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Abstract 

Title: “I hope to be your uterus” - A multimodal analysis on surrogacy in scenes from The 

Handmaid’s tale and Friends 

 

Surrogacy is a widely discussed subject both internationally and in Sweden. The opinions on 

whether it should be legalized or not differ from country to country, which is reflected in how 

they implement their different laws on the subject. The main issues in the debates about 

surrogacy is whether a legalization of altruistic surrogacy would lead to safe methods within the 

medical care and stop the expansion of illegal markets or if there’s risks of opening the doors to a 

bigger commercial market. Parallel to the political discussion and opinions on the subject, the 

portrayal of surrogacy has appeared within popular culture, as in TV-series, for a period of time. 

It can be found in different genres like drama and comedy since the 90s, which makes the subject 

interesting to observe. 

 

The purpose of this essay is to study how the topic of surrogacy is portrayed in two different 

genres in the TV-series Friends and The Handmaid’s tale. For this purpose we use multimodal 

analysis to answer if there are similarities and/or differences in the portrayal of surrogacy within 

our research material. The theoretical framework is based on Richard Dyers theories on 

stereotypes, Carol Patemans ideas of ‘the sexual contract’ and Brooke Weihe Edges studies on 

the representation of women in different movie genres amongst others. Our study shows that 

even if the genres vary there are stereotypical structures in how both infertile women and 

surrogate mothers are presented to the audience. 

 

Keywords: Surrogate motherhood, infertility, gender, stereotypes, popular culture, class, 

TV-series, media communication 
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1. Inledning 

Surrogatmödraskapet är ett omdebatterat ämne såväl internationellt som i Sverige. Svensk lag 

förbjuder inte surrogatmödraskap uttryckligen, men att utföra assisterad befruktning inom 

sjukvården för detta syfte är däremot inte tillåtet (SOU 2016:11, 99). Inom den svenska sjuk- och 

hälsovården kan kvinnor därför rent praktiskt - insemineras, föda barnet och sedan avsäga sig 

föräldraskapet. Vårdnaden tillfaller vanligen den genetiske fadern i sådant fall, varpå hans 

partner kan yrka på närståendeadoption. På detta vis menar vissa att bestämmelserna kring 

surrogatarrangemang kan kringgås (Föreningen för surrogatmödraskap, 2017). Regeringen 

menar däremot att detta regleras genom bestämmelser om “genetisk integritet” som innebär att 

assisterad befruktning endast får ske med antingen ett donerat ägg, eller donerad spermie - inte 

med båda delarna. Lagligt eller inte, så väcker ämnet känslor om kvinnans kropp, rätten till barn 

och regeringens inblandning i frågan. Åsikterna i media tycks härstamma från en tydlig för- och 

emot-sida, åtminstone i de debattartiklar och insändare som publicerats. Kortfattat menar 

för-sidan att altruistiskt surrogatmödraskap borde vara lagligt eftersom att det då kan ske under 

kontrollerade former inom hälso- och sjukvården för att förhindra en illegal marknads framväxt 

för syftet (Svt Opinion, 2018). Medan emot-sidan menar att en eventuell legalisering av det 

altruistiska surrogatmödraskapet riskerar att öppna dörrarna för en kommersiell marknad  (Svt 

Opinion, 2016). Båda sidor argumenterar för sin sak med feministiska medel. Den ena sidan 

menar att kvinnan bör anses kapabel till att bestämma över sin kropp, vill hon föda ett annat pars 

barn ska hon få göra det (Svt Opinion, 2018). Den andra sidan menar att kvinnokroppen inte bör 

betraktas som en handelsvara och att just surrogatmödraskap kan legitimera detta synsätt och 

andra typer av utnyttjanden av kvinnor (Svt Opinion, 2016).  

 

Parallellt med de politiska diskussionerna om surrogatarrangemang kan vi följa porträtteringen 

av surrogatmödraskap inom populärkulturen, genom exempelvis TV-serier. Ämnet förekommer i 

flera genres så som komedier, thrillers och draman. Nyhetssidor som The Guardian, Dagens 

Nyheter och IndieWire uppmärksammar hur ämnet behandlas inom TV (Jones, 2017; Lindquist, 
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2017; Nguyen, 2018). Därför är det intressant att studera hur ämnet förekommer redan i sitcom 

TV-serien “Vänner” som sändes under 90-talets slut, där vi fick följa karaktären “Phoebe” som 

valde att bära sin brors och hans frus barn. Ämnet har sedan fortsatt att behandlas i TV-serier, 

exempelvis i dramaserien “The Handmaid’s tale” från 2017. Där vi får följa tjänarinnan “Offred” 

som ofrivilligt agerar surrogatmoder åt ett barnlöst par under påfrestande omständigheter. 

 

2. Syfte & frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur surrogatmödraskapet framställs i tv-serierna 

Vänner och The Handmaid’s tale, två serier som utgår från två helt skilda genres. Genom att titta 

på porträtteringen av surrogatmödraskap vill vi besvara följande frågeställningar:  

 

- Vilken typ av surrogatmödraskap porträtteras i serierna? 

- På vilket sätt spelar klass roll för karaktärernas porträttering?  

- På vilket sätt reproduceras eller utmanas stereotypa föreställningar om kvinnan/modern i 

tv-serierna? 
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3. Tidigare forskning & teori 

Diskussionen om surrogatmödraskap berör flera ämnen såsom genus, klass, moderskap, 

stereotyper och politik. Detta märks även på forskningssidan där såväl medicinska artiklar som 

kommunikationsforskning avhandlar ämnet. Eftersom att lagen om kommersiellt 

surrogatmödraskap varierar från land till land har det också vuxit fram en transnationell 

marknad, något som intresserat forskare världen över mycket (Baumhofer, 2012; Arvidsson et. 

al, 2017; Lau, 2018; Fixmer-Oraiz, 2013). I detta avsnitt presenterar vi den teori och forskning 

som är relevant för vår studie. 

3.1 Stereotyper & infertilitet 

En stereotyp är en generalisering eller en beskrivning av hur någon är, utifrån ett visst utseende 

eller vissa egenskaper. Stereotyper bygger på förutfattade meningar om hur exempelvis en 

kvinna eller en man ska vara (Fagerström & Nilson 2014, 70). Inom psykologin sker 

kategoriseringen av stereotyper i huvudsak med tre komponenter. Det första innebär att en 

person känns igen med en viss egenskap. Det kan vara alltifrån hudfärg, yrke, nationalitet, 

religiös åskådning eller vilket fotbollslag hen håller på. Den här identifikationsprocessen gör att 

en egenskap kan skilja en grupp människor från en annan (Hinton, 2003: 11). I nästa steg 

tillskrivs hela gruppen ytterligare egenskaper. Det kan exempelvis vara att muslimer betraktas 

som fanatiska eller svenskar som tillbakadragna. Notera att dessa egenskaper oftast anses som 

personlighetsdrag, men att det också kan handla om mer ytliga attribut som att en pensionär har 

grått hår eller att asiater är korta (ibid, 12). Den sista komponenten handlar om att tillskriva en 

person egenskaper, eller stereotyper, utifrån vilken grupp hen tillhör. Exempelvis, får vi veta att 

en person är finländare, så drar vi slutsatsen att hen “som alla finländare” älskar att bada bastu 

(ibid, 12). Hinton menar att det är en kognitiv process som baserar sig på tidigare erfarenheter 

och samhällskultur. 
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Inom sociologisk teori pratas det om fyra olika sätt att kategorisera hur man tar till sig olika 

typer av stereotyper med begrepp som roll, individ, typ och medlem (Dyer, 1984:275). När 

Richard Dyer pratar om att möta en person i sin roll så menar han att vi ser till hur personen 

framställer sig i stunden vi träffar hen - en förälder, ett barn eller en yrkesutövare. Vidare 

tilldelar vi personer ett medlemskap till olika grupper och ser på dem utifrån vad sociologer 

kallar för ”variabler” såsom klass, kön, ålder, sexuella preferenser och så vidare. Vi föreskriver 

också  personlighetstyper till dem - är hen glad, försiktig, blyg, energisk eller auktoritär? Vår 

bild av vem en person "är", är uppbyggd av den information som vi samlar när vi placerar någon 

inom dessa olika grupper (typifieringar). Förenklat är en typ de karaktärsdragen som är enkla, 

minnesvärda och framträdande hos en person, egenskaper som varken förstärks eller förminskas 

(Dyer, 1977:28). Till skillnad från typer så reducerar stereotyper en person till några få 

karaktäristiska egenskaper för att sedan överdriva och förenkla dem. Stereotyper har en tendens 

att skilja det “normala” från det “onormala” och att exkludera det som inte passar in i bilden av 

normer (Hall, 2013:248). Dyer argumenterar för att det finns en skillnad mellan att dela in 

människor i typer och stereotyper, där det sistnämnda i många fall används som något negativt 

snarare än skapa ett sammanhang (Dyer, 1993:11).  

 

Weihe Edge har i sin forskning tittat på hur infertilitet porträtteras i genres som melodrama, 

skräck, science-fiction och reality-TV. Att prata om stereotyper är svårt menar hon eftersom att 

det faktiskt finns ett “stereotypt sätt” som kvinnor reagerar på vid infertilitet - känslosamhet, oro 

över sin femininitet och humörsvängningar. Hon menar att de infertila karaktärerna i 

populärkulturella verk generellt porträtteras med ett bristande självförtroende och att de upplever 

en otillräcklighet. Detta bottnar i bilden av kvinnan som ofullständig om hon själv inte har de 

biologiska förutsättningarna för att bilda en familj (Weihe Edge, 2015: 41-48).  

Porträtteringen bidrar till ett negativt synsätt på teknikens ingripande vid mänsklig reproduktion 

och vem som är lämplig i rollen som "mamma" (Weihe Edge, 2015:164-165). Hon refererar till 

Richard Dyer som menar att uppgiften hos individen är att utveckla sitt egna jag och utmana 

alternativa definitioner av oss själva. Vilket författaren tolkar som ett sätt för den som är medlem 

av den stereotypa populationen att förhålla sig till. Hon diskuterar även hur feministisk teori och 
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representationen av kvinnor, som strävar efter att vara mödrar, skiljer sig åt och hur det leder till 

att det skapas en problematik i utmanandet av infertilitets-stereotyper (Weige Edge, 

2015:166-171). Särskilt eftersom moderskapets roll på vissa sätt överensstämmer med den 

traditionella synen på kvinnor - som medfött husliga och lämpade till uppgifter som att bära och 

uppfostra barn. Det finns en oro i att detta är den mest skildrade synen på kvinnan i media 

(Weihe Edge, 2015:170).  

 

3.1.1 Infertilitet i melodrama 

Weihe Edge beskriver melodrama som genren som lyfter kontroversiella kvinnofrågor i 

populärkulturella sammanhang. Även om dessa universella problem lyfts inom genren så bidrar 

det inte till någon direkt förändring och det leder inte heller mot någon feministisk progressiv 

lösning (Weihe Egde, 2015:67). Melodrama behöver inte nödvändigtvis vara en egen genre, utan 

den kan också tolkas som en genre inom en annan genre (exempelvis inom komedi), för att 

diskutera moraliskt viktiga frågor såsom infertilitet (Weihe Edge, 2015: 69). Inom melodrama så 

begränsas ofta den kvinnliga huvudpersonen till hushållets ramar och tilldelas frekvent 

moderliga attribut. Vanligtvis förekommer någon slags pressande situation utanför hushållet mot 

den kvinnliga huvudkaraktären, som sällan framställer henne som glad och lycklig, utan snarare 

som lidande och tålmodig. Porträtteringen av modern som sådan leder i förlängningen till en typ 

av bestraffning gentemot alla andra mödrar som avviker från den här idealbilden. Det vill säga, 

om du inte moraliskt eller socialt agerar efter den här idealbilden så är du misslyckad i din 

modersroll (Weihe Edge, 2015:73). 

 

Kritiken mot porträtteringen av modern inom melodrama handlar ofta om representationen av 

kvinnan i sin modersroll. Den bidrar till att förstärka de ideologiskt inpräntade och begränsade 

valmöjligheterna för kvinnor. Samtidigt som det också sätter strikta sociala gränser inom vilka 

”goda” mödrar kan agera (Weihe Edge, 2015:73). Om kvinnor som misslyckas med att vara en 

”god” moder i melodrama (och andra populärkulturella skildringar) “förtjänar bestraffning”, så 

fördöms kvinnor som inte är mödrar ännu värre. När infertiliteten blir hindret för kvinnan i att 
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uppnå moderskapet bidrar det direkt till att kvinnan avviker från den önskade kvinnliga normen 

(Wiehe Edge, 2015:74). De kvinnor som har levt utan barn har varit, och är fortfarande idag, 

utsatta i sin barnlöshet. Det har påståtts bero på ett psykologiskt misslyckande som hindrar dem 

från att uppfylla sin kvinnliga uppgift att reproducera. Denna historiska åsikt om infertilitet som 

en mental och emotionell avvikelse gör det särskilt passande att studera infertilitet inom 

kontexten melodrama och hur det porträtteras (Weihe Edge, 2015: 75). 

 

Pateman menar, precis som Weihe Edge (2015), att infertilitet ofta porträtteras som något 

miserabelt. Hon poängterar att den som upplever infertilitet givetvis kan uppleva stor maktlöshet 

och sorg, men att sättet det porträtteras på också bidrar till bilden av det barnlösa livet som 

meningslöst. Om det infertila paret sedan väljer att använda sig av ett surrogatarrangemang 

tenderar porträtteringen oftast att centreras kring kvinnan. Om arrangemanget i sin tur är 

tvivelaktigt ur någon moralisk ståndpunkt blir oftast kvinnan automatiskt ‘syndabocken’, medan 

mannen som är minst lika delaktig, slipper undan (Pateman, 1988: 211).  

3.2 Surrogatarrangemang och kommersialism 
Den brittiske statsvetaren Carole Pateman (1988) menar att det redan i den första Moseboken går 

att utröna berättelser om surrogatarrangemang. De handlar oftast om hur kvinnan inom ett 

äktenskap tillåter sin man att ingå i sexuellt umgänge med parets tjänarinna i fortplantningssyfte, 

eftersom att hon själv inte kan bära deras gemensamma barn. Denna typ av “uppgörelse” tjänar 

två syften, dels får mannen föra vidare sina gener och dels får kvinnan det barn hon själv inte kan 

bära (Pateman, 1988: 213). Patemans teorier är något föråldrade, men nyare forskning hänvisar 

ofta till hennes texter eftersom att mycket av den problematik hon belyser existerar än idag. 

Emma Baumhofer (2012) menar i sin forskning att arrangemang där surrogarmoderns egna 

äggcell används blir en överenskommelse mellan enbart henne och den blivande fadern, eftersom 

att det är de som skapar det nya livet (Baumhofer, 2012:3). Kvinnan som senare ska bli rättslig 

förälder till barnet behövs inte rent fysiskt för att det nya livet ska skapas och kan därför 

betraktas som överflödig i surrogatarrangemanget (Pateman, 1988: 213). Det vill säga att 

kvinnans roll som moder blir relevant först när barnet är fött, medan mannens roll som fader 
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består i själva befruktningen. Denna typ av arrangemang “tjänar” patriarkatets syfte enligt 

Pateman, eftersom att kvinnan står utanför ‘surrogatkontraktet’ (Ibid, 35, 213).  

 

Medicintekniska framsteg har däremot lett till att både kvinnan och mannens könsceller kan 

användas vid ett surrogatarrangemang genom in vitro-fertilisering (IVF). Denna typ av 

surrogatarrangemang brukar kallas för “fullständigt surrogatmödraskap”. Dessa tekniker tillför 

andra dimensioner till diskussionen om surrogatmödraskap. Att både kvinnan och mannen kan 

‘bidra’ genetiskt till sitt framtida barn gör kvinnan mer delaktig i surrogatprocessen och därmed 

blir arrangemanget mindre patriarkalt (Baumhofer, 2012: 1-5). Att surrogatarrangemanget inte 

heller behöver innebära sexuellt umgänge gör dessutom att det inte kan likställas vid prostitution 

enligt Pateman (1988: 214).  Dessutom kan kvinnor, utan män, skaffa barn med hjälp av en 

surrogatmoder och manliga könsceller från en donationsbank. Enligt Baumhofer blir själva 

‘surrogatkontraktet’ mindre patriarkalt eftersom att det kan tecknas mellan kvinna och kvinna 

(Baumhofer, 2012:6), något som Pateman inte tagit i beaktning i sin teori.  

