, Åbo, 2007 s.76 
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Dollhouse är den av Joss Whedons serier som har fått mest 

kritik. Många menar att serien inte är feministisk eller att den stärker kvinnor 

på något sätt. Istället menar kritiker att den stärker männens dominans över 

kvinnor. De hävdar att eftersom dockorna inte har någon personlighet och 

blir indirekt tvingade borde detta ses som en form av våldtäkt.20 Detta är ett 

argument som jag inte håller med om eftersom majoriteten av människorna 

som är där tog beslutet själva att få sina personligheter raderad, det blev inte 

tvingade till detta. 

En kritik som är mycket viktig att rikta mot Joss Whedon är att 

det inte finns någon större mångfald bland kvinnorna i serierna. Majoriteten 

är istället unga vita kvinnor i 20 till 25 års ålder som är smala och vältränade. 

Det finns några få undantag, som t.ex. Zoe i Firefly som är afroamerikan. 

Firefly utspelar sig i en framtid där två av de största länderna, Kina och USA, 

har gått samman och bildat en stor supermakt. Trots detta får åskådarna inte 

ta del av en enda kvinnlig asiatisk karaktär som får stå i fokus. I Dollhouse 

finns det inte heller en mångfald bland varken kvinnor eller män. Det finns 

endast en person som inte är vit och som också har en relativt stor roll. Den 

personen är dock en man, inte en kvinna. 

En fråga som Rikke Schubart ställer är om den kvinnliga 

karaktären kan ses som en person eller ett objekt. 21 Jag skulle argumentera 

att i tv kan kvinnan till huvudsak ses som en person eftersom tittare får en 

mycket längre tid att investera i karaktärerna och lära känna dem mycket mer. 

Inom filmen finns det en större tendens att objektifiera de kvinnliga 

karaktärerna än vad som görs i tv och vissa karaktärer ges inte tid till att 

tittare får reda på deras bakgrund. Under de senaste fem åren har Schubarts 

fråga också blivit allt svårare att besvara eftersom tv och film är två medier 

som mer och mer liknar varandra i många olika avseenden. Allt oftare kan 

                                                 
20 

http://meloukhia.net/2009/07/feminism_and_joss_whedon_welcome_to_the_dollhouse.html 
21 Schubart, s.12 
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man se skådespelare ha en regelbunden roll i en tv-serie, men också ha en roll 

i en storfilm. Detta är något som inte hade varit möjligt för tjugo-trettio år 

sedan då tv och film var mycket mer åtskilt.  

Något som Joss Whedon har lyckats med är att skapa världar 

där männen inte har något emot att en kvinna har makten och vågar att ta sin 

plats. I Firefly existerar en relativ tydlig hierarki där Mal Reynolds är 

kaptenen, men istället för att de resterande är underordnade honom behandlas 

de som jämlikar i många avseenden. Gruppen är mer utformad som en 

familjeenhet än som en besättning. De kvinnliga karaktärerna har ingen tydlig 

manlig övervakare eller mästare som de behöver lyssna till, men den 

mansdominerande alliansen finns alltid där som en överhängande påminnelse 

om att allt de gör kan få konsekvenser om de inte håller sig inom ramarna för 

vad som anses vara korrekt beteende. Genom seriens gång är kvinnorna 

delaktiga i de olika jobb som besättningen har. Vid ett flertal tillfällen är det 

till och med kvinnorna som räddar dagen och ser till att allt slutar som 

planerat. Ett exempel på detta är i avsnittet ”Trash” där tjuven Saffron 

försöker lura Mal på en värdefull pistol och det är Inara som ser till att 

pistolen till slut hamnar hos rätt person.  

Tv-serier ger mer tid för en karaktär att utvecklas och därför 

erbjuds åskådare mer mänskliga kvinnliga karaktärer.22 Något som gör att vi 

idag får ta del av ett större djup hos kvinnor som tidigare inte har funnits i tv-

serier. De är inte längre lika ensidiga och tråkiga utan istället vågar de ta plats 

även om de inte är huvudkaraktärer. 

