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Inledning 
Många är vi som har förundrats och fascinerats av den framtidsbild som serier och program på tv 

kan visa upp och förmedla in i våra liv. Framtiden har alltid kittlat människans fantasi och har 

gett oss såväl hopp som oro för kommande händelser. Ett samtida exempel är den SVT-

producerade dokumentären Planeten[1] som målar upp en relativt mörk framtid där 

klimatförändringar kommer att påverka människan på ett sätt som inte har motsvarighet i hela 

dess historia. I Planeten finns en episod där forskare diskuterar huruvida bosättning i rymden 

skulle vara svaret på jordens katastrofala miljösituation. Paralleller dras sedan mellan denna 

galaktiska utvandring och med science fiction serien Star Trek, där människan redan har gett sig 

ut i rymden och bosatt sig i fjärran solsystem. Den utopiska serien Star Trek har likt Planeten 

möjligheten att visa upp en framtid så som de involverade själva vill att den skall se ut. Star Trek 

var bland de första science fiction serierna som gjordes och är ensamt den mest populära genom 

tiderna, den satte tidigt exempel på hur science fiction skall se ut. I den rika flora av olika ämnen 

eller fenomen som kan studeras i Star Treks framtidsvisionen fokuserar denna uppsats på ett 

ämne, genusperspektiv. 

Bakgrund 
Under 1900-talet har västvärldens samhälle utvecklats i en snabb takt, inte minst teknologiskt. 

Mediers påverkan i samhället och på den enskilde medborgaren har ökat för varje decennium och 

människans tro på teknologi och vetenskap och att se framtiden som en befriare har varit och är 

stor. Möjligheten att kunna berätta om saker och ting utan att begränsas av vad som är verkligt 

har genom alla tider fascinerat mänskligheten. Historiska berättelser om övermänniskor eller 

gudar är exempel på detta. Dessa berättelser innehåller i regel inte några försök att knyta an till 

verklig teknik, eller ens till hur framtida teknik skulle kunna se ut. Lösningar i dessa historiska 

berättelser kommer istället ofta i form av deus ex machina, utan mänsklig inblandning. Men i och 

med de naturvetenskapliga framstegen under upplysningstiden och senare även under 

industrialiseringen sker en förändring och den genre som vi idag kallar science fiction börjar växa 

fram. Samhällsförändringar lämnar sällan litteratur och film opåverkad, vilket är ett fenomen som 

i allra högsta grad gäller även science fiction-genren. Mary Shelley´s Frankenstein som beskriver en 

rädsla för vad den nya industrialismen ska föra med sig, eller New Wave rörelsen som under 

1960-talet riktade fokus från den yttre rymden och teknik till den inre rymden och nya samhällen 

är två exempel på hur samhällsförändringar har återspeglats inom litteratur och film tillhörande 

science fiction-genren[2]. Science fiction visar på hur framtiden kan komma att se ut och bidrar 
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troligen till gemene mans uppfattning om den. Science fiction-genren kan därför sägas ingå i en 

sociokulturell kontext och medverkar på sitt sätt till att tolka meningen i en rad av vår tids 

viktigaste frågor. Att samhällsförändringar påverkar science fiction-film och litteratur, som i sin 

tur påverkar samhällets syn på framtiden är två mycket intressanta fenomen.  

 

Uppsatsen grundar sig i tv-serien Star Trek som började visas 1966. Star Trek är ett amerikanskt 

science fiction-alster skapat av amerikanen Gene Roddenberry. Detta alster inkluderar sex tv-

serier, tio spelfilmer samt hundratals romaner, datorspel och andra verk. Tv-serierna är den del 

som ligger till grund för analysen i denna uppsats. I Star Trek skildras Gene Roddenberrys 

optimistiska framtidsvision där mänskligheten har övervunnit sjukdomar, rasism, fattigdom, 

intolerans och krig på jorden. De centrala rollfigurerna tillhör en Stjärnflotta som ingår i en 

intergalaktisk federation vilka utforskar galaxen, finner nya världar och möter nya civilisationer 

[2].  

Syfte och problemformulering 
Eftersom science fiction-serier och filmer i viss mån skapar samhällets syn på framtiden, och 

därmed alla ingående ingredienser i den såsom teknologi, krig eller etnicitet, är det ur ett 

samhällsvetenskapligt synsätt ett intressant ämne att studera. Star Trek presenterar också en, om 

man vill, utopi om framtiden där mänskligheten har övervunnit rasbetingade konflikter och 

istället fokuserar på att utforska universum (Lawrence, 1997). Detta blir genast intressant om 

författarna har gjort mänskligheten till en aktad ras som inte likt andra raser krigar och ställer till 

med ofog. 

 

Om man jämför Star Trek – serien med världen som vi ser den idag kan man se hela universum 

med alla de olika raser som ingår som ett makrosamhälle. Rymdskeppet som serien bygger kring, 

Enterprise, kan liknas vid ett mikrosamhälle. Enterprise-skeppet innehåller många av de 

institutioner som finns i ett nutida samhälle som sjukvård, säkerhetsstyrkor (Polis) och 

nöjestillvaro. Detta gör att man ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv kan studera Enterprise likt 

samhällsvetare i allmänhet studerar samhällen. Ett exempel är att serien är skapad på amerikansk 

mark och då kanske det inte är helt otänkbart att det ligger en stor påverkan av västerländsk 

kultur och ideologi eller att det finns ekonomiska vinstfaktorer som påverkar hur serien i 

slutändan ser ut. 
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Om det faktum att serierna och filmerna påverkar ett samhälles syn på framtiden, som både 

Hawkins och Lawrence (1997) konstaterar, så har de implicit ett moraliskt ansvar att bära. Detta 

är också intressant ur ett historiskt perspektiv. Vi kan alla vara överens om att synen på olika 

samhällsfenomen såsom klass, genus eller ras har förändrats dramatiskt det senaste århundradet 

och då kanske serien skiljer sig i porträtterandet av människors sociala interaktioner och 

framtidsutsikter i förhållande till rådande tidsanda. 

 

Allt de ovan nämnda belyser ur hur många olika angreppsvinklar man kan välja att analysera Star 

Trek ur. För denna C-uppsats läggs fokuseringen vid ett fenomen; genusperspektivet, detta för att 

begränsa uppsatsens omfång men också för att kunna få ett djup i analysen hellre än att skrapa på 

ytan av många olika fenomen. 

 

Uppsatsens huvudfrågeställningar är följande: 

• Hur framställs synen på genus i de olika Star Trek serierna? 

• Utmanar Star Trek på något sätt de i samhället rådande genusdiskurserna? 

 

Det skall tilläggas att detta är en analys av avsnitt ur tv-serien Star Trek och att resultat av studien 

inte kan generaliseras på science fiction genren eller Star Trek serien i stort. 

 

Genusperspektivet är högst intressant eftersom science fiction är en utopi om framtiden. Genren 

är inte bunden till någon verklighet och kan till exempel skildra ett samhälle som inte har 

kvinnoförtryck eller ett samhälle där varelserna har två könsorgan och är hermafroditer, endast 

fantasin sätter gränser. Detta ger naturligtvis upphov till intressanta, möjliga skildringar av 

framtiden och det är intressant att undersöka om och i så fall hur Star Treks skapare har utnyttjat 

dessa möjligheter. 

 

Kvinnor har genom historien använt science fiction för att beskriva en framtid där könsrollerna 

skildras annorlunda än i det samtida samhället. Exempelvis genom att berätta om att de också 

fick rösta, alltså en fördold samhällskritik i en tid då kvinnor inte fick sin röst hörd. Ett exempel 

är Charlotte Perkins Gilmans roman Herland från 1915 där ett framtida samhälle som endast 

befolkas av kvinnor beskrivs och som då indirekt argumenterade för exempelvis kvinnors rätt till 

utbildning (Nilsson i Fagerström & Nilsson, 2005). Enligt Nilsson (Ibid.) skrivs det få science 

fiction-utopier av detta slag idag, en övervägande del är dystopiska istället, men Star Trek är 
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producerat dels i en förgången tid och det skall därför bli intressant att se om det finns tecken på 

ovanstående resonemang. 

Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom området berör främst den generella framställningen av synen på genus i 

tv- mediet. David Gauntlett, Media Gender and Identity (2002), och Barrie Gunter, Television and 

Gender Representation (1995), redogör båda för resultaten av forskning på området som sträcker sig 

från 1950- talet och fram till 2000-talet.  Nedan följer en förenklad överblick av dessa 

redogörelser som sträcker sig över den tidsaxel som är aktuell för Star Trek-studien. 

 

Enligt studier av amerikansk television under 60- och 70- talet var endast 20- 35 procent av alla 

karaktärer kvinnor. Under mitten av 80- talet var det fler kvinnor i framträdande roller än 

tidigare, fortfarande var dock de manliga karaktärerna dubbelt så många som de kvinnliga under 

denna period (Gauntlett, 2002). Genusrepresentationen skiljer sig även mellan tv-utbudets olika 

genrer. Inom fiction, den genre som science fiction och Star Trek kan sägas vara en del av, var 

det under 70- talet endast 15 procent av karaktärerna med ledande roller som var kvinnor. Ett 

årtionde senare, -1987, hade kvinnorepresentationen av ledande karaktärer i fiction-genren ökat 

till 29 procent (Gauntlett, 2002). Studier från 70- talet visar att giftermål, föräldraskap och 

hemmasysslor på tv framställs som viktigare för kvinnor än för män. Den vanligast 

förekommande karaktären för kvinnor under denna period var den som hemmafru. I 74 procent 

av alla kvinnliga interaktioner som visades på tv berördes romans- eller familjeproblem. 

Motsvarande siffra för män var 18 procent (Ibid). Flera olika studier av tv-mediet under 70- talet 

visade att de dominanta och beslutsfattande karaktärerna representerades av män. Det var 

dubbelt så vanligt förekommande att manliga karaktärer var de som fattade beslut och gav order. 

I de fall där kvinnliga karaktärer framställdes som framgångsrika i sin yrkesroll förkom ofta ett 

problem med dessa kvinnors relationer till män (Ibid). Män framställdes oftare som ”säkra på sin 

sak”, aggressiva, äventyrliga, aktiva och framgångsrika. Kvinnor däremot framställdes oftare som 

passiva, veka, ineffektiva, stödjande och offer. Under 80- talet får kvinnliga karaktärer en mer 

central roll i tv- mediet, denna utveckling ”kompenseras” dock genom att dessa kvinnliga 

karaktärer förses med typiskt manliga attribut. Under 90- talet blev könsrollerna inom 

televisionen mer jämställda och mindre stereotypa, majoriteten av huvudkaraktärerna 

representerades dock fortfarande av män. Den typiskt kvinnliga rollen i tv under det tidiga 90- 

talet karaktäriserades av ungdomlighet, singelliv, frigjordhet och frihet från pressen av familj och 

arbete. Under slutet av 90- talet och in på 2000- talet fortsatte trenden med ökad jämställdhet 
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mellan könen på tv. De stereotypa feminina respektive maskulina karaktärsdragen förändras och 

även fördelningen av centrala karaktärer mellan könen blir mer jämställd (Gauntlett, 2002). 

Stereotyper 

En stereotyp är en mental representation (inre bild) av en grupp och dess medlemmar, i form av 

negativa eller positiva bilder av gruppmedlemmarnas egenskaper (Gunter, 1995). Sett ur ett 

genusperspektiv så kan könsrollerna betraktas som stereotypa på så sätt att kvinnor och män 

tillskrivs olika roller efter vilka sociala normer och förväntningar som riktas mot dem som 

representanter för kategorin kvinnor respektive kategorin män. De tillskrivna könsrollerna 

bestämmer kvinnors och mäns handlingsmönster och formar deras könsidentitet. Könsrollerna är 

en del av systemet och omfattar såväl normativa drag: normer, värderingar, ideologier och 

föreställningar om könen som beteendemässiga aspekter: personlighet, attityder och beteenden. 

En individs kön är förknippat med en roll som dagens människor mer eller mindre medvetet 

lever med. Ett exempel är kvinnans roll som omhändertagande gentemot mannens roll som den 

som tjänar familjens uppehälle, eller att flickor tycker om rosa, pojkar ljusblått (Gunter, 1995).  

 

Könsrollerna kan alltså uppfattas som stereotypa mallar vilka respektive kön mer eller mindre 

"tvingas" in i. Både män och kvinnor har dock gemensamma egenskaper och behov som går att 

finna i könsrollerna. Stereotypa drag som att män skall vara "manliga" och kvinnor ska vara 

"kvinnliga" kan leda till att den enskilda individens uttryck av de gemensamma egenskaperna och 

behoven kan hämmas. De stereotypa könsrollerna kan också leda till könsdiskriminering genom 

att exempelvis enskilda kvinnor bemöts med fördomar om kvinnor som grupp. Gemensamt för 

alla kända samhällen och kulturer är att de har särskilda drag och roller som är stereotypa för de 

olika könen. I det västerländska samhället är aggressivitet, tävlingsinriktning, självständighet och 

självförtroende exempel på karaktärsdrag som under lång tid uppfattats som typiskt manliga. 

Karaktärsdrag som omsorgstagande, finkänslighet, mildhet och pratsamhet var länge den 

kvinnliga stereotypa motsvarigheten. Könsrollerna förändras och utvecklas i takt med samhället i 

övrigt och även om dagens syn på könsrollerna i det västerländska samhället har förändrats så 

lever, till viss del, de historiska dragen och rollerna kvar i samhället och påverkar på olika sätt 

(Gunter, 1995). Ett exempel på ovanstående är utvecklingen av den kvinnliga könsrollen vars 

tidigare traditionella och stereotypa karaktärsdrag endast var den som omsorgsfull moder med all 

fokus på familjen. Under 60-, 70- och 80- talet förändrades detta och den stereotypa kvinnan 

började nu sträva efter en jämställd och framgångsrik yrkeskarriär, dock så fanns fortfarande 

kravet om den omsorgsfulla modern kvar och en kombination av dessa drag växte fram som den 

”nya” kvinnorollen (Gunter, 1995).    
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Genus i Star Trek 
Som inspiration till vår uppsats är det två tidigare studier som mer direkt berör det 

forskningsområde vi valt. Dels så är det Robin Roberts bok Sexual generations (1999) och dels 

Constance Penleys bok NASA/TREK – Popular science and sex in America 1997. Fokus i båda 

böckerna ligger främst vid hur kvinnan har framställts i Star Trek, män berörs som en motpart till 

kvinnan och nämns mer sällan. 

