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1. Inledning 

Förekomsten av homosexuella relationer i litteratur så väl som på film är något många i Sverige 

idag är vana vid, och även om det finns negativa åsikter kring homosexualitet i dagens Sverige 

är samhällsnormen att acceptera homosexualitet som något naturligt. Denna allmänt positiva 

attityd till homosexualitet är något som inte är lika normaliserat i stora delar av världen, 

däribland Sydkorea. Enligt Timothy S. Rich har debatten kring homosexuellas rättigheter i 

Sydkorea kommit igång först under de senaste 20 åren, men det är fortfarande en lång resa till 

utspridd acceptans i samhället.1 Hur kommer det sig då att en av Sydkoreas mest framgångsrika 

filmer genom historien fokuserar på en lesbisk relation? 

Filmen i fråga är The Handmaiden,2 av regissören och producenten Park Chan-Wook, 

som hade premiär på Cannes filmfestival 2016 och uppmärksammades både nationellt och 

internationellt. Filmens handling kretsar kring huvudkaraktärerna Sook-hee och Hideko; deras 

relation, Hidekos farbror Kouzukis samling erotiska böcker och bedragaren greve Fujiwaras 

plan att ta över Hidekos förmögenhet. Den har nominerats till och vunnit ett antal priser, 

däribland Cannes filmfestival, Asian Film Awards och Director’s Cut Awards, och med sina 

38,6 miljoner dollar i inkomst räknas den även som Sydkoreas mest sålda film genom tiderna 

(2016).3 Förutom detta har den både blivit hyllad och kritiserad av medierna på grund av sitt 

någorlunda kontroversiella innehåll.   

Grunden till denna framgångsrika film är romanen Fingersmith av den brittiska 

författaren Sarah Waters.4 Fingersmith utspelar sig i 1860-talets England och kretsar kring den 

romantiska och sexuella relationen mellan huvudkaraktärerna Susan Trinder och Maud Lilly, 

och de hinder som uppkommer för deras relation. Även i originalet förekommer en farbror med 

en besatthet av erotisk litteratur och en bedragare. Fingersmith har tidigare genomgått 

adoptionsprocessen både till en tv-serie av BBC,5 och i form av en teateruppsättning av Alexa 

Junge.6 Båda dessa adaptioner utspelar sig i en engelsk miljö och ligger mycket nära originalet, 

till skillnad från The Handmaiden som utspelar sig i 1930-talets Sydkorea. Anledningen till att 

just den sydkoreanska adaptionen är så intressant är de anpassningar till den sydkoreanska 

 
1 Rich, Timothy S., ”Religion and Public Perceptions of Gays and Lesbians in South Korea, I: Journal of Homosexuality, 

64, 2016:5, s. 4. 
2 Seoul: Moho Film & Yong Film, CJ Entertainment, 2016. 
3 Lee, Hyo-Woon, Cannes: Competition Entry ’The Handmaiden’ Best-Selling Korean Film of All Time, 19/5 2016, 

https://www.hollywoodreporter.com/news/cannes-competition-entry-handmaiden-best-895683 (1/12 2020) 
4 2002, New York: Riverhead Books. 
5 http://www.bbc.co.uk/drama/fingersmith/ (20/11 2020) 
6 https://www.osfashland.org/en/productions/2015-plays/fingersmith.aspx (20/11 2020) 

https://www.hollywoodreporter.com/news/cannes-competition-entry-handmaiden-best-895683
http://www.bbc.co.uk/drama/fingersmith/
https://www.osfashland.org/en/productions/2015-plays/fingersmith.aspx


2 
 

publiken som regissören Park valde att göra. Förutom detta är det fascinerande att Park gjorde 

det något kontroversiella valet att göra en film med lesbiska huvudkaraktärer i ett land med en 

avog syn på homosexualitet i det allmänna rummet.  

Detta miljöbyte i filmadaptionen och skillnaden i de två kulturernas syn på 

homosexuella relationer fångade mitt intresse och resulterade i tankar kring vilka skillnader 

man egentligen kan se mellan de två verken. Hur väljer filmregissören Park Chan-wook att 

porträttera den lesbiska relationen? Och kan Sydkoreas motvilja till homosexuella relationer 

spegla sig i de val han har gjort vid skapandet av filmen? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lesbisk kärlek och sexualitet skildras i The 

Handmaiden med hjälp av originalverket Fingersmith av Sarah Waters, vilken används för att 

undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan de två verkens skildringar av ämnet. 

Då synen på homosexualitet i Sydkorea under 2000-talet skiljer sig relativt mycket från 

exempelvis i Sverige och England under samma tidsperiod är det av intresse att undersöka hur 

lesbisk romantik och sexualitet skildras i populärkulturen. För att undersöka detta utgår jag från 

följande frågeställningar: 

 

• Hur skildras kvinnornas romantiska relation i filmen? 

• Hur skildras kvinnornas sexuella relation i filmen? 

• Vilka skillnader finns i hur de manliga karaktärerna skildras i jämförelse med de 

kvinnliga karaktärerna? 

• Finns det delar som har valts bort i adaptionen från bok till film? Och har filmen lagt 

till inslag som inte förekommer i boken? 

 

1.2 Presentation av verken 

The Fingersmith utgavs första gången 2002 av Virago Press och är författad av Sarah Waters, 

en brittisk, lesbisk författare.7 Det är den tredje av Waters romaner att utspela sig i 1800-talets 

England och den har precis som hennes andra böcker ett tydligt fokus på karaktärernas lesbiska 

relationer. Romanen har blivit nominerad till tre priser och vann CWA Historical Dagger-priset 

 
7 https://www.virago.co.uk/titles/sarah-waters/fingersmith/9781860498831/ (1/12 2020) 

https://www.virago.co.uk/titles/sarah-waters/fingersmith/9781860498831/
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2002 för bästa historiska kriminalroman.8 Huvudkaraktärerna är Susan Trinder (Sue), en fattig 

ficktjuv från London, och Maud Lilly, en kvinna från överklassen med en mycket skyddad 

uppväxt. Sue växer upp i ett av Londons fattiga områden, the Borough, med Mrs. och Mr. 

Sucksby, ett par som driver en större ficktjuvsliga och tar hand om övergivna barn mot en avgift. 

Mauds farbror har under hela Mauds uppväxt mer eller mindre tvingat henne att hjälpa honom 

med sin samling erotisk litteratur, där hon både får organisera böckerna och agera uppläsare 

framför hans bekanta. Intrigen kretsar kring bedragaren Gentlemans plan att gifta sig med Maud 

för att få hennes förmögenhet, och med hjälp av Sue, få henne inskriven på mentalsjukhus. 