 

I bland annat Indien, Ukraina och vissa delstater i USA är det kommersiella surrogatmödraskapet 

lagligt. Priset för ett surrogatarrangemang varierar mycket mellan de olika platserna, vilket har 

skapat en snabbt växande transnationell marknad, framförallt sedan legaliseringen i Indien 2002 

(Lau, 2018: 667). Forskare runt om i världen har analyserat detta fenomen ur flera teoretiska 

perspektiv som kapitalism, klass, genus och neokolonialism. Arvidsson et. al. (2017) 

problematiserar hur den globala diskursen rörande indiskt surrogatmödraskap domineras av ett 

västerländskt perspektiv. Surrogatmödraskapet framställs som exploatering av kvinnor med låg 

inkomst, där fattigdomen är vad som driver dem till att bli surrogatmödrar (Arvidsson et. al. 

2017:1).  

 

Arvidsson et. al (2017) utförde intervjuer i Assam, Indien, där det framkom att det ansågs nobelt 

att hjälpa ett barnlöst par, men betalningen för tjänsten ansågs strida mot samhälleliga normer. 

Det fanns även två moraliska perspektiv på det kommersiella surrogatmödraskapet. Antingen 

betraktas hon som en “dålig mamma” eftersom att hon “säljer” sitt barn, eller som en storsint 
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person som förtjänar betalt för sina tjänster (Ibid, 2017: 4). I det kommersiella ‘fullständiga 

surrogatmödraskapet’ blir livmodern en central fråga för teoretiska resonemang om vad som är 

moraliskt “rätt eller fel”. Pateman menar att frågan varit mindre laddad om det inte vore för 

livmoderns kroppsliga placering och att den kan återanvändas. För om livmodern betraktas som 

något frånkopplat kvinnans persona, en ‘ägodel’, kan surrogatmödraskapet egentligen likställas 

med att sälja exempelvis en njure (Pateman, 1988: 214-215). 

 

Pateman diskuterar det altruistiska surrogatmödraskapet kontra det kommersiella. Det 

förstnämnda är lagligt i flera länder och betraktas därmed som en “gåva”, medan det senare ofta 

är reglerat enligt lag. I många länder regleras adoption med stränga lagar, att “köpa” ett barn är 

således inte lagligt. Argumenten från adoptionsdebatten återkommer i debatten om kommersiella 

surrogatarrangemang. Det vill säga att det enligt vissa blir en transaktion mellan surrogatmodern 

och de genetiska föräldrarna med barnet som handelsvara. Samtidigt menar Pateman att detta 

argument faller platt eftersom att surrogatmodern inte säljer själva barnet utan att transaktionen 

sker redan då hon ingår i surrogatarrangemanget (Pateman, 1988: 211-212). Baumhofer 

undersöker i sin artikel kvinnokroppen som handelsvara på grund av dess reproduktiva förmågor 

och på vilket sätt kroppen exploateras i samband med den växande globala surrogatmarknaden 

(Baumhofer, 2012: 1). Hon menar också att det är själva mödraskapet som blir en handelsvara, 

eftersom att det blir köpbart inom det kommersiella surrogatarrangemanget (Ibid, 2012: 8).  

 

3.3 Klass och makt 

Det går att hävda att kön, klass och etnicitet utgör en tydlig del i det kapitalistiska samhället, men 

frågan är om den strukturella maktordningen går att bryta utan ett institutionellt erkännande av 

hierarkin. Genom att sammanföra Foucault och Marx i det här sammanhanget kan ytterligare en 

aspekt av ojämlikhet utforskas - förhållandet mellan norm och makt, stigmatisering och 

exploatering (De los Reyes & Mulinara, 2005:42). De los Reyes och Mulinara menar att det är 

viktigt att analytiskt skilja på de två sociala processerna: exploatering och stigmatisering. 

Maktutövande beror för Foucault inte bara på en samhällelig norm, utan på stigmatiseringen av 
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individer och grupper av individer. Han menar att man på det sättet skapar en legitim ordning 

(De los Reyes & Mulinara, 2005:43). Marx menade däremot att maktutövande är mer kopplat till 

exploatering. Han menar att den görs möjlig genom samhällets uppdelning mellan arbete, kapital 

och det privata ägandet. Även om dessa två perspektiv sammanfaller så betyder det inte att de 

underordnade i maktordningen alltid är de som står utanför normaliteten. Snarare menar 

författarna att de underordnande kan utgöra det “normala”, på det villkoret att dessa 

grupper/individer inte strävar till att förändra eller göra motstånd mot den rådande hierarkiska 

ordningen (ibid, 43).  

 

Antonio Gramscis syn på maktordningar har definierats genom begreppet hegemoni. Han menar 

att överordningen i en samhällsgrupp eller klass visar sig själv på två olika sätt: herravälde och 

tvång eller intellektuellt och moraliskt ledarskap, där den senare sortens styre utgör hegemoni. 

Det ena är att influera beteende ur ett externt förhållningssätt, genom belöning och bestraffning. 

Det andra är att påverka internt, genom att den styrande maktordningen formar personliga 

övertygelser och med dessa skapar en rådande norm. Den typen av ’intern kontroll’ är baserad på 

hegemoni, vilket refererar till en struktur inom vilken ett gemensamt social-moraliskt språk talas. 

Den här dominanta sociala verkligheten införlivas i såväl våra tankar som våra beteenden utan att 

vi egentligen reflekterar över dess inverkan (Femia, 2011:3). 

 

3.4 Genus, systerskap & retoriken kring surrogatmödraskap 

Begreppet systerskap har varit en viktig enande kraft i den moderna kvinnorörelsen. Genom att 

betona likheterna i kvinnors sekundära sociala- och ekonomiska status inom alla samhällen och i 

familjen, så har det här konceptet varit den förenande kraften i kampen mot den manliga 

patriarken (Thornton Dill, 2010:25). I populära TV-program som “Oprah” där ämnet 

‘transnationella surrogatarrangemang’ förekommit tycks även denna typ av ‘kraft’ dominera 

retoriken. Professorn Natalie Fixmer-Oraiz (2013) poängterar att genom denna typ av retorik så 

framstår arrangemanget nästan som altruistiskt trots att det är kommersiellt. Parallellt framställs 

det ‘oavlönade’ värdmoderskapet (det altruistiska), som sker inom USAs gränser, som patriotiskt 
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och storsint. Det transnationella kommersiella värdmoderskapet ses som en lösning på ett 

problem, snarare än ett symptom på social och ekonomisk orättvisa (Fixmer-Oraiz, 2013: 127). 

Även Lisa Lau (2018) har studerat ämnet ur en postkolonial vinkel och problematiserar den 

mediala bilden om indiska surrogatmödrar som växt fram parallellt med marknaden. Bilden av 

den indiska surrogatmodern präglas av föråldrade västerländska föreställningar om orienten, och 

“the other” (Lau, 2018: 674). Neokolonialismen förkroppsligas genom de indiska 

surrogatmödrarna under parollen “Women helping women!” syftandes till att de hjälper 

ofrivilligt barnlösa mödrar runt om i världen, samtidigt som de barnlösa räddar dem från 

fattigdom (Lau, 2018: 672).  

 

Baumhofer (2012) poängterar i sin studie att program som Oprah tenderar att skildra båda 

sidorna av surrogatarrangemanget. Genom att både lyfta det infertila parets längtan efter ett barn 

och den indiska kvinnans behov av pengar framstår surrogatmödraskapet som altruistiskt. I 

Oprah-avsnittet är det infertila paret ‘offer’ för biologiska tillkortakommanden, deras längtan 

porträtteras som desperat och som “villiga att göra allt”. Samtidigt porträtteras den indiska 

kvinnan som ekonomiskt desperat men också godhjärtad som lånar ut sin livmoder till detta par. 

Alla parter i arrangemanget är beroende av utomstående hjälp, på ett eller annat sätt (Baumhofer, 

2012: 10). Baumhofer menar att det är nödvändigt att framställa alla parter på detta sätt för att 

det inte ska framstå som ett utnyttjande av kvinnor i utvecklingsländer. De infertila paren i 

I-länderna rättfärdigar sitt beslut med att det är de som hjälper fattiga kvinnor. Transaktionen 

framställs som att de olika parterna byter “livets gåva” syftandes till att den ena parten får sitt 

biologiska barn och den andra får ett dugligt liv (Ibid, 2012: 11-12). Kvinnan i relationen 

beskriver i detta program hur hon upplever sig som misslyckad eftersom att hon inte kan bära ett 

barn, nästan som om hon själv gjort något fel, inte som att det handlar om biologi. I och med 

surrogatarrangemanget säkras hennes genetiska band till barnet, något som uttrycks som 

essentiellt för hennes föräldraskap (Ibid: 7).  

 

Genusproffessorn Yvonne Hirdman (2001) beskriver begreppet “genuskontraktet”och hur det 

inom det heterosexuella äktenskapet endast är kvinnan som har de biologiska förutsättningarna 
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för att bära och föda ett barn. Men denna biologiska fördel kan också legitimera kvinnans 

underordning inom genuskontraktet. Hon reduceras till sina organ och till stereotypen av allt vad 

en moder är, det vill säga omhändertagande av det barn hon föder (Hirdman, 2001: 38-41, 

80-82). Kvinnan som Baumhofer beskriver uttalar sig i TV-programmet om hennes infertilitet 

som livsförödande. Hon menar att hon som barn av det moderna USA växer upp med 

föreställningen om att allt är möjligt, bara man kämpar nog mycket. Därför blir infertiliteten ett 

stigma eftersom att hon, hur mycket hon än försöker, inte kan bära sitt egna barn (Baumhofer, 

2012: 7).  

4. Material och urval 

Den här studien baseras på två TV-serier inom vilka surrogatmödraskap förekommer. Den första 

TV-serien ‘The Handmaid’s tale’ (2017) är en dystopisk dramaserie som utspelar sig i någon 

slags alternativ religiös framtid. Avsnitten är ca en timme långa och avslutas med cliffhangers. 

Serien är baserad på romanen med samma namn av författaren Margaret Atwood. Serien tar plats 

i det fiktiva landet “Gilead” som styrs av manliga fanatiska ledare och där kvinnorna är andra 

klassens medborgare. Vi får följa flera tillfångatagna kvinnor som tvingas leva som tjänarinnor åt 

den härskande klassen och deras kamp för frigörelse. De tjänarinnor som lever i Gilead tvingas 

bära elitens barn som tillkommer under religiösa våldtäktsritualer, för att sedan överlämna dessa 

till dem (IMDB).  Surrogatmödraskapet är ett genomgående tema i de två säsonger som finns vid 

skrivandet av denna uppsats. 

 

I den andra serien ‘Vänner’ (1994-2004) får vi följa en grupp vänner som lever relativt 

oproblematiska och moderna liv på Manhattan. I ett antal avsnitt under säsong fyra och fem får 

vi följa karaktären “Phoebe” och hennes resa som surrogatmoder åt sin bror och svägerska. 

Surrogatmödraskapet som tema förekommer endast i dessa säsonger. Vänner är en komediserie 

från mitten på 90-talet med avsnitt som är ca 20-30 minuter långa. Historien om karaktärerna i 

Vänner löper genom alla säsonger, men avsnitten är relativt fristående från varandra. 
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Valet av serier beror på att ‘Vänner’ och ‘The handmaid’s tale’ skiljer sig så mycket åt, inte 

minst när det kommer till genre. Man skulle kunna påstå att serierna är varandras motpoler 

genremässigt men också i vilka miljöer som de utspelar sig. Därför är det intressant för vårt 

forskningsproblem att se hur surrogatmödraskapet porträtteras i två helt skilda miljöer.  

 

4.1 Urval 

Surrogatmödraskapet är mer frekvent förekommande i ‘The handmaid’s tale’ och systemet för 

arrangemanget berättas genom flera karaktärer. Därför finns det fler karaktärer att analysera i 

denna serie. Vi har avgränsat materialet genom att analysera scener med “Offred” (June) och 

“Ofwarren” (Janine), eftersom att deras surrogatmödraskap porträtteras i stor utsträckning redan i 

säsong ett. Eftersom att surrogatmödraskapet endast förekommer under säsong fyra och fem i 

‘Vänner’ och genom karaktären “Phoebe” har vi avgränsat oss till dessa avsnitt.  

 

De scener som blivit underlag för denna studie har valts ut med hjälp av sex teman som går att 

återfinna i båda serierna. Analysen baseras på nyckelscener relaterade till dessa teman och nedan 

förklarar vi varför de är intressanta för studien. Tidpunkter för dessa nyckelscener, deras längd 

samt en beskrivning av händelseförloppet återfinns i bilaga 1.2 (Vänner) och 1.3 (The 

handmaid’s tale). Kriterierna för urvalet av nyckelscenerna återfinns i bilaga 1.1 och totalt har vi 

analyserat 16 scener/sekvenser.  

4.2 Teman för nyckelscener 

Tema 1: Initiering 

För att se hur surrogatmoderns handlingar framstår tittar vi på ett tema vi benämner som 

“initiering”. Inom detta tema analyserar vi på vilket sätt som surrogatmodern uttrycker sina 

känslor inför det stundande beslutet och hur hon porträtteras. För att analysera detta ser vi till 
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karaktärens kroppsspråk, blick och hur hon interagerar med andra karaktärer i hennes närhet. Om 

det förekommer yttre påtryckningar om ett visst beslut så vill vi se hur dessa framträder.  

 

Tema 2: Beslut 

För att utröna vilken typ av surrogatmödraskap som förekommer i serierna tittar vi bland annat 

på hur beslutet fattas och vilka som fattar det. Det vill säga, vad uttrycker surrogatmodern när det 

bestäms att hon ska bära någon annans barn och vilken typ av “kontrakt” används för 

arrangemanget. Vi vill analysera om surrogatmodern ingår i ett altruistiskt, kommersiellt eller 

annan form av arrangemang. I detta tema så undersöker vi också hur hennes beslut framstår och 

vem hon gör det för. Finns det ekonomiska eller andra aspekter som påverkar hennes beslut? På 

vilket sätt spelar hennes klasstillhörighet roll för det beslut hon fattar? För att få svar på detta 

kommer vi att se på vilka känslouttryck som tar form, dels genom kroppsspråk, bildspråk och 

dialog.  

Tema 3: Befruktning 

Ytterligare en aspekt som vi analyserar är hur barnet blir till. Genom detta tema vill vi klargöra 

de maktförhållanden och stereotyper av de inblandade som förekommer. Samtidigt är det 

intressant att se på inseminering/befruktning för att se vilken typ av surrogatmödraskap som 

porträtteras. Framstår modern som passiv eller aktiv vid själva befruktningstillfället? I dessa 

scener analyserar vi dels hur de framtida föräldrarnas känslor och roll i sammanhanget 

porträtteras och om de är passiva eller aktiva.  

Tema 4: Graviditet 

Temat graviditet använder vi för att analysera vilka stereotypa föreställningar om modern som 

reproduceras eller utmanas. Vi vill undersöka hur surrogatmodern ställer sig till sin graviditet, 

försöker hon frånkoppla sig från fostret/fostren eller försöker hon skapa ett band genom att tala 

med magen etc.? Dessutom vill vi se hur de framtida vårdnadshavarna beter sig kring 
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surrogatmodern (och magen). Genom att titta på detta hoppas vi kunna definiera den relation 

som porträtteras mellan bäraren av barnet och barnets framtida föräldrar.  

Temat innehåller två nyckelscener, ett ur den gravida kvinnans perspektiv och ett ur de blivande 

föräldrarnas perspektiv. Vi vill se på likheter och skillnader mellan deras beteende kring 

graviditeten.  