 

Roberts bok utgår från serie två i Star Trek – de sju säsongerna av Star Trek: The next generation. 

Robert hävdar att många studier om kvinnans roll i Star Trek har gjorts på första serien, som 

kom på 60-talet, men få har gjorts på efterföljande. Boken berör dels hur mycket det feminina 

representeras i serien, en analys av kvinnliga figurer, och dels på ämnen som ”… berör feminism” 

(Roberts, 1999). Sådana ämnen, menar Roberts, är rasism, homofobi, abort eller behandling av 

våldtäktsoffer. Överlag så framställer Roberts forskning hur Star Trek – serien framställer samtida 

samhälliga problem och hur seriens syn på dem är. Robert gör analyserna genom att välja olika 

avsnitt som, enligt henne, tar upp ovanstående ämnen. 

 

Fördelen med Roberts bok är att den så ingående beskriver de fenomen som, enligt henne, är 

feminina. Men hennes forskning stöter på problem då det är just det som är i fokus, en forskning 

av en kvinna om kvinnor. Roberts nämner dock att hennes bok enbart berör dessa ämnen och är 

inte tänkt till något annat. 

 

Constance Penleys bok har ett annorlunda angreppssätt till Star Trek och betydelsen av genus. 

Penley utgår från NASAs rymdprogram och jämför sedan hela tiden med Star Trek. Hon hävdar 

att Star Trek och NASA har levt i symbios i många år och inspireras av varandra. Boken 

fokuserar inte enbart på kvinnor och män i rymdprogram utan tar även upp sexuella subkulturer 

som finns i Star Treks anda. Boken behandlar bland annat en subkultur som finns hos kvinnor 

där de beskriver förhållandet mellan männen Kapten Kirk och Löjtnant Spock, från första serien, 

som homosexuella och författar erotiska historier därefter. Kvinnorna använder alltså Star Trek 

och Science Fiction för att skapa en utopi där sexualiteten inte är lika utpräglat manlig och 

kvinnlig. Det finns dock mycket att hämta från hennes resonemang som hela tiden pendlar 

mellan verkliga livets NASA och fictionens Star Trek, resonemanget hjälper även oss att sätta in 

kvinnors roll i rymdprogram och liknande. 
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Nackdelar med Penleys bok är att den emellanåt blir som ett fanzine, skrivet av ett fan till Star 

Trek som finner många saker som lustiga med Star Trek. Det blir inte en djupgående kritisk 

analys men kan ändå hjälpa oss med den rika mängd fakta som finns att tillgå i boken. 

Kulturimperialism 

Även om denna uppsats fokuserar på genusperspektivet i Star Trek behövs även en redogörelse 

för andra påverkande faktorer. En viktig faktor är huruvida rådande kultursyn i USA, där Star 

Trek är producerat, har påverkat seriernas innehåll. 

 

Thompson (2001) beskriver hur Herbert Schiller, i hans bok Mass Communications and American 

Empire, menar att det rådande kulturklimatet i USA påverkar hur bland annat tv-serier formas och 

hur sedermera kulturer kan förstöras i andra delar i världen – kulturimperialismen. Schiller menar 

att den amerikanska modellen för kommersiellt producerade elektroniska medier genomsyrar de 

facto innehållet, alltså fortplantas den amerikanska konsumismen i serierna. USA starka krafter, 

militärt och politiskt, påverkade hur serier framställdes. Vidare argumenterar Schiller för att den 

amerikanska modellen för hur man gör kommersiell gångbar tv har fortplantats i hela världen då 

Amerika är den ensamt största producenten av tv. 

 

Schillers bok kom ut 1969 i en tid då USA var mycket mer inflytelserik på resten av världen än 

vad de är idag (Thompson, 2001). Den första Star Trek serien producerades mellan 1967 och 

1969 och kan alltså mycket väl ha påverkats av dessa faktorer. Bakomliggande produktionsbolag 

var på sextiotalet amerikanska men på slutet av åttiotalet köptes de upp av asiatiska bolag. Detta 

är ekonomiska krafter som inte går att bortse från. Ett exempel är att grundaren av Star Trek 

Gene Roddenberry på sextiotalet ville ha en kvinna som kapten på Star Trek skeppet. Men då 

produktionsbolaget menade att det var för tidigt för något så radikalt som en kvinnlig kapten så 

fick Roddenberry inte sin vilja fram (Roberts, 2000). 

 

Mönstret är fortfarande idag att USA står för en övervägande del av produktionerna men att det 

ekonomiska fundamenten för dem har bytt skepnad och kommer nu från Japan eller Kina. 

Ett problem med Schillers framställning av kulturimperialismen är att han i för liten grad tar 

hänsyn till andra länders kulturella betingelser. En person som tittar på en amerikanskproducerad 

serie i Israel behöver inte dra samma slutsatser eller uppfatta serien på samma sätt som en person 

från USA. Alltså är tv-tittandet ett långt mer komplicerat fenomen än vad Schiller från början 
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insåg. Men kvarstår gör ändå hans tankar som rör den ekonomiska maktens påverkan på 

produktioner. 

Teoretisk referensram 
Vi kommer i detta avsnitt presentera vetenskapsteoretiska utgångspunkter för uppsatsen.  

Misstankens hermeneutik 

Hermeneutik är centralt för en stor del av den kvalitativa samhällsvetenskapliga och humanistiska 

forskningen (Danermark et al, 2003) och så även i denna uppsats. I uppsatsen används misstankens 

hermeneutik som är inriktad på att studera tolkningen av innebörder och företeelser i en text. 

Texten här är Star Trek- serien som bär på vissa betydelser som är intressanta att studera. Genom 

misstankens hermeneutik studeras texten utifrån antagandet att den är formad efter den talandes 

olika livshistorier, när dessa sedan sätts i ett sammanhang kan en mening utskiljas (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Det som är intressant är det bakomliggande till varför den talande utformar sin 

text som denne gör, vilka bakomliggande faktorer kan ha varit med och påverkat. 

 

Ett fenomens mening skall förklaras genom förståelse och tolkning från forskarens sida, i denna 

tolkning kan det ligga en förförståelse i studiens ämne som forskare har med sig i sitt 

kunskapsbagage. I vårt fall är det ofrånkomligt att egna föreställningar om genus kan påverka 

resultat och detta måste man ta i beaktning när analysen utförs. Denna förförståelse är dock 

viktig för att vi överhuvudtaget skall kunna förklara eller förstå olika fenomen i analysen. Man 

skall kunna förstå människors handlingar och mänskliga händelser för att nå en djupare 

förståelse, i analysen av Star Trek så tolkar vi andras tolkningar av den sociala verkligheten som 

de har skapat (Danermark et al, 2003). Det skall dock påpekas att all tolkning som grundar sig i 

förförståelse aldrig kan vara objektiv utan besitter en relativitet och är aldrig absolut (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). 

 

För att förstå ett fenomen måste det även sättas i relation till del och helhet. En individs handling 

kan inte förklaras om det inte sätts i relation till helheten runtomkring, ur detta framkommer den 

hermeneutiska cirkeln där ett växelspel mellan del och helhet skall genomsyra forskningen. Men 

där den objektiverande hermeneutiken lämnar, då den endast berör förhållandet del och helhet i 

cirkeln, koncentrerar uppsatsen också på ett annat förhållande – förförståelse.  Som Alvesson & 

Sköldberg (1994) resonerar koncentrerar sig misstankens hermeneutik på att det är det basala 

förståendet av individerna som är grunden i all forskning, hellre än att betrakta forskningen ur ett 
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subjekt – objekt synsätt. Alltså vilka processer och tankar som ligger dolt bakom individers 

beteenden. Det kan tänkas svårt att applicera dessa tankar på en analys av Star Trek men det som 

skall studeras är, bland annat, ett förhållande mellan samhälle och Star Trek. Detta ger en rad 

frågor som bör gå längre bortom subjekt – objekt tankar och se till omständigheter om varför 

något har porträtterats på ett visst sätt. En dialog måste hela tiden hållas angående förhållandet 

mellan förförståelse om Star Trek – kunskap om rådande tidsepok – egna tankar och kunskaper 

om genus. Väl medvetna om att varje historisk framställning i sin tur innehåller egen förförståelse 

och tolkningar och även sitt egna förslutna, nutid och framtid (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

Kritiken mot hermeneutik liknar många gånger den som förts mot positivismen genom åren. Ett 

av problemen är att man inskränker sig till det observerbara och detta medför att vetenskapen 

begränsas till empiriska fenomen och tillåts inte fantasi (Danermark et al, 2003). Det finns 

åtskilliga exempel på stora tänkare som inte hade existerat om forskningen hade bedrivits på detta 

sätt, t.ex. Marx eller Weber. Ytterligare ett problem har att göra med förförsåelse. Det finns 

många traditioner som erkänner att komma ”ren” in i en forskningssituation är det ideala, 

begrepp och handlingar skall förstås ur de studerade individernas sätt att uppfatta verkligheten 

och att teorier om dessa skall komma i ett senare skede. Exempel på sådana traditioner är den 

teorigenererande grounded theory eller dess raka motsats, den teoriverifierande middle range 

theory (Danermark et al, 2003). 

 

Alvesson & Sköldberg (1994) diskuterar även huruvida de olika hermeneutiska cirklarna kanske 

rent av är ett virrvarr där man alltid kommer tillbaka till där du satte av i din cirkel och därmed 

försvinner ett kritiskt tänkande och möjlighet till teori- eller ämnesskiftning. Hur skall då vi få ut 

teorier ur den hermeneutiska ansats vi har valt att ha som grund för forskningen? Vi erkänner att 

vårt kunskapsbagage och att våra förförståelse finns där och är till nytta i analysen av Star Trek.  

Kritisk teori 

Med tanke på att denna uppsats underbyggs av ett historiskt perspektiv och dialogen troligen 

kommer att falla tillbaks på historieperspektivet är den kritiska teorin (hermeneutiken) en väl vald 

metodteoretisk utgångspunkt. I kritisk teori (KT) skall sociala fenomen förstås ur ett historiskt 

sammanhang, de måste relatera till att samhället är en historisk produkt och totalitet. KT är enligt 

Alvesson & Sköldberg (1994) så pass teoretisk uppbyggd att de benämner den som en metateori, 

men med hjälp av deras bok, och även Alvesson & Deetz (2000), skall denna uppsats försöka få 

ett kritiskt empiriskt och metodologiskt inriktning mot KT. 
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KT bygger på den grundläggande hermeneutiken och har samma ”tolkande” forskningsansats, 

det är inte för inte som den ibland kallas kritisk hermeneutik, men det finns skillnader mot de 

grundläggande strömningarna inom hermeneutik. KT inriktar sig på att hitta spår av ett fenomen 

på en lokal nivå för att sedan se hur dessa fenomen reproduceras i större sammanhang (Alvesson 

& Deetz, 2000). Exempelvis att analysera samhällets syn på genus kontra Star Treks förmedling 

av synen på genus. Detta behandlas främst i den ideologi – politiska dimensionen och är väl 

lämpad för analys och reflektion i empiriskt och textproducerat arbete (Alvesson & Sköldberg, 

1994). 

 

En av KT stora tänkare, Habermas, hävdar att expertkunskap och social ingenjörskonst har 

förstärks i samhället medan politiska och etiska diskussioner har försvagats. I och med detta 

fungerar vetenskap som en ideologi. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994:184) så menar Jurgen 

Habermas att ”… det samhälle som har kommit längst är det som har övervunnit auktoritära 

sociala relationer, religiösa dogmer eller annat som hindrar argument och sakskäl” (Alvesson & 

Sköldberg, 1994:184). Resonemanget fortsätter med Habermas (1988) tankar kring ett 

kommunikativt handlande och förståelseprocessen. Det måste uppstå ett samförstånd mellan 

talare och lyssnare, en ömsesidig förståelse. På detta sätt kan till exempel auktoritära sociala 

relationer övervinnas. Dessa tankar är snarlika de som tankar som var fundamentet till Star Trek:  

 

“ Star Trek enjoined us to look beyond the often artificial 

and petty barriers dividing humanity, and consider our 

future as a whole //…// to be aware of our planetary citizenship, 

to see the future” (Hyde i Krauss, 1997:11). 

 

Det blir naturligtvis intressant att undersöka huruvida Star Trek har lyckats med Habermas och 

Hydes ovanstående resonemang. Habermas menar att i och med den teknologiska och politiska 

utveckling som skett i många samhällen, vilken innebär att människor inte behöver kämpa för sin 

överlevnad, har medborgaren fått ett ”modernt medvetande” där människor borde kunna 

ifrågasätta traditioner och institutioner i större utsträckning (Alvesson & Sköldberg, 1994). I Star 

Trek finns möjligheten att dessa barriärer ha brutits men det finns fler, lika viktiga, frågor att 

beröra. Även om institutioner i sig kan ifrågasättas så är det exempelvis frågan om hur genus 

behandlas i dessa institutioner som denna uppsats skall fokusera på. 

 



 13

Till syende och sist är det viktigt i Kritisk teori att man inte förhåller sig för snävt till en text utan 

väger in olika historiska sociala kontexter i studien och har hela tiden i åtanke att materialet i 

studien är socialt konstruerat som i sin tur producerats av rådande ideologier (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). 