Vändpunkten kommer dock när Sue och Maud får ett romantiskt intresse för varandra.  

The Handmaiden hade premiär 2016, på Cannes filmfestival, och är regisserad av Park 

Chan-Wook och är den hittills mest framgångsrika av hans filmer. Filmen är 2 timmar och 48 

minuter lång och i denna uppsats används originalet med koreanskt språk, dock med engelsk 

undertext för förståelsens skull. Den är löst inspirerad av The Fingersmith där den största 

skillnaden är miljön, eftersom adaptionen utspelar sig i 1930-talets Sydkorea, då landet var 

ockuperat av Japan, vilket enligt regissören själv grundar sig i att det var den mest passande 

epoken för att spegla samma klasskillnad som i originalverket.9 Handlingen kretsar kring Sook-

hee (Sue), som spelas av Kim Tae-ri, och Hideko (Maud), som spelas av Kim Min-hee,10 och 

följer i stort originalverkets intrig. The Handmaiden har dock adderat faktumet att Sook-hee 

och Hideko smider sin egen plan och till sist lyckas fly tillsammans istället för att skiljas åt 

under en längre tid. Filmen producerades av regissören Parks egna produktionsbolag, Moho 

Film, och Yong Film men utgavs av CJ Entertainment, Sydkoreas största filmbolag som även 

ligger bakom storfilmerna Snowpiercer och Parasite.11 

Då flera av karaktärerna har mer än ett namn i samma verk har jag för tydlighetens skull 

valt att endast kalla dem för ett namn per verk. Därmed följer en lista av namnen jag kommer 

använda i denna uppsats, med namnen till filmen först och namnen till romanen inom parentes; 

Hideko (Maud), Sook-hee (Sue), greve Fujiwara (Gentleman) och Mr. Kouzuki (Mr. Lilly), 

alternativt ”morbrorn” när det är aktuellt för båda. 

 

 
8 https://thecwa.co.uk/fingersmith (1/12 2020) 
9 Barnes, Henry, ”Park Chan-wook on relocating Sarah Waters’ Fingersmith to Korea”, The Guardian, 17/5 2016. 

https://www.theguardian.com/film/2016/may/17/park-chan-wook-on-relocating-sarah-waters-fingersmith-to-korea 

(20/11 2020) 
10 https://www.imdb.com/title/tt4016934/ (1/12 2020) 
11 http://english.cj.net/brand/list_enjoy/cjent.asp (1/12 2020) 

https://thecwa.co.uk/fingersmith
https://www.theguardian.com/film/2016/may/17/park-chan-wook-on-relocating-sarah-waters-fingersmith-to-korea
https://www.imdb.com/title/tt4016934/
http://english.cj.net/brand/list_enjoy/cjent.asp
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1. Sydkoreas syn på homosexuella relationer  

Situationen för homosexuella i Sydkorea skiljer sig relativt mycket från den här i västvärlden 

då samkönade relationer aldrig explicit har varit olagliga, till skillnad från många länder i 

exempelvis Europa.12 Homosexualitet ses dock som tabu och diskriminering mot homosexuella 

är heller inte olagligt vilket resulterar i att homosexuella i Sydkorea utsätts för diskriminering, 

våld och ett socialt stigma om de visar sin sexualitet öppet.13 En anledning till att Sydkoreas 

syn på homosexualitet har varit så annorlunda den i västvärlden är att ”Korean society has long 

been shaped by Confucian ideologies wherein age and sex predetermine relationships among 

friends, family, and society as a whole”,14 där homosexualitet anses onaturligt och därmed inte 

har en plats i samhället.  

En annan anledning är att Sydkoreas första våg av sexuell revolution skedde först under 

mitten av 1990-talet till 2000-talet, till skillnad från exempelvis USA där den skedde på 60-

talet.15 Dock började Sydkoreas första gayscen framträda redan under 1970-talet, då under 

radarn för allmänheten, och på ett mer allmänt politiskt plan uppstod LGBTQ rörelsen först 

1995.16 Ända sedan rörelsens start har den varit nära knuten till kultur och film och en viktig 

del av rörelsen var att porträttera homosexuella relationer i filmer, för att på så sätt normalisera 

det för samhället i stort.17 Först i början av 2000-talet började homosexualitet synas i 

populärkulturen, då ett fåtal kända koreaner kom ut som homosexuella vilket gjorde att 

homosexuell representation i populärkulturen blev vanligare, speciellt inom film.18 Även om 

representationen av LGBTQ-individer inom populärkulturen i Sydkorea har ökat är det 

fortfarande inte norm och resulterar i höjda ögonbryn när det förekommer.19  

 

Kim och Singer har utformat en indelning av Sydkoreas förekomst av LGBTQ-filmer i tre 

perioder: The Invisible Age, The Camouflage Age och The Blockbuster Age.20 Den första eran 

 
12 Youn, Gahyun, ”Attitudinal Changes Toward Homosexuality During the Past Two Decades (1994–2014) in Korea, I: 

Journal of Homosexuality, 65, 2018:1. S. 100. 
13 Rich, Timothy S., ”Religion and Public Perceptions of Gays and Lesbians in South Korea, I: Journal of 

Homosexuality, 64, 2016:5. S. 5. 
14 Youn 2018, s. 100.  
15 Youn 2018, s. 101. 
16 Kim, Pil Ho & Singer, C. Colin, ”Three periods of Korean queer cinema: invisible, camouflage, and blockbuster.”, I: 

Acta Koreana, vol. 14, no. 1, 2011, s. 118 & s. 121. 
17 Kim & Singer, 2011, s. 121. 
18 Youn 2018, s. 101–102.  
19 Rich 2016, s. 4. 
20 Kim & Singer 2011, s. 118. 
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The Invisible Age går från 1945–1997 och kännetecknas av att regissörerna dolde homosexuella 

teman i filmerna för att homosexuella skulle kunna känna igen sig, men allmänheten i stort inte 

skulle märka dessa teman.21 Den efterföljande eran The Camouflage Age går från 1998–2004 

och var resultatet av ett mer liberalt styre i kombination med protester kring regeringens censur 

av filmer.22 Då det fortfarande inte var acceptabelt att helt öppet visa homosexuella relationer i 

filmer valde regissörerna istället att dölja dessa med hjälp av en annan övergripande genre, för 

att på så sätt dra bort uppmärksamheten från det politiska.23 Även om det fortfarande var dolt 

ökade närvaron av homosexualitet i filmer och detta banade väg för nästa era, med öppen 

homosexualitet på vita duken. The Blockbuster Age sträcker sig därmed från 2005–nutid och 

början till denna era var införandet av en anti diskrimineringslag som innehöll en klausul 

rörande sexualitet.24 Konservativa rörelser i samhället var fortsatt negativt inställda till 

homosexualitet och denna klausul är omdiskuterad än idag och tas med jämna mellanrum bort 

för att sedan införas igen.25 Detta speglar hur starka de konservativa tankarna alltjämt är i det 

sydkoreanska samhället.   