Tema 5: Förlossning 

Förlossningsscenen är intressant för vår studie eftersom att det är i detta skede som själva 

surrogatarrangemanget kulminerar. Vi vill undersöka vilka stereotypa framställningar av modern 

som reproduceras eller utmanas i och med förlossningen. Är den smärtfri eller dramatisk, fylld 

av lycka eller ånger? Vi vill även analysera om surrogatmodern går igenom förlossningen själv 

eller om hon har andra karaktärer i sin närhet och isåfall vilken betydelse de har. 

Tema 6: Efter födsel 

Temat “efter födsel” analyserar vi genom två nyckelscener i vardera serie. Vi tittar dels på vilka 

känslor som surrogatmodern uttrycker efter förlossningen men också på hur de nya föräldrarna 

porträtteras. Hur framstår de nya relationerna som uppstår i och med att barnet är fött? Finns det 

några stereotypa porträtteringar, eller utmanas några stereotypa föreställningar om kvinnan eller 

modern i detta skede? 

 

5. Metod  

5.1 Multimodalitet 

Vi har använt oss av en multimodal diskursanalys för att studera det insamlade materialet. Den 

multimodala analysen tar avstamp i både semiotiska och socialsemiotiska begrepp. I detta kapitel 

redogörs för analysens uppkomst, tillvägagångssätt och hur vi tillämpat dess beståndsdelar på 

vårt material. Efter detta följer en diskussion om metodens fördelar och tillkortakommanden.  
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Multimodalitet kan beskrivas som ett budskap som använder fler än en semiotisk kod. Rörlig 

bild är ett exempel på detta, där både ljud och bild samspelar för att kommunicera (Kress & Van 

Leeuwen, 2006: 177). Professorn Gunther Kress började tillämpa begreppet på 

kommunikationsstudier under 90-talet och har sedan dess författat flera verk inom ämnet. Han 

menar att exempelvis en gatuskylt som kombinerar bild, färg och text är multimodal. Varje 

beståndsdel av denna skylt fyller en funktion. Bilden förklarar det vi inte hinner läsa, texten 

förklarar det som bilden inte kan visa och färgen belyser en specifik aspekt av meddelandet som 

skylten försöker förmedla (Kress, 2010: 1). Begreppet multimodalitet och hur det kan appliceras 

som analysverktyg och metod har förklarats ytterligare av en rad professorer, däribland Carey 

Jewitt. Multimodalitet handlar i hennes mening om att ta tillvara på helheten av ett fenomen eller 

ett objekt. När vi kommunicerar använder vi fler resurser än endast språket, exempelvis blickar, 

gester och kroppsspråk (Jewitt, 2014: 127). Den multimodala analysen lämpar sig bra för vår 

studie eftersom att det inom TV-serier används flera olika medel för att kommunicera en viss 

känsla eller budskap.  

5.2 Diskursanalys 

Inom den kritiska diskursanalysen (KDA) används diskurs som en specifik representation av 

världen runtomkring oss. Diskurser inbegriper deltagare, värderingar, åsikter, miljöer (platser), 

tid och händelseförlopp. Diskurs kan ha ett brett användningsområde och betydelse, exempelvis 

inom mediestudier finns det “mediediskurs” och “TV-diskurs”. Det är med hjälp av KDA som vi 

analyserar en texts detaljer, för att hitta vilken diskurs som presenteras för läsaren. En diskurs 

kan presenteras genom referenser till exempelvis sociala aktörer, som i sin tur belyser 

handlingar, värderingar eller åsikter, utan att de specificeras. Det kan vara svårt att förstå vad 

“TV-diskurs” innebär, eller begreppet “diskurs” överhuvudtaget, eftersom det ofta kan upplevas 

utbytbart mot begreppet “genre” (Machin & Mayr, 2012:218). Men det går att försöka se det som 

socialt konstruerad kunskap om verkligheten. Med det menas att det har utvecklats inom en 

specifik kontext, oavsett om det är brett eller smalt, som t.ex “Asien” eller “familjen 

Kardashians”. 
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En diskurs kan innebära ett samtal i medierna inom ett visst ämne (Kress, Van Leeuwen, 2001: 

4-5, 20-21). 

 

En av de mest grundläggande lingvistiska verktygen inom kritisk diskursanalys är lexikal analys. 

Det analytiska verktyget tillåter en att analysera de ord som texten utgörs av, det vill säga vilket 

vokabulär som författaren använder för att skapa texten. Det finns flera författare inom området 

som pekat på betydelsen för den här typen av analys, de menar att olika lexikaler, eller val av 

ord, visar på olika diskurser. Med hjälp av dessa diskurser eller lexikala områden så finns det 

möjlighet att utröna identiteter eller värden som inte är direkt uttalade (Machin och Mayr 

2012:30). I vår studie tillåter den lexikala analysen oss att studera vilka diskurser som 

förekommer i TV-serierna genom att titta på dialoger, voiceovers och monologer. 

5.3 Semiotik 
Lingvisten Ferdinand de Saussure förklarade språket som meningsbärande på flera plan genom 

begreppet semiologi (Gripsrud, 2002: 148). Han menade att språket inte presenterar sig självt för 

oss som en uppsättning av redan begränsade tecken, som endast tillåter oss att studera dess 

bokstavliga betydelse. Med kännedom, erfarenhet och vana kan vi urskilja specifika element i 

språket och ge dem mening (Saussure, et al., 1986: 100-102). Saussures idé om språket som 

meningsbärande har senare utvecklats av bland andra lingvisten Louis Hjelmslev. För honom är 

begreppen “konnotation” och “denotation” centrala i analyserandet av text och det finns enligt 

honom en distinkt skillnad dem emellan (Gripsrud, 2002: 148). Även om semiotiken har sitt 

ursprung i lingvistiken kan metodiken appliceras på studier inom medie- och 

kommunikationsvetenskap, eftersom att dess begrepp utvecklats på ett sådant sätt att vi nu kan 

applicera dem på bland annat bilder. Roland Barthes har haft en avgörande roll när det kommer 

till att analysera bilder med hjälp av semiotik. I hans mening kan vi definiera det vi ser på en 

denotativ nivå, men i vår tolkning av det vi ser så hamnar denotationen i bakgrunden. Istället 

tolkar vi det vi ser på en konnotativ nivå, det vill säga de tillskrivna budskapen som redan finns 

kodade inom tecknet (Barthes, 1977: 167).  
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Denotation och konnotation  

Denotation är ett teckens “direkta” betydelse, alltså dess litterära mening. Konnotation syftar till 

ett teckens underliggande mening, den betydelse vi läser in (Hjelmslev, 1961: 114, 125). Att 

beskriva exempelvis ett foto på en denotativ nivå är svårt utan att samtidigt beskriva den mytiska 

mening som fotot bär på. Det vill säga, det finns begränsningar i vad ett foto kan visa och när vi 

försöker beskriva vad det visar beskriver vi samtidigt vad fotografen vill att vi ska se. På en 

konnotativ nivå kan man däremot beskriva både vad som uttrycks och vilka underliggande 

meningar som kan finnas i fotots olika tecken. Det blir därför viktigt att försöka deklarera den 

konnotativa nivån så fullständigt som möjligt (Barthes, 1977: 18-20). 

 

Den konnotativa nivån är under ständig förändring eftersom att dess betydelse (och tolkning) är 

beroende av samtiden (Barthes, 1977: 167). Exempelvis kan en vit klänning denoteras som ett 

plagg av en viss kulör, medan den i ett givet sammanhang kanske konnoteras som en 

brudklänning. Kress och Van Leeuwen (2001) menar att just färger inte är meningsbärande 

semiotiska tecken i sig själv, men att de kan tolkas som meningsbärande i olika diskurser. Det 

vill säga att färger kan bidra till en viss konnotativ tolkning. Inom färgteori kan man titta på 

färger från skalan “ren” till “blandad”, ett synsätt som även är applicerbart inom den 

multimodala analysen.  

 

Pura färger som blått, gult och rött som konstnären Piet Mondrian använde flitigt har kommit att 

bli en skala som ofta förknippas med ideologier sprungna ur moderniteten. Blandade färger 

däremot i den mer bleka, dova färgskalan förknippas med de postmoderna ideologierna där 

blandning eller “hybriditet” var något positivt laddat (Kress & Van Leuween, 2006: 234). Inom 

reklam och västerländsk kultur har grälla färger ofta använts för att representera starka, 

sprudlande känslor som äventyrlighet och framåtanda (Machin, Mayr, 2012: 205). Men likväl 

kan hög mättnad tolkas som något vulgärt eller extraordinärt. Det vill säga att färger givetvis kan 

tolkas på olika vis men de kan också vara ideologiskt betingade (Kress & Van Leuween, 2006: 
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233). Att se till färger och mättnadsgrad blir relevant i vår analys, eftersom att dessa faktorer kan 

vittna om vilken typ av stämning som ämnas förmedlas.  

Myt 

Myt handlar om hur olika uttryck upprätthåller bilden av vad som allmänheten uppfattar som 

naturligt eller självklart (Barthes, 1970: 7). Enligt Barthes ska myten betraktas som ett 

kommunikationssystem, där själva myten skapas genom hur något uttrycks inte vad som uttrycks 

(Barthes, 1970: 205). Varje uttryck bär på en vidare mening än den som är tänkt att avläsas 

(Gledhill, Ball, 2013: 24). Inom den multimodala analysen förekommer begreppet myt också, där 

det beskrivs som den del av ett tecken som bär på någon form av ideologisk laddning (Kress, 

Van Leeuwen, 2001: 72-73). Precis som med konnotation förändras mytens budskap med tiden, 

det finns inget definitivt svar på vad som är mytens ideologi (Barthes, 1977: 167). 

Metafor  

Metaforer handlar om att använda ett begrepp utanför dess egentliga betydelse och det 

förekommer i vårt vardagliga språk. Uttrycket “Du är en klippa” syftar vanligtvis till att en 

person är driftig, duktig och ambitiös. Men ordet klippa är egentligen en beskrivning av en 

bergsavsats, eller en brant berghäll. Inom semiotiken är begreppet metafor något vidare men 

syftar till samma princip. Metaforer kan handla om hur ett objekt får representera ett annat och 

genom att studera dessa relationer kan en få fatt på underliggande maktstrukturer. Det vill säga 

att metafor dels är ett språkligt verktyg men också ett sätt att upprätthålla maktrelationer 

(Machin, Mayr, 2012: 12-13).  

Komposition  

Komposition handlar om hur olika beståndsdelar i ett multimodalt objekt presenteras och hur de 

visas i relation till varandra (Kress, Van Leeuwen, 2006: 176). Placeringen av olika karaktärer 

eller objekt i en filmsekvens exempelvis har betydelse för hur tittaren kommer att uppfatta vad 

som sker. Gunther Kress och Theo Van Leeuwen har utvecklat begreppen informationsvärde, 

fokus och inramning för att kunna studera komposition mer närgående.  
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Informationsvärde innebär placeringen av ett objekt eller karaktärer i en bild, ofta i relation till 

varandra eller åtminstone i relation till tittaren. Det ger dem specifika informationsvärden, 

beroende på var i bilden karaktären eller objektet placeras. Det handlar alltså om i vilken ordning 

vi läser av en bild och vad det ger oss för information (Kress & Van Leuween, 2006:179). Med 

detta verktyg kan vi i vår analys studera hur karaktärer framställs, med hjälp av olika faktorer.  

 

Fokus: Karaktärerna (eller objekten) presenteras på olika sätt för att tilldra sig olika grader av 

uppmärksamhet (Kress, Van Leeuwen, 2006: 201). Det finns ett antal sätt att rikta åskådarens 

uppmärksamhet till ett specifikt objekt eller en karaktär inom en bild eller ett medium. Med hjälp 

av färger, kontraster och fokus leds åskådarens blick till det som är avsett att uppmärksammas 

(Machin, Mayr, 2012: 54-55). Detta verktyg är användbart i vår analys för att se vad som är 

centralt i en viss bild. Är det exempelvis en extrem närbild på ett ledset ansikte, är troligen 

känslan vad som är centralt för bilden.  

 

Inramning: Inom visuell kommunikation menar Kress & Van Leeuwen (2001:2) att inramning 

(framing) innebär hur olika element inom visuell komposition kan vara frånkopplade eller 

sammankopplade. Är de visuella elementen frånkopplade så menar man att de är avgränsade från 

varandra, exempelvis genom bildramar eller så kallade “framing devices”. Det kan vara gränser 

skapade av byggnader, träd, tomma ytor mellan element eller oföljsamhet i färger. Är 

kompositionen däremot sammankopplad kan det synas genom en kontinuitet och flöde i färg, 

visuell formgivning och en brist på frånkopplande element (Kress & Van Leeuwen 2001:2). 

Frånvaron eller närvaron av “framing devices” visar på att objekt och/eller karaktärer hör ihop 

eller inte hör ihop på olika sätt. Tittar vi exempelvis på en bild av en äng blir det tydligt var 

jorden slutar och himlen börjar. Det kan också handla om hur ljuset faller i bilden (Kress & van 

Leeuwen, 2006:176). Inramningen hjälper oss att analysera hur avsändaren bakom serien 

försöker förmedla olika typer av sammanhållningen inom de scener vi analyserar.  
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5.4 Metod- och urvalsdiskussion 
Detta är en kvalitativ studie vilket gör att frågan om uppsatsens reliabilitet blir viktig, åtminstone 

vad det gäller reproducerbarheten. Det vill säga, om samma resultat skulle framkomma vid en 

identisk studie men med andra uppsatsförfattare. Eftersom att materialet, som består av de teman 

och nyckelscener vi valt ur två TV-serier, är relativt generella tror vi att snarlika resultat skulle 

kunna framkomma vid användande av identiska metoder. Därav vågar vi påstå att uppsatsen i sin 

helhet uppnår en reliabel nivå.  

 

Serierna The Handmaid’s tale och Vänner är från olika tidsperioder, där den tidigare är från 2017 

och den senare sändes från 1994. Att serierna kommer från olika tidsperioder kan ha en inverkan 

på porträtteringen av surrogatmödraskapet och därav på resultatet. Viktigt att poängtera är att de 

teman med nyckelscener som valts ut är bärande för denna studie. Skulle nyckelscenerna börja 

en sekund tidigare, eller sluta en sekund senare, skulle det finnas otroligt många fler tecken att 

analysera. Men med tanke på uppsatsens omfång har vi varit tvungna att göra vissa omsorgsfulla 

avgränsningar. I “The handmaid’s tale” förekommer surrogatarrangemang oftare än i “Vänner” 

vilket medför att det i den förstnämnda serien finns fler scener att titta på. För att undvika att 

urvalet blir för subjektivt har vi därför i bilaga 1.1 definierat kriterier som de valda scenerna ska 

uppfylla. 

 

Den multimodala analysen i denna studie lutar sig till viss del mot semiotiken. Det är viktigt att 

poängtera att semiotiska tecken produceras under olika politiska, sociala och kulturella villkor. 

Eftersom att dessa villkor är under ständig förändring kan även dessa tecken förändras (Kress & 

Van Leeuwen 2001: 112). När det kommer till filmer och TV-serier finns mer än en kontext. Det 

är dels kontexten som tittaren befinner sig i, men också den kontext som serien utspelar sig i.  

 

Kvalitativa studier har kritiserats för att vara bristande vad gäller validiteten. Från den 

kvantitativa forskningens sida menar vissa att kvalitativa studier är mindre konsekventa och att 

detta bidrar till den bristande validiteten (Winther Jørgensen & Philips, 2000: 122). Samtidigt 
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menar andra att den kvalitativa studiens syfte är att undersöka nyanser för att bredda förståelsen 

för ett fenomen (Ekström & Larsson, 2000: 12-13). I vår mening är giltigheten för denna studie 

godtagbar eftersom att vi studerar det vi avser att studera, det vill säga hur olika delar av 

surrogatmödraskapet porträtteras i dessa två TV-serier.  

 

I de scener som utgör materialet för denna studie förekommer det situationer som traditionellt 

utförs av kvinnor, som att föda barn. Detta innebär att vi i vårt material inte har kunnat analysera 

männen i samma utsträckning. Något som på sätt och vis gör det problematiskt vad det gäller att 

diskutera den moderliga stereotypen eftersom att vi inte vet hur den faderliga stereotypen 

gestaltas. Däremot kan avsaknaden av män betraktas som en stereotyp i sig, det vill säga att de 

hade kunnat vara mer närvarande - men är inte det.  