Genusperspektiv 

Huvudfokus i denna uppsats är att studera Star Trek ur ett genusperspektiv. Vi använder 

begreppet genus för att understryka att det är ett socialt kön vi har att göra med och inte ett 

biologiskt. Don Kulick i Jarlbro (2006) definierar genus som en kulturell tolkning av det 

biologiska könet, som kan ha olika betydelser i olika kulturer. Uppdelningen kön respektive genus 

är inte helt oproblematisk då genusbegreppet i sig även innefattar en maktrelation mellan män 

och kvinnor. 

 

Som nämnts innan riktar sig kritisk teori på att ur historiskt perspektiv undersöka sociala 

konstruktioner som kommit till under kamp och dominans. De sociala konstruktionerna beskrivs 

ofta som politiska miljöer och är därmed fokuserat på makthavare inom sådana (Alvesson & 

Deetz, 2000). Just makt och dominans är nyckelfrågor och på 1900-talet har genusperspektivet 

spelat en stor roll i denna diskussion. Vilka sociala effekter får ett uppvisande av ett patriarkat i 

Star Trek eller påverkar dåvarande tidsanda ett möjligt patriarkat i serien, är frågor som kritiska 

genusstudier kan beröra. Enligt Bourdieu i Den manliga dominansen (1999) måste man hela tiden 

fråga sig vilka historiska mekanismer som står till svars för könsstrukturer och 

indelningsprinciper. 

 

Det är svårt, om inte omöjligt, att tala om genusforskning inom kritisk teori utan att nämna 

feminism. Feminismen anknyter likt kritiskt teori vid politisk – ideologiska dimensioner och lyfter 

också fram missgynnade sociala grupper (Alvesson & Sköldberg, 1994). Eller med andra ord; 

man lägger ett könsperspektiv, ofta kvinnligt, på sociala fenomen. Feminismen är en väldigt bred 

forskningsfront och hämtar inspiration från både kritisk teori och positivism, detta gör det svårt 

att anamma hela det feministiska tänkandet på Star Trek studien, men en reducering av 

begreppen görs och de viktigaste bitarna och tankarna för denna undersökning plockas ut. Det 

finns enlig Alvesson & Sköldberg (1994) tre centrala element som ligger bakom feminism: 
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1. Kön utgör ett centralt ämne för att förstå praktiskt taget alla sociala relationer, 

institutioner och processer 

2. Könsrelationer utgör ett problem då dessa är förknippade med dominansförhållanden, 

ojämlikhet, påfrestningar och motsättningar 

3. Könsrelationer förstås som socialt skapande och är inte naturgivna eller ofrånkomliga 

 

Dessa tre punkter ger en bra grund för analys av genus i Star Trek och inte minst som 

frågeställningar att ha i bakhuvudet under arbetets gång. Ett dilemma med feminism har varit att 

studier har kommit att fokusera på frågor som utgår från, eller berör kvinnor och lämnar frågorna 

om patriarkatet därhän. Detta problem är förstås något att ha i beaktning men med tanke på att 

båda författarna till denna uppsats är av manligt kön kan detta problem minskas, väl medvetna 

om grundproblemet1 (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

Det finns olika sätt att se på genusforskningen ur ett feministiskt perspektiv. Det kan vara svårt 

att applicera ett feministiskt forskningssätt på en analys av Star Trek, många av dessa 

tillvägagångssätt fokuserar på praktiskt empirisk forskning och lämpar sig inte lika väl till en 

textstudie. Men man kan likväl använda samma frågor som vanligtvis hade används på t.ex.  

organisationsforskning i denna studie (Delvis hämtat från Alvesson & Sköldberg, 1994); Finns 

det könsspecifika upplevelser och erfarenheter?, finns det tecken på att rådande syn på genus 

förankras eller förnyas?, Gynnar olika maktrelationer, ideologier det ena könet? etc. 

 

Inspiration hämtas således från feministisk forskning men vi låter inte bura in oss i dessa tankar. 

Feminismen är viktig i denna studie med den är allt för spretig som forskningsgren för att alla 

aspekter skall kunna tas in, vi ser det hellre som en kompletterande ansats till senare forskning. Vi 

vill även ta ett avsteg från den ensidiga bilden som ibland förmedlas i feministisk forskning att 

endast kvinnor skall studeras av kvinnor ur genusperspektivet, där närhet, inlevelse och 

identifikation eftersträvas. De två senare ter sig smått omöjliga i och med författarnas 

könstillhörighet.  

Diskurs 

När man pratar om möjligheten att ett fenomen har förändrats eller varit statiskt över tid nämns 

ofta Michel Foucaults diskursbegrepp. Diskursbegreppet refererar till människors 

språkanvändning, både i text och i tal, som reproduceras i t.ex. institutioner och situationer i 

                                                 
1 Detta problem har även Bourdieu uppmärksammat. Se rubrik under genusdiskursen 
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samhället. Detta gäller också över tid, diskurser som har reproducerats över åren gällande genus 

är exempel på den ideologikritik som diskursbegreppet handlar om (Ekström & Larsson, 2000). 

Foucault (1993) hävdar att diskurser är sagda, förblir sagda och återstår att säga. Ur en genussyn 

kan detta exemplifieras genom att kvinnor har förtryckts inte för att de vill utan för att rådande 

diskurs har medgett detta och inte förrän en diskurs har förändrats kan beteenden inom den 

bytas ut. Goodley et al (2004) skriver att Michel Foucault menar att människor handlar inom 

vissa parametrar, vi vet hur vi skall agera och är fria att agera inom vissa gränser som olika 

diskurser inom samhället har lärt oss. Likväl som samhället har lärt oss vad som betraktas som 

normalt och onormalt beteende. På detta sätt lever och frodas sociala och kulturella företeelser på 

de ”maskerade” sanningar som diskurserna är; en brottsling kureras i en fängelsemiljö, att 

fortplanta normaliserade synsätt på sexualitet i skolan och så vidare – att fortplanta det normala 

eller sanna. Det är då som diskurserna som befruktas och består, och genom att återupprepa det 

sanna bibehålls kontrollen av och lever diskursen vidare, allt enligt ”diskurspolisens” regler 

(Foucault, 1993). 

 

Om man skall analysera en diskurs, i detta fall genussynen i Star Trek, är det enligt Ekström & 

Larsson (2000:195) viktigt att man tar ”… hänsyn till de kognitiva, kulturella, sociala, ideologiska, 

politiska och ekonomiska betingelser under vilken texten har kommit till”. Analysen av Star Trek 

måste alltså, som nämnts innan, relateras till den rådande tidsanda som fanns när de olika serierna 

producerades.  

 

I diskursens analys av språket ryms begrepp som maktutövande och dominans mellan människor 

som kan appliceras på Star Trek (Ekström & Larsson, 2000). Det är intressant att studera i serien 

vad som sker när två diskurser möts, speciellt ur ett genusperspektiv. Vad händer när ett, av 

högre rang, befäl ger order till ett lägre? Förmedlas och reproduceras maktbegrepp? Vad händer 

när en kvinna gör samma sak, eller sker detta överhuvudtaget? Samtidigt som vi måste, i 

ideologikritikens anda, hela tiden fråga oss om de implicita och omedvetna delarna – 

underliggande meningar och värderingar i texten (Ekström & Larsson, 2000). Detta är även något 

som Pierre Bourdieu tar upp i sin bok Den manliga dominansen (1999) där han kallar det ett 

symboliskt våld. I detta symboliska våld fortbildas mannens dominans över kvinnan genom till 

exempel kommunikation, det fungerar som en maktstrategi.  

 

Man kan också diskutera om genusperspektivet är en diskurs. Visst är det en diskurs, på så sätt att 

perspektivet på genus fortbildar och reproducerar olika syner, men vi vill hellre bryta ner 
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genusdiskursen i subdiskurser. Man kan anta att det finns en diskurs om hur kvinnan gestaltas 

som kvinna i en roll på Star Trek men hon ingår även i en diskurs som innefattar män eller makt. 

Kvinnan i Star Trek rör sig troligen bland olika diskurser vilket också medför en lättare 

analysmetod där man kan sätta etiketter på olika beteenden eller förhållanden. Den övergripande 

genusdiskursen finns naturligtvis kvar, utan den kan man inte ens sätta fundamentet till analysen, 

men vi väljer alltså att bryta ner den i olika subdiskurser. 

En vidare diskursdefinition 

Begreppet diskurs är brett och ibland används det på olika sätt inom olika discipliner.  

Enligt Jörgensen & Phillips (2000) delar Norman Fairclough upp diskursen i två olika delar. Han 

ser dock diskurs som en blandning av de båda: 

 

• Diskurs som en social handling och interaktion, människors interaktion med varandra i 

verkliga sociala situationer 

• Diskurs som en social konstruktion av verkligheten, en form av kunskap  

 

En diskurs formas av den som definierar den och de som deltar i den. Det är inget som man  

”finner”, utan något som man i analysarbetet skapar. Detta är viktigt att påpeka då diskurser inte 

ska ses som fasta eller låsta. De befinner sig i ett ständigt omformulerande. Vi ringar in diskurser 

genom empiri och avgränsar dem i förhållande till övriga. Vi betraktar Star Trek och Sci-Fi 

genren som diskurser. Men genom att använda oss av Faircloughs definition av diskurs, där 

begreppet ses som ett språkbruk utifrån ett särskilt perspektiv, kan vi vidga vår syn på Star Trek 

(Jörgensen & Phillips, 2000). Att se Star Trek som en diskurs som verkar inom Faircloughs tre 

nivåer gör att vi kan betrakta Star Trek som analysföremål.  Att använda oss av kritisk 

diskursanalys som teoriverktyg gör att vi antar ett kritiskt förhållningssätt till analysföremålet. Att 

denna typ av diskursanalys kallas för kritisk kommer av att det handlar om att upptäcka det som 

ofta tas för givet i interaktionen. Fairclough menar att det i meningsskapandet genom språket 

ligger maktrelationer inbyggda och det är dessa som man genom textanalysen kan komma åt. I 

vår analys av Star Trek kan vi se vilka maktrelationer som råder inom diskursen. 

 

Faircloughs tankar och teorier om hur den kritiska diskursanalysen rent praktiskt går till och hur 

det kommer appliceras i denna studie finns under kvalitativ metod 2. 

                                                 
2 s. 18 
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Genusdiskursen 

I Pierre Bourdieus (1999) tankar kring genusdiskursen nämner han även problematiken med att 

ingå i genusdiskursen som forskare. Bourdieu hävdar att eftersom alla människor har bakats in i 

den manliga normens strukturer rent historiskt är det svårt, om inte omöjligt, att ställa sig utanför 

den rådande genusdiskursen och våra tankar i analysen färgas omedvetet av diskursen (1999). Det 

kan alltså mycket väl vara så att den manliga dominansen i Star Trek inte behövs legitimeras utan 

den finns där underliggande i texten hela tiden. Kvinnors egna kategorier skapas efter manliga 

normer och så länge aktörerna (skaparna till Star Trek) inte är medvetna om detta kan diskursen, 

eller habitus hos skaparna, inte förändras.  

 

Som nämnts innan kan science fiction visa upp det som inte existerar i rådande tidsålder och visa 

utopier på både gott och ont. Bourdieu (1999) hävdar att man måste frångå normen för att kunna 

bryta den manliga dominansen och ändra habitus hos den enskilde individen. Vad som är 

kvinnligt och manligt kan bara suddas ut när kvinnor integreras i nya sammanhang och positioner 

i samhället. Vidare diskuterar Bourdieu (1999) att kvinnan måste gestalta sig som en man för att 

nå högre positioner i samhället, allt som kännetecknas som kvinnligt, sexuellt och till utseende, 

måste förmanligas. Star Trek besitter på så sätt en möjlighet att kunna visa upp kvinnor på nya 

positioner och frångå normen, frågan är om serien tar tillfället i akt? 

 

Bourdieus tankar och reflektioner kommer i detta arbete användas som en kompletterande ansats 

vid den senare analysen hellre än en teoretisk utgångspunkt. Det finns olika skäl till detta. 

Månson (1998) menar att Bourdieu har en tendens att flyta ovanpå sociologiska inriktningar och 

vetenskapsteoretiska traditioner och, beroende på vilket verk eller till och med vilket kapitel i ett 

verk man läser, skiftar konsekvent mellan dem. Detta medför att det är svårt att avgöra vilken 

utgångspunkt han har beroende på vilket verk man läser.  

Vi hävdar dock att Bourdieus vetenskapsteoretiska grund är mindre intressant för oss då det är 

hans tankar och resonemang kring till exempel mannens dominans över kvinnan i Den manliga 

dominansen (1999) som är av intresse. 

Metod  
Inom den moderna medieforskningen kan begreppet medietext innefatta bilder, ljud och 

traditionell text. Allt som presenteras av medierna är att betrakta som medietext och sålunda kan 

även Tv-serien Star Trek betraktas som en medietext med betydelsebärande kommunikation som 

kan analyseras (Dahlgren i Jarlbro, 2000). För att genomföra en analys av Star Trek, som 
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resulterar i att vi kan svara på den frågeställningen som presenterats i tidigare avsnitt, måste vi slå 

fast vilken analysmetod som lämpar sig bäst.  

Kvalitativ metod 

Vi vill komma åt ett sammanhang som kräver förståelse och som inte är direkt uppenbart, vi vill 

tränga in på djupet. För detta ändamål är kvalitativa metoder att föredra. En fördel med 

kvalitativa metoder är dess flexibilitet. Att kunna anpassa metoden efter studiens utveckling, att 

materialinsamling kan genomföras så länge det finns behov samt att de går att kombinera med 

kvantitativa metoder är exempel på detta. Med kvalitativa metoder kan vi undersöka företeelser 

som är omöjliga att kvantifiera. Eftersom vi i första hand inte är intresserade av numerisk data 

eller att generalisera, utan snarare vill se till det specifika, genomförs en kvalitativ tolkning av Star 

Trek i form av en kritisk diskursanalys. 