Även om synen på öppen homosexualitet i Sydkorea idag är i stort negativ har det 

genom historien funnits exempel på mer eller mindre öppet homosexuella individer, även i 

maktpositioner.26 Fram till 1940-talet fanns det en annorlunda syn på homosexuella i vissa 

situationer i Sydkorea, exempelvis användandet av manliga skådespelare som spelade kvinnliga 

karaktärer i pjäser, så kallade midong.27 Framförallt är det konfucianismen, som nämns ovan, 

och japanska influenser kring heteronorm som påverkade synen på homosexualitet negativt.28 

Trots att det aldrig har varit olagligt att vara homosexuell i Sydkorea har det alltid 

funnits en outtalad tystnadskultur kring det, både där homosexuella ska ”hålla det för sig själva” 

och där diskussioner och statistik kring LGBTQ-frågor ej görs tillgängliga för allmänheten.29 

En av de få källorna för statistik om attityder kring homosexuella i Sydkorea är Korean General 

Social Survey (KGSS), en årlig statlig undersökning där utvalda ur allmänheten svarar på ett 

antal frågor rörande attityder kring olika ämnen. KGSS har utförts sedan 2002 och inkluderade 

frågor rörande homosexuella först 2008, då frågan var “Anser du att en relation mellan två 

vuxna av samma kön är fel eller inte? [Min översättning]” och respondenterna svarade på en 

 
21 Kim & Singer 2011, s. 119. 
22 Kim & Singer 2011, s. 122. 
23 Kim & Singer 2011, s. 123. 
24 Kim & Singer 2011, s. 125–126.  
25 Kim & Singer 2011, s. 126.  
26 Kim & Singer 2011, s. 117–118.  
27 Kim & Singer 2011, s. 118. 
28 Kim & Singer 2011, s. 118. 
29 Rich 2016, s. 12. 
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skala bestående av fyra steg, där 1 representerade ”Inte fel alls” och 4 representerade ”Alltid 

fel”.30 Resultatet visade att över 70% ansåg att det alltid är fel, medan mindre än 7 % ansåg att 

det aldrig var fel.31 KGSS studie från 2011 innehöll inte samma fråga utan istället en fråga om 

huruvida ett homosexuellt par kan uppfostra ett barn lika bra som ett heterosexuellt par kan. 

Resultatet visade att tilltron till lesbiska par var något högre än tilltron till bögpar, men en 

majoritet (Över 80%) ansåg att endast ett heterosexuellt par kan uppfostra barn på ett bra sätt.32 

En annan studie om attityder kring homosexualitet är World Values Survey (WVS), ett 

världsomspännande forskningsprojekt kring attityder och värderingar som genomförs med 

några års mellanrum med start 1994. WVS visar att 1994–1998 ansåg 67% av koreaner att 

homosexualitet aldrig var accepterat, medan samma undersökning 2010–2014 visar att 42% 

ansåg att det aldrig är accepterat.33 Även den inhemska studien Gallup Korea, som genomfördes 

samtidigt som den andra vågen av WVS, visar på snabbt ändrade åsikter i Korea speciellt bland 

20–30-åringar, där acceptansen nästan fördubblades från 2010 till 2014.34 Mycket talar för att 

acceptansen för homosexuella är en generationsfråga, precis som i många andra länder och 

många andra frågor, och en teori kring varför det skiljer så mycket mellan generationerna är 

den ökade globaliseringen och det efterföljande kulturella utbytet.35 

 

2.2. Tidigare studier av verken  

Både The Handmaiden och Fingersmith har tidigare varit fokus för ett fåtal studier, både separat 

och i jämförande studier. Det förekommer dock ingen jämförande analys av verken på svenska 

och detta, i kombination med mitt eget intresse, ligger till grunden för rättfärdigandet av denna 

uppsats. Nedan följer en sammanfattning av ett fåtal tidigare studier kring verken och även 

författarnas egna tankar kring verken. 

Den första artikeln som är av relevans för denna uppsats är ”Secondary Pleasures, 

Spatial Occupations and Postcolonial Departures: Park Chan-wook’s Agassi/The Handmaiden 

and Sarah Waters’s Fingersmith”, som med sitt liknande syfte har varit en stor inspiration.36 

Artikeln har dock större fokus på symbolik och relationen mellan det japanska och koreanska 

 
30 Rich 2016, s. 12.  
31 Rich 2016, s. 12. 
32 Rich 2016, s. 15. 
33 Youn 2018, s. 101. 
34 Rich 2016, s. 8. 
35 Rich 2016, s. 18. 
36 Park, Heebon, Sanders, Julie & Chung, Moonyoung, “Secondary Pleasures, Spatial Occupations and Postcolonial 

Departures: Park Chan-wook’s Agassi/The Handmaiden and Sarah Waters’s Fingersmith”, Neo-Victorian Studies, 11:2 

2019. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2628665 

https://doi.org/10.5281/zenodo.2628665
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än vad denna uppsats har. Artikeln fokuserar på faktumet att filmen uttryckligen inte är en direkt 

adaption av boken, eftersom den försöker vända sig till en koreansk publik genom en miljö som 

ligger närmare dem men med samma händelseförlopp.37 Det förekommer dock ett antal 

estetiska drag som kopplar tillbaka till originalet, däribland relationen mellan det västerländska, 

det japanska och det koreanska.38 Som nämnts tidigare speglar relationen mellan det japanska 

och det koreanska maktrelationerna i originalet. Artikeln nämner även vikten symboliken i vissa 

föremål, vilket förekommer både i originalet och adaptionen, exempelvis kläders roll genom 

hela verken.39 

Förutom fokus på symbolik och maktrelationer fokuserar slutet av artikeln på sexualitet 

och kvinnlig makt i filmen, vilket är aktuellt i denna uppsats. I filmen förekommer ett 

traditionellt japanskt erotiskt träverk, med en bild av en kvinna och en bläckfisk, som 

artikelförfattarna kopplar till frigiven kvinnlig sexualitet separerad från den manliga 

sexualiteten.40 Deras alternativa tolkning är dock att sexualitet är något hemskt och monstruöst, 

vilket kopplas till Hidekos ofrivilliga möte med erotisk litteratur vid en ung ålder.41 Park, 