Joss Whedon har på sätt och vis ändrat en vanlig stereotyp av kvinnor, 

de prostituerade. I Firefly är karaktären Inara Serra en så kallad ”companion” 

som är en kombination av västvärldens prostituerade och Asiens geishor. I 

Fireflys värld har en companion en högre status än många andra 

samhällsklasser. De får en ordentlig utbildning och klär sig i fina kläder. En 

                                                 
22 Sjö, s.204 



 

 

 

  20 (34) 

 

companion väljer själv sina klienter och status och pengar har ingen 

betydelse. I pilotavsnittet får tittare veta att hon har smeknamnet ”the 

ambassador”. Detta beror på att hennes ställning och kontakter i samhället 

kan ge besättningen jobb som ger mycket mer pengar, något som gör att hon 

blir en form av ambassadör för skeppet. Trots detta skift i betydelse och 

status är det inte helt problemfritt för en karaktär som Inara. Hon är mycket 

reserverad och släpper inte fram sina känslor för någon ombord.  

De flesta av Whedons serier uppvisar ett mönster där kvinnor som 

ställer sig utanför den traditionella kvinnonormen med sin sexualitet eller lust 

antingen genom ord eller händelser, nästan alltid straffas de för att de 

överträder gränserna för vad som anses vara ett godkänt beteende. Just denna 

typ av överträdelse och straff är något som Adele DeWitt får uppleva som 

chef för Dollhouse. I avsnittet ”A Spy in the house of love” avslöjas det att 

hon flera gånger anlitat dockan Victor som sin älskare med hjälp av ett falskt 

namn, men just på grund av att hon inte håller sig inom normen får hon ingen 

långvarig lycka utan måste istället fortsätta leva i ensamhet.  

Joss Whedon har i alla sina serier och även filmer lyckats med att 

leverera kvinnliga karaktärer som är tredimensionella. De är smarta, starka 

och sexiga på samma gång utan att det ena utesluter det andra. Trots det är 

karaktärerna vid en närmare granskning inte oproblematiska. De sexualiseras 

väldigt ofta och de framställs hela tiden fram som feminina. Både de 

kvinnliga karaktärerna i Dollhouse och Firefly tillåts inta centrum och ha lika 

mycket utrymme som männen, de är inte bara stöd för manliga karaktärer 

som räddar allt till slut.   

Dollhouse är fullt av kvinnor. Huset är designat som en typ av 

orientaliskt inspirerad plats, där raderingen av dockornas personligheter anses 

vara lika enkelt som att välja från en spa-meny. Den lugna atomsfären tillåter 

dockorna att återhämta sig efter sina uppdrag. Mycket av husets aktivitet är 

tydligt kodat som feminint. Dockorna är till majoriteten kvinnor, dock finns 
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det några män som ofta blir aktiverade i rollen som en hunk, vetenskapsman 

eller polis. De kvinnliga dockorna används ofta i tuffa situationer eller för sin 

sexuella kapacitet. Ett bra exempel på denna typ av situation är hur Echo har 

fått personligheten av en blind, religiös kvinna som infiltrerar en sekt men 

som senare utvecklas så att hon kan se och för att rädda sekten från sin 

våldsamma ledare. Whedon blottlägger det enformiga idealet om en kvinna 

som är stark. För dockorna är makt ett attribut som kan rankas på samma nivå 

som matlagning eller karate: en talang som finns till för att locka en klient 

som till den största delen nästan alltid är en man. 

Dollhouse men framförallt Firefly upprätthåller många 

kvinnliga stereotyper som återfinns inom science-fiction; amazonkvinnan, 

nörden, galningen och den vackra.  Zoe kan tolkas som amazonkvinnan. Hon 

är en krigsveteran och självständig, men är nästan alltid undergiven Mal. 

Även om detta är menat som en reflektion till deras tid tillsammans i 

militären och dess militärstruktur är det ändå en klassisk uppdelning av 

könsroller där mannen är den som bestämmer och kvinnan är den som följer.  

Kaylee kan ses som nörden i detta scenario. Kaylee visas upp som lättfotad, 

känslig och besatt av Simon Tam. Hon är ett geni med maskiner som kan 

matcha sig med vilken man som helst. Hon är också sur och känslig, 

karaktärsdrag som oftast tillskrivs kvinnor.  

Inara Serra är definitionen av den vackra. Även om hon är en 

mer sofistikerad och respekterad version av västvärldens prostituerade så blir 

hon ofta inget mer än så. Under seriens gång får tittare veta att det finns något 

i hennes bakgrund som håller henne tillbaka, men det är inget som avslöjas. 