 

Den kritiska diskursanalysen är en textorienterad kvalitativ metod som är väl lämpad för analys av 

medietexter såsom Star Trek. Då diskursanalys handlar om att se medietexten som en produkt av 

samhället/kulturen som den uppkommer i, bör forskaren alltid ställa sig misstänksam (kritisk) till 

texten som analyseras. Texten ses som en social handling, vilket innebär att vi hela tiden måste 

fråga oss om texten kan innehålla värderingar, maktförhållanden mellan könen eller andra dolda 

ställningstaganden (Jörgensen & Phillips, 2000).  

 

Ett av de viktigaste namnen inom kritisk diskursanalys är Norman Fairclough, vars 

diskursanalytiska modell utgör grunden till den här uppsatsens metod. Fairclough anser att det är 

tre saker som man bör fråga sig i en diskursanalys: 

 

1. Hur är texten utformad? 

2. Varför är den utformad på det sättet? 

3. Hur hade den annars kunnat vara utformad? 

 

I boken Jörgensen & Phillips (2000) redogörs för hur den kritiska diskursanalysen ställer upp 

teorier och metoder som möjliggör att på empirisk väg undersöka den diskursiva praktiken och 

dess relation till social och kulturell utveckling i olika sammanhang. Norman Faircloughs 

diskurskritiska modell är den mest utvecklade inom detta område (Jörgensen & Phillips, 2000:76): 



 19

 
 

 

Modellen är uppdelad i tre nivåer; texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. 

Modellen ska tolkas som att den enskilda texten, som i det här fallet utgörs av ett antal Star Trek 

avsnitt, är en kommunikativ händelse som utgörs av en diskursiv praktik som i sin tur ingår i ett 

större sammanhang, nämligen den sociala praktiken. Målet med den kritiska diskursanalysen är 

just att kartlägga hur språket står i förbindelse med den sociala praktiken (Jörgensen & Phillips, 

2000).  

Text 

Genom att analysera den första nivån i Faircloughs modell, texten, kan vi kartlägga hur olika 

diskurser framställs och vi kan då underbygga vår tolkning (Jörgensen & Phillips, 2000). Det 

semiotiska redskap vi främst kommer att använda oss av för att analysera texten är att se på hur 

identiteter och könsroller konstrueras genom språk, kroppsliga drag och fysiska attribut med 

andra ord etos. Vi kommer även att använda oss av begreppet interaktionell kontroll för att fastställa 

förhållanden mellan de olika deltagarna i en konversation. 

Diskursiv praktik 

Vid analysen av den andra nivån, diskursiv praktik, ligger forskarens intresse i att försöka utreda 

hur texten är producerad och hur den konsumeras. I vår analys av denna del kommer fokus att 

ligga på hur och under vilka omständigheter texten är producerad. Textens konsumtion och 

receptionsstudier för att reda ut mottagarnas tolkning av texten kommer inte att beröras eller 

genomföras (se avgränsning publika studier). Det huvudsakliga syftet med analysen av diskursiv 
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praktik är att kartlägga vilka diskurser och genrer som kan anses ligga till grund för 

framställningen av Star Trek (Jörgensen & Phillips, 2000). 

Social praktik 

På den tredje nivån, social praktik, kopplas texten och den diskursiva praktiken in i ett större 

sammanhang. Kontextualisering är ett nyckelord (Jörgensen & Phillips, 2000). Analysen syftar till 

att se den kommunikativa händelsen sättas i samband med de sociala och kulturella förhållanden 

som råder. Det är på den här nivån, i analysen av förhållandet mellan diskursiv praktik och den 

bredare sociala praktiken som undersökningen finner sina slutliga konklusioner Går det 

exempelvis att koppla till någon i samhället rådande ideologi och vilka förändringar kan man se? 

Det är viktigt att se att diskurser inte bara bidrar till att forma de sociala processerna i samhället, 

de är lika mycket en spegling av dessa. Här råder alltså ett dialektiskt förhållande. Här skiljer sig 

Faircloughs förhållningssätt från vissa andra diskursteoretiker som uppfattar diskurs som enbart 

konstituerande. Fairclough menar också att den mer traditionella textanalysen är ofullständig, då 

den misslyckas med att klargöra förbindelsen mellan texten och strukturerna i samhället och 

kulturen (Jörgensen & Phillips, 2000). 

Genrebegreppet  
När man analyserar diskurs enligt Faircloughs tredimensionella modell är det den kommunikativa 

händelsen, ett fall av språkbruk, som står i fokus. En genre är att betrakta som ett särskilt 

språkbruk inom en social praktik eller diskursiv praktik, ett språkbruk som bygger på ett arv från 

tidigare konventioner inom samma genre. Exempelvis förmedlar science fiction- genren 

igenkännbara strukturer och fenomen som hjälper publiken att urskilja den gentemot andra 

genrer såsom nyhets- eller sportgenren. Genom denna urskiljning och detta igenkännande 

placerar publiken sina intryck i relation till sina tidigare erfarenheter och därmed mobiliseras även 

förväntningar (Jörgensen & Phillips, 2000). Det kan finnas en svårighet i att urskilja vad som 

verkligen är ett resultat av genretillhörighet och vad som överskrider genrens innehålls- och 

formmässiga ramar. De igenkännbara strukturerna och de, för genren, karaktäristiska dragen 

förändras i takt med samhällets utveckling (se Bakgrund). 

Intertextualitet och interdiskursivitet  

Ett syfte i analysen av en diskurs är att titta på i vilken grad den är föränderlig eller statisk. Spelar 

den på redan etablerade format eller genrer på ett nyskapande sätt eller är användandet av dem 

normativt och oföränderligt? Dessa processer är vad Fairclough kallar för interdiskursivitet. En hög 

grad av interdiskursivitet tyder på en förändring, medan en lägre grad tyder på ett reproducerande 
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av de diskursiva praktikerna. På samma sätt påverkas den kommunikativa händelsen av andra 

kommunikativa händelser. En text produceras inte utifrån tomma intet, den bygger på ord och 

former i en utvecklingskedja som ständigt förändras. Fairclough kallar detta intertextualitet. 

(Jörgensen & Phillips, 2000). 

Urval 
Som nämnts innan så har det totalt gjort lite över 700 avsnitt av Star Trek i fem olika serier. 

Ambitionen är att välja avsnitt från varje säsong för att kunna få en så heltäckande studie som 

möjligt, både ur samhällssyn och ur serien själv. Av naturliga skäl så kan inte alla avsnitt studeras. 

Detta är inte möjligt dels på grund av uppsatsens omfång och dels av tidsmässiga skäl. För att 

kunna få en analys som har ett djup och inte stannar vid de mest uppenbara iakttagelserna måste 

därför urvalet begränsas kraftigt. 

 

Det finns två vägar att gå, antingen väljs avsnitt slumpmässigt ut ur de fem serierna eller så väljs 

avsnitt ut grundat på avsnittsbeskrivningar som finns att tillgå från Internet. Här nedan följer en 

diskussion om för- och nackdelar med respektive urvalsmetod. 

Slumpmässigt urval 

I denna urvalsmetod väljs avsnitt helt slumpartat i de olika säsongerna. Det blir en kvantitativ 

urvalsmetod där ett ombundet slumpmässigt urval tillämpas, varje säsong blir en ”population” 

som man sedan kan slumpmässigt välja ur. Alla avsnitt i respektive säsong får samma chans att 

komma med i analysen (Eliasson, 2006). Fördelen med denna metod är att man kan få de 

alldagliga genusiakttagelserna i avsnitten men detta är också detta som är nackdelen enligt oss. 

Eftersom denna kvalitativa studie aldrig kan komma att vara representativ för science fiction 

genren eller ens för Star Trek-serien så spelar det alldagliga mindre roll. Då är det mer intressant 

att fokusera på de avsnitt som kan sträcka sig bortom det alldagliga och som tar upp frågor som 

är genusrelaterade. Det är alltså lätt att förbise tänkbara avvikelser i urvalet (Eliasson, 2006). Efter 

att ha läst Robin Roberts bok Sexual generations (1997) får vi uppfattningen att serien ofta tar upp 

samhälliga (genus)fenomen i enskilda avsnitt. 

 

Det kan även vara tänkbart att göra ett stratifierat urval där man, utifrån avsnittsbeskrivningar, 

delar upp avsnitten i grupper såsom kön, befälsrang eller etnicitet och sedan väljer ut avsnitt som 

har mest grupper som passar in på genusperspektivet (Eliasson, 2006). Men, återigen, detta hade 
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varit applicerbart på en mycket stor studie eller en studie som mer skall kartlägga ytliga fenomen i 

Star Trek, denna studie skall gå på djupet i ett fåtal avsnitt. 

Urval på beskrivning 

Genom Internet Movie Data Base (www.imdb.com) och Star Trek (www.startrek.com) kan mer eller 

mindre utförliga avsnittsbeskrivningar om alla avsnitt som gjorts i Star Trek fås. Beskrivningarna 

författas av användare till IMDB.com eller fans på startrek.com och har inget med upphovsmakarna 

till Star Trek att göra. Genom dessa beskrivningar kan man göra ett urval som baseras på att man 

väljer ut ”extremavsnitt”. Med extremavsnitt menas avsnitt som skiljer sig från mängden i fråga 

om genusspecifika frågor som abort, könstillhörighet, könsroller osv. Denna urvalsmetod kan 

liknas vid Eliassons (2006) tankar kring ett subjektivt urval, vi väljer avsnitt utifrån premisser vi 

på förhand vet är intressanta. Alltså avsnitt som i högre grad än andra berör den tänkta studien.  

Vi menar att analysen kan genom detta urval gå väsentligt djupare och därmed bli mer intressant. 

På grund av att så många avsnitt har gjorts av Star Trek finns det säkerligen många avsnitt som 

inte innehåller genusspecifika frågor och därmed kan man bara få grepp om det alldagliga. 

 

Nackdelarna med denna metod är att det är just det alldagliga som kan vara av intresse, de 

extremavsnitt som finns är extremer på för att deras innehåll skiljer sig så markant från mängden. 

Vi hävdar dock att få en djup och intressant uppsats, som också skall kunna kopplas till samtida 

genusfrågor i samhället, måste prioriteras före en alldaglig. Och återigen är det viktigt att komma 

ihåg att uppsatsen aldrig kan vara representativ för Star Trek och därför spelar extremavsnitt 

mindre roll. 

 

Ytterligare en nackdel med denna metod är avsnittsbeskrivningarna i sig. Det kan bli ett problem 

om hela studien skall förlita sig på något som en användare av imdb.com och startrek.com har skrivit, 

och mer så, det är inte samma användare som gjort avsnittsbeskrivningarna. Vi hävdar dock att 

detta problem inte är stort, även om beskrivningarna kan vara felaktiga säger de, med största 

sannolikhet, något om avsnittet i fråga. Om det upptäcks att beskrivningarna är fel väljs detta 

avsnitt bort och ett nytt väljs, en storts trial and error metod. 

Resultatredovisning 
Vi använder oss av en tematisk resultatredovisning där intressanta iakttagelser eller ämnen i 

avsnitten kommer kategoriseras och redovisas under enskilda rubriker. För att först få en 

överblick om vad avsnitten handlar om eller vilka ämnen de berör kommer en synopsis på 
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samtliga avsnitt som ingår i analysen att presenteras. Synopsis är delvis hämtade från 

StarTrek.com avsnittsbeskrivningar [3]. Redovisningen av synopsis går i kronologisk ordning 

efter avsnittens premiärdatum. 

Avsnitt 1: Mudd´s Woman – Star Trek: Säsong 1, 13 september 1966 

U.S.S. Enterprise räddar tre kvinnor och en man från ett skepp som håller på att explodera. De 

tre kvinnorna är gåvor i form av blivande fruar till jordbrukare på en planet. Det visar sig att 

kvinnorna tar en drog för att bli vackra och unga så att jordbrukarmännen vill äkta dem. 

Komplikationer uppstår när en av kvinnorna blir förälskad i Enterprise kaptenen Kirk. Men när 

Kirk förklarar att han är gift med sin karriär och sitt skepp nöjer sig kvinnan att stanna kvar på 

planeten och äkta en av jordbrukarmännen. 

Avsnitt 2: The Outcast – Star Trek: The Next Generation – Säsong 5, 

16 mars 1992 

Under ett räddningsuppdrag arbetar commander Riker tillsammans med Soren som tillhör rasen 

J´naii. Deras relation utvecklas och de kommer allt närmare varandra men problem uppstår snart.  

J´naii-folket är en androgyn ras där individerna inte identifierar sig som man eller kvinna, vilket 

tvingar Riker och Soren att smyga med sin relation. Vid ett av Rikers besök på J´naiiernas planet 

finner han till sin förskräckelse att Soren fängslats som en följd av att hemligheten om deras 

förhållande läckt ut. Riker bestämmer sig för att frita Soren men upptäcker att han är för sent ute. 

Soren har redan hunnit bli hjärntvättad och har nu inga känslor kvar för Riker som tvingas 

återvända till Enterprise på egen hand. 

Avsnitt 3: Perfect Mate – Star Trek: The Next Generation – Säsong 

5, 27 april 1992 

Ett krig som utkämpas mellan två raser skall upphöra genom en gåva från den ena rasen till den 

andra rasens ledare, Alrik. Gåvan är en kvinna, Kamala, som är en känslomässig metamorf. 