Sanders och Chung fokuserar även på den ökade makt regissören har gett till kvinnorna, i 

motsats till originalet. Det förekommer tillfällen där Hideko har mer makt än de manliga 

karaktärerna, exempelvis när hon skär sig själv under bröllopsnatten för att visa att hon har 

förlorat oskulden, där Gentleman tar ansvaret i originalet.42 Förutom detta nämns även 

kvinnornas egen plan att rymma tillsammans, vilken inte heller förekommer i originalet.43  

Artikeln visar att den manliga regissören Park Chan-wook har gett kvinnorna i verket 

självständighet och styrka, något som han själv förklarar delvis med sin ökade förståelse för sin 

egen kvinnliga sida.44 Han har även förklarat att det var ett mycket medvetet val att inkludera 

så explicita sexscener och tydligt skildra den lesbiska relationen, eftersom detta 

förhoppningsvis skulle öka acceptansen av homosexualitet i Sydkorea.45 Waters har själv 

kommenterat The Handmaiden i en intervju för The Guardian, och menar att dessa explicita 

 
37 Park, Sanders & Chung 2019, s. 182. 
38 Park, Sanders & Chung 2019, s. 188. 
39 Park, Sanders & Chung 2019, s. 189. 
40 Park, Sanders & Chung 2019, s. 194. 
41 Park, Sanders & Chung 2019, s. 194. 
42 Park, Sanders & Chung 2019, s. 195. 
43 Park, Sanders & Chung 2019, s. 196. 
44 Barnes, Henry, ”Park Chan-wook on relocating Sarah Waters’ Fingersmith to Korea”, The Guardian, 17/5 2016. 

https://www.theguardian.com/film/2016/may/17/park-chan-wook-on-relocating-sarah-waters-fingersmith-to-korea 

(20/11 2020) 
45 Barnes 2016. 

https://www.theguardian.com/film/2016/may/17/park-chan-wook-on-relocating-sarah-waters-fingersmith-to-korea


8 
 

scener bidrar med ”[a] very moist experience compared with the dry experience of a book”. 46 

Även om filmen må vara mer våldsam och erotisk än originalet har hon uttryckt uppskattning 

kring hur Park har skildrat samma teman som i Fingersmith, trots den särpräglade miljön.47 

Hon menar att filmatiseringens erotiska scener fortfarande fokuserar på två kvinnor som 

uttrycker sin sexualitet oberoende av den manliga sexualiteten som skildras i morbrorns 

böcker.48  

Förutom denna artikel finns det även en svensk kandidatuppsats om Fingersmith med 

inriktningen queerläsning av boken,49 där fokus ligger på den sexuella symboliken i verket. 

Även om min uppsats inte kommer att fokusera endast på queerläsning är det av intresse att 

nämna Ingren-Ahlmans uppsats med liknande tema. Uppsatsen börjar med att problematisera 

synen på huvudkaraktärernas sexualitet: 

 

Efter att ha läst Sarah Waters Fingersmith och sekundärlitteratur om denna, har en tanke vägrat 

lämna mitt huvud: varför tolkas protagonisterna Susan Trinder och Maud Lilly uteslutande som 

lesbiska? Ett sexuellt begär behöver inte – på samma sätt som könskategorisering – nödvändigtvis 

vara binärt eller statiskt livet igenom. Hur hade det i stället blivit om vi bortsåg från den strikta 

kategoriseringen av sexuella identiteter och i stället accepterade det som en komplex och mycket 

svår diskurs att kartlägga, och således då i stället fick tid att analysera individens personliga 

erfarenhet och uttryck? 50  

 

Ingren-Ahlman menar därmed att den statiska synen på sexualitet i romanen inte nödvändigtvis 

gör karaktärernas identitetsskapande rättvisa. Även om jag själv har valt att uteslutande 

definiera huvudkaraktärerna både i Fingersmith och The Handmaiden som uteslutande lesbiska 

är det lärorikt att se denna mer inkluderande synen på deras sexualitet. Ingren-Ahlman påpekar 

att sexualitet inte alltid måste innefatta sexuella handlingar, vilket gör att man kan se Mauds 

påtvingade relation med Mr. Rivers (Gentleman) som en form av sexuell relation.51 Flera 

gånger i romanen rodnar Maud och får högre puls när Gentleman är nära henne, vilket Ingren-

Ahlman tolkar som en form av sexuell attraktion som Maud själv kan ha svårt att acceptera.52  

 
46 Armistead, Claire, ”Sarah Waters: ’The Handmaiden turns pornography into a spectacle – but it’s true to my novel”, 

The Guardian, 8/4 2017. https://www.theguardian.com/film/2017/apr/08/sarah-waters-the-handmaiden-turns-

pornography-into-a-spectacle-but-its-true-to-my-novel- (20/11 2020) 
47 Armistead 2017.  
48 Armistead 2017. 
49 Ingren-Ahlman, Sarah, ’The air smelt queer’ – En queerteoretisk närläsning av Sarah Waters Fingersmith, 

Kandidatuppsats i litteraturvetenskap, Södertörns Högskola 2017. DOI: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1181119/FULLTEXT01.pdf (12/9 2020) 
50 Ingren-Ahlman 2017, s. 3. 
51 Ingren-Ahlman 2017, s. 22. 
52 Ingren-Ahlman 2017, s. 24. 

https://www.theguardian.com/film/2017/apr/08/sarah-waters-the-handmaiden-turns-pornography-into-a-spectacle-but-its-true-to-my-novel-
https://www.theguardian.com/film/2017/apr/08/sarah-waters-the-handmaiden-turns-pornography-into-a-spectacle-but-its-true-to-my-novel-
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1181119/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1181119/FULLTEXT01.pdf
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Förutom analys av karaktärernas sexualitet har Ingren-Ahlman, likt Park, Sanders och 

Chung, valt att analysera symboliken som förekommer i romanen. Då uppsatsen kräver ett annat 

upplägg än en vetenskaplig artikel har Ingren-Ahlman valt att fokusera på den sexuella 

symboliken i handskarna och kläderna.53  

 

3. Teori 

3.1. Queerteori 

Ordet queer kan vara svårt att definiera, då det har ändrat betydelse under åren, men en etablerad 

definition är det som bryter mot normen.54 Queerteori grundar sig i 1960–70-talens gayrörelse, 

men i början av 2000-talet valde man att kalla sig för queerrörelsen istället, delvis för att 

inkludera fler människor men även för att förnya kraften i rörelsen.55 Även om queer inte längre 

endast handlar om homosexuellas rättigheter så är denna uppsats huvudfokus lesbiska 

relationer, vilket gör att jag har valt ut att fokusera på det homosexuella perspektivet av 

queerteori. Ambjörnsson definierar queerteori som ”ett antal olika perspektiv på kultur, 

samhälle och identitet. Gemensamt för dem alla är att de fokuserar på föreställningar om 

normalitet och avvikelse”,56 där en av de mest omdiskuterade normerna är heteronormen. 