River Tam klassas som galningen. Hon delar många likheter 

med dockorna i Dollhouse. Hon är på många sätt den idealiserade kvinnan: 

graciös, bräcklig och klassikt vacker. Dock är hon också väldigt oförutsägbar 

och extremt farlig, en metafor för de farliga humörsvängningar kvinnor 

utsätts för. Hon känns i många av avsnitten mer som ett objekt än en person. 
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River är den klassiska kvinnliga karaktären korrumperad av krafter bortom 

hennes kontroll, som förlitar sig stort på att en man ska rädda och skydda 

henne, trots att det senare i långfilmen Serenity (Joss Whedon, 2005) visar sig 

att hon är mycket kapabel att klara sig själv.  

Det är tydligt i både Dollhouse och Firefly att Whedon har 

försökt att skapa mer självständiga världar där kvinnor kan göra exakt samma 

saker som män kan, något som gör att män inte har lika mycket makt som 

innan. Dock måste det alltid finnas en särskild prägel som gör kvinnorna 

typiskt feminina, oavsett vilket yrke de har eller vad de generellt gör.  

En svaghet som går att tydligt se i Joss Whedons serier är det att 

han förmedlar en ambivalens när det kommer till sina kvinnliga karaktärer. 

Han vill förmedla att kvinnor kan och är kapabla att göra allting som män kan 

men de måste samtidigt både vara sexiga och smarta. Om en kvinnlig 

karaktär endast är smart, men inte snygg är de nästan aldrig en stor karaktär, 

de förpassas istället till bakgrunden. Ett bra exempel på detta är karaktären 

Millie i Dollhouse, hon får inte alls en lika stor roll som Echo och Sierra får. 

Millie skildras som svag och rent av som en grå karaktär trots att hon är 

framstår som mer realistisk än de flesta andra karaktärerna.  

 
Den kvinnliga kroppen  
”Men look at women. Women watch themselves being looked at. This 

determines not only the relations of men to women, but the relation of 

women to themselves.”23 

Som citatet ovan tydligt visar, ses kvinnor i allmänhet som endast vackra 

varelser som endast är skapade för att tittas på. Citatet visar också hur 

kvinnor ibland ser på sig själva utifrån ett mer manligt perspektiv. Att 

kvinnliga karaktärer skulle strida emot de vanliga reglerna i filmvärlden och 

tv-världen, regler som går emot starka maskulina kvinnor som protagonister, 

                                                 
23 Macdonald, s.115 
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oroar publiken eftersom de lärt sig reglerna för hur kvinnor ska uppfattas i 

film och tv.   

Vi lever idag i en ytterst ytlig värld. Varje dag matas vi med bilder av 

hur vi människor ska se ut, vad vi ska ha på oss, vad vi ska äta etc. Det är ett 

konstant flöde av bilder från tidningar, film, reklam och tv som påverkar oss 

på alla möjliga sätt. Vi är medvetna om att det vi ser på film och tv inte är 

äkta, men vi kan ändå inte undgå att påverkas av bilderna som vi tar del av. 

Många av de tv-serier som sänds idag riktar sig i huvudsak åt till en mer 

yngre publik där åldersgruppen tenderar att vara i åldern 18-35 år. Det behövs 

därför bra förebilder, majoriteten av kvinnor inom film och tv idag 

återspeglar tyvärr inte riktigt verkligheten. De flesta är unga vita kvinnor i 

medelklassen som är smala och vältränade, något som är ytterst tydligt i Joss 

Whedons serier och något som är hans stora svaghet inom framställningen av 

kvinnor. Även om det finns olika typer av kvinnor rent klassmässigt och 

åldersmässigt, finns det inte en lika stor variation av kvinnor när det kommer 

till deras kroppar. Ett undantag går att finna i Dollhouse, karaktären Millie 

som också är en så kallad docka kan ses som en så kallad ”plus-size” kvinna 

trots att hon egentligen är helt normalviktig. Hon klär sig i mer täckande 

kläder och har ofta mycket mindre smink på sig än de andra kvinnliga 

dockorna, hon blir därför mindre betydelsefull eftersom hon står utanför den 

smala och vältränade normen. Detta är något som också återspeglas i seriens 

handling och dialog, där FBI agenten Paul Ballards vilja att hitta Echo och 

Dollhouse skapar ett problem i hans relation med Millie som han inte vet är 

en docka. Vid ett tillfälle säger hon till Ballard: ”She’s much prettier than me, 