 

Multimodal analys valde vi för att det i vårt material av TV-serier används olika typer av medier 

som är viktiga att ta hänsyn till såsom bild, text och ljud, för att få en omfattande förståelse för 

innehållet. Vi har utgått från Kress och Van Leeuwens (2001; 2006; 2010) metoder för färg och 

komposition medan vi med hjälp av Machin och Mayr (2012) och Jewitts (2014) verktyg 

analyserat språket. Det innebär såväl dialog, text, gester, kroppsspråk och blick.  
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7. Analys 

7.1 Tema 1: Initiering 

7.1. 1 The handmaid’s tale 

 
Figur 1. The Handmaid’s tale: säsong 1 avsnitt 1. 
 

Scenen utspelar sig i ett mörkt rum men där färgerna står i kontrast till varandra. Den grönblå 

väggen och karaktären Offreds röda klänning är färgmässigt det som framträder mest gentemot 

den i övrigt beiga miljön. Att fokus riktas mot tjänarinnan Offred beror på bildkompositionen där 

hon i samtliga bilder är centralt placerad. Även ljuskällorna är viktiga för detta syfte eftersom att 

de alltid förekommer i dessa utsnitt. På en denotativ nivå tycks miljön vara ett vardagsrum eller 

salong medan attiraljerna på en konnotativ nivå vittnar om ekonomisk välfärd. Detaljerna är 
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guldfärgade och den öppna spisen tycks vara i marmor. Karaktären Offred är klädd i huckle, med 

uppsatt hår och långklänning. På en konnotativ nivå kontrasterar hennes klädsel mot 

omgivningen och huvudbonaden tillåter oss dra paralleller till pigor från ett tidigare århundrade. 

Den röda klänningen är återkommande genom hela serien vilket gjort den till en symbol även 

utanför tv-rutan. Den röda färgen har historiskt konnoteras med en rad olika fenomen och 

känslor. I denna scen för den våra tankar till revolution eftersom att den är så avvikande från den 

övriga färgsättningen. Redan i den här scenen kan vi urskilja maktförhållanden i Gilead genom 

kontrasten på den pampiga inredningen och enkelheten i Offreds kläder. Hennes sätt att sitta 

hopsjunken på knä i mitten av rummet vittnar om en hegemonisk struktur och att Offred går ner 

på knä inför den maktordningen.  

 

I den första bilden är Offreds kroppshållning spänd, hon håller huvudet högt och minspelet 

vittnar inte om några särskilda känslor. Senare i scenen sitter hon ner med händerna på knäna. På 

en konnotativ nivå tolkar vi hennes höga huvudföring som nervositet snarare än självsäkerhet. I 

den senare bilden finns det vissa associationer till religiösa tillbedjelser, dock tycks hennes kropp 

vara riktad mot fåtöljen och inte någon religiös symbol. I närbilden på Offred fångar hennes 

ögon vår uppmärksamhet, ljuset faller över hennes ena ansiktshalva. Blicken riktar sig nedåt, 

vilket på en konnotativ nivå kan tolkas som underkastelse. I denna bild får vi även ta del av 

Offreds inre dialog som översatt lyder “Jag vill veta vad jag gjort för att förtjäna det här.”, vilket 

vi tolkar som att hon upplever någon form av straff. Texten vittnar om en viss utsatthet.  
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7.1.2 Vänner 

 
Figur 2. Vänner Säsong 4, avsnitt 11. 

 

Karaktärerna Alice och Frank kommer in i ett rum där Phoebe, Rachel och Monica sitter i en 

soffa. Runt omkring sitter andra grupper av människor med kaffekoppar framför sig, vilket gör 

att vi tolkar omgivningen som ett café. Phoebe sitter med en hund i famnen, hennes vänner 

Rachel och Monica sitter bredvid henne i soffan och paret som vill ingå i ett 

surrogatarrangemang står upp bredvid dem. Miljön är färgrik med olika toner av rött, lila, brunt 

och grönt. Phoebe, Rachel och Monica har vardagliga kläder på sig i färgerna lila och rött medan 

Frank och Alice har bruna ytterplagg på sig och Alice har en röd halsduk. Innan paret kommer in 

på caféet verkar Phoebe ledsen med en blick som riktas nedåt och ihopsjunkna axlar. Rachel och 

Monica ser oroade ut med rynkade pannor och medlidande blickar på Phoebe.  
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När paret kommer in skapas en kontrast mellan humören. Paret är hoppfullt förväntansfulla med 

stora leenden och höjda ögonbryn. Phoebe försöker fatta ett beslut om surrogatmödraskapet med 

hunden som en metafor för hur det skulle vara att ge bort ett barn. Som Machin och Mayr (2012) 

förklarar får, i det här fallet, hunden representera ett annat objekt vilket skapar en metafor för det 

barn som paret önskar att hon ska bära. I texten kan vi läsa hennes oroliga resonemang kring att 

lämna bort hunden. Hon menar att ifall hon inte klarar det så kommer hon inte att kunna lämna 

bort ett barn. Dialogen “Frank och Alice kommer att bli så knäckta. Vad ska jag ge dem?” 

vittnar om att hon upplever någon form av yttre påtryckning i frågan. Med ordvalet “knäckta” 

klargör Phoebe att hennes beslut är avgörande för Franks och Alices sinnestillstånd.  

 

Både Weihe Edge (2015) och Baumhofer (2012) menar i sina studier att den infertila kvinnan 

porträtteras som desperat i sin längtan efter barn, att barnlösheten är ett enormt lidande. I den här 

scenen står den infertila kvinnan Alice jämte sin make Frank som är den som “för deras talan”. 

När han säger “[...]du inte behöver känna dig tvingad” med en allvarlig min, så står Alice och 

ler nervöst vid hans sida. I efterföljande bild kan vi på en denotativ nivå se hur Frank håller om 

Alice som ler ännu mer, medan han säger “Men har du något besked [...]”. På en konnotativ 

nivå ser det nästan ut som att Frank skyddar Alice, som om hennes längtan är så desperat att den 

är skadlig för henne själv och den framtida surrogatmodern. Phoebes tveksamhet bleknar jämte 

Alices längtan, uppoffringen att bära deras barn blir en liten sak jämfört med det lidande som de 

barnlösa upplever. Precis som Hirdman (2001) menar, blir också Phoebes individuella värde 

centrerat till hennes reproduktiva förmåga.  

 

Sammanfattning initiering  

I båda scenerna är handlingen centrerad till att handla om huruvida karaktären kommer att bära 

ett barn för någon annans räkning eller inte. Men i övrigt skiljer sig scenerna mycket åt. Att 

Offred porträtteras ensam tydliggör hennes utsatthet, där Phoebe i motsvarande scen är omgiven 

av vänner. Själva miljön blir en slags metafor för hur omständigheterna kring arrangemanget ser 

ut. Offred är lämnad åt sitt öde i ett rum tomt på andra människor, medan Phoebe befinner sig i 
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en stimmig miljö på en offentlig plats. I Vänner förstår vi att det ställts en fråga om huruvida 

Phoebe vill ingå i surrgatarrangemanget eller inte. Paret som initierat idéen är närvarande i 

scenen och situationen upplevs inte som “hotfull”, vilket tyder på att Phoebe har en valmöjlighet 

i situationen. I The handmaid’s tale presenteras vi inte för den som önskar att Offred ska bära 

dennes barn. Initieringen är mindre direkt och hennes ensamhet vittnar om att det inte finns 

någon valmöjlighet, utan att beslutet fattats åt henne. När vi ställer dessa scener mot varandra 

blir det tydligt hur ljuset spelar roll för att förmedla en viss känsla. Där det i The handmaid’s tale 

är mörkt är det i Vänner ljust och färgglatt.  

 

7.2 Tema 2: Beslut 

7.2.1 The handmaid’s tale 

 
Figur 3. The Handmaid’s tale: Säsong 1, avsnitt 10. 
 
Ljuset faller mot Offreds ansikte som hon vilar mot vad vi förmodar är en badkarskant, av 

kranen och det vita porslinet att döma. Från ett sår på pannan rinner det en strimma blod ner mot 

ögat. Hennes kroppsposition och såret konnoteras som att hon är utsatt på något sätt. I bild två 

ser vi Serena i dörröppningen, glad och leendes, medan Offred ser uppgiven ut. Färgen från 

väggarna i avsnitt 7.1.1 återkommer i den här scenen på Serenas kläder. Sätter vi den 

informationen i kontext så utgår vi på ett konnotativt plan från att hon bor där och att detta är en 
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färg som återkopplas till hennes position. På en denotativ nivå kan vi se att Serenas ansikte är 

välsminkat och håret är uppsatt i en stram knut i nacken. På en konnotativ nivå kontrasterar detta 

mot Offreds osminkade ansikte och mer “ruffsiga” slingor som trillar fram under hucklet hon 

bär, vilket vi tolkar som ett sätt att positionera Serena som mer maktfull och fri än Offred. Något 

som också återspeglas i humörskillnaden mellan dem. Serena säger “Välsignad vare Hans nåd.” 

vilket ger oss en indikation på religiös tillgivenhet och en tacksamhet över något. Det finns även 

en distans mellan karaktärerna Offred och Serena som vi delvis kan se genom inramningen i 

bilderna. Karaktärerna befinner sig aldrig i samma bildutsnitt utan porträtteras hela tiden 

individuellt vilket visar på en avskildhet mellan dem. Även dialogen vittnar om olika 

övertygelser och språkliga vanor som skapar en barriär mellan karaktärernas viljor, där Serena 

talar i bibliska termer och Offred bemöter henne med vardagligt språk och en motvilja inför 

hennes glädje. 

 

I nästa bild lägger Serena ett graviditetstest på badkarskanten. Utan att någon säger det så förstår 

vi att någon av karaktärerna är gravida. Graviditetstestet blir en symbol, eller metafor, för 

graviditeten. I nästa bild är Offreds ögon öppna och vi kan anta att hon blickar mot Serena när 

hon säger “Tror ni att jag bad för det här?”, vilket följs av ett hånfullt leende och raderna “Tror 

ni att jag bad för att få föda ett barn till er?”. Här kan vi förstå att Offred inte samtycker till ett 

surrogatarrangemang då hon i dialogen uttrycker en motvilja mot situationen. Eftersom att 

Offred redan i denna scen är gravid behöver det inte fattas något beslut om huruvida hon vill vara 

surrogatmoder då hon redan har tvingats till det. Befruktningen som sker i 7.3.1 ser till att 

beslutet redan är fattat åt henne. Men vi förstår att det är Offred som ska bära Serenas barn, 

vilket Serena leende besvarar med “Gud vet vad du känner i ditt hjärta.”. På en konnotativ nivå 

tolkar vi Serenas glädje som ett tecken på tacksamhet antingen gentemot Offreds förmåga att 

bära barn eller mot Gud. Vår tolkning är att Serena ser det som en nödvändig uppoffring från 

Offreds sida utan att egentligen ta i beaktning hur Offred känner inför det. Samtidigt kan man 

fråga sig huruvida det är en uppoffring eller inte från Offreds sida om hon ändå inte har något val 

eller talan i beslutet. Som vi nämnt, menar Hirdman att kvinnan i det ‘klassiska’ genuskontraktet 

inom exempelvis ett äktenskap reduceras till att vara en ren reproduktiv varelse (Hirdman, 2001: 
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38-41, 80-82). I den bilden är Offred den fertila kvinnan och Serena den som uppenbarligen 

önskar sig barn. Genom detta uppstår en maktbalans där Serena tycks mena att Offred ska vilja 

bära barn, just av den anledningen att hon kan. Därmed blir Offred endast en individ med 

förutsättningarna för reproduktion och hennes ‘godhet’ centreras till hennes livmoder.  

7.2.2 Vänner 

 
Figur 4. Vänner Säsong 4, avsnitt 11. 

 

Scenen är en fortsättning på den scen vi såg i avsnitt 7.1.2 där karaktärerna befinner sig på ett 

café. När Phoebe upptäcker att hon utan bekymmer kan lämna bort den hund som blivit en 

symbol för ett eventuellt barn, beslutar hon sig för att hjälpa Frank och Alice. Hon säger att “Se 

så glada de är. Och det är min förtjänst, så...” och tar på så vis sig an ansvaret för deras lycka. 

Phoebes arrangemang blir ett altruistiskt surrogatmödraskap som dessutom äger rum inom 

hennes familj. Fixmer-Oraiz (2013) menar att den altruistiska surrogatmodern ofta framställs 

som storsint och godhjärtad, precis som Phoebe framstår i scenen. Dock är hennes 
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självuppoffring sekundär och de blivande föräldrarnas lycka primär. På en denotativ nivå ser vi 

Phoebe med något sänkta axlar, ett litet leende på läpparna och gestikulerandes med händerna 

medan hon resonerar inför sitt beslut. Den konnotativa tolkningen av samma material är att hon 

är avslappnad och obekymrad inför sitt beslut. Hennes händer korsas över hennes bröst när hon 

påminner sig om hur bra det kommer att kännas att göra någon annan så glad. Paret blir 

överlyckliga och Rachel och Monica, som är hennes vänner, stöttar henne i beslutet. 

 

Sammanfattning beslut  

Kress och Van Leeuwen (2001) menar att inramningen är en viktig del av kompositionen 

eftersom att den ger konsumenten, eller tittaren, information om vilka objekt eller karaktärer som 

hör ihop på olika vis. Detta blir extra tydligt i scenerna ovan där exempelvis Offred och Serena 

inte porträtteras tillsammans. Det vill säga de befinner sig inte i samma bildutsnitt när de 

diskuterar det kommande barnet. I Vänner däremot får vi till och med se Phoebe och Alice 

kramas när de pratar om det eventuella barnet. Karaktärernas relation till varandra blir på detta 

sätt tydligt och påvisar vilken stämning som omger surrogatarrangemanget. 

 

Besluten skiljer sig också åt eftersom att det i The handmaid’s tale inte förekommer någon form 

av överenskommelse. Beslutet om att vara surrogatmoder görs åt Offred när hon redan är gravid. 

I Vänner är det Phoebe som aktivt bekräftar att hon är villig att vara surrogatmoder, genom att ge 

sitt samtycke till de blivande föräldrarna. I scenen ur The handmaid’s tale riktar Serena sin 

tacksamhet mot Gud, det är Gud som visat sin nåd genom att befrukta Offred. Alice riktar istället 

sin tacksamhet direkt till Phoebe och bekräftar därigenom hur mycket hennes uppoffring betyder 

för henne och Frank. Även om Frank är närvarande i scenen är det Alice som tackar för Phoebes 

generositet, och i The handmaide’s tale är den blivande fadern (Fred) inte ens närvarande. 

Pateman konstaterar att om det förekommer någon form av “skuld” i samband med ett 

surrogatarrangemang, så tenderar den att porträtteras på ett sådant sätt att den riktas mot den 

blivande mamman - inte pappan (1988). Vilket är något som även märks i dessa scener genom 

karaktärernas närvaro eller frånvaro.  
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7.3 Tema 3: Befruktning 

7.3.1 The handmaid’s tale 

 
Figur 5. The Handmaid’s tale: Säsong 1, avsnitt 1. 

 

En överblickande inramning av scenen uppifrån visar ett rum med en stor säng och två sidobord 

med lampor på, vilket ger oss en indikation om att karaktärerna befinner sig i ett sovrum. Den 

första bilden är en närbild på Offreds ansikte. Ögonen är öppna men blicken är tom och söker sig 

uppåt, mot vad vi kan anta är taket. På en konnotativ nivå tolkar vi hennes blick som likgiltig. I 

den andra bilden får vi möta Fred, Serenas man som fäster sin blick rakt framför sig. I den tredje 

bilden får vi se något vi kan anta är Offreds kropp i liggande läge, eftersom att den röda 

klänningen från tidigare scener återkommer. Skärpan ligger på hennes bröst medan vi i 

bakgrunden kan ana två händer som vilar på en höft. Det är här vi får indikationer om att ett 

samlag äger rum. Bild fyra utgörs av en ringbeklädd hand som greppar en handled. I bakgrunden 

anar vi Serenas kropp och att det är Offreds handled som fasthålls. På en konnotativ nivå kan 
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fasthållningen visa på fångenskap och maktpositioner, en indikation på att något sker motvilligt. 