Kamala anpassar sig efter den man hon kommer i kontakt med, anpassar sig efter hans krav och 

önskemål. När Kamala kommer till Enterpriseskeppet förälskar hon sig i Kapten Picard, vilket 

inte är bra för förhandlingarna i det pågående kriget. Hon anpassar sig efter Picards önskemål för 

en kvinna och han har svårt att inte bli känslomässigt involverad. Tillslut så tvingas Kamala sätta 

plikt före förälskelse och gifter sig med Alrik. 
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Avsnitt 4: Rules of Acquisition – Star Trek: Deep Space 9 – Säsong 

2, 11 juli 1993 

Ferengin Quark får sin stora chans då han utses av sin ledare Grand Nagus Zek att företräda 

honom som chefsförhandlare vid en viktig affärsuppgörelse med The Dosi. Som assistent till 

Quark vid förhandlingarna utses en annan ferengi vid namn Pel. Med tiden visar sig Pel vara en 

förklädd kvinnlig Ferengi. Då det enligt Ferengilagar inte är tillåtet för kvinnor att bära kläder 

eller att göra affärer så hamnar Pel och Quark i en svår situation där det även finns känslor 

inblandade. Det hela slutar med att Pel tvingas lämna stationen medan Quark går lottlös ur 

affärsuppgörelsen och lämnas på stationen med ett brustet hjärta.  

Avsnitt 5: You Are Cordially Invited – Star Trek: Deep Space 9 – 

Säsong 6, 11 september 1997 

Löjtnant Worf, som är av rasen klingon, skall gifta sig med Jadzia Dax som är av rasen Trill. Worf 

vill ha ett traditionellt klingoniskt bröllop där kvinnan skall godkännas för giftermål av Worfs 

svärmor och mannen skall ut på en fem dagars prövning för att visa att han är en riktig krigare, 

en sorts svensexa. Jadzia tycker inte om de prövningar hon utsätts för av svärmodern och 

bestämmer sig ha ett party där hon flörtar med andra män och dricker sig onykter. Worf 

upptäcker detta och ställer in bröllopet. Jadzia väljer dock tillslut att fortgå med vigseln och 

prövningarna med svärmodern. 

Avsnitt 6: The Gift – Star Trek: Voyager – Säsong 4, 10 september 
1997 
Seven of Nine kämpar mot sitt förflutna som Borg i ett försök att återanpassas till den mänskliga 

rasen. I ett svagt ögonblick försöker Seven of Nine att kontakta Borg kollektivet och placeras 

därför i arrest. Med hjälp av bl.a. Kapten Janeway lyckas till slut Seven of Nine med sin 

återanpassning till människa och hon blir en del av besättningen. Kes utvecklar sina telepatiska 

egenskaper, en utveckling som sätter hela skeppet i fara. Kes beslutar sig för att lämna skeppet 

och sam avskedsgåva använder hon sig av sina nyvunna krafter för att sända Voyager 10 år 

närmare slutmålet. 

Avsnitt 7: Unforgettable – Star Trek: Voyager – Säsong 4, 22 april 
1998 
När Star Trek Voyager upptäcker ett skadat skepp med en skadad kvinna, Kellin, ombord 

transporteras hon över till Voyager. Väl på skeppet visar det sig att Kellin har varit på skeppet 

innan men ingen kommer ihåg henne. Kellin besitter en förmåga som gör att alla som träffat 
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henne tappar minnet efter några timmar. Hon erkänner senare att hon återvänt till Voyager på 

grund av en förälskelse till en av besättningsmännen, Chakotay. Problem uppstår när han inte 

kommer ihåg deras senaste möte. Till slut förälskar sig, återigen, Chakotay i Kellin men då 

kommer en man från hennes hemplanet till skeppet och raderar hennes minne och 

förälskelsen bryts återigen. 

Avsnitt 8: Unexpected – Star Trek: Enterprise – Säsong 1, 17 

september 2001 

Enterprise upptäcker att ett osynligt skepp ligger bakom dem. Vid konfrontation med skeppets 

besättning visar det sig att dem ligger bakom för att deras motorer inte fungerar och skeppet åker 

snålskjuts på Enterprise. Enterprise skickar över chefingenjören Tucker till skeppet för att 

undersöka vad felet är. Väl där blir Tucker mottagen av en kvinna, Ah’len av rasen Xyrillian, som 

visar honom runt och lär ut olika förströelser som deras folk brukar göra. När Tucker senare 

återvänder till Enterprise visar det sig att han är gravid med ett Xyrillian-foster. Detta skapar olika 

komplikationer vilket medför att fostret tillslut återlämnas till Xyrillianska skeppet. 

Analys 
Som nämndes under resultatredovisning så kommer analysen att genomföras med ett tematiskt 

förfarande där fenomen som genomgående har uppmärksammats i avsnitten samlas under en och 

samma temarubrik. Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys, som tidigare 

beskrivits under metodavsnittet, används. Indelningen blir således; text, diskursiv praktik och 

social praktik. Under Faircloughs tre rubriker kommer de tematiska indelningar som vi själva har 

funnit relevanta efter studerat materialet. 

Text 

Här nedan presenteras textens, i detta fall Star Trek- avsnittens, egenskaper. Det specifika och 

uppenbara står i centrum. Iakttagelser som hur ser Star Trek ut, vem pratar, vad som sägs och 

hur, vad syns och vad syns inte, är viktiga. 

Visuella attribut 

När det gäller visuella attribut i form av kläder ser vi en stor förändring mellan det första 

avsnittet, Mudds Woman, jämfört med övriga avsnitt. I Mudds Woman bär kvinnorna 

klädesplagg som kan uppfattas som utmanande, besättningens kvinnliga del bär kortkorta kjolar 

och åtsittande tröjor (se bilaga 1). De tre kvinnor som anländer till Enterprise – skeppet bär 



 26

kläder som, likt deras karaktärer, skall attrahera männen. I de resterande avsnitten särskiljer sig 

inte den kvinnliga besättningens uniformer lika markant från den manliga. Däremot skiljer sig 

klädstilarna hos de övriga raserna som inte tillhör den uniformerade stjärnflottan. Här följer en 

lista på utmärkande visuella attribut hos olika raser (se bilaga 2):  

 

 

1 Rasen Ferengies tillåter inte kvinnor att bära kläder överhuvudtaget medan den 

manliga delen klär sig i färgglada kreationer. 

2 Rasen J´naii är androgyna och bär enhetliga bylsiga overaller. 

3 Rasen Klingon bär krigiska uniformer där kvinnans uniform innefattar en kjol istället 

för byxor. 

4 Rasen Xyrillian är uppdelade på män och kvinnor. Xyrillianerna bär enhetlig klädsel 

och delar utseende; inget hår, gröna ögon och fiskfjällsliknande hud. 

 

Hur dessa visuella attribut påverkar genusdiskursen i större sammanhang diskuteras vidare under 

rubriken konstruktionen av kvinnan som objekt3 

Språkbruk, karaktärer och befattningar 

Under denna rubrik kommer iakttagelser på hur vissa karaktärer interagerar språkligt med 

varandra. Även de olika karaktärernas befattningar och deras påverkan på interaktionerna tas i 

beaktning. Stycket syftar inte enbart till att vara en semiotisk analys på språk utan också till att 

peka på de interaktioner som på ett eller annat sätt påverkar framställningen av genus. 

 

Inledningsvis vill vi uppmärksamma den monolog som inleder varje avsnitt i de första och andra 

Star Trek serierna. Den första serien, som är från 60-talet, inleds med frasen  

”… to boldly go where no man has gone before”. Den andra serien, som är från 80-talet, inleds 

dock med frasen ”… to boldly go where no one has gone before”. Detta kan vara ett tecken på att 

genusfrågan har blivit mer uppmärksammad i senare avsnitt av Star Trek, även om det är tjugo år 

mellan första och andra serien. Det kan även vara ett tecken på hur Star Trek serien mer kom att 

beröra samhälliga fenomen. 

 

Avsnittet The Outcast innehåller ett flertal dialoger och diskussioner som, ur ett genusperspektiv, 

är intressanta att analysera. Utdrag ur tre av dessa dialoger följer nedan (transkription, se bilaga 3). 

                                                 
3 s. 34 
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I den första av de tre dialogerna ur The Outcast sitter Commander Riker och Soren vid ett bord i 

restaurangavdelningen ombord på Enterprise och äter soppa. Soren tillhör rasen J´naiier, vars 

könstillhörighet genom evolution har raderats och begrepp som man och kvinna existerar inte på 

J´naiiernas planet. Under diskussionen menar Riker att det är svårt att greppa Sorens situation; att 

leva i en värld utan genusbegreppet. Soren menar att det är lika svårt att förstå den mänskliga 

uppdelningen mellan könen med begreppen man och kvinna. När Riker ska försöka förklara 

skillnaden mellan män och kvinnor för Soren ger han intrycket av att vara besvärad, han suckar 

och vrider på sig och har svårt att hitta ord. Till slut hasplar han ur sig en ramsa: 

  

 ”… snips and snails and puppydogtails” 

 

Av orden att döma är ramsan avsedd att för barn förklara skillnaden mellan män och kvinnors 

fysiska attribut. Soren frågar vidare om män och kvinnor har olika emotionella drag, Riker svarar 

att många anser att så är fallet, men att han inte kan besvara frågan helt ut då det skulle ta för lång 

tid. Riker ställer istället en motfråga om hur livet på en planet utan genus fungerar. Soren förstår 

inte frågan, varpå Riker säger: 

 

“Well…who leads when you dance, if you dance?”   

 

Att fråga vem som för vid dans i det här läget är synonymt med att ställa frågor som: Hur skulle 

världen (den mänskliga) fungera om de olika könsrollerna och den rådande genusdiskursen helt 

plötsligt slutade existera? Om den manliga dominansen (Bourdieu) som råder, i det här fallet på 

dansgolvet, inte längre var norm hur dansar man då? Soren svarar att J´naiierna dansar och att det 

är den som är längst som för. En möjlig tolkning av Sorens svar är att J´naiiernas maktdiskurs 

bottnar i längd istället för, som den mänskliga; i könstillhörighet. Med tanke på att längd är ett 

fysiskt attribut som genetiskt innebär att män är längre än kvinnor så är det fortfarande en 

manligt dominerad maktdiskurs som inte skiljer sig från den rådande utöver avsaknaden av man 

och kvinna som begrepp. I slutet av dialogen slår Soren och Riker fast att deras respektive raser 

inte verkar skilja sig allt för mycket åt, den skilda synen på genus till trots. Soren säger även att 

det kanske är just det komplexa i människors relationer till varandra som gör att uppdelningen av 

könen är så intressant.  
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I den andra dialogen befinner sig Commander Riker och Soren ombord på ett mindre skepp 

under sitt uppdrag och har återigen påbörjat en diskussion om genusbegreppet och om hur 

fortplantningsprocessen ser ut för människor respektive J´naiier.  

Soren säger: 

 

”The idea of gender it is offensive to our people. You see, long ago we had two sexes like you do 

but we evolved to a higher form. I don’t mean to sound insulting but on my planet we have been 

thought that gender is primitive.”  

 

J´naiierna ser alltså på könsrollerna och genusbegreppet som något primitivt som hör en 

underutvecklad ras till. J´naiiernas syn på könsrollerna och genusbegreppet kan tolkas som en 

vision om framtida utveckling för den mänskliga genusdiskursen.  

En något förnärmad Riker svarar: 

 

“Maybe so but sometimes it's a lot to be said for an experience that is primitive” 

 

Med ovanstående citat syftar Riker till den mänskliga fortplantningsprocessen, sexakten, och 

menar alltså att människans uppdelning i könsroller måhända kan uppfattas som primitiv men att 

det finns omkringliggande faktorer som ”rättfärdigar” genusdiskursen.  

 

Efter att Soren blivit skadad under sitt uppdrag befinner Soren hos Doktor Beverly Crusher för 

omplåstring när den tredje dialogen utspelar sig. Soren är fortfarande intresserad av hur 

människor skiljer sig mellan de olika könen och frågar Doktor Crusher hur det är att vara kvinna? 

Doktor Crusher vet till en början inte hur hon ska svara på Sorens fråga och säger att kvinna bara 

är något hon är men inte har reflekterat över. Soren påpekar att kvinnor, till skillnad från män, 

har längre hår, färg i ansiktet och på sina naglar. Vidare frågar Soren om det är för att kvinnans 

roll är att attrahera män och inte tvärtom. Doktor Crusher svarar:  

 

“Men want to be attractive to, believe me; they just go about it differently” 

 

Soren frågar: 

 

“No colour?” 
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Doktor Crusher svarar: 

 

“No colour, they like to pretend they don’t do anything to attract a women even thou it’s the 

most important thing on their minds” 

 

Soren säger att hon är förvirrad och frågar om vem av kvinnan och mannen som är överlägsen 

det andra könet. Doktor Crusher svarar: 

 

“Neither, in the past women where often considered weak and inferior… *skakar på huvudet*… 

that hasn’t been true for a long time” 

 

Sorens frågor får den kvinnliga skönhetsdiskursen att framstå som suspekt och Doktor Crusher 

framstår som något förlöjligad. Även Commander Riker framstår i den första dialogen som något 

bortkommen och gemensamt för samtliga tre dialoger är att det finns stora svårigheter i att 

förklara logiken i genusdiskursen och människans uppdelning i kön. Noterbart är att även 

J´naiierna har svårt att förklara strukturerna i sitt androgyna samhälle.  

 

Utmärkande karaktärer 

Androiden Data, från serien Star Trek: The next generation, har ett röstläge som är någonstans 

emellan en kvinna och en mans, detta bidrar till den smått androgyna karaktär som Data får. 

Vidare är Datas rörelsemönster förhållandevis stela och rör sig sävligt som också ger en 

bidragande faktor till androgynigheten. 