I understand it.” Eftersom hon är mer av en tystlåten och inte lika sexig 

karaktär som Echo straffas hon för detta och får inte Ballards 

uppmärksamhet.  
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Det var 1975 som Laura Mulvey myntade termen ”The Male Gaze”.24 

Mulvey ser representationen av kvinnor i film och litteratur, och därför också 

samhället i allmänhet som dominerat av det manliga perspektivet. Hon anser 

att inom film har män en aktiv roll och kvinnan har en mer passiv roll. Män 

har oftast den aktiva rollen som driver det narrativa framåt. Kvinnor spelar 

passiva roller och ses till den största delen som erotiska objekt som finns där 

för att sakta ner det narrativa. Hon menar därför att publiken inte har något 

annat val än att se på karaktärer från perspektivet av en heterosexuell man. 

Laura Mulvey har grundat mycket av sin fílmteoretiska forskning på 

psykoanalytiska teorier. Mulvey influerades starkt av Sigmund Freuds 

teorier, hon använde sig bland annat av Freuds argument om voyeurism och 

fetischism.25 

Mulvey anser att kvinnors framställning i film präglas av den manliga 

blicken, både från en karaktärs perspektiv och även från publikens 

perspektiv. Hon menade ytterligare att den manliga blicken ofta projicerar sin 

fantasi på den kvinnliga kroppen, som är stylad efter just den fantasin. 

Kvinnan som blir uppvisad fungerar på två nivåer: som ett erotiskt objekt för 

den manlige protagonisten, men också som erotiskt objekt för åskådaren på 

biografen.26 En som kritiserat Mulveys text är Tania Modleski. Hon menar att 

det är i princip omöjligt att se alla kvinnor som endast ett passivt objekt av 

den manliga blicken. Hon menar också att kvinnor bland annat med kläder 

kan hävda sig som framgångsrika individer och visa styrka och 

individualism, men att det också kan vara ett uttryck för feminin lust och hur 

kvinnan skiljer sig rent sexuellt från mannen.27  

                                                 
24 Laura Mulvey, s.19ff 
25 Laura Mulvey, s.16f 
26 Laura Mulvey, s.19 
27 Tania Modleski, “From the Women who Knew too Much: Hitchcock and Feminist 

Theory”, I Leo Braudy/Marshall Cohen(red.) Film Theory & Criticism, Oxford University 

Press, New York, 2009,  s.728 
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Ett problem som går att finna i Mulveys argument är att hon inte har 

inkluderat tv överhuvudtaget och inte heller har tagit del av hur tv ibland kan 

skilja sig från film. Ett exempel på detta är de tekniska skillnaderna vid 

framställningen av den kvinnliga kroppen.  Inom filmen har man ofta förlitat 

sig mycket på in zoomingar och idealiserat vissa delar av den kvinnliga 

kroppen. Inom tv har inzoomningarna varit betydligt mindre och istället har 

man använt sig av longshots. Kritiker menar därför att inom televisionen har 

just den tekniken inneburit att sättet som den kvinnliga kroppen ramats in 

frigjort kvinnor från den objektifiering som länge existerat inom filmen. 

Därför ses kvinnor som hela inom televisionen.28  

Det går också att se samma tekniska skillnad mellan Firefly och 

Dollhouse vad gäller hur den kvinnliga kroppen framställs. I Dollhouse 

filmas kvinnorna vid flera tillfällen från fötterna upp till huvudet, något som 

ofta är ett klart tecken på objektifiering och sexualisering. I Dollhouse 

pilotavsnitt ”Ghost” får tittare i en längre sekvens se huvudkaraktären Echo 

dansa i en kort klänning, just i den sekvensen filmas hon på ett sådant sätt att 

hon kan ses som sexualiserad, d.v.s. att kameran rör sig upp och ner längs 

hennes kropp. I Firefly förekommer denna typ av filmning för karaktärerna 

Inara och Kaylee. I Inaras fall skulle jag säga att det snarare är ett sätt för 

Whedon att markera hur Inara skiljer sig från de övriga i besättningen med 

sina vackra klänningar och mer civiliserade beteende. I Kaylees fall är det i 

avsnittet ”Shindig” där hon i början av avsnittet tittar på en fin rosa puffig 

klänning i ett skyltfönster som hon tycker om men inte har råd att köpa. Hon 

blir till och med hånad av några av de andra i besättningen som frågar henne 

när hon skulle ha användning för den. Just den klänningen kommer dock till 

användning senare i samma avsnitt när Mal behöver komma in till en fin fest 

där han ska träffa en potentiell klient. Han väljer då att ta med sig Kaylee och 

hon får då ha på sig klänningen. När Mal och Kaylee kommer in på festen 

                                                 
28 Lynda Rucker, “The Female Hero in Television”, i Robin Anne Reid(red.), s.189 
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filmas hon från fötter till huvud, det är dock tydligt att detta inte rör sig om en 