Enligt Kress & Van Leuwens teorier om komposition (2006:179) kan karaktärernas 

kroppspositioner och kamerans vinklar ge oss olika informationsvärden. Här kan vi anta att det 

är en våldtäktsscen vi bevittnar, vilket försätter Offred i ett direkt maktunderläge. I scenen är 

både Serena och hennes make närvarande, men det tycks endast vara maken som är aktiv i 

samlaget.  

 

Genom alla bilder löper en voiceover i form av en religiös text som i serien läses av karaktären 

Fred. Bibeltexten kan tolkas som en metafor för det arrangemang som existerar mellan Fred, 

Serena och Offred. I voiceovern sägs bland annat “Rakel sade: Jag har ju min slavflicka. Bilha. 

Gå till henne. Så får hon föda i mitt ställe. Och jag får barn genom henne. Så gav hon honom sin 

slavflicka Bilha. Och Jakob låg med henne.”, vilket kan tolkas metaforiskt genom att Rakel 

porträtteras som Serena, Bilha som Offred och Fred som Jakob. Precis som Pateman poängterat 

finns surrogatmödraskapet porträtterat redan i gamla testamentet (Pateman, 1988: 213), vilket 

serien med föregående scener i minne anspelar på. Eftersom att barnet blir till på detta sätt kan vi 

anta att det är surrogatmoderns egna äggceller som används, vilket enligt både Baumhofer (2012) 

och Pateman (1988) ställer den andra kvinnan utanför surrogatarrangemanget.  

 

7.3.2 Vänner 

 
Figur 6. Vänner Säsong 4, avsnitt 12. 
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I scenen befinner Phoebe sig i ett rum med en ultraljudsmonitor och framför henne står ett bord 

med en blå duk ovanpå vilken det ligger en rund plastbehållare. Monlogen hon för med 

plastbehållaren informerar om att hon befinner sig på IVF-kliniken. Hon beskriver hur hon 

hoppas att få vara embryonas “livmoder de kommande nio månaderna”, vilket visar på att hon 

ser detta som sin primära uppgift framöver. Vår konnotativa tolkning av hennes samtal är att hon 

är redo att åsidosätta sig själv och sitt övriga “jag” för detta syfte. I hennes dialog kan man känna 

igen desperationen som vi sett hos paret i tidigare scener. Hon ber embryona att “suga sig fast” 

eftersom att det är väldigt viktigt för paret. Även om texten på en denotativ nivå är en uppmaning 

till embryona så kan vi på en konnotativ nivå tolka det som att hon känner ett ansvar över att 

hennes kropp ska prestera det som nu förväntas av henne. Miljön hon befinner sig i kan tolkas 

som klinisk och opersonlig men samtalet med embryona gör ändå situationen personlig och 

varm. 

 

Dialogen “Ni känner ju dem - ni har ju varit i dem” avslöjar att könscellerna helt och hållet 

kommer från paret och att Phoebe inte har någon direkt genetisk koppling till det blivande 

fostret, alltså det som kallas för ett “fullständigt surrogatmödraskap”. Enligt Baumhofer (2012) 

och Pateman (1988) blir den här typen av arrangemang mindre patriarkal eftersom att både 

kvinnan och mannen i paret får möjlighet att bidra genetiskt. I början av scenen hälsar Phoebe på 

embryosen med dialogen “Hej på er, små embryon. Jag heter Phoebe Buffay.”. Ett tecken på att 

hon försöker skapa en relation eller samhörighet med det som snart ska få växa i henne. Precis 

som i scen 7.2.2 placerar hon också handen vid bröstet när hon pratar om den värme hon lovar att 

ge det potentiella barnet i sin kropp. Även här tar hon ansvar för situationen de står inför. Men 

samtidigt önskar Phoebe embryona i slutet av scenen “lycka till”, vilket kan tolkas som att hon 

skapar en distans mellan sig och dem, att ansvaret inte ligger helt på henne. 

 

Sammanfattning befruktning  

Karaktärerna porträtteras ensamma i de båda scenerna. Även om vi i The handmaid’s tale förstår 

att Offred befinner sig tillsammans med Fred och Serena så är de inte närvarande i bildutsnitten 

där hon förekommer. Men scenerna skiljer sig mycket åt i övrigt. Befruktningen i Vänner sker 
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genom IVF i en klinisk men varm miljö och i The handmaid’s tale genom ett ritualistiskt samlag 

präglat av mörker.  

7.4 Tema 4: Graviditet 

7.4.1: The handmaid’s tale Scenario A 

 
Figur 7. The Handmaid’s tale: Säsong 2, avsnitt 5. 
 
På den första bilden ser vi en hand som håller om en mage och slangar som är kopplade till en 

dosa på magen. Vi ser Offreds ansikte i närbild, något i förgrunden skymmer en del av ansiktet, 

hon tycks ligga under ett tygstycke. Det är tydligt vad som är centralt i scenen, eftersom att 

hennes ansikte tar upp så pass stor del av inramningen. Hon uppfattas som ensam och avskärmad 

från andra. Det går även att urskilja en tår som rinner nedför hennes kind på bild 2, 3 och 4. På 

en konnotativ nivå kan vi tolka hennes ansiktsuttryck som bekymrat men tillsammans med texten 

kan vi även urskilja någon form av hoppfullhet. Scenen är ljus men färgerna är blåaktiga och 

kalla. De vita nyanserna och det blåaktiga ljuset tillsammans med slangarna på magen bidrar till 
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känslan av att hon befinner sig i sjukhusmiljö. Precis som Machin och Mayr (2012) beskriver 

metaforer som ett objekt som ersätter ett annat, kan man se tygstycket som en metafor för det 

“egna rummet”. Offred drar det över huvudet för att skapa en egen och skyddad värld bortom 

den ständiga övervakningen. Att hon gör detta vittnar igen om hennes maktlöshet som i avsnitt 

7.3.1. Offred är ensam i rummet men hon börjar föra en dialog. Med handen på magen ber hon 

någon lyssna och säger “Jag tänker inte… låta dig växa upp här.”. Sjukhusmiljön, dialogen, 

handens position och blicken mot magen låter oss ledas till att tro att hon talar till det ofödda 

barnet. Hon fortsätter med att säga “Hör du mig? De… De äger dig inte. Och de äger inte din 

framtid.”. Offred befinner sig i ett surrogatarrangemang som vi av dialogen tolkar att hon inte 

trivs med. Även om vi genom samlagsritualen i befruktningsscenen förstår att hon är biologisk 

mamma till fostret tolkar vi det som att det inte spelar någon roll och att ägandeskapet inte ligger 

hos henne. Det finns inget i den här scenen som uttryckligen informerar oss om vem/vilka som 

har rätt till barnet hon bär på, men av dialogen att döma så ligger rätten inte hos Offred. 

 

Pateman diskuterar det altruistiska surrogatmödraskapet kontra det kommersiella (Pateman, 

1988: 211-212) som vi nämnt i teoriavsnittet. För att kunna koppla analysen till hennes teoretiska 

resonemang krävs det en förförståelse för att infertilitet är ett stort problem i Gilead. 

Surrogatmödrarna är högst vördade samtidigt som de anses skyldiga till att förse de infertila med 

barn på grund av sin fertila förmåga, som anses vara en gåva från Gud. Att förse de infertila med 

barn anses i sin tur vara en gåva till Gud, en skyldighet. Både Pateman (1988) och Baumhofer 

(2012) diskuterar kring vem lagarna om surrogatarrangemanget avser att skydda. I den här 

scenen och i serien vet vi ingenting om lagliga bestämmelser eller beskyddanden, men vi kan 

endast tolka hennes oro över ägandeskapet som en protest mot rådande överenskommelse. Dock 

kan hennes oro också tolkas som ett tecken på myten om den “moderliga instinkten”. Hon visar 

att hon inte är emotionellt frånkopplat barnet och visar moderlig koppling, likt Hirdmans teori 

om den stereotypa bilden av modern (Hirdman, 2001: 38-41, 80-82).Vi kan också se det som att 

hon är orolig för vart “hennes” barn ska växa upp, för barnets framtid eller en rädsla för de som 

ska uppfostra hennes barn. Men det finns även en typ av retorik som vittnar om den 

kommersiella aspekten i detta arrangemang eftersom att hon talar om ett “ägandeskap”.  
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7.4.2: Vänner Scenario A 

 
Figur 8. Vänner: Säsong 4, avsnitt 17. 

 

Phoebe befinner sig i ett rum tillsammans med Rachel och en person som vi, utifrån den vita 

rocken och stetoskopet, förutsätter är läkare eller sköterska. Britsen som Phoebe ligger på, 

ultraljudet i bakgrunden och barnmorskan placerar scenen i en sjukhusmiljö. Kress och Van 

Leeuwen (2001) beskriver hur återkommande färger och fokus inom en bild kan visa på 

samhörighet mellan olika objekt, vilket vi kan se i den här scenen. Färgen på väggen, Rachels 

jeans, Phoebes tröja, accessoarerna och skynket som ligger över hennes kropp går alla i olika 

nyanser av blått. Kontinuiteten i färgskalan ger ett intryck av att Phoebe hör hemma i rummet 

och är det primära fokuset. Machin och Mayer (2012) menar att grälla färger ofta får representera 

nytänkande och framåtanda. Även om de blå nyanserna i denna scen inte är grälla i exempelvis 

Kress och Van Leeuwens (2006) mening, så är de åtminstone färggranna. Den lättsamhet som 

Phoebe utstrålar över att bära tre barn för sin broders räkning kan tolkas som just nytänkande.  
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I nästan alla bilder hamnar Phoebe i centrum, antingen genom hennes placering eller med hjälp 

av hur ljuset faller, som i bild ett. Däremot får vi i dessa bilder inte se hennes ansikte ordentligt, 

men av det lilla vi ser tolkar vi henne som leende. Konnotationen av hennes leende är att hon är 

obesvärad. Samtidigt kan vi läsa i den fullständiga dialogen (se bilaga 1.2) att hon uttrycker en 

viss typ av oro när barnmorskan påtalar att det är trillingar hon bär på. Till skillnad från 

graviditetsscenen i The Handmaid’s Tale så är däremot Phoebe inte ensam i sin oro över 

graviditeten och barnet då hon har sin vän Rachel med sig som stöttar och lugnar henne med 

kroppslig närhet. 

 

7.4.3:  The handmaid’s tale Scenario B 

 
Figur 9. The Handmaid’s tale: Säsong 2, avsnitt 10. 

 

Karaktärerna Offred, Serena och Nick står utanför porten till ett hus. I det denotativa ser vi att de 

omgivande färgerna är dova och går i blåtoner. Det gör att Offred som bär en djupröd jacka står 
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ut i inramningen av scenen. Informationsvärdet i scenen riktas främst mot Serena och Offred 

som för en monolog med varandra, medan Nick syns i vissa inramningar men inte har någon 

dialog. Fokuspunkten riktas direkt mot Offreds gravidmage då Serena möter de i trappen och går 

ner på knä framför Offred och lägger händerna om magen och lutar pannan mot den. Serenas oro 

riktas mot det ofödda barnet och hennes blick möter aldrig Offreds förrän i slutet av scenen. Hon 

för en dialog till Offreds mage/livmoder och genom att inte tilltala Offred kokar hon ner hennes 

existens till att inte vara en blivande mamma, utan endast en livmoder som Serena ser som sin 

ägodel. Den subtila detaljen av att inte möta Offreds blick är lätt att missa men talar för vart 

hennes fokus ligger. I Serenas ögon är Offred inte hennes primära oro, utan Offred är bara en 

kropp som bär på hennes barn. Hon är tacksam gentemot Offred men ser henne mer som en 

ägodel än en individ.  

 

Kroppsspråket säger oss också något då Serena väljer att ta Offred runt handleden istället för att 

ta henne i handen när hon ställer sig upp. Att ta någon i handen är en mer personlig gest än att ta 

någon runt handleden, som kan tolkas som en mer distanserad och “ägande” handling. 

I monologen kan vi läsa oss till att Serena citerar en text som kan tolkas ha en religiös innebörd. 

Hon predikar om barnets betydelse och hur heligt det är. Av tidigare scener har vi lärt oss att 

Serena ofta talar ur ett religiöst sammanhang, hennes karaktär använder ofta ord som “Gud”, 

“helig” och “hans vilja”, vilket vi utifrån egna kunskaper kan placera i en religiös diskurs. Som 

Saussure beskriver semiotiken och lingvistik som meningsbärande (Saussure, et al., 1986: 

100-102) så kan man tolka Serenas dialoger som meningsbärande genom hennes ordval. Det går 

också att dra paralleller till Antonio Gramcis teori om hegemoni (Femia, 2011:3) som han menar 

kan visa sig genom exempelvis intellektuellt och moraliskt ledarskap. Genom personliga 

övertygelser från den styrande maktordningen kan man internt skapa rådande normer, med 

exempelvis ett gemensamt social-moraliskt språksätt. Vilket vi ofta hittar i Serenas dialoger där 

hon frekvent refererar till Gud och rättfärdigar det med hans vilja. Det framkommer dock inte i 

den här scenen vilken Gud eller religion hon tillber.  
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Den distinkta skillnaden i såväl humör som färger mellan de två karaktärerna gör återigen 

maktbalansen dem emellan tydlig. Å ena sidan är det Serena som är i underläge, eftersom att hon 

vill ha något som Offred har kontroll över. Å andra sidan tyder Offreds likgiltighet på en insikt 

om att hon är maktlös inför hennes situation. Serenas oro och längtan framstår som desperat där 

hon står framför Offred. En beskrivning som vi känner igen från Baumhofers (2012) studie där 

hon beskriver hur den infertila kvinnan ofta framställs. Samtidigt porträtteras Offred med ett lugn 

och tålamod som den stereotypa modern besitter. En bild som Weihe Edge (2015) menar är 

återkommande i populärkulturella verk.  

 

7.4.4: Vänner Scenario B 

 
Figur 10. Vänner: Säsong 4, avsnitt 17. 
 

Scenen utspelar sig i samma miljö som i initieringsscenen 7.1.2. Mycket likt graviditetsscenen ur 

The Handmaid’s tale i avsnitt 7.4.3 så kastar sig Alice runt Phoebes mage med ansiktet tryckt 
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mot den när hon och Frank kommer in på caféet för att träffa Phoebe. Till skillnad från Serena i 

scen 7.4.3 så adresserar Alice sin surrogatmoder när hon möter henne. Phoebe berättar för paret 

att de väntar tre barn istället för ett och verkar lite nervös inför deras reaktion. Paret verkar först 

få en liten chock innan de blir glada över att bli en större familj än de väntat sig. Alla tre kramar 

varandra och Phoebe är lättad över att nyheten tagits emot bra. Alla tre verkar glada över att dela 

upplevelsen. Frank verkar ha en aning passivare roll i graviditeten än kvinnorna, även om han är 

en något verbal. Phoebe har en blå tröja på sig som sticker ut i den annars väldigt bruna och 

jordnära omgivningen på caféet. Både Alice och Frank har bruna jackor på sig och Alice bär 

även en röd halsduk, en färg som återkommer i miljön. 

 

Sammanfattning Graviditet 

Den tydligaste skillnaden i Offred och Phoebes graviditet är den kroppsliga närheten av 

människor runt omkring sig. Phoebe har i båda scenerna någon närvarande som stöttar henne 

medan Offred får gå igenom allt själv. Kompositionen i bilderna gör också att vi ofta uppfattar 

Offred som avskilt inramad gentemot de i sin närhet, medan Phoebe är en del av en gemenskap. 

Männen i graviditetsscenerna påminner om varandra då både Frank och Nick kan uppfattas som 

lite i bakgrunden. Även om Serena och Alice till synes reagerar på samma sätt när dom träffar 

sina surrogatmödrar, där de lägger huvudet mot magen, så är det helt olika stämning. Alice 

tilltalar Phoebe medan Serena lägger sitt fokus på fostret. Vad som också blir tydligt är 

kontrasten i surrogatmödrarnas psykiska måenden. Medan Offred går igenom en ensam kamp av 

att finna sig i en oönskad situation, så tar Phoebe graviditeten med ro och känner glädje över att 

få bära någon annans barn. 
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7.5 Tema 5: Förlossning 

7.5.1 The handmaid’s tale 

 
Figur 11.  The Handmaid’s tale: Säsong 1, avsnitt 2. 