 

Rådgivaren Deanna Troi från serien The next generation, som har ett sjätte sinne där hon kan 

känna andra individers känslor, pratar alltid väldigt lugnt och med en mjuk röst. Detta gör att 

intrycket av henne blir lugnt och känslosamt och moderligt vilket i sin tur bidrar till den 

särpräglat feminina karaktär hon har. Detta drag ser man även hos skeppets doktor, dr. Beverly 

Crusher, som likt Deanna Troi har en karaktär som är känslosam och moderlig. När andra 

besättningsmedlemmar tilltalar Deanna och Beverly används ibland endast deras förnamn till 

skillnad från övriga besättning som tilltalas med befattning och efternamn till exempel ”Captain 

Picard”. Deanna Troi har rangen, förutom Counsellor, commander vilket gör henne till ett av de 

högsta befälen på skeppet men på grund av hennes karaktär benämns hon counsellor eller bara 

Deanna. 
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Star Trek Voyagers karaktär Seven of Nine är en kvinnlig borg som från början är människa. 

Seven of Nine har fått en känslokall karaktär som inte förstår sig på mänskliga relationer och 

känslor. Det ligger en maskulin hinna över hela hennes karaktär då hon pratar med förhållandevis 

mörk röst. 

 

Hur dessa emotionella drag påverkar respektive har utvecklats utifrån genusdiskursen diskuteras 

under kapten Janeways antiteser4. 

 

Star Treks Kaptener 

De olika Star Trek serierna har haft fem olika kaptener, fyra män och en kvinna. De fem 

kaptenerna är, i kronologisk ordning: 

 

1 Kapten James T Kirk, 1967-1969 

2 Kapten Jean-Luc Picard, 1987-1992 

3 Kapten Benjamin Sisko, 1993-1999 

4 Kapten Kathryn Janeway, 1995-2001 

5 Kapten Jonathan Archer, 2001-2005 

 

Det intressanta här är om det finns en skillnad mellan kaptenerna i sättet de leder besättningen. 

Ett exempel på ledarskapsskillnader finns i avsnittet The Gift med den kvinnliga kaptenen 

Janeway. I en scen när hon tar farväl av en besättningsmedlem, för gott, blir avskedet känslosamt 

och Janeway börjar gråta. Janeway visar alltså upp ett känsloregister som, jämfört med till 

exempel kapten Picard, saknar motsvarighet. Picard är oerhört strikt och formell i sin karaktär 

och visar inte upp känslor överhuvudtaget, inte ens när han i avsnittet The Perfect Mate får en 

kvinna som böjer sig fullständigt för hans viljor och behov. En anledning till att kapten Janeway 

har fått en känslosammare karaktär är att Voyager saknar en sådan karaktär, som har däremot har 

funnits i föregående serier. I Next Generation finns två; Deanna Troi och Dr. Beverly Crusher. I 

Deep Space Nine finns bartendern Neelix som alla kan prata ut med. Det är egentligen bara 

originalserien som saknar en liknande karaktär. Janeway får de känslosamma dragen i hennes 

karaktär och blir således en annorlunda kapten än hennes föregångare och efterföljare. Varför 

kapten Janeway har dessa drag diskuteras ingående under maktförhållanden i genusdiskursen5. 

                                                 
4 s. 39 
5 s. 36 
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Könsöverskridande betraktelser 

Under den här rubriken kommer vi att ta upp fenomen i de olika Star Trek avsnitt vi har tittat på 

som frångår de normer och de olika diskurser som existerar i den rådande genusdiskursen. 

Avsnitten följer här nedan en kronologisk ordning med en kort redogörelse av dessa fenomen; 

 

1 Mudds Woman – berör utseendefixering hos kvinnan och vilka konsekvenser dessa får 

för män. I avsnittet betraktas kvinnan som en handelsvara där deras enda uppgift är att 

tillfredställa männen genom bra utseende och hemmasysslor. 

2 The Outcast – ifrågasätter könsrollernas existens och sexuella läggning. 

3 The Perfect Mate – berör, likt Mudds Woman, kvinnans existens för att tillfredssälla 

mannen. Avsnittet tar frågan till det extrema då kvinnan endast existerar för att 

tillfredställa en på förhand utvald man. 

4 Rules of Acquisition – rasen Ferengies representerar en extrem kvinnosyn där kvinnan 

inte får bära kläder eller vistas utomhus. 

5 You are cordially invited – berör giftermålsdiskursen med motsättningar mellan den 

blivande bruden och svärmodern. Berör även kvinnans karriärmöjligheter i samband med 

giftermål. 

6  Unexpected – en man blir gravid med en Xyrillian. 

 

Dessa fenomen utvecklas och analyseras vidare under diskursiv praktik och social praktik. 

Diskursiv praktik 

Analysen av diskursiv praktik koncentrerar sig på hur textförfattare bygger på redan existerande 

diskurser och genrer för att förmedla en text till textmottagaren. Iakttagelser som vad har 

respektive avsnitt för syfte och på vilket sätt framställs fenomen till tittaren och vilka 

produktionsförhållanden påverkar Star Treks utformning. 

Produktionsförhållanden 

Den bild av fiktiongenren gällande genusrepresentationen som målas upp av bland annat 

Gauntlett och Gunter under rubriken tidigare forskning6 stämmer väl överens med Star Treks 

utveckling. I den första serien som producerades på 60 talet finns det, som Guntlett beskriver, få 

kvinnor i maktpositioner representerade. I Star Trek finns det dock ett undantag som frångår 

normen; sambandsofficeren Uhura som är kvinna och även mörkhyad. Detta var ett, för tiden, 

                                                 
6 s. 5 
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drastiskt drag av skaparen Gene Roddenberry och kan vara en kompromiss av 

produktionsbolaget för att Roddenberry inte fick sin vilja igenom med att ha en kvinnlig 

kommendörkapten (se Kulturimperialism7) . 

 

Serierna som producerades på 80-, 90- respektive 2000-talet följer Gauntletts resonemang. I Star 

Trek Voyager fick den då avlidne Roddenberry tillslut sin vision förverkligad, tiden var mogen för 

en kvinnlig kommendörkapten, kapten Janeway. 

 

Som nämnts innan under bakgrund8 kan science fiction genren erbjuda möjligheter som andra 

fiktion serier saknar där de har en möjlighet att visa en framtid som skiljer sig markant från 

samtida samhälls- eller genusdiskurser. Detta används frekvent i Star Trek både på gott och ont, 

ett exempel är i avsnittet The Outcast där Doktor Crusher talar om skillnaden mellan könen; 

“…in the past women where often considered weak and inferior… *skakar på huvudet*… that 

hasn’t been true for a long time” 

 

Med ovanstående citat målar författarna till Star Trek upp en bild av ett samhälle som har 

kommit längre i jämställdhetsutvecklingen än vad dagens samhälle har gjort. I samma avsnitt blir 

Commander Riker kär i en androgyn varelse - Soren. Problemet är att den androgyna varelsen 

helt uppenbart gestaltas av en kvinna, vilket medför att androgynheten degraderas. Detta faktum 

påpekades även senare av Rikers rollinnehavare Jonathan Frakes då han var av uppfattningen att 

produktionsbolaget inte var tillräckligt modiga för att ta avsnittet dit de kunde, varelsen skulle ha 

varit mer maskulin (Roberts, 1999). 

 

Greppet som används av författarna till avsnittet The Outcast används frekvent inom science 

fiction genren. Ett fenomen tas till det extrema för att tittarna skall kunna identifiera sig med 

fenomenet utan att känna hot mot egna uppfattningar eller böjelser och sedan kan avsnittet börja 

framföra sin kritik eller beröm mot en fenomenet. I The Outcast är symboliken mellan den 

androgyna rasens diskurs och den dåvarande (1992) homodiskursen i USA slående. Man tar en 

ras, som implicit är homorörelsen, och använder dåvarande samhälles rädsla inför det onormala 

som handling. Rasen (homosexuella) kommer från en annan planet, de ses som onormala för att 

de inte har något kön och de kan, enligt rasen, inte finna en attraktion mellan varandra. I avsnittet 

åklagas Soren, som Riker blir kär i, i en domstol hos sin egen ras för att vara ett hot mot deras 

livsfilosofi. Domen blir tillslut att Soren skall hjärntvättas för att bli av med sina onormala 
                                                 
7 s. 9 
8 s. 3 
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böjelser. Vid domstolen gör Soren ett försvarstal som mycket väl hade kunnat vara ett försvarstal 

för hela homorörelsen; ”vilken rätt har ni att straffa oss? Vad får er att tro att ni kan bestämma 

hur vi skall leva?” (egen övers.). Med detta angreppssätt har författarna till Star Trek fört in 

homodiskursen både i serien och hos seriens tittare, vilket serien länge fick kritik för att inte 

beröra (Roberts, 1999). Dessa iakttagelser utvecklas vidare under den androgyna kvinnan9 i avsnittet 

social praktik. 

 

Samma dramaturgiska angrepp ser man även i avsnittet The Perfect Mate där kvinnans existens 

motiveras genom att uppfylla en mans krav och drömmar. Kvinnan, Kamala, ändrar sig beroende 

på vilken man hon stöter ihop med och hennes enda uppgift i livet är att uppfylla hans krav. 

Kamalas enkelspåriga existens ifrågasätts av såväl män som kvinnor på Enterpriseskeppet, har du 

ingen egen vilja eller egna mål med livet frågar kapten Picard vid ett tillfälle vilken Kamala 

sedermera blir förälskad i. Författarna tar, återigen, en känslig diskurs ur verkligheten och 

förstorar upp den markant för att tittaren skall känna igen sig men inte känna att det ingriper på 

deras privata sfär. När sedan kritik riktas mot Kamalas leverne kommer begrepp som sympati 

och empati in i tittarens känslosfär. Frihet för henne (kvinnan) borde vara lika självklar som frihet 

för en man. Kamala har redan en make utsedd för henne och hon skall giftas bort utan att ens ha 

träffat mannen ifråga. I och med detta kan avsnittets intention vara att föra upp diskussionen om 

arrangerade äktenskap på agendan. Hur kvinnan ofta framställs som hjälplös och handlingsfattig i 

diskuteras vidare under hjälplösa kvinnor10 

 

Problemet med båda ovanstående avsnitt är de diskurser som berörs lämnas därhän alldeles för 

tidigt. Soren i The Outcast blir tillslut hjärntvättad och tycker det är onormalt att känna fysisk 

attraktion till en man och Kamala i The Perfect Mate gifter sig slutligen med sin förutbestämda 

man. Star Trek lämnar alltså en debatt, som de i alla fall har uppmärksammat, med en utgång som 

blir exakt motsatsen till vad det kunde bli. För att intrycken skall bli mer bestående kunde Soren 

få Riker och Kamala få Picard. Produktionsomständigheterna omöjliggör detta i och med att 

serien måste fortsätta, och nya karaktärer där arbetsmyran och den torra Picard eller kvinnokarlen 

Riker skall få ett privatliv utanför deras befattningar tillåts inte. Producenterna kittlar tittarnas 

tankar men längre än så går det egentligen aldrig i dessa episoder. 

 

Ett av Science fiction diskursens starkaste kort, att kunna visa det otänkbara, behandlas i 

avsnittet The Unexpected. En av de manliga besättningsmännen blir i avsnittet gravid med ett 
                                                 
9 s. 35 
10 s. 36 
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foster från den främmande rasen Xyrillianerna. Avsnittet behandlar graviditeten som en 

mänsklig graviditet med allt var det innebär med morgonillamående och växande mage. Star Trek 

producenterna har med detta avsnitt kunnat lyfta upp en graviditetsdiskurs till en nivå där 

manliga tittare får förståelse men detta tillfälle förkastas med humoristiska infall och 

kommentarer. Mannen som blir gravid klagar över att hans manliga vänner retar honom för att 

vara kvinna och faktumet att han äter mycket skämtas det över likväl. Kläderna som mannen har 

byts ut från den sedvanliga uniformen till vardagskläder, vilket implicit kan vara en konnotation 

till att man kan inte klara sin arbetsuppgift samtidigt som man är gravid. En graviditetsdiskurs, 

som hade kunnat vara intressant, byts ut mot en humoristisk diskurs där män skämtar om 

graviditet hellre än att ta det på allvar. Samma dramaturgiska grepp används då en man som blir 

gravid inte hör till vanligheten men, till skillnad från de två tidigare avsnitten, berör inte diskursen 

tittaren och igenkännings-, sympati- och empatifaktorn är låg. 

Social praktik 

På den tredje nivån, social praktik, kopplas texten och den diskursiva praktiken in i ett större 

sammanhang. Hur placerar sig Star Trek som en förmedlare av genusdiskursen och vad 

representerar innehållet sett ur ett genusperspektiv? 

Vi fortsätter på den redan utmärkta stigen med tematisk uppdelning i underrubrikerna. 

Konstruktionen av kvinnan som objekt 

Vi vill här veta huruvida kvinnan objektifieras i Star Trek. Passeras kvinnan likt Bourdieu säger till 

ett socialt dominansförhållande däri hon inte har chans att förändra dominansdiskursen, den som 

mannen har lagt beslag på.  

Kvinnan som symboliskt värde 

Denna rubrik syftar i första hand till att kvinnan, rent utseendemässigt, blir ett objekt, ett 

ögongodis som mannen (homosexualitet bland kvinnor har inte påträffats i avsnitten) äter upp 

utan att reflektera. Den första iakttagelsen av detta fenomen påträffas i avsnittet Mudds Woman, 

från 1967, där första anblicken man får av de tre kvinnorna anspelar på ett begär hos mannen, 

iförda sexuellt utmanade kläder fångar de in männens blickar. Dessa utstyrslar hos kvinnorna 

legitimerar en dominansrelation mellan könen, det är den biologiska dimensionen som visas upp. 