sexualisering utan att det är istället snarare en fråga om klass. Det märks 

senare i avsnittet när hon blir hånad av flera andra kvinnor som befinner sig 

på samma fest och de skrattar åt henne och frågar henne om hon köpt 

klänningen i en affär.  

Mulveys teori är skriven under en tid då Hollywoods protagonister 

ofta var manliga. Teorin skrevs under den andra vågen av feminismen, då 

man strävade efter lika villkor för kvinnor på arbetsplatserna. Inom 

televisionen idag har kvinnan en röst och det finns många fler kvinnliga 

regissörer än vad det fanns förr. Manliga regissörer skapar heller inte lika ofta 

kvinnliga karaktärer utifrån ett enbart manligt perspektiv, de är mer medvetna 

om skillnaden mellan olika kvinnliga karaktärer. Amerikanska tv-bolag idag 

är inte heller lika inskränkta och fokuserade på att endast behaga den manliga 

publiken. De har under åren som gått insett att kvinnor utger en stor del av 

marknaden och att det därför finns ett behov av tv-program som är mer 

riktade mot kvinnor än män.  

Ett annat problem är att Mulvey generaliserar mycket i sitt argument. 

Hon gör ett antagande att kvinnor alltid hatar framställningen av sig själva. 

De kan istället se framställningen som något positivt, både för kroppsbilden 

men också med kläder som kvinnliga karaktärer bär. Kvinnor idag behöver 

inte alltid se kläder som ett sätt att synas för mannen, utan istället ser de det 

som ett sätt att skilja sig från mängden och definiera vem man är. Mulvey har 

även haft svårt att se männens potential att kunna se kvinnan på ett annat sätt 

än ett objekt. Män förstår att kvinnor är sexuella varelser med egna behov. 

Hon avskriver också publikens förmåga att kunna se saker och ting på mer än 

ett sätt när de ser på en film eller på tv. En publik är kapabel att se ett djup i 

en karaktär och de förstår att saker och ting inte alltid är som det ser ut att 

vara. 
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Science fiction har som genre haft en tydligare manlig prägel än en 

kvinnlig. Trots detta har science fiction varit den genre som har hyllats mest 

för sitt sätt att framställa sina kvinnliga karaktärer eftersom de är mer 

påklädda, är kapabla att hantera vapen, är smarta och förmögna att leda andra 

människor. Men bara för att dessa kvinnor är mer påklädda betyder inte det 

att deras kroppar inte är sexualiserade. Zoe i Firefly är ett praktexempel, hon 

må vara mycket mer påklädd än vad kvinnliga karaktärer i andra genrer är 

men hennes kläder är mycket tajta och ofta i läder och hon har nästan alltid 

en urringning, allt för att markera att hon är en kvinna och att hon som 

individ är mindre viktig än männen. 

I Dollhouse sexualiseras dockorna Echo och Sierra, men inte de 

övriga dockorna. Den manliga dockan Victor är t.ex. aldrig lättklädd, det är 

alltid kvinnorna som är det. Trots att både Sierra och Echo ibland får uppdrag 

där de är mycket intelligenta kvinnor som har yrken som t.ex. läkare, forskare 

och förhandlare tillåts de inte bara vara intelligenta med särskilda färdigheter. 

Istället är de sexigt klädda i samband med de yrken de utövar. Detta är ett 

tydligt tecken på att båda karaktärerna existerar i ett manligt perspektiv. De 

måste vara sexigt klädda för att karaktärerna ska vara intressant nog att 

fortsätta titta på och engagera sig i.  

Whedon har i flertalet av sina serier på olika sätt sexualiserat 

kvinnorna, dock på ett sätt som oftast kombinerats med en demonstration av 

makt. Hans syfte har varit att skapa ett nytt sätt för både kvinnor och män att 

se på kvinnliga karaktärer. I den första säsongen av Dollhouse tycker jag att 

han inte lyckas med detta eftersom mycket av det som dockorna gör hela 

tiden är på männens villkor. De har ingen riktig makt, deras ”handlers” kan 

avbryta deras uppdrag när som helst.  