 

I förlossningsscenen får vi följa Ofwarren som föder ett barn till sin ägarinna. Den röda och 

grönblåa kulören på kläderna från scen 7.1.1 och 7.2.1 återkommer. Kress och van Leeuwen 

(2006) beskriver denna typ av kontinuitet som ett sätt att förmedla samhörighet och som Dyer 

(1977) beskriver så tilldelar det karaktärerna medlemskap till olika grupper, vilket tydliggörs 

med just färgvalen. Tjänarinnorna bär sina röda klänningar och vita hucklen och ägarinnorna sina 

grönblå klänningar. Ofwarren och hennes ägarinna bär vita klänningar som vittnar om att de två 

hör ihop. På en konnotativ nivå kan vi tolka detta som att de genomgår processen av att sätta 

barnet till världen tillsammans. I bild två ser vi på en denotativ nivå en svettig Ofwarren som 

fokuserar på att andas ut på befallning. I förlossningsritualen förekommer inga män alls, vilket 

ger intrycket av att förlossningen är något som endast tillhör kvinnorna. Det går att koppla till det 
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samhällsklimat som finns i Gilead, där fertilitet och infertilitet är ett problem vars tyngd mest 

ligger på kvinnornas axlar. Männen är endast närvarande och aktiva under befruktningsritualerna 

och är en drivande kraft bakom samhällets behov av barn. 

 

I bild 3-6 ser vi hur Ofwarrens ägarinna är närvarande och en del av själva födandet av barnet. 

Hur Ofwarren porträtteras i denna scen liknar till stor del de förlossningsscener vi är “vana” vid 

att konsumera i populärkultur - att det är en fysisk påfrestning. I kontexten att hon föder barnet 

för någon annans räkning, blir denna handling mycket självuppoffrande.  

 

Både tjänarinnan Ofwarren och hennes ägarinna omges av personer ur deras egna samhällsgrupp 

och samspelet mellan dem under själva förlossningen kan tolkas som någon typ av “systerskap”. 

Lau (2018) med flera poängterar hur systerskapet är en framgångsrik typ av porträttering 

eftersom att surrogatarrangemanget framstår som altruistiskt även om det egentligen inte är det. 

Att Ofwarrens ägarinna försöker vara delaktig i den fysiska biten av förlossningen kan tolkas 

som att det finns ett starkt band mellan dem. En strävan efter att skapa en balans mellan utbytet, 

att ägarinnan hjälper Ofwarren och vice versa. Eftersom att vi i denna scen är medvetna om 

hierarkin som råder så kan “systerskapet” också tolkas som något tvångsmässigt och en del av 

den ritual som är förlossningen i Gilead.  

 

Samtidigt finns den bibliska kopplingen även här där dialogen vittnar om ordval såsom 

“Honom”, vilket vi i dialogens fulla kontext kan koppla till någon form av religion och Gud. 

Ofwarrens offrande av sin kropp blir något som inte bara tjänar ägarinnan utan också det “större” 

syftet. Machin & May menar att den här typen av dialog och språkliga kommunikation kan 

hjälpa oss att avgöra vilken diskurs man placerar sammanhanget i (Machin och Mayr 2012:30) . 

Som i detta fall, någon form av ritual som vittnar om en religiös diskurs. 
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7.5.2: Vänner 

 
Figur 12. Vänner: Säsong 5, avsnitt 3. 

 
Phoebe sitter på en säng, Frank står bredvid och tre personer till befinner sig i rummet. Vi kan i 

bakgrunden se en droppåse och ett bord med verktyg och sprutor. På en konnotativ nivå kan vi 

avgöra att de befinner sig i en förlossningssal och att Phoebe ska föda. Sängen hon sitter på är 

klädd i ett ljusrosa tyg och hon har ett ljusblått lakan som ligger över underdelen av kroppen. 

Dessa två färger är stereotypiska färger som ofta används som könsidentifiering. De tre okända 

personerna är sjukhuspersonal, två män och en kvinna. Det är totalt tre män och två kvinnor 

närvarande under förlossningen. Den blåklädda mannen är den som förlöser barnen och verkar 

vara läkare eller barnmorska. De andra verkar vara studenter eller sjuksköterskor och är klädda i 

vinröda plagg. Fokus ligger främst på Frank och hans upplevelse över att bli pappa. Phoebe som 

är mitt under en förlossning blir sekundär i scenen. Miljön känns väldigt hetsig och stressande 

eftersom Frank är helt uppe i varv och konstant springer in och ut ur förlossningssalen för att 

uppdatera Rachel, Monica och Chandler om situationen. 
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Phoebe är svettig och ser ut att anstränga sig mycket. I bild fyra och fem ser hon chockerad ut 

när hon presenteras för barnet hon just förlöst. Frank säger “Det är… min son!” vilket indikerar 

att det nyfödda barnet tillhör honom. Frank befinner sig fysiskt nära Phoebe och han håller om 

henne genom hela scenen. Denna fysiska beröring kan konnoteras som att han försöker ta del av 

prestation Phoebe genomför. Den blivande modern Alice är inte närvarande i förlossningsscenen. 

I bild sex och sju får vi se vännerna som väntar utanför. Sättet de gestikulerar med höjda händer i 

bild sju vittnar om att de är exalterade och likaså leendet på läpparna.  

 

Sammanfattning Förlossning 

Den tydligaste skillnaden mellan förlossningsscenerna är närvaron, eller icke närvaron, av män. 

Medan det i The Handmaid’s tale är fullt fokus på kvinnorna och särskilt de två kvinnorna som 

ska förlösa barnet, så ligger fokus tvärtemot på Frank i Vänner och hans upplevelse av att bli 

pappa. Förlossningen i The Handmaid’s tale uppfattas mer som en kontrollerad och fokuserad 

ritual medan det i Vänner är kaotiskt med Franks hysteriska reaktioner och hur han springer in 

och ut ur salen medan Phoebe föder. Färgerna i de olika serierna skiljer sig mycket åt. I The 

handmaid’s tale präglas färgskalan av en varm ton i just förlossningsscenen, medan det i Vänner 

är en kallare skala.  
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7.6 Tema 6: Efter födsel  

7.6.1: The handmaid’s tale Scenario A 

 
Figur 13. The Handmaid’s tale: Säsong 1, avsnitt 2. 

 

Scenen är svalare i tonerna än exempelvis i scen 7.5.1, istället finns det vissa likheter med scen 

7.4.1 där Offred talar med sitt (ofödda) barn. På en denotativ nivå ser vi ett avskalat rum i bleka 

och blå toner, en sängram och draperade gardiner. På den konnotativa nivån ger inredningen en 

känsla av lyx och elegans och sängramen ser antik ut med sina guldbeslag. I den första bildens 

centrum finns Ofwarren, även om vi inte riktigt ser henne. Istället riktas vår uppmärksamhet mot 

den marta (hemhjälp) som står bredvid sängen hållandes något i famnen. I nästa bild ser vi att 

Ofwarren satt sig upp i sängen och tagit barnet i sin famn. I dialogen ser vi att martan uttrycker 

en oro inför att lämna barnet men att Ofwarrens svar vittnar om tidigare erfarenheter av 

spädbarn. Ofwarrens svar är särskilt intressant eftersom det på en konnotativ nivå ger oss 

kunskap om att hon haft ett tidigare liv där hon haft en egen son. Det är inte första gången som 

hon ammar. Bildutsnittet ger en känsla av intimitet mellan Ofwarren och barnet. Som Dyer pratar 

om roller där vi möter personer i hur de framställer sig (1984) så får vi i den här scenen möta 

Ofwarren i hennes roll som mamma. Här skapas en stereotyp bild av kvinnan som reproduktiv 

och omhändertagande i sin modersroll där hon ammar barnet som hon måste lämna ifrån sig.  
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7.6. 2: Vänner Scenario A 

 
Figur 14. Vänner: Säsong 5, avsnitt 3. 

 

Weihe Edge (2015) beskriver hur melodrama kan användas inom en annan genre för att beröra 

känsliga frågor. Porträtteringen av surrogatmödraskapet i Vänner präglas givetvis av genren som 

den tillhör (komedi), men efter förlossningen blir stämningen allvarsam. På en denotativ nivå ser 

vi Phoebe med barnen i sin famn, hennes hår är lite rufsigt och en droppmaskin är kopplad till 

hennes hand. Konnotationen berättar om att hon befinner sig på ett sjukhus, mest troligt nyförlöst 

eftersom att hon har spädbarn i famnen.  

 

Det som är framträdande i den här bilden är Phoebes ansikte, även om hon blickar nedåt mot sin 

famn. På en konnotativ nivå ser ansiktsuttrycket förnöjt ut, om än lite utmattat. Men texten 

avslöjar att det finns mer sorg i scenen än vad vi kanske kan förstå av själva bilden. Phoebe säger 

“Alla sa att förlossningen skulle vara jobbigast. Men det här är värre.” och “Om jag ändå fick 

ta hem er och se er varenda dag...”. Weihe Edge (2015) menar att det finns en bild av kvinnan 

och modern som sansad och rationell inom melodraman. Phoebe ger uttryck för att det hon 

genomgår i scenen är något traumatiskt och erkänner att hon vill behålla barnen. Men hon gör 
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allt detta med ett lugn som får henne att framstå som rationell, men framför allt godhjärtad som 

sätter broderns önskan om barn före sina egna önskemål.  

 

7.6. 3:  The handmaid’s tale Scenario B 

 
Figur 15. The Handmaid’s tale: Säsong 1, avsnitt 2.  

 

Scenen är en fortsättning på förlossningsscenen i avsnitt 7.5.1. Vi ser återkommande kontraster i 

färgerna och som vi tidigare sett finns det klasskillnader mellan kvinnorna klädda i blågrönt och 

tjänarinnorna som är klädda i rött. Kvinnorna som är klädda i grönt är ägarinnans vänninor. De 

sitter runt sängen och gläds över det nyfödda barnet medan kvinnorna klädda i rött, som är 

Ofwarrens vänninor, tröstar Ofwarren som precis fött barnet. Överlämningen av barnet till 

ägarinnan sker sekunden efter att barnet är fött framför ögonen på Ofwarren, som får bevittna 

glädjen medan hon själv känner något som vi tolkar som utmattning och sorg. Som en del av 

förlossningsritualen får Ofwarren, som precis har fött, sitta kvar på förlossningsstolen medan 
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ägarinnan får flytta sig till den mjuka sängen för att knyta an till barnet. Ägarinnan tar barnet i 

sin famn med stor vördnad medan hennes väninnor säger “Hon är helt perfekt, eller hur?”. 

Ägarinnans blick mot barnet vittnar om att det det finns något efterlängtat mellan dem. På en 

konnotativ nivå tolkar vi denna ofamning av det nyfödda barnet som moderlig. Att framställa 

henne på detta sätt är ett exempel på det Pateman (1988) menar när hon beskriver hur den 

infertila kvinnan blir moder först efter födseln. Förlossningsritualen blir därför mer koncentrerad 

på ägarinnans stund att träda in i sin roll som mamma, än Ofwarrens slit över att föda ett barn.  

 

I bild sex ser vi en inramning av Serena som ser bort mot Offred med tårar i ögonen och en 

outgrundlig blick. Offred möter hennes blick och kanske ser Serena framför sig vad som kan 

vänta henne och vad hon samtidigt kan gå miste om ifall hennes tjänarinna inte lyckas föda 

henne ett barn. Vi tolkar hennes blick som den infertila kvinnans längtan och frustration riktad 

mot hennes enda hopp om moderskap. 

7.6. 4: Vänner Scenario B 

 
Figur 16. Vänner: Säsong 5, avsnitt 3. 

 

Scenen utspelar sig i ett stort rum. I bakgrunden ser vi personer med olika typer av tvådelade 

“uniformer” och på väggen finns det en målad bild av en stork, med ett knyte i näbben. Storken 

är traditionellt sett en metafor för hur barn kommer till sina föräldrar i sagor. En djupare analys 
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av storken skulle kunna tänkas kopplas till sagornas version av surrogatmödraskap, då barnet inte 

nödvändigtvis har någon biologisk koppling sina föräldrar. Storken kan tolkas som sagornas 

version av att förse den infertila kvinnan med ett barn. Tittar vi noggrant på bakgrunden ser vi 

vägvisande skyltar med texten “Labor and delivery”. På en konnotativ nivå tolkar vi dessa 

tecken som att scenen utspelar sig i väntsalen till BB.  

 

Alice rusar in i scenen mot Frank och de två möts i en kyss när de konstaterat att de “har sina 

barn”. Phoebe som förlöst barnen finns inte med i scenen, då hon fortfarande befinner sig i 

förlossningssalen. Entusiasmen som Alice uttrycker i scenen tycks handla om faktumet att hon 

blivit förälder, även om hon inte träffat barnen ännu. Precis som Baumhofer (2012) menar så 

porträtteras den infertila kvinnans längtan som desperat. Scenen skiljer sig från den traditionella 

bilden av nyblivna föräldrar, eftersom de firar sitt nya föräldraskap utan någon bebis. De tre 

vännerna står passivt i bakgrunden med armarna i kors. 

 

Sammanfattning Efter födsel  

I Gilead förväntas surrogatmodern amma, som en del av det arrangemang hon ingår i, något som 

däremot inte förekommer i Vänner. Även om A-scenernas estetik skiljer sig åt finns det vissa 

likheter. Surrogatmödrarna blickar ner med ett litet sorgset leende mot bebisen/bebisarna och 

bildutsnitten är ofta intima närbilder. I Vänner är det Phoebes vänner som är närvarande efter 

förlossningen, medan det i The handmaid’s tale är ägarinnans vänninor som står runt om henne 

och bebisen. Männens frånvaro i The handmaid’s tale vittnar än en gång om att själva 

familjebildandet och omhändertagandet av barnet huvudsakligen är ett kvinnligt ansvar. I Vänner 

när Alice rusar in i väntsalen efter förlossningen är det inga barn närvarande, fokuset ligger 

istället på hennes och Franks reaktion när de konstaterar att de nu är en familj. 

Surrogatmödrarnas reaktioner efter födseln påminner om varandra. Precis som Phoebe så tolkar 

vi även Ofwarren som rationell och tålmodig trots omständigheterna kring hennes förlossning. 

Något som vi i båda fall kopplar till Weihe Edges forskning (2015) om porträtteringen av 

kvinnan i melodrama. 
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8. Slutdiskussion 

Serierna som utgör materialet i vår studie porträtterar två väldigt skilda varianter av 

surrogatarrangemang. Det ena arrangemanget präglas av tvång, våld och missförhållanden 

medan det andra arrangemanget av gemenskap, välvilja och glädje. Utan att ta ställning i 

debatten om surrogatmödraskap vill vi här i slutdiskussionen lyfta hur de olika 

surrogatarrangemangen porträtterats.  

 

Hirdman (2001) och Weihe Edge (2015) beskriver hur kvinnan/modern ofta porträtteras som 

empatisk och omhändertagande, en bild som återfinns i många populärkulturella verk. Enligt oss 

tillskrivs surrogatmodern inom altruistiska arrangemang liknande egenskaper, vilket kanske har 

sin förklaring i att det endast är kvinnor som kan vara surrogatmödrar. Om den stereotypa 

kvinnan framställs som empatisk, snäll och omhändertagande så blir även bilden av den 

altruistiska surrogatmodern snarlik, åtminstone i tv-serien Vänner. Det vill säga att Phoebes 

karaktär är densamma som alltid trots att hon genomgår en graviditet, ett skeende som 

traditionellt setts som något “livsomvälvande”. Samtidigt utmanar porträtteringen av Phoebe den 

stereotypa föreställningen av kvinnan/modern. Hennes förhållningssätt till surrogatmödraskapet 

är inte på något sätt sammankopplat med att hon ska bli moder, åtminstone inte inledningsvis. 