Heteronormativitet är tron om att heterosexualitet är det naturliga och all annan form av 

sexualitet är avvikande, eller mer utförligt uttryckt ”de institutioner, lagar, strukturer, relationer 

och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och 

allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det 

mest åtråvärda och naturliga sättet att leva”.57 

Med fokus på den lesbiska sidan av queerteori kan vi börja med att konstatera att synen 

på kvinnlig sexualitet länge har varit omdiskuterad. Ett exempel är tron att all sexualitet anses 

komma från maskulina drag och att mannen därmed är den enda sexuella varelsen, medan 

kvinnan inte är sexuell över huvud taget utan endast ses som sexuell på grund av mannens 

sexuella attraktion till henne.58 Därmed ses även lesbiska som utan lust och att deras relationer 

endast grundar sig i ett sökande efter icke fysisk kärlek, eftersom sex endast är en del av 

 
53 Ingren-Ahlman 2017, s.5. 
54 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, Stockholm: Natur & Kultur 2016, s. 15–16. 
55 Ambjörnsson 2016, s. 25–26. 
56 Ambjörnsson 2016, s. 47. 
57 Ambjörnsson 2016, s. 47. 
58 Butler, Judith, Gender trouble: feminism and the subversion of identity, New York: Routledge 1990, s. 72. 
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heterosexuella relationer.59 Lacan menar att kvinnlig homosexualitet ses som ett resultat av 

obesvarad heterosexuell kärlek och därmed en konsekvens av besvikelsen i den misslyckade 

heterosexuella kärleken.60 Kvinnlig homosexualitet har länge haft undertonen av att endast 

finnas till som en konsekvens av misslyckade heterosexuella relationer eller för att tillfredsställa 

mannen, den enda källan till sexualitet. En anledning till detta beroende av att ha 

heterosexualitet som norm, och det efterföljande ignorerandet av homosexualitet, är 

bibehållandet av könsnormerna.61 

En vanligt förekommande tro kring homosexuella är också att alla homosexuella passar 

in i de stereotyper som ofta sprids. Stereotyp definieras som ”att ta fasta på några få, enkla, 

lättförståeliga och erkända egenskaper hos en person eller grupp. Sedan får dessa egenskaper 

representera allt. Genom att på detta sätt överdriva, förenkla och fixera, reduceras personen till 

en fast och förutsägbar figur – en stereotyp”.62 Två vanligt förekommande stereotyper av 

lesbiska kvinnor är ”bilden av den lesbiska kvinnan som ensam, olycklig, isolerad och 

allvarlig.”,63 eller ”den rabiata, manshatande och manhaftiga lesbianen”.64 Dessa stereotyper 

blir en bild av de som inte passar in i normen, där det avvikande ses som statiskt och ger en 

negativ bild av homosexuella,65 både i verkliga livet och i populärkultur så som film och böcker. 

Förutom dessa åsikter kring homosexuella förekommer även ett perspektiv inom 

queerteori som kallas radikalfeminism, vilket ser heterosexualitet som roten till allt 

kvinnoförtryck.66 Radikalfeminismen menar att heterosexualiteten grundar sig i ojämlikhet och 

hierarki, där kvinnan ska vara undergiven och följsam medan mannen är överordnad och 

aggressiv.67 Följden blir då att kvinnor blir förtryckta på löpande band. Detta perspektiv har 

dock utstått mycket kritik eftersom den bortser från kvinnans njutning, förstärker synen på 

kvinnlig sexualitet som passiv och männens som aggressiv och dessutom befäste heteronormen 

då den uteslutande fokuserar relationer.68  

 

 
59 Butler 1990, s. 67. 
60 I Butler 1990, s. 66. 
61 Butler 1990, s. 95. 
62 Ambjörnsson 2016, s. 64. 
63 Ambjörnsson 2016, s. 64. 
64 Ambjörnsson 2016, s. 64. 
65 Ambjörnsson 2016, s. 64. 
66 Ambjörnsson 2016, s. 87. 
67 Ambjörnsson 2016, s. 87. 
68 Ambjörnsson 2016, s. 88. 
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3.2. Adaptionsteori 

Adaptionsteori är studiet kring hur en intrig överförs från ett medium till ett annat,69 i det här 

fallet från en bok till en film. Då mediet film har förmågan att berätta intrigen med hjälp av bild 

och ljud, till skillnad från en boks mer begränsade medel i form av text, påverkar detta 

berättandet.70  

Till att börja med är det viktigt att förstå att film och böcker är olika medium och därmed 

bör inte förväntningen vara en direkt översättning från bok till film.71 Dessa två medier har 

olika svårigheter när det kommer till att föra över en viss känsla till publiken, vilket resulterar 

i att även lika scener blir olika. Det är därför viktigt att fokusera på effekten av de olika 

skillnaderna mellan filmen och boken, se till vilken känsla förändringen resulterar i och varför 

regissören kan ha valt att göra just så.72 Adaptionsteori har flera olika teorier knutna till sig där 

man bland annat kan analysera kulturella och kontextuella perspektiv eller fokusera mer på 

processen av adaption.73 Adaptionsteori har, precis som litteraturvetenskapen i många fall, fått 

kritik för att den innehåller för lite teori alternativt fel sorts teori. Adaptionsteori grundar sig 

dock i ett antal teorier och kritiken är i stort ogrundad, då det förekommer teorier även om det 

inte finns en överhängande grundteori.74 

Ett sätt att se på film och analysera den är genom att se på den som en form av litteratur 

och därmed studera den med liknande modeller och medel som förekommer inom 

litteraturvetenskapen.75 Inom modern receptionsforskning förekommer ett perspektiv som 

kallas Culture Studies (kulturanalys), där man utgår från hur variabler som kön, klass, etnicitet 

och sexuell läggning påverkar hur en film mottas av tittare.76 Kulturanalys är därmed inte en 

specifik modell för analys av verk utan ett perspektiv utifrån vilket man analyserar verkets 

mottagande.77 Det intressanta i att undersöka ett verk med just ett kulturanalytiskt perspektiv är 

faktumet att kultur kan beskrivas som ”ett fält som ständigt är fyllt av motsättningar och 

historiska förändringar,78 vilket gör att mottagandet av ett verk inte alltid är så förutsägbart som 

många tror. Därmed kan även verk med ett kontroversiellt innehåll mottas på ett positivt sätt. 