Vid en jämförelse av Firefly och Dollhouse är det Firefly som är den 

serie där kvinnorna är minst sexualiserade, detta beror inte bara på att de är 

mer påklädda, utan också på det faktum att de till största delen är filmade på 
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ett sådant sätt att hela kroppen syns i bildrutan, istället för utvalda delar eller 

att kameran panorerar upp längs med kroppen. 

I marknadsföringen för Dollhouse är det tydligt till vilken målgrupp 

som de riktat sig. Under den första halvan av den första säsongen följde 

serien en annan serie; The Sarah Connor Chronicles. Reklamen som sändes 

på tv framhöll Eliza Dushku som spelar Echo och Summer Glau som spelade 

terminatorn i The Sarah Connor Chronicles där de bjöd in en troligen manlig 

publik att spendera sin fredags kväll med ”girls like us, who can be 

everything you want – smart but stylish, and strong enough to throw a car.”  

I en annan reklam säger Dushku:”There are benefits to being the ultimate 

female genius/detective/lover/killer/sex object.” I en tredje säger hon:”Girls 

have to look good, be good and save the world.” 

 Genom seriens fortskridande var det en manlig berättarröst som 

förklarade att seriens skulle återkomma inom 60 sekunder eller 90 sekunder 

medan en kamera sakta panorerade över Dushkus våta och nästan helt nakna 

kropp. Hon låg på mage med huvudet nerböjt och tittade aningen upp, vänd 

mot kameran. Hennes ansiktsuttryck går inte att tolka, men hela 

kroppsställningen är uttryckligen undergiven.29 Det är dock oklart huruvida 

Dushku som också är producent av serien och Whedon som både är skapare 

och exekutiv producent haft någonting att göra med marknadsföringen, men 

det är väldigt klart att med denna typ av marknadsföring har man inte haft 

något annat val än att sexualisera sin huvudkaraktär för att locka en manlig 

publik till serien. 

Mary Ann Doane beskriver avklädningen av en kvinnlig kropp att 

kroppen blir en del av patriarket. Hon frågar i sin text om filmandet av den 

kvinnliga kroppen: ”what is left after stripping, the uncoding, the 

                                                 
29 http://www.youtube.com/watch?v=snLEZoMmop4 
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deconstruction? For an uncoded body is clearly an impossibility.”30 Bilden av 

Duskhu och de nyss nämnda reklamerna är helt klart särskilt kodade till de 

manliga tittarna: titta på oss. Köp saker. Våra ord må vara om makt, men våra 

blottade kroppar är här för ert nöje. Just detta stärker Laura Mulveys teori om 

att kvinnan är objektet och att mannen är den som styr. Det är mannen som är 

förutsättningen för att en serie ska kunna få en publik och kunna fortsätta, 

inte kvinnan. 

Granskar man marknadsföringen av Firefly så skiljer den sig en aning 

från Dollhouse. Tittare får under några snabba sekunder se bilder av Inara när 

hon tvättar sin rygg, River liggandes naken i en stor låda och även Inara när 

hon har sex.31 I reklamen läggs ingen stor vikt vid detta, utan det är istället 

det faktum att det var en science fiction serie som var i fokus. Ett exempel på 

det är att man valt att flera gånger visa skeppet Serenity. En annan skillnad är 

den att Firefly har en manlig protagonist, i klippet poängterar de att det finns 

kvinnliga karaktärer i serien för att locka kvinnor till science-fiction genren, 

men när kvinnorna väl visas upp är det väldigt snabbt och fokus blir i 

huvudsak på kroppen, inte kvinnorna som personer eller vad de är kapabla 

till, en sak som inte räcker för att tittare ska känna sig lockade att se serien. 

Vi strävar efter ett ideal som inte existerar – den perfekta 

kvinnan existerar enbart i ett bildredigeringsprogram och därför är det enormt 

viktigt att vi är kritiska inte bara till texter utan även bilder av hur en kvinna 

ska se ut och vara. Något som är viktigt att tänka på är att serier som skapas 

särskilt i USA påverkas mycket av vad de olika tv-bolagen säger att de vill se 

mer eller mindre av. Därför kan mycket av sexualiseringen av kvinnor också 

komma från detta. I grund och botten drivs saker och ting mer av vad som 

säljer än av den kreativa integriteten.  