Phoebe gläds åt de blivande föräldrarna medan Offred i motsvarande scener försöker skapa en 

relation till barnet.  

 

När det talas om surrogatmödraskap används oftast begreppen “kommersiellt” och “altruistiskt”, 

samt en rad tilläggsord som förklarar vems könsceller som används. I Vänner är det tydligt att vi 

bevittnar en altruistisk uppgörelse, medan det i The handmaid’s tale är snårigare. Offred får inte 

några kontanta medel för att hon är surrogatmoder vilket borde innebära att det även där rör sig 

om ett altruistisk arrangemang. Samtidigt är det absurt att påstå att de två uppgörelserna liknar 

varandra eftersom att det ena sker under tvång och det andra frivilligt.  
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Det förekommer mycket våld i The Handmaid’s tale och inget våld alls i Vänner. Självklart beror 

detta till viss del på att serierna tillhör två skilda genres. Men vi tror också att det finns en 

klassaspekt att ta hänsyn till när det kommer till The Handmaid’s tale. Att till exempel 

befruktningen sker genom våldtäkt blir i TV-serien en distraktion från de paralleller som går att 

göra med den samtid vi lever i. Om Offred befruktades genom exempelvis IVF skulle det mer 

handla om ett förmöget par som utnyttjade en kvinna med sämre förutsättningar. Det brutala våld 

som förekommer i The Handmaid’s tale skapar en slags distans mellan Gilead, och 

surrogatarrangemangen där, och de arrangemang som förekommer i verkligheten.  

Det som också är tydligt i The Handmaid’s tale är vilka förutsättningar klasskillnaden skapar för 

arrangemanget som Offred ingår i. Klasskillnaderna tar uttryck i såväl den kontrasterande 

klädseln som i den isolering Offred befinner sig i. Att hon tillhör just ett ‘lägre’ samhällsskikt 

och att Serena befinner sig i ett av de ‘högsta’ gör att det skapas en hierarkisk ordning framförallt 

mellan de kvinnliga huvudkaraktärerna. Detta inskränker såklart Offreds möjligheter att 

bestämma över sin tillvaro, något som blir extra tydligt i surrogatarrangemanget.  

 

Även om scenerna endast visar bitar ur seriernas helhet har vi noterat männens frånvaro. I The 

Handmaid’s tale kan det förklaras med att Gilead är ett patriarkalt samhälle där barnafödande är 

en kvinnofråga. Pateman (1988) menar att mannen sällan blir “syndabocken” i ett 

surrogatarrangemang, något som blir tydligt i porträtteringen av Serena i The Handmaid’s tale. 

Barnlösheten driver henne till att tvinga in Offred i surrogatarrangemanget. I Vänner är den 

blivande fadern Frank närvarande i de flesta scenerna, även om han inte alltid är verbal. Under 

förlossningen är han en central del av bilden och Alice är istället den som är frånvarande.  

 

Precis som Richard Dyer (1977) menar så tilldelar vi människor typer och stereotyper. Ser vi en 

gravid kvinna förmodar vi att hon är en blivande mamma. Men som surrogatmoder (trots att 

namnet tyder på det) så ska den bärande kvinnan i slutändan inte bli det vi definierar som 

mamma. Det vill säga att själva surrogatmödraskapet i sig egentligen är normbrytande, eftersom 

att det går emot vår föreställning om moderskap. Samtidigt tilldelas, främst Offred men även 

Phoebe, ‘moderliga’ egenskaper vilket i sig borde vara överflödiga karaktärsdrag med tanke på 
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situationen. I Vänner genomsyras porträtteringen av Phoebes havandeskap främst med en lätthet 

och nästintill nonchalans på ett sätt som kan upplevas som befriande, eftersom Phoebes karaktär 

inte begränsas till den stereotypiska modersrollen. Hon fortsätter i allra högsta grad vara sig själv 

med endast ett nytt karaktärsdrag, nämligen att hon är gravid. Till skillnad från i The 

Handmaid’s tale har all emotionell osäkerhet och oro skalats bort från Phoebes karaktär, hon får 

surrogatmödraskapet att se enkelt ut. Samtidigt går det inte att förbise problematiken i just en 

sådan porträttering av en surrogatmoder, där alla eventuella svårigheter mer eller mindre har 

eliminerats. Vi skulle vilja påstå att Phoebes karaktär i Vänner skapar en stereotyp bild av 

surrogatmodern som bekymmersfri och godtrogen, en bild som man gärna vill ta åt sig. Medan 

Offred istället (i en amplifierad version) motsvarar den problematiska verklighetsbild som finns 

om surrogatmödraskap och som reflekteras i samhällsdebatter och dokumentärer om ämnet. 

 

 

Hur surrogatmödraskap porträtteras i populärkultur är fortsatt ett intressant ämne för vidare 

forskning. Weihe Edhe poängterar i sin studie att både den infertila kvinnan och surrogatmodern 

ofta spelas av vita kvinnor, vilket inte överensstämmer med verkligheten (Weige Edge, 2015: 

166). Det vore därför intressant att undersöka hur det kommer sig att skildringen av fenomenet i 

låg grad representerar kvinnor av andra etniciteter. Det skulle dessutom vara intressant att 

studera serier eller filmer där männen är mer närvarande för att se vilka roller de tilldelas i 

arrangemangen.  
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Bilaga 1.1 Kriterier

Karaktären som senare kommer att vara surrogatmoder är ännu inte befruktad /
inseminerad. Dock finns det kännedom om att någon vill att hon ska ingå i surrogatar-
rangemanget, eller en förhoppning eftersom att någon utomstående tillfrågat henne om 
att göra det.

Karaktären beslutar av ‘fri vilja’ att vara surrogatmoder och förmedlar detta till de 
blivande föräldrarna. Karaktären skolas i surrogatmödraskapet och valmöjligheten att 
avböja existerar inte. 

Karaktären blir med barn, antingen genom IVF eller samlag.

4 A) Karaktären är gravid och medveten om sin graviditet. 
4 B) Båda de blivande föräldrarna eller en utav dem har kännedom om graviditeten och 
befinner sig i samma scen som surrogatmodern. De för någon typ av dialog eller 
meningsutbyte (verbalt eller kroppsligt).

Karaktären förlöser barnet.

6 A) Surrogatmodern befinner sig i samma scen som barnet / barnen, antingen håller hon 
i barnet / barnen eller ser på barnet / barnen. 
6 B) De blivande föräldrarna möter barnet / barnen eller surrogatmodern efter förloss-
ningen. 
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Bilaga 1.2 Vänner

Karaktärer

Phoebe (surrogatmodern) ”P” 
Frank (Phoebes bror och pappa till barnen) ”F” 
Alice (Franks fru och mamma till barnen) ”A”
Rachel (Phoebes nära vän) ”R” 
Monica (Phoebes nära vän) ”M”

Barnmorska / gynekolog 1 ”BM/G 1” 
Barnmorska / gynekolog 2 ”BM/G 2” 
Barnmorska/ gynekolog 3 ”BM/G 3” 
Chandler (Phoebes nära vän) ”C”

TEMA SÄSONG/
 AVSNITT

START 
/STOP

HÄNDELSEFÖRLOPP

1 S4
EP11

19:12 
 - 

19:50

Före scenen: Phoebe har fått en valp av sin mamma som hon ska lämna 
tillbaka efter tre dagar. Detta för att hennes mamma vill visa henne hur 
svårt det är att lämna ifrån sig ett barn.
----------------------------------------------------------------------------------------
De sitter på caféet, Phoebe håller i den valp som hennes mamma har 
lämnat henne som symbol för det barn hon funderar på att bära. Hon 
väntar på sin mamma som ska ta tillbaka valpen. P: “Jag klarar det inte. 
Mamma hade rätt. Kan jag inte lämna bort honom - kan jag inte lämna 
bort ett barn. Frank och Alice kommer att bli knäckta. Vad ska jag ge 
dem? En njure?”. Frank och Alice kommer inrusandes till caféet. A:  “Vi 
var precis i krokarna”  F: “Vi ville bara säga att du inte behöver känna 
dig tvingad”. A: “Men har du nåt besked, så sitter vi där och tar en kopp 
kaffe” F: ”Vems är den här krabaten?” säger han och sträcker sig mot 
valpen.

2 S4
EP11

19:50 
-

 20:58

Före scenen: se “tveksamhet, vänner”.
----------------------------------------------------------------------------------------
Phoebe ger F & A valpen A: “Du är så söt att jag skulle kunna ta med 
dig hem” P: ”Gör det”  F: ”Menar du det?” P: ”Ja” F: ”Tack” gosar 
med valpen. M: “Vad håller du på med?” P: “Det här gör mig inget” 
“Se så glada de är” “Och det är min förtjänst, så…” “Det blir svårare 
att lämna bort ett barn- men det kommer att kännas bättre” P: “Jag vill 
göra det här”. Ställer sig upp och vänder sig mot F & A.  P: “Jag vill 
bära ert barn” A blir rörd och glad, F ser förvånad ut. A kramar P. A: 
“Tusen tack. Du anar inte vad det här betyder för oss”. F: ”Jag tror att 
jag börjar gråta” P & F kramas. M: “Det blir säkert bra”. 

3 S4
E12

09:55 
- 

10:46

På fertilitetskliniken, Phoebe  har på sig sjukhusklädsel med en burk 
framför sig. P: “Hej på er små embryon.” “Jag heter Phoebe Buffay. Jag 
hoppas att få vara er livmoder de närmsta nio månaderna” “Vi gör det 
här för Frank och Alice. Ni känner dem - ni har ju varit i dem”. “De vill 
verkligen ha er, så när ni kommer in suger ni er fast.” “Jag lovar att jag 
ska ge er trygghet och värme tills de tar hem er.” “Skriker jag nästa gång 
ni ser mig är det ingen fara. Det är helt normalt.” Gynekolog (BM/G1) 
kommer in. BM/G1:  “Beredd?”. P: ”Ja”,  Phoebe tittar på embryosarna 
och ler. P:  “lycka till”. 



4 A  S4EP17  5:28
- 

6:32

Phoebe är hos gynekologen och gör ultaljud, man hör hjärtljud i bakgrun-
den hon ligger på en brits, Rachel är med i rummet och en gynekolog 
(BM/G2). R: ”Är det hjärtat?” BM/G2: ”Ja.”.  Både rachel och Phoe-
be blir väldigt glada. R: “Det är så häftigt.” BM/G2: ”Har vi talat om 
möjligheten till flera barn?”. P: ”Vi tar den här först, och om jag blir 
gravid igen ringer jag dig.” G: ”Nej jag hör tre hjärtljud” P: ”Tre? Ni 
trodde inte ens att det skulle bli en”. BM/G2: ”Läkare har ofta fel”. 
Phoebe blir chockad. R: ”Är du säker på att det är tre?” G: ”Absolut.” 
P: ”Herregud” kollar på monitorn “Herregud!” “Om några månader 
är det tre stora barn som vandrar omkring inuti mig”. “Sen blir det som 
timmerstocksåkning och de bara skjuter ut”. P är chockad.  R verkar nå-
got besvärad. BM/G2: ”Att föda tre barn skiljer sig inte från att föda ett” 
P: irriterad “Hur vet du det?” hon är stressad / uppstressad.  

5 S5
EP03

15:23 
- 

17:31

Före scenen: Alla tidigare karaktärer är på plats, på BB, utom BM/G 1 
och 2
----------------------------------------------------------------------------------------
Sjuhuspersonal och brodern (F) är på plats. Förlossningen framstår inte 
som speciellt smärtsamt. BM/G3: “Koncentrera dig på att krysta” “Jag 
ser huvudet” F: “Ja! Det har ett huvud!” BM/G3: “Så där ja. Fortsätt 
att krysta.”  F: “Tänk att nån är på väg ut ur dig.” 
Det första barnet föds 15:35
F: ”Det är… min son!” BM/G3: “Här är ditt första barn”. F 
springer ut i väntrummet och ropar “Ja! Vi fick en pojke! Frank junior 
junior!”. Alla kompisar blir glada (samtliga är på plats). R: ”Hur ser han 
ut?” F: “Han är så äcklig!” springer in i förlossningsrummet igen. BM/
G3: “Orkar du krysta igen?” P: “Jag har redan fött ett barn.” F:”Kom 
igen nu. Du grejar det.” Phoebe krystar. F springer ut till väntrummet 
igen och skriker “Ja!” “Lilla leslie är här! Vi fick en till!” “Herregud… 
Jag kan inte fatta att jag har två barn. Hur läskigt är det?”. F pringer 
tillbaka till förlossningsrummet panikslagen. I förlossningsrummet: 
Phoebe fortsätter krysta. F: “Kom igen nu, lilla Chandler. Det är dags 
att födas.” BM/G3: “Han kommer. Ja, han kommer…” F: “Var är hans 
grej?” F: “Chandler är en flicka!” Han springer ut i väntrummet. C: “En 
repris från lekskolan...”. F: “De måste ha sett fel på ultraljudet.” “Men 
chandler är en flicka” A dyker upp och säger: “Kommer jag för sent?” 
F: “Nej alla är välskapta.” A: “Har vi fått våra barn?” F: “Jag…” A: 
“Vi har våra barn”. A & F hånglar. 

TEMA SÄSONG/
 AVSNITT

START 
/STOP

HÄNDELSEFÖRLOPP

4 B S4E17 6:58 
- 

7:17 

Före scenen: se 4A. De befinner sig på samma café som där Phoebe 
accepterade att vara surrogatmamma. Alice, Frank, Phoebe är där.
----------------------------------------------------------------------------------------

P: Glad “Goda nyheter. Ni får tre barn”  A: ”Tre barn.” F & A blir 
chockade och lyckliga. F ropar ut: “Äntligen får jag ett band. ” Alla 
hoppar och kramas. A :“Vi får en stor familj precis som jag önskat.” P: 
”Så skönt att ni blev glada, jag trodde att ni skulle bryta ihop”.

6 B



6 A S5
EP03

19:22 
- 

21:22

 Före scen: Se förlossning. Phoebe har hintat till Rachel om att hon vill 
behålla ett av de tre barnen, och bett henne höra efter med föräldrarna.
----------------------------------------------------------------------------------------
R kommer in i rummet: “Frank och Alice hälsar att de är där ute och 
ringer.” P: “Pratade du med dem om…?” (refererar till när hon tidigare 
bad Rachel fråga om hon fick behålla ett av barnen). R: “Ja.”,“Nej, gum-
man.” P: “Åh, okej.“ “Det var en vild chansning.”,“Får jag vara ensam 
med barnen?”. Alla lämnar rummet. Phoebe håller barnen i famnen och 
kollar på dem. P: “Där är ni.”,“Det känns som att det var igår jag pra-
tade med er på labbet.” ,“Alla sa att förlossningen skulle vara jobbigast. 
Men det här är värre.”,”Jag har haft så kul med er.” ,“Om jag ändå fick 
ta hem er och se er varenda dag…” ,“Jag får nöja mig med att vara er 
älsklingsfaster”, “Jag vet att Alices syster har en pool, men ni har bott 
i mig.”,“Så det är lugnt. Vi kommer att trivas med varann.”,“Mina små 
polare…” Phoebe leker/ skojar med barnen och ögonen tåras. Något barn 
gnyr. P: “Om ni tänker gråta…” Phoebe gråter och vaggar barnen. 

TEMA SÄSONG/
 AVSNITT

START 
/STOP

HÄNDELSEFÖRLOPP

6 B  Före scen: Phoebe har precis fött det tredje barnet och Frank ska berätta 
det för de andra som sitter i väntrummet.
----------------------------------------------------------------------------------------
F springer ut i sjukhusväntrummet och ropar lyckligt och panikslaget 
”Chandler är en flicka!”. M, R och C stirrar på honom med gapande 
munnar, de är chockade. C får en flashback och säger “En repris från 
lekskolan...”. F som samlat sig lite säger “De måste ha sett fel på ul-
traljudet. Men chandler är en flicka!”. F höjer armarna i en segergest. 
Hissen öppnas och A springer ut mot de andra och säger stressat “Kom-
mer jag för sent?”. F möter henne och försöker lugna henne “Nej alla är 
välskapta.”. A ler: “Har vi fått våra barn?”, F: “Ja…”, A: “Vi har våra 
barn”. De ler lyckligt mot varandra och ser lite tagna ut av situationen. 
De kramar om varandra och börjar hångla. R, C och M ser chockade och 
besvärade ut. Fortfarande hånglandes och slingrandes tippar F och A ner 
på en soffa i väntrummet och fortsätter.