 
69 Andersson, Lars & Hedling, Erik, Filmanalys: en introduktion, Lund: Studentlitteratur 1999, s. 66. 
70 Andersson & Hedling 1999, s. 66. 
71 Golden, John, ”Litterature into film (and Back Again): Another Look at an Old Dog”, English Journal, 97, 2007:1, s. 

24–25. 
72 Golden 2007, s. 27. 
73 Elliot, Kamilla, ”Theorizing adaptations/adapting theories”, Adaptation Studies: New Challenges, New Directions, 

Bruhn, Jorgen, Gjelsvik, Anne & Frisvold Hanssen, Eirik (red.), London: Bloomsbury Academic 2013, s. 20. 
74 Elliot 2013, s. 21–22. 
75 Andersson & Hedling 1999, s. 65. 
76 Andersson & Hedling 1999, s. 49. 
77 Andersson & Hedling 1999, s. 80. 
78 Andersson & Hedling 1999, s. 80. 
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4. Metod och material 

4.1 Material 

Materialet består till huvuddel av ett urval scener från filmen The Handmaiden (originaltitel 

Agassi) mer specifikt de scener där de två huvudkaraktärernas relation skildras. Originalverket, 

Fingersmith, används för att analysera vilka tillägg eller bortval som har gjorts i filmadaptionen, 

alltså som jämförande material till filmen. På grund av uppsatsens relativt korta omfång har ett 

urval av scener valts ut, antingen då de tydligt skildrar relationen mellan huvudkaraktärerna 

eller på grund av de skillnader de har i jämförelse med originalverket. I denna uppsats används 

en nyare utgåva av romanen, dock fortfarande på originalspråket engelska.   

 

4.2 Metod 

Metoden i denna uppsats är användandet av adaptionsteori, med fokus på vilka skillnader som 

finns mellan de två verken, och queerteori för att analysera skildringen av den homosexuella 

relationen. Adaptionsteorin används för att analysera skillnaderna mellan adaptionen och 

originalet och diskutera vilka effekter dessa kan få på intrigen och hur dessa kan mottas av 

tittaren.  

Som nämns i delen om adaptionsteori används här ett perspektiv snarare än en specifik 

modell, vilket kan ses som en nackdel. Då analys av litterära verk och film ofta grundar sig i 

subjektiva åsikter och mötet mellan verket och läsaren, eller tittaren, anser jag det dock fullgott 

att tillämpa ett perspektiv snarare än en modell.  

 

5. Analys 

5.1. Verkens disposition 

Både Fingersmith och The Handmaiden är indelade i tre delar. I Fingersmith utspelar sig första 

delen utifrån Sues perspektiv från hennes tid i the Borough fram tills hon blir inlåst på 

mentalsjukhuset, den andra delen är utifrån Mauds perspektiv från hennes barndom fram tills 

hon hamnar i the Borough och den tredje delen utspelar sig återigen från Sues perspektiv, från 

hennes tid på mentalsjukhuset fram tills hon återser Maud igen. The Handmaiden har ett 

nästintill identiskt upplägg fram tills del tre där perspektivet hoppar mellan alla karaktärerna. 
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5.2. Den romantiska relationen 

Huvudintrigen i The Handmaiden är relationen mellan Sook-hee och Hideko och hur denna 

utvecklas. Redan första gången de möts förstår tittaren att det finns en viss attraktion då Sook-

hees reaktion på Hidekos utseende är ”Damn. He should’ve told me she was so pretty”.79 I 

början verkar denna attraktion vara ensidig och Sook-hee sätter Hideko på en piedestal. Dock 

förstår tittaren snart att ju mer Sook-hee försöker övertala Hideko att hon älskar greve Fujiwara, 

desto mer upprörd blir Hideko. En kort tid efter att greven har kommit till Mr. Kouzukis hus 

diskuterar Hideko sina känslor för honom med Sook-hee: 

 

 (S) ’You are fortunate. The man who loves you has the power to protect you. That’s rare.’ 

(H) ’But I’m not sure…if I love him.’ 

’You do love him.’ 

’How do you know?’ 

[….] 

’Even if I say I don’t love him if I say that I love someone else. Me, who has no one on this 

earth…Do you still want me to marry him?’ 

’You will love him.’80 

 

Efter Sook-hees kommentar om att hon kommer älska greve Fujiwara örfilar Hideko henne och 

slänger ut henne ur rummet, märkbart upprörd. Hidekos starka reaktion verkar först bero på 

hennes motvilja att vara med en man hon inte älskar, men det är det första tecknet på hennes 

känslor för Sook-hee. Förmodligen hade Hideko hoppats att Sook-hee skulle förstå att den hon 

syftar till när hon säger att hon älskar någon annan faktiskt är Sook-hee. Vid första mötet mellan 

Sue och Maud finns inte alls en så tydlig attraktion då båda kvinnorna kritiserar den andras 

utseende på ett liknande sätt: 

 

(Sue om Maud) ”I had expected her, from all that Gentleman had said, to be quite out of the way 

handsome, But she was not that – at least, I did not think her so as I studied her then, I thought her 

looks quite commonplace.”81 

 

(Maud om Sue) ”I have supposed she will be handsome: but she is a small, slight,  

 
79 Park 2019, (00:12:59). 
80 Park 2019, (00:48:39–00:49:14). 
81 Waters 2014, s. 69. 
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spotted thing, with hair the colour of dust. Her chin almost comes to a point. Her eyes are brown, 

darker than mine.”82 

 

Valet att göra attraktionen tydligare från början kan vara för att tittaren ska börja misstänka att 

det finns mer känslor mellan dem än bara vänskapliga då en film, av naturliga anledningar, har 

mindre tid på sig att berätta intrigen än vad en roman på ca 600 sidor har.  

Trots deras någorlunda skakiga början inser kvinnorna sakta men säkert att de börjar få 

känslor för varandra och därmed börjar tveka på sina respektive planer med greve Fujiwara. 