Problemet med denna dominansrelation är att den, enligt Bourdieu, blivit neutraliserad som en 

social konstruktion. Mannens fallos likt kvinnans former är naturliga företeelser i samhället, att 

kvinnan visar upp sina former är neutralt, att allt som är viktigt och tecken på virilitet påminner 

en erigerad fallos, alltså det icke-feminina, är det likaså. Denna objektivisering som förekommer 
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genom hela avsnittet påträffas vidare i avsnitten The Perfect Mate från 1992. Skillnaden 

kvinnorna emellan i avsnitten är att i det senare förändras kvinnans personlighet beroende på 

vilken man hon interagerar med, dock så finns utseende – objektiviseringsdiskursen kvar. 

Männen låter sig inte hänföras av kvinnans blotta personlighet utan måste verka som ett 

symboliskt, vackert, kapital. Eftersom kvinnan i giftermål och förhållanden blir mannens 

symboliska kapital passeras kvinnan till ett objekt där deras mening endast sätts i motsats till 

mannens behov. Bourdieu (1999) hävdar att denna form av tekniskt kapital föds ur marknaden 

om symbolik, alltså man skall synas med ”rätt” accessoarer; bil, klocka, kläder, kvinna. Det är ett 

subjekt – objekt förhållande där mannen tar kvinnan som redskap för objektiviseringen av henne 

vilket vidare kopplas till produktion – reproduktion.  

 

Detta resonemang kan jämföras med Habermas teknisk-ideologiska förhållande, att människor 

bör kunna ifrågasätta traditioner och institutioner när man inte behöver kämpa för sin 

överlevnad. Star Trek visar upp ett samhälle där ”medborgarna” varken är beroende av kapital 

eller materiella ting. Med bakgrund till Habermas (1988) och Bourdieu (1999) borde människan 

kanske inte vara beroende av symboliskt kapital, så som vi vet det i dagens samhälle, men sett till 

mannens symboliska kapital över kvinnan förfäktas alltså inte dessa ägandediskurser i Star Trek. 

Ett möjligt scenario är om varken pengar eller materiella ting har något värde i sig bör 

symboliken i att äga något förtvina efter tidens lopp. Det är dock möjligt att Star Trek resonerar 

att det de facto endast är en annan människas liv som kan ha ett symboliskt värde i sig. Tecken på 

det sistnämna resonemanget kan skönjas i The Perfect Mate där kvinnan som skall giftas bort är 

resultatet av ett mångårigt krig mellan två olika folk inom en ras. Kvinnan fungerar som en 

fredsuppgörelse som tidigare antagligen inte har haft någon framgång med vare sig pengar eller 

krig. 

Den androgyna kvinnan 

I avsnittet The Outcast finns det en androgyn ras som nämnts tidigare. Denna rasens företrädare 

är, helt uppenbart, alla spelade av kvinnor. Avsnittets vilja att skildra sexuell läggning som något 

som är upp till varje individ själva att bestämma tyngs ner av detta fenomen. 

 

Foucault menar att en diskurs kan bytas ut men att det sker väldigt sällan, det sker oftare att 

tankar och teorier byts ut inom diskursens ramar. Star Trek vågar visa upp en 

homosexualitetsdiskurs men de vågar inte ta steget utanför vad som anses var normalt, 

heterosexualitetsdiskursen, och tillsätta en man som karaktären Soren. För att inte avsnittet skall 
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anses som främmande eller rent ut sagt galet för tittarna tillsätts därför en kvinna, och för att det 

inte skall kännas för obekvämt, rollsätts hela rasens individer av kvinnor. 

 

Detta beteende kan bero på den manliga norm som finns inbakat i alla historiska uppfattnings- 

och värderingsscheman som gör det svårt att ställa sig utanför den rådande sexualitetsdiskursen 

och tänka utanför dess normer och värderingar. Den manliga ordningen behöver inte rättfärdigas 

utan ses som det naturliga förhållandet mellan könen. Soren kan omedvetet ha blivit en kvinna 

för att det är det som Star Trek - skaparna ser som det naturliga, om än här med en liten 

förvrängning. Detta fenomen kan jämföras med första serien från sextiotalet där rädslan för att 

tappa tittare troligen gjorde att befälhavaren på skeppet blev en man istället för en kvinna. 

Hjälplösa kvinnor 

Genomgående för alla avsnitt är att kvinnan ofta framställs som relativt hjälplös och 

handlingsfattig. Detta gäller både i själva karaktärerna som kvinnor har och i olika situationer som 

kvinnor är med i. Om man först ser till hur de kvinnliga karaktärerna gestaltas återkommer ord 

som känslosam, moderlig, beskyddande och omtänksam ofta. Exempel på sådana karaktärer är 

counselor Dianna Troi, dr. Beverly Crusher, kapten Kathryn Janeway eller Kes. De tre första 

karaktärerna har relativt höga positioner inom besättning och är befäl över flertalet män och 

kvinnor. Men i spända och farliga situationer där de är inblandade leder mannen och kvinnan 

följer. Dessa iakttagelser liknar de Gauntlett (2002) visade (tidigare forskning) där han hävdar att 

även om kvinnan har fått mer makt inom fiktion så finns fortfarande de stereotypa känslodrag 

som finns för kvinnor kvar. 

 

Att rubriken är titulerad hjälplösa kvinnor syftar tillbaks på deras personliga drag, som i den 

manliga normen och diskursen ses som svaga attribut. Precis som att 2/3 av kvinnor väljer en 

längre man än dem själva för att känna sig säker men som egentligen bara blir ett upphov till 

underkastelse (Bourdieu, 1997). Det är en underkastelse till den manliga normen som sker, 

kvinnor tillämpar normer skapade ur manliga kategorier. De uppgifter, eller roller som kvinnliga 

karaktärer ofta får i Star Trek är i linje med samhällets genusnormer, de är uppgifter som mannen 

själva anser sig stå över. Likt samhället får kvinnan roller som bakgrundsfigurer till en man, 

exempelvis utfört av Deanna Troi som är rådgivare till kapten Picard, iförd en tight 

kroppsstrumpa som blir en tydlig manifestation av dominansdiskursen eller som i första säsongen 

när alla medverkande kvinnor är iförda minimala kjolar vilket också tydliggör dominansdiskursen. 

Dessa personlighets- och utseendedrag förstärker stereotyperna; charm och skönhet, agera smart 

genom att inte göra sin röst hörd, bry sig om och känslomässigt involvera sig (vilket visas i 
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avsnittet The Perfect Mate där det är dr. Crusher, och inte kapten Picard, som tar initiativ för att 

metamorfen Kamala inte skall sitta inspärrad), bidrar till ett erkännande av den manliga 

dominansen. Att karaktärerna framställs genom dessa drag är inte en slump, de är också ett 

resultat av den manliga dominans och den självklarhet som finns i den maskulina ordningen. 

 

Den inlärda hjälplöshet som Bourdieu pratar om där kvinnans position i genusdiskursen, genom 

att erkänna hjälplöshet i vardagen, inte förändras. Om man tar förgivet att en kvinna inte kan 

öppna en vinflaska eller backa en bil så tror hon undermedvetet att hon inte kan det. Om man 

tror att en väska är för tung för henne tror hon det också. Genom att kvinnan gång på gång 

införlivar dessa kollektiva förväntningar, vilket uppenbart också sker i Star Trek, fortsätter den 

manliga dominansen frodas och genusdiskursen förblir statisk. 

Maktförhållanden i genusdiskursen 

Alla Star Trek serier har besättningar som är ordnade efter en hierarki, mycket likt den man 

finner i militära sammanhang. Denna hierarkiska uppdelning visar upp maktförhållanden mellan 

individer på ett plan som inte har med genus att göra. Är en kvinna en rang över en man har 

kvinnan befäl över mannen, rent teoretiskt. Frågan vi ställer oss mot denna maktdiskurs är hur 

kvinnan och mannen gestaltas i de maktförhållanden som finns. 

I maktens centrum 

Star Treks besättning, och andra raser också för den delen, är ordnat efter rang där kaptenen är 

det högsta befälet på skeppet. Under diskursiv praktik förklarades skillnaden mellan de olika 

kaptenerna som funnits genom åren där det egentligen endast finns en skillnad, den kvinnliga 

kapten Kathryn Janeway. De andra manliga kaptenerna uppför sig i mångt och mycket på samma 

sätt, skillnaden ligger mer i visuella drag eller huruvida de är beskaffade med humor eller ej. Som 

också nämndes har Janeway olikt de andra kaptenerna en känslosam sida, som visas upp frekvent. 

Varför har då Janeways karaktär fått dessa egenskaper och vad är skillnaden mellan henne jämfört 

med de manliga kaptenerna? 

Kapten Kathryn Janeway 

Bourdieu menar att könsuppdelningen bland annat verkar genom att en kvinna inte kan ha makt 

över en man samt att mannen har monopol på att hantera teknik och maskiner. Enligt hans 

teorier torde det vara omöjligt för Janeway att föra skeppet framåt, hon befinner sig i en 

högteknologisk arbetsmiljö samt är chef över en hel del män. Star Trek är en utopi om framtiden 

så Bourdieus ovanstående tankar kanske är passé och inte stämmer överens med den rådande 
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genusdiskursen? Bourdieu hävdar vidare att när kvinnor utmanar genusdiskursen så handlar dem 

utifrån en manlig dominansdiskurs, kvinnor handlar alltså som män, ett resonemang som endast 

delvis stämmer in på Janeway. Karaktären har fått många kvinnliga drag men har ändå en 

maktposition. Det är en kvinnlig kapten i en typisk manlig värld som kvinnan inte är gjord för 

bara för att den är gjord för och av en man. För att Janeway, rent teoretiskt, skall passa in i rollen 

bör hon alltså, enligt Bourdieu, besitta manliga drag som aggressivitet eller fysisk resning. Janeway 

har en auktoritär hållning och hennes röst är något mörk men dessa drag är knappast enkom 

manliga. Gauntlett (2002) menar också att när en kvinnas karaktär fått en maktposition 

kompenseras detta genom att ge henne typiskt manliga attribut. Men tvärtom är hon känslosam 

och pratar med sin besättning på ett sätt som ingen annan av de föregående eller efterföljande 

kaptenerna gör, hon visar känslor, hon gråter, blir arg, offrar sig för besättningen i krissituationer. 

Alla dessa drag gör att Bourdieus resonemang inte håller fullt ut. Visst, det är svårt för oss att veta 

hur kapten Janeway är som chef rent vardagsmässigt, sådana utsvängningar har fictionserier inte 

tid med. 

 

Om man istället angriper kapten Janeways maktdiskurs i Foucaults anda lyses även de 

mikrodiskurser som bidrar till dominansförhållanden, känslomässiga attribut till exempel, upp ur 

ett annorlunda perspektiv. Bourdieu likt Foucault inser att makten inte skapas ur stora 

institutioner utan fortlever genom mikroprocesser i vardagen, institutionerna är bara inramningen 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Janeway uttrycker sin makt som kapten genom att hon har titeln 

kapten och bör därmed agera inom vad som är legitimt för titeln kapten. Genom att ordna upp 

hennes besättning i olika rang bidrar besättningen, omedvetet, till kaptenens maktutövande, hur 

human eller känslosam Janeway än är. Alla av rang har ett specifikt handlingsfält som dem kan 

agera inom, så också kaptenen. 

 

Bourdieu skulle antagligen hävda att alla de kvinnliga drag som Janeway visar upp är skapade i 

motsats till mannen, med mannen som norm. Därför, genom att enkom nämna dragen, bygger vi 

på den manliga dominansen inom genusdiskursen – ”skillnaden framträder när man ser på den 

dominerade ur den dominerandes synvinkel” (Bourdieu, 1999:78). 

Kapten Janeways antiteser 

Som diskuterats innan får kvinnor ofta roller som stämmer överens med det (sär)drag som 

kvinnor har känslomässigt. Detta stämmer med de jobb kvinnor brukar få, och få makt inom, i 

samhället. Kvinnorna väljer jobb som de av erfarenhet i genusdiskursen vet ”passar dem”, 

exempelvis undervisning eller vård, som är en förlängning av de husliga domäner som kvinnor 
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genom tiderna har tagit hand om. Detta gör det svårt för kvinnan att känna sig bekväm i roller 

som hon rent historiskt inte har haft. Kapten Janeway får räknas som ett undantag men det finns 

gott om antiteser i Star Trek serierna; kommunikatörsbefälet Uhara från första serien, dr. Beverly 

Crusher, Deanna Troi, Kamala och Soren från andra serien, ferengin Pel från tredje serien och 

Kel från fjärde säsongen. Alla de karaktärerna har drag som syftar tillbaka på historiskt kvinnliga 

yrken och attribut; assistenter, vårdare. Den konstans bland yrkestaganden som återfinns i 

samhället återfinns också i Star Trek världen och beror på ovan nämnda medfödda åsikter om 

dominansdiskursen. Detta resonemang stämmer väl överens med vad Gauntlett (2002) och 

Gunter (1995) forsknings visar, även om dem menar att en viss utveckling skedde med kvinnans 

maktpositioner inom tv så bibehöll de roller som var och är stereotypa för kvinnor. 