S5
EP3

16:50
- 

17:38



Bilaga 1.3 The handmaid’s tale

Karaktärer

Offred även June (surrogatmoder, tjänarinna) ”O” 
Offwarant även Janine (surrogatmoder, tjänarinna) ”OW” 
Serena Waterford (ägarinna till Offred) ”S”
Nick, Chaufför hos paret Waterford ”N”

Offwarants ägarinna (OWÄ)
Gynekolog1 ”G1”
Aunt Lydia ”L” 
Fred Waterford (äggare till O) ”F” 

TEMA SÄSONG/
 AVSNITT

START 
/STOP

HÄNDELSEFÖRLOPP

1 S1
EP1

24:23
-

25:00

Före scenen: Vi anar att Offred vet vad som väntar henne, en slags cere-
moni med syfte att befrukta henne under bibliska riter. Vi har tidigare fått 
tillbakablickar ifrån när hon lär sig hur dessa ceremonier ska gå till.
----------------------------------------------------------------------------------------
Offred går från sitt rum in i rummet där ceremonin inför 
befruktningen/samlaget ska ske. Hon sätter sig på golvet och får höra en 
mening från hennes inre dialog: “Jag vill veta vad jag har gjort för att 
förtjäna det här”.

2 S1
EP10

09:53
-

11:00

Före scenen: Offred är ovän med Serena. Hon har slagit till Offred som 
blöder från tinningen. Beslutet/tvånget kommer efter att Offred plus 
ägarinnan får veta att hon är gravid.
----------------------------------------------------------------------------------------
 O ligger mot badkaret med ett sår i ansiktet när S kommer in i bad-
rummet och säger “Välsignad vare hans nåd”. I handen har hon ett 
graviditetstest. O blundar och andas ut med huvudet lutandes mot bad-
karskanten. S går fram till O och placerar det positiva graviditetstestet på 
badkarskanten intill Offreds hand. S sätter sig på golvet och ser rörd ut 
när hon säger “Han har besvarat våra böner”. O tittar på henne helt orört 
och säger “Tror ni att jag bad för det här?”. En kort stunds tystnad innan 
O med ett litet leende fortsätter “Tror ni att jag bad för att få ett barn till 
er?”. S vekar oberörd av det O säger och svarar med ett försiktigt leende: 
“Gud vet vad du känner i ditt hjärta”. S tar graviditetstestet, ställer sig 
upp och på väg ut genom rummet säger hon “Vila nu”.

3 S1
EP1 

29:19 
- 

30:25

Före scenen: Ceremonin pågår och paret Waterford, Serena och Fred, har 
tillsammans med Offred förflyttat sig upp till sovrummet. Detta efter att 
ha avslutat den första delen av ceremonin, med bibelläsning, nere i var-
dagsrummet tillsammans med resten av hushållet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Tjänarinnan O ligger på sängens nederkant medan S sitter bakom henne i 
ritualpositionen. S har O huvud mellan sina ben nära sitt sköte och håller 
fast henne i handlederna. F står vid foten av sängen och har ståendes sam-
lag med tjänarinnan. Karaktärerna säger ingenting under samlaget och har 
seriösa och besvärade ansiktsuttryck medan ritualen pågår. F ejakulerar i 
O .Under hela scenen citeras i bakgrunden en text ur bibeln: (voiceover 
fr F) “Rakel sade: Jag har ju min slavflicka. Bilha. Gå till henne. Så får 
hon föda i mitt ställe. Och jag får barn genom henne. Så gav hon honom 
sin slavflicka Bilha. Och jakob låg med henne.” Kyrklig musik spelas i 
bakgrunden (körsång). Det blir tyst när F ejakulerat. Serena tittar upp.



TEMA SÄSONG/
 AVSNITT

START 
/STOP

HÄNDELSEFÖRLOPP

Före scenen: Offred har överlevt ett hopp från sitt fönster på övervåning-
en, ett försök till att avlsuta sitt liv/avsluta graviditeten. Hon vaknar upp 
på sjukhuset och märker att hon är vid liv och är fortfarande gravid. Hon 
lägger sin hand ömt på sin mage och drar sedan filten över sig för att 
prata med fostret.
----------------------------------------------------------------------------------------
O ligger i sjukhussängen med filten över sitt huvud och handen ömt på 
sin mage. I bakgrunden börjar stillsam pianomusik att spela. Hon börjar 
prata till fostret i en utdragen och sorgsam dialog: “Lyssna nu. Okej? Jag 
tänker inte… låta dig växa upp här. Jag gör det inte. Hör du mig? De… 
De äger dig inte. Och de äger inte din framtid.”. O gråter, pianomusiken 
ökar lite i volym.“Hör du det? Jag ska få ut dig härifrån.”. O tittar in i 
kameran, “Jag ska få ut oss härifrån.”. Scenen (och avsnittet) tar slut.

Före scenen: Offred är i slutet av sin graviditet och har fått tidiga sam-
mandragningar när hon var och handlade på affären. Hon blir skjutsad i 
“förlossningsambulansen” hem till sina ägare.
----------------------------------------------------------------------------------------
N hjälper O uppför trappen mot ytterdörren. S öppnar dörren och springer 
ut för att möta dem. Hon lägger direkt händerna på O mage och fokuserar 
blicken nedåt. Hon går ned på knä framför O medan hon fortfarande 
håller händerna runt magen. N står bakom S, kliar sig lite i pannan och 
ser besvärat mot O. S lägger pannan mot magen och för en dialog med 
den “Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig och förrän 
du utgick ur modersskötet, helgade jag dig. Jag satte till till en profet 
för folken.”. O ser sammanbiten och obekväm ut. S andas ut och verkar 
rörd. Hon flyttar en hand från magen och tar O runt handleden. S ställer 
sig upp medan hon tittar ner på deras händer. Sedan tittar hon upp mot O 
ansikte för första gången och säger “Vi klarade det, Offred.”, S ler stor 
mot O och fortsätter “Det här är Guds vilja och vi ska fröjdas och vara 
glada.”. O stirrar tillbaka på S och rynkar ögonbrynen och säger “Ingen 
känner vad som är i Gud.”. S leende försvinner och O vänder sig mot 
ytterdörren och börjar gå in. 

Före scenen:  Alla tjänarinnor och ägarinnor är samlade hemma hos 
Ofwarens ägare för att ingå i förlossningsritualen. Ägarinnorna är på ne-
dervåningen och ingår i en pseudoförlossning, de inväntar klartecken på 
att ansluta till den riktiga förlossningens slutskede. Tjänarinnorna tillsam-
mans med “the aunts” (lärarinnorna) befinner sig på övervåningen med 
Ofwaren som snart ska föda. 
----------------------------------------------------------------------------------------
OW sitter på sängen och är mitt i förlossningen. Hon är omringad av tjä-
narinnor och ”the aunts” som i kör säger ”Andas! Andas! Anda!”. L hejar 
på tjänarinnorna, ”Energi, flickor!” och fortsätter ”Låt Honom känna er 
kärlek och vi får vår belöning.”. Hon ser sig om på tjänarinnorna. De for-
stätter i kör ”Vänta. Vänta. Vänta” och sedan ”Andas ut. Andas ut. An-
das ut.”. O sitter på sängen bredvid OW och stryker henne över ryggen. 
L sätter sig på OW andra sida och säger med en intensiv energi ”Vi är så 
stolta över dig.”. OW ser besvärad ut och säger ”Nej, jag… Det är ingen 
fara, jag måste gå.”. L reser sig från sängen och säger ”Sträck på benen 
lite. Hjälp henne, flickor.”. OW får hjälp av O och en annan tjänarinna 

4 A) S2
EP5

46:45
-

47:51

4 B) S2
EP10

7:35
-

08:22

5 S1
EP2

20:31 
-

 22.50

6 B)



Före scenen: Offred har överlevt ett hopp från sitt fönster på övervåning-
en, ett försök till att avlsuta sitt liv/avsluta graviditeten. Hon vaknar upp 
på sjukhuset och märker att hon är vid liv och är fortfarande gravid. Hon 
lägger sin hand ömt på sin mage och drar sedan filten över sig för att 
prata med fostret.
----------------------------------------------------------------------------------------
O ligger i sjukhussängen med filten över sitt huvud och handen ömt på 
sin mage. I bakgrunden börjar stillsam pianomusik att spela. Hon börjar 
prata till fostret i en utdragen och sorgsam dialog: “Lyssna nu. Okej? Jag 
tänker inte… låta dig växa upp här. Jag gör det inte. Hör du mig? De… 
De äger dig inte. Och de äger inte din framtid.”. O gråter, pianomusiken 
ökar lite i volym.“Hör du det? Jag ska få ut dig härifrån.”. O tittar in i 
kameran, “Jag ska få ut oss härifrån.”. Scenen (och avsnittet) tar slut.

Före scenen: Offred är i slutet av sin graviditet och har fått tidiga sam-
mandragningar när hon var och handlade på affären. Hon blir skjutsad i 
“förlossningsambulansen” hem till sina ägare.
----------------------------------------------------------------------------------------
N hjälper O uppför trappen mot ytterdörren. S öppnar dörren och springer 
ut för att möta dem. Hon lägger direkt händerna på O mage och fokuserar 
blicken nedåt. Hon går ned på knä framför O medan hon fortfarande 
håller händerna runt magen. N står bakom S, kliar sig lite i pannan och 
ser besvärat mot O. S lägger pannan mot magen och för en dialog med 
den “Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig och förrän 
du utgick ur modersskötet, helgade jag dig. Jag satte till till en profet 
för folken.”. O ser sammanbiten och obekväm ut. S andas ut och verkar 
rörd. Hon flyttar en hand från magen och tar O runt handleden. S ställer 
sig upp medan hon tittar ner på deras händer. Sedan tittar hon upp mot O 
ansikte för första gången och säger “Vi klarade det, Offred.”, S ler stor 
mot O och fortsätter “Det här är Guds vilja och vi ska fröjdas och vara 
glada.”. O stirrar tillbaka på S och rynkar ögonbrynen och säger “Ingen 
känner vad som är i Gud.”. S leende försvinner och O vänder sig mot 
ytterdörren och börjar gå in. 

Före scenen:  Alla tjänarinnor och ägarinnor är samlade hemma hos 
Ofwarens ägare för att ingå i förlossningsritualen. Ägarinnorna är på ne-
dervåningen och ingår i en pseudoförlossning, de inväntar klartecken på 
att ansluta till den riktiga förlossningens slutskede. Tjänarinnorna tillsam-
mans med “the aunts” (lärarinnorna) befinner sig på övervåningen med 
Ofwaren som snart ska föda. 
----------------------------------------------------------------------------------------
OW sitter på sängen och är mitt i förlossningen. Hon är omringad av tjä-
narinnor och ”the aunts” som i kör säger ”Andas! Andas! Anda!”. L hejar 
på tjänarinnorna, ”Energi, flickor!” och fortsätter ”Låt Honom känna er 
kärlek och vi får vår belöning.”. Hon ser sig om på tjänarinnorna. De for-
stätter i kör ”Vänta. Vänta. Vänta” och sedan ”Andas ut. Andas ut. An-
das ut.”. O sitter på sängen bredvid OW och stryker henne över ryggen. 
L sätter sig på OW andra sida och säger med en intensiv energi ”Vi är så 
stolta över dig.”. OW ser besvärad ut och säger ”Nej, jag… Det är ingen 
fara, jag måste gå.”. L reser sig från sängen och säger ”Sträck på benen 
lite. Hjälp henne, flickor.”. OW får hjälp av O och en annan tjänarinna 

att komma av sängen för att gå lite i rummet. OW tar några steg med 
hjälp av de två tjänarinnorna innan hon faller på knä till golvet, tar sig för 
magen och stönar av smärta. L pekar på en stor och säger ”Sätt 
henne i stolen.”, hon pekar mot dörren till rummet och säger ”Hälsa att 
det är dags.”.Tjänarinnorna som hjälper OW till stolen viskar försiktigt 
”Kom nu, lugn och försiktigt.”.  Tjänarinnorna leder OW mot den speci-
ella förlossningsstolen medan OW försöker andas genom smärtorna. Tjä-
narinnorna viskar ”Det är dags” och aunt Lydia tar vid, ”Det är dags att 
krysta.”. Hon vänder sig mot tjänarinnorna och dirigerar med sina händer 
när de i kör säger ”Krysta” Krysta! Krysta!”, ”Andas! Andas! Andas!”, 
”Krysta” Krysta! Krysta!”, ”Andas! Andas! Andas!”. Den starka kören 
övergår i ett lugnare tempo när OW ägarinna kommer in i rummet till-
sammans med två andra ägarinnor, en av de är S. OW ägarinna sätter sig 
bakom ryggen på OW för att bli ett med henne i slutskedet av födseln. 
De krystar tillsammans medan de andra i rummet fortsätter heja på i kör. 
”Krysta” Krysta! Krysta!”, ”Andas! Andas! Andas!”, ”Krysta” Krysta! 
Krysta!”, ”Andas! Andas! Andas!”. Hejarropen tonas ut och övergår i 
stråkmusik. Barnet föds.

6 A) S1
EP2 

29:50
-

31:50

6 B) S1
EP2 

24:16
-

 25:00

Före scenen: Förlossningen har ägt rumt och Ofwaren har fått se barnet 
ges bort till sin ägarinna.
-------------------------------------------------------------------------------------
En marta  (husmor) står med barnet i famnen vid OW’s säng. OW ligger 
nerbäddad i sängen. Gardinerna är fördragna men det är ljust ute. Martan 
säger ”Den här lilla flickan behöver mat.”. OW tar sig sakta upp sittan-
des. Martan sträcker över barnet till Ofwaren som tar emot det. Barnet 
börjar skrikgråta. Martan säger ”Jag måste jobba. Klarar du dig själv?” 
och OW svarar ”Ja, jag tog hand om min son. Jag har gjort det här 
förut.”. Martan går ut ur rummet och OW lägger barnet tillrätta vid sitt 
bröst och säger ”Kom igen. Kom igen, den är ju där.”. Barnet börjar suga 
på bröstet. Barnet får tag på lite av hennes hår i sin hand. OW suckar och 
säger med ett litet skratt ”Caleb gjorde så när han åt. Han drog också i 
mitt hår.”. OW ler mot barnet ”Caleb är din bror.”, ”Jag är din mam-
ma.”. OW börjar sjunga ”Woke up this morning, smiled with the rising 
sun. Three little birds, sit by my doorstep. Singing sweet songs, of melodi-
es puré and true. Saying; this is my message to you-ou-ou.” Hon smeker 
barnet lite lätt över kinden med fingrarna och fortsätter ”cuz’ every little 
thing, is gonna be alright.”

Före scenen: Ofwaren har precis fött barnet och ägarinnan har flyttat sig 
från förlossningsstolen, där hon satt bakom Ofwaren, och bäddat ner sig 
sängen. De andra ägarinnorna står runt sängen.
-----------------------------------------------------------------------------------------
L räcker över barnet till den blivande mamman (ägarinnan) som tar bar-
net i sin famn. Kyrklig musik i bakgrunden. Tjänarinnorna och OW tittar 
sorgset och längtande mot barnet. Mamman ser ner på barnet och någon 
av hennes vänninor säger “Hon är helt perfekt, eller hur?”. Mamman 
nickar medan hon försöker hålla tillbaka tårarna. Någon frågor “Har ni 
bestämt något namn?”. En kort bild av OW visas där hon ser trött och 
ledsen ut. OWÄ ler och svarar “Angela”. De andra ägarinnorna suckar 
lycklig och S säger bekräftande “Angela”. S tittar bort mot O och tjäna-
rinnorna med tårar i ögonen. O tittar sammanbitet tillbaka på henne och 



OW är sammanbiten av sorg. O tar henne till sig och kramar om 
henne, hon försöker lugna OW. Tjänarinnorna står runt OW och 
kramar henne och försöker lugna henne.