Sook-hees tveksamhet visar sig först då hon inser att hon tänker på Hidekos välmående hela 

tiden och hon måste då påminna sig själv om att ”…Not think about Hideko. Never think of 

Hideko…”.83 Hideko är i allmänhet lite mer försiktig i hur hon uttrycker sina känslor för Sook-

hee, både till henne och för tittaren. När de diskuterar hennes giftermål med greve Fujiwara 

utbrister hon dock ”I could be content here, if you were with me.”,84 ett tecken på att hon 

egentligen inte alls vill vara med greven utan bara vara nära Sook-hee, oavsett var de befinner 

sig. Senare i filmen får tittaren även se hennes perspektiv på när hon och Sook-hee diskuterar 

sina mödrar, då Sook-hee håller i Hidekos ansikte och säger att hennes mamma garanterat var 

stolt över att få en så bra dotter.85 Hideko tänker då ”Is this the companionship they write about 

in books?”,86 en referens till att hon ser Sook-hee som ett romantiskt intresse.  

När Hideko och Sook-hee väl ska fly från Mr. Kouzukis herrgård visar Hideko slutligen 

boksamlingen och avslöjar innehållet hon har läst för de manliga besökarna. Båda kvinnorna 

börjar gråta över vad Hideko har behövt utstå och Sook-hee börjar omedelbart förstöra 

böckerna.87 Genom att förstöra böckerna som så länge har använts för att förtrycka och förnedra 

Hideko friger Sook-hee henne, vilket Hideko kommenterar som ”The saviour who came to tear 

my life apart. My Tamako [Sook-hees namn som tjänare]. My Sook-hee”.88 Efter att Hideko 

tänker denna rörande tanke ansluter hon sig till förstörandet av böckerna, och därmed även sin 

egen frigivning. Hidekos rädsla för att fly övervinns med hjälp av Sook-hee och hennes kärlek, 

även om det ser ut som att det är greve Fujiwara som är till störst hjälp vid hennes flykt så är 

det först här hennes sinne blir frigivet. I Fingersmith är det istället Maud själv som förstör 

böckerna och befriar sig från Mr. Lillys grepp om henne.89 Hideko och Sook-hee verkar här ha 

 
82 Waters 2014, s. 255. 
83 Park 2019, (00:38:43–00:38:47). 
84 Park 2019, (00:48:00–00:48:04). 
85 Park 2019, (1:32:02–1:32:08). 
86 Ibid. 
87 Park 2019, (1:46:03–1:48:09). 
88 Park 2019, (1:48:03–1:48:09). 
89 Waters 2014, s. 306. 
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ett starkare band än Maud och Sue eftersom Hideko vill att Sook-hee ska förstå hennes uppväxt, 

och möjligtvis också för att Hideko inte orkar göra det själv. 

I den tredje delen av filmen får tittaren reda på Hideko och Sook-hees egna plan att fly, 

vilken består av att Hideko ska klä ut sig till man för att de ska kunna ta en båt till Shanghai.90 

Kvinnorna lyckas således fly utan en man närvarande; även om Hideko låtsas vara en man blir 

dessa scener representativa för deras självständighet och förmåga att klara sig utan män som 

begränsar dem. Den slutgiltiga frigivningen sker ombord på båten när Sook-hee och Hideko 

kastar Hidekos förklädnad, vigselring från greven och slutligen hennes handskar över bord.91 

Ingenting står längre i vägen för deras kärlek och de två kvinnorna har på egen hand lyckats 

frigöra sig själva. Planen mellan Hideko och Sook-hee förekommer inte alls i Fingersmith utan 

där låses Sue in på mentalsjukhuset, som planerat, och Maud följer med Gentleman till London. 

Mauds beslut att förråda Sue kan ses som hårt men hon uttrycker det själv som ”And so you see 

it is love – not scorn, not malice; only love – that makes me harm her, in the end”.92 Även om 

Maud hävdar att kärleken ligger till grund för hennes beslut att fullfölja hennes och Gentlemans 

plan finns det ingen tvekan om att The Handmaiden här väljer en lyckligare väg för dess 

kvinnliga huvudkaraktärer. Trots att Maud och Sue återser varandra i slutet av Fingersmith är 

det inte alls ett lika lyckligt avslut som Hideko och Sook-hees. Denna skillnad mellan verken 

gör att The Handmaiden på ett sätt porträtterar en mer positiv bild på lesbisk kärlek, då Hideko 

och Sook-hee gör allt för att hålla ihop. 

 

5.3. Den sexuella relationen 

Waters menar att filmens erotiska scener skiljer sig mycket från bokens, då hon själv fokuserade 

mer på ordval och inte beskrivande av själva sexakten.93 Detta grundar sig förmodligen i de 

skillnader som finns mellan de två medierna, eftersom en film sällan kan begränsas till endast 

ord för att förhindra att tittaren blir uttråkad och dessutom utnyttja de fördelar som finns med 

rörliga bilder. Då Park själv har uttryckt viljan att skapa en diskussion kring homosexualitet blir 

det ett relativt självklart val att göra dessa scener ännu mer kontroversiella,94 utan att göra dem 

stötande. Trots att The Handmaiden gavs ut nästan 15 år in i the Blockbuster Age finns det ett 

 
90 Park 2019, (2:00:24) och (2:01:55). 
91 Park 2019, (2:08:36). 
92 Waters 2014, s. 302. 
93 Armistead 2017. 
94 Barnes 2016. 
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tydligt behov av att fortsätta visa öppen homosexualitet på vita duken, då attityder kring 

homosexualitet i Sydkorea fortfarande kan förbättras.95 

Skillnaderna mellan nivån av insyn man får i det sexuella umgänget mellan Sue och 

Maud respektive Sook-hee och Hideko är därmed stor, vilket det första sexuella mötet mellan 

dem visar. Denna scen är lekfull och avslappnad, på ett sätt som scenen mellan Sue och Maud 

aldrig är, då det till att börja med förekommer en klubba som kvinnorna slickar på innan de 

kysser varandra.96 Som bakgrund till de två kvinnornas första sexakt finns ursäkten att Hideko 

är nervös inför sin bröllopsnatt med greve Fujiwara och därmed ber Sook-hee förklara för henne 

vad hon ska förvänta sig.97 Denna ursäkt att använda manlig sexualitet som en anledning till 

kvinnlig sexualitet kan kopplas till Butler, där all sexualitet anses komma från mannen, även 

om det relativt snabbt blir tydligt att det i det här fallet bara är just en ursäkt att närma sig 

varandra.98 Även om greven används som en ursäkt, och aktivt omnämns under akten mellan 

Sook-hee och Hideko, är det tydligt att det är kvinnornas njutning och attraktion till varandra 

som ligger i fokus. Ett exempel är när Sook-hee frågar Hideko om hon vill lära sig mer och hon 

entusiastiskt svarar ”Ja”.99 Kvinnorna drar upprepade gånger in varandra i kyssar och diverse 

sexuella ställningar,100 deras fokus är helt på varandra och njutningen, inte greve Fujiwara. 