Slutdiskussion 
Star Trek har en unik möjlighet genom science fiction genren att visa upp en framtidsvision av 

hur världen (världarna) kan komma att se ut. I framtidvisionen är författarna inte bundna till 

verkligheten och det är, i teorin, bara fantasin som sätter gränser för hur framtidsvisionen kan 

skildras. I praktiken är det dock flera olika aspekter som spelar in i hur slutprodukten, Star Trek 

serierna, skildrar framtiden. De analyserade avsnitten visar upp ett framtidssamhälle som på flera 

sätt skiljer sig från produktionens samtida samhällsstrukturer. Ett genomgående fenomen, som 

kan uppfattas som problematiskt, är att det i framställningen av genus fortfarande finns 

dominansstrukturer och diskurser kvar som ur ett jämställdhetsperspektiv är negativa. Vi kan, 

som ett resultat av vår analys, slå fast att Star Trek och dess skapare har som intention att 

uppmärksamma och sätta aktuella samhällsdebatter på agendan. Tidigare i uppsatsen har vi 

uppmärksammat hur ämnen som bland annat förtryck av homosexuella, utseendefixering och 

könsroller behandlas i olika avsnitt av Star Trek. Att olika, ibland kontroversiella, ämnen ligger till 

grund för avsnitten är ur vår synvinkel något positivt och skaparnas förmodade intentioner att 

peka på aktuella samhällsdebatter och sätta dessa på agendan är goda. Tyvärr gör det ramverk, 

som det innebär att producera en kommersiell TV-serie, att de goda intentionernas potential inte 

utnyttjas till fullo. Exempelvis i avsnittet The Outcast, som uttalat skall beröra homosexualitet, 

vågar inte Star Trek ta steget fullt ut vilket bidrar till en något bitter eftersmak av vad avsnittet 

skulle ha kunnat vara. Samma fenomen finns i alla de karaktärer som finns i serierna där inget 

överraskar, de är skapade efter manliga dominansdiskurser som finns i rådande samhälle, 

undantaget är möjligen kapten Janeway. Kvinnorna i Star Trek har de karaktärsdrag som är 

skapade efter manliga normer och framställs därför som svaga, känslosamma och hjälplösa. 

Männen i Star Trek är normen och framställs därefter och just på grund av att genusstrukturerna 
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om dominans alltid finns i bakgrunden av berättandet revolutionerar Star Trek sällan 

genusdiskursen, de ämnesspecifika avsnitten till trots. 

 

Dock anser vi att ur de avsnitt som vi har analyserat tas ämnen upp på ett sätt som vi av personlig 

erfarenhet inte sett motsvarighet till. Star Trek dramaturgiska knep, som nämnts innan med att 

förstora upp ett problem, fungerar om man kan läsa mellan raderna. En anledning till att serien 

på senare tid inte berört ämnen på det sätt som ”the next generation” gjorde kan bero på det 

breda utbud av fictionserier som finns i nuläget. Då, 1987, när Star Trek var näst intill ensam om 

genren i serieformat var genomslagskraften antagligen större. Och i likhet med vad Nilsson (i 

Fagerström & Nilsson, 2005) sade om att science fiction serier blivit mer och mer dystopiska 

finns det kanske ingen plats för samhälliga fenomen eller diskussioner, handlingen fokuserar mer 

på krig och teknologisk utveckling. Måhända går alltså även tv-seriens science fiction-genre 

samma slut till mötes som litteraturens, som en gång var en föregångare för utopier där samhället 

verkligen har förbättrats. 

Vidare forskning 
I analysen har fokus varit inriktat på Star Trek och dess fenomen och inte berört andra fiction 

serier. För vidare forskning förslås en utvidgning och komparering med andra fiction serier. 

Genom att flytta fokus hit så kan man få reda på hur eller om Star Trek vågar ta ut stegen mer 

än samtida fictionproduktioner. Detta hade gett en vidare inblick i om Star Trek svarar upp 

dels för science fiction genrens egenskaper att kunna visa på ett framtida samhälle som skiljer 

sig, med allt vad det innebär, från rådande tid och dels om Star Trek som har ett rykte om sig 

att kunna ta ut svängarna verkligen gör det. Med framtid menas förstås samhälliga fenomen, 

och inte huruvida de visar upp en annorlunda tid, vilket är ett av kriterierna för science fiction 

genren. 

 

Ytterligare ett forskningsangrepp kan vara att inkludera, eller fokusera på ett annat område än 

genus. Det finns en rad ämnen som går att studera i Star Trek med tanke på att det är ett 

samhälle som är i centrum med alla dess ingredienser till exempel etnicitet eller ideologier. Vi 

vill dock föreslå att för att få en så djup analys som möjlig skall endast ett ämne studeras. Det 

finns en hel del forskning gjord på Star Trek redan som berör ovanstående ämne, en brasklapp 

lämnas dock på att många av dem kan vara från Amerika och kanske bör läsas med 

”amerikaglasögonen” på. Många av dem är antagligen skrivna av fans till Star Trek vilket kan 

färga analysen, detta märkte vi av i en av de böcker vi har använt, NASA/TREK (1997). 
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Det finns också som vi nämnt en hel del subkulturer ibland Star Trek fansen som torde utgöra 

en intressant grund till vidare forskning. Dels finns det den tidigare nämnda erotiska kulturen 

där många i Star Treks besättningar uppfattas som homosexuella, exempelvis kärlek mellan 

kapten Kirk och löjtnant Spock från första serien, eller individer med gränslös kärlek vad det 

gäller sex och förhållanden. Vidare finns det subkulturer vars medlemmar baserar hela sin 

livsfilosofi, eller tro, till Star Treks olika religionsliknande teman. Skaparen Roddenberry var 

en hängiven scientolog och om man gräver djupare i serierna finns antagligen många budskap 

därifrån. 

Kritik och avgränsningar 
Här nedan redogör vi för vissa betänkligheter kring metoden som framkommit efter uppsatsens 

avslut. 

Faircloughs modell 

Ett mindre problem som vi i efterhand ser med att använda oss av Faircloughs modell som 

metod vid analysen är att den är väldigt inriktad på texten på ett lingvistiskt plan och det försvårar 

bitvis analysarbetet när man som vi analyserar rörlig bild i en televisionskontext. 

Skuld till Bourdieu 

Som märkts under social praktik använder vi oss av Bourdieus Den manliga dominansen (1999) när 

iakttagelser och fenomen från Star Trek skall ställas mot ett större perspektiv. Detta gav oss 

insiktsfulla resonemang om hur olika dominansdiskurser reproduceras genom olika beteenden 

och inom olika fenomen men gav oss också huvudbry om att kunna överanalysera olika tecken 

och fenomen. Bourdieu har en osviklig förmåga att kunna se spår av dominansdiskurser i de 

minsta företeelser, till exempel som att en kvinna inte vill bära en tung väska. Denna förmåga kan 

i viss mån ha smittat av sig på vår analys där vi, efter diskussion, verkar ha kunnat hitta dessa 

diskurser i några av Star Treks mindre företeelser. Denna milda kritik liknar den kritik som 

Bourdieu själv, och även andra teoretiker, har utfärdat mot Foucaults maktteorier där kritiken 

handlar om att teorierna går att applicera på princip alla fenomen och därmed belyses det 

uppenbara utan tyngd (Alvesson & Skölberg, 1994). Bourdieu riktar sin kritik mot att Foucault 

inte berör det underliggande symboliska våld som enligt han existerar hela tiden i samhällets fält. 

Det är här vår kritik mot Bourdieu kommer in, som följer samma resonemang som kritiken ovan. 

Vi tycker just att även Bourdieus teorier kan appliceras på näst in till vad som helst, bara man har 



 42

tillgång till en stycke man och en stycke kvinna och omgivning som kan i någon mån ge upphov 

till maktdiskurser. Det blir alltså relativt lätt att analysera kvinnans förhållande till omvärlden i 

Star Trek utan att egentligen säga något mer än vad Bourdieu tycker om förhållandet. Nu skall vi 

inte förkasta Bourdieus teorier som oanvändbara, tvärtom, de ger en djup insikt i vilka dolda 

maktprocesser som finns bakom genusdiskursen och det medför till en djupare förklaring av Star 

Trek avsnitten. Men fortfarande kan inte känslan av att komplicerat förklara och bryta ner ett 

”normalt” fenomen för att sedan gå tillbaks till startpunkten igen förnimmas. Det är som att man 

fastnar i en hermeneutisk cirkel där man verifierar en tidig slutsats med en komplicerad och 

akademisk riktig förklaring. 

Avgränsning publika studier 

Ytterligare en metod för att få reda på gemene mans syn på Star Trek kan vara att genom 

intervjuer eller enkäter höra deras åsikter om Star Trek och mer specifikt om genussynen och 

dess framställning i serien. Detta forskningssätt har dock valts bort av olika anledningar. 

En anledning är att det är, enligt oss, är svårt att hitta respondenter till undersökningen som 

överhuvudtaget kan besvara frågor som vi är intresserade av. Dels för att många människor aldrig 

har sett Star Trek- serien och, framförallt, dels för att många säkert inte har någon som helst 

uppfattning om genussynen i serien. Dessa båda problem blir tydliga om man t.ex. skall göra en 

kvantitativ enkätundersökning. I en kvantitativ undersökning är mätning centralt, en fråga 

tillskrivs ett värde som sedan kan analyseras (Arvidsson i Jarlbro, 2000). Eftersom forskningen i 

denna uppsats skall inrikta sig på att koppla samman samhälle och Star Trek är gemene mans 

åsikt av mindre betydelse. Detta blir väl synligt om även tidsaspekten vägs in, en del av syftet är 

att jämföra serien över tid med rådande samhällsklimat, människor kan ha svårt att berätta utifrån 

de årtal som serien sändes. 

 

En hypotetisk väg att gå skulle vara att ta reda på intresseföreningar för Star Trek och intervjua 

”insatta” människor men detta ger oss ändå inte kopplingen till den samtida samhällsbild som vi 

eftersträvar med vår forskning. 

 

Ytterligare en anledning till varför dessa forskningsformer bortprioriteras är tid- och platsbrist. 

Att t.ex. göra en kvantitativ publikundersökning på olika avsnitt av Star Trek och hitta faktorer 

för genus som är typiska eller icke-typiska bland respondenterna tar allt för mycket tid och 

innefattar allt för många människor (Schröder, 2003). Och de kvantitativa data man skulle få fram 
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ur en sådan undersökning skulle ytterligare luta mot någon individs tolkning av verkligheten. Det 

skulle alltså bli ett steg till i tolkningsprocessen, vilket vi inte ser som en fördel (Ibid). 
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Bilaga 3 

Transkription 

Avsnitt 2: The Outcast – Star Trek: The Next Generation – Säsong 5, 
16 mars 1992 
 
 
Commander Riker och Soren sitter vid ett bord i restaurangavdelningen ombord på 
Enterprise och äter soppa när följande dialog utspelar sig: 
 
R= Commander Riker  S= Soren 
 
S- We are puzzling to you 
 
R- It’s hard to grasp the idea of no gender 
 
S- It’s just as hard for us to understand the strange division in your species – males and females 
 
R- Mmh *nickar* 
 
S- You are male. Tell me, what makes the difference? 
 
R- *Suckar*…snips and snails and puppy dog tails 
 
S- You have a dog’s tail? 
 
R- It’s an old nursery tale…girls are made from sugar and spice and, boys are made from snips 
and snails 
 
S- Then it sounds better to be a female 
 
R- Its an old fashioned way of looking at the sexes, not to say that there not are real differences 
between them 
R- Physically men are bigger and stronger in the upper body, we have different sexual organs and 
men can’t bear young 
 
S- What about feelings – emotional attitudes, are they different? 
 
R- Most people think so but that is out of the question it will take a lifetime to answer 
 
R- Let me ask u what its like on a planet without gender? 
 
S- I’m afraid I don’t understand 
 
R- Well…who leads when u dance, if u dance? 
 
S- We do and who’s ever taller then me 
 
R- Without the battle of the sexes you probably don’t have as many argues? 
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S- Just because we don’t have gender doesn’t mean that we don’t have conflicts. We are very 
strong minded, we love a fight 
 
R- From the sound of it it’s not that much of a difference between our species 
 
S- Maybe not *Blickar bort på ett förälskat par*. What kind of woman do you find attractive? 
 
R- I like one who is intelligent and sure of herself, that I can talk with and get something back 
and the most important thing of all… she have to laugh at my jokes *ler* 
 
S- *skrattar*. Tell me, is that the kind of woman that all human males prefer? 
 
R- Not at all, some like quiet, demure women, others prefer a lot of energy and some only 
respond to physical attraction, other couldn’t care less, there’s no rules 
 
S- You make it sound very complex.. 
 
R- Believe me it is *nickar* 
 
S- Perhaps it is that complexity which makes the difference in sexes so interesting? 
*blir avbrutna av en Il’ng* 
 
 
 
Commander Riker och Soren befinner sig ombord på ett mindre skepp under sitt 
uppdrag och har påbörjat en diskussion om hur fortplantningsprocessen ser ut för 
människor respektive J´naiier: 
 
R= Commander Riker  S= Soren 
 
S- The idea of gender it is offensive to our people. You see, long ago we had two sexes like you 
do but we evolved to a higher form. I don’t mean to sound insulting but on my planet we have 
been thought that gender is primitive. 
 
R- Primitive? 
 
S- Less evolved 
 
R- Maybe so but sometimes it's a lot to be said for an experience that is primitive 
 
 
Efter att Soren blivit skadad under sitt uppdrag befinner hon sig hos Doktor Crusher för 
omplåstring när följande dialog utspelar sig: 
 
S= Soren  D= Doktor Crusher 
 
S- Doctor, you are female? 
 
D- Yes 
 
S- Forgive me, I don’t mean to be rude but I’m curious, what is it like? 
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D- Well…it’s… it’s just the way I am I haven’t really thought what its like  
 
S- I notice you tend to have longer hair and you arrange it more and you apply colour to your 
body’s 
 
D- Colour? 
 
S- You put colour on your mouths, eyes, cheeks and finger nails. The men don’t 
 
D- That’s true 
 
S- Then it is up to women to attract men? 
 
D- Men want to be attractive to, believe me; they just go about it differently 
 
S- No colour? 
 
D- No colour 
 
D- They like to pretend they don’t do anything to attract a women even thou it’s the most 
important thing on their minds 
 
S- This is very confusing.. then are women consider more superior or the men? 
 
D- Neither, in the past women where often considered weak and inferior… *skakar på huvudet* 
that hasn’t been true for a long time 
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