 

                                                 
30 Mary Ann Doane citerad av Catherine Coker, “Exploitation of bodies and minds in Season 

one of Dollhouse”, I Erin B. Waggoner(red.) Sexual Rhetoric in the works of Joss Whedon, 

McFarland & Company, Jefferson, North Carolina, 2010 s.235 
31 http://www.youtube.com/watch?v=NL5mI0BsRAc 
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Slutsats 

Mitt intresse för de kvinnliga karaktärerna har varit något som verkligen fått 

mig att tänka efter då jag har granskat de båda serierna, Firefly och 

Dollhouse. Jag, precis som de flesta andra, har troligtvis inte lagt så stor vikt 

på att granska framställningen av de kvinnliga karaktärerna då jag först har 

sett serierna. Efter närmare reflektion och eftertanke har jag insett att detta 

har varit något intressant att lägga vikt på eftersom vi lever idag i ett ytterst 

medialt samhälle där vi påverkas av de bilder och framställningar vi tar del 

av. Kvinnans plats är något som är och har varit under ständig diskussion, 

inte bara när man talar om jämnställdhet, utan också när man talar om 

förebilder, som skapas av de avklädda kvinnorna i media och dess inverkan 

på kvinnor varje dag.  

 I början av denna uppsats ställde jag frågan om vilken roll 

kvinnorna har i serierna och efter den forskning som har gjorts syns det 

tydligt att Joss Whedons framställning av sina kvinnliga karaktärer har 

förändrats genom åren. Han är en man som strävar efter jämnlikhet och att 

kvinnan ska ha en egen röst i samhället. Dock går det se att han inte lyckats 

lika bra med båda serierna med just denna strävan. Jämför man Firefly och 

Dollhouse så är Firefly den serie som Whedon har lyckats bäst med. 

Kvinnorna i den serien har en röst. De kan säga ifrån när saker och ting inte 

är som de vill och behöver inte alltid räddas av en man. I Dollhouse styrs 

kvinnorna till en stor del av männen. Även om kvinnorna kan göra mycket av 

sakerna som männen kan så är allt detta skapat av män och med män i åtanke.    

 Jag har konstaterat att i båda serierna får den kvinnliga kroppen 

ett särskilt fokus när man tittar närmare både på marknadsförningen av 

serierna men också i tv-avsnitten. Den kvinnliga kroppen sexualiseras och 

används som ett medel för att locka en till huvudsakligen manlig publik till 

serierna. Även här är Dollhouse den serie där den kvinnliga kroppen 

sexualiseras mest. Men som jag tidigare nämnt beror troligtvis detta på att 
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Whedons sätt att skapa sina serier har förändrats över åren som har gått. När 

Whedon skapade Firefly höll han samtidigt med att skriva och regissera 

avsnitt till Buffy, något som säkert påverkat hans framställning av den 

kvinnliga kroppen i Firefly då mycket påminner om Buffy. Men när 

Dollhouse gjordes var detta den enda serie han arbetade med och det var 

också betydligt senare i hans karriär. 

 Slutligen kan jag konstatera att om man ska jämföra dessa två 

serier är Firefly den serie som är mest positiv i sin framställning av den 

kvinnliga kroppen och rollen som kvinnorna har i serien. I Dollhouse 

sexualiseras kvinnorna och blir till ett stort sett ett objekt som styrs av 

männen i alla avseenden. En positiv sak som jag kan hitta i serien är det att 

Joss Whedon har vågat kritisera män och deras styre genom att skapa en 

huvudkaraktär som allt eftersom serien fortskrider försöker bryta sig ur 

männens grepp och bli självständig. 

  Det är dock sorgligt att se hur media ofta ger oss en förvriden 

bild av verkligheten och de personer som lever i den. Skrivandet av min 

uppsats fick mig också att begrunda hur många serier som faktiskt framställer 

sina kvinnliga karaktärer på nästan exakt samma sätt. Dock är det nu under 

2000-talet som vi verkligen kan se en förändring särskilt inom televisionen, 

där serier som Girls (Lena Dunham, 2012) och Mike & Molly (Mark Roberts, 

2010) visar kvinnor som de faktiskt är och inte på ett lika konstlat och 

sexistiskt som i andra serier före dem. De ger unga kvinnor förebilder som är 

realistiska och som kan stärka kvinnor att få mer självförtroende.  
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