I jämförelse med denna mycket erotiska scen är Maud och Sues första, och enda, sexakt 

desto mer sparsamt beskriven. Från Sues perspektiv beskriver hon kyssarna med Maud som 

berusande,101 och sedan en kort beskrivning av själva akten:  

 

Then I touched her. I touched her face. I began at the meeting of our mouths – at the soft wet 

corners of our lips – then found her jaw, her cheek, her brow – I had touched her before, to wash 

and dress her; but never like this. So smooth she was! So warm! […] 

    ’You pearl’, I said. So white she was! ’You pearl, you pearl, you pearl.’102 

 

Efter denna mycket poetiska beskrivning får läsaren endast en kortare beskrivning av samma 

scen, men denna gång utifrån Mauds perspektiv ”[…]soon I seem to be nowhere but at the 

points at which my flesh is gripped by hers. And then, ’Oh, there!’ she says. ’Just there! Oh, 

 
95 Rich 2016, s. 8. 
96 Park 2019, (00:41:43). 
97 Park 2019 (00:41:43–00:44:47). 
98 Butler 1990, s. 72. 
99 Park 2019, (1:37:21–1:37:38). 
100 Exempel Park 2019, (00:41:33–1:37:42). 
101 Waters 2015, s.149. 
102 Waters 2014, s. 150. 



17 
 

there!’ – I am breaking, shattering, bursting out of her hand”.103 Läsaren kan självklart fylla i 

själv vad hen tror händer mer explicit, men Park gjorde det mycket medvetna valet att istället 

spela ut hela scenen. Kvinnornas sexliv är måhända inte av så stor betydelse för intrigen i sig 

likväl ger Parks explicita scener en inblick i Hideko och Sook-hees väldigt starka band, något 

som å sin sida är mycket viktigt för tittaren att förstå. Under denna sexscen får Hideko nämligen 

Sook-hee att lova att aldrig förråda henne, 104 varpå de båda avslöjar sina respektive planer med 

greve Fujiwara och sedan smider sin egen gemensamma plan. Sook-hee och Hidekos relation 

stärks således av deras sexuella relation, medan Maud och Sue visar en betydligt mer tveksam 

reaktion på deras nya relation. Morgonen efter tänker Maud ”Everything is changed.”,105 inte 

nödvändigtvis en negativ kommentar i sig men i kombination med att både Sue och Maud 

undviker varandras blickar blir den mer illavarslande.106 Även här visar Park på en mer 

avslappnad syn på homosexualitet, då det inte finns någon tvekan eller blyghet mellan 

kvinnorna efteråt. Hideko och Sook-hee verkar inte spendera mycket tid på att reflektera kring 

sin sexualitet, utan det förekommer naturligt och inte alls något att skämmas för.  

Redan innan kvinnorna har någon form av sexuell relation förekommer även ett antal 

scener där kameran zoomar in på exempelvis Hidekos nacke och rygg,107 eller Sook-hees ögon 

när hon tittar på Hideko.108  Dessa inzoomningar används effektivt genom framförallt första 

delen i filmen för att representera den åtrå som finns mellan Sook-hee och Hideko, något som 

i Fingersmith sker genom långa inre monologer. Förutom de fysiska sexscenerna förekommer 

även en scen där Hideko läser lesbisk erotisk litteratur för Mr. Kouzuki och hans bekanta. Trots 

att hon flera gånger har läst mycket explicit och beskrivande erotisk litteratur har hon alltid 

verkat helt oberörd av innehållet, förutom just när hon läser detta verk med lesbiskt tema. I detta 

verk förekommer en scen där två kvinnor använder bjällror i sexakten, något som återkommer 

senare i The Handmaiden. När Hideko har läst klart verkar hon besviken över att hon själv inte 

kan uppleva liknande saker, kameran zoomar in på hennes besvikna ansikte och allt är tyst i 

några sekunder. 109 Under hela filmen har Hidekos och Sook-hees sexualitet stått i kontrast till 

den sexualitet som förekommer i morbrorns litteratur, men denna scen pekar snarare på att det 

är heterosexuella relationer som står i kontrast till lesbiska relationer. Maud får en liknande 

reaktion, när hon läser motsvarande verk i romanen, då hon rodnar och tänker ”I feel the stale 

 
103 Waters 2014, s. 299. 
104 Park 2019, (1:38:35–1:39:00). 
105 Waters 2014, s. 300. 
106 Waters 2014, s. 151. 
107 Park 2019 (00:20:41–00:20:43). 
108 Park 2019 (00:22:04). 
109 Park 2019, (1:34:09–1:35:22). 
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words rouse me. I colour, and am ashamed. I am ashamed to think that what I have supposed 

the secret book of my heart may be stamped, after all, with no more miserable matter than this 

– have its place in my uncle’s collection”.110 Hennes skam grundar sig förmodligen delvis i 

stigmat i att vara lesbisk under denna tidsepok, men även i Mr. Lillys negativa kommentar om 

verket: 

 

    ’You like this, Rivers?’ asks my uncle.  

    ’I confess, sir, I do.’ 

    ’Well, so do many men; though I fear it is hardly to my taste. Still, I am glad 

 to note your    interest… I address the subject fully, of course, in my Index […]’111 

 

Mr. Lillys kommentar låter läsaren ana att han ser lesbiskt umgänge endast som något som är 

till för mannens tillfredsställelse, inte en del av en genuin relation mellan två kvinnor. 

I The Handmaiden uttrycker Sook-hee förvåning över att Hideko inte alls verkar så 

sexuellt oerfaren som en rik, ogift kvinna från 1930-talet förväntas vara, ”Miss, how could such 

an innocent…You must be a natural!”.112 Denna scen finns delvis för att visa Hidekos bakgrund 

och erfarenhet av att läsa om sex i sin morbrors böcker, men det kan även tolkas som Parks 

vilja att visa upp en frigiven kvinnlig sexualitet, där oskuldsfullhet och blyghet inte är 

huvudsyftet. Park visar en bild av mogen kvinnlig sexualitet där båda kvinnorna är avslappnade 

och lekfulla, inte blyga eller undergivna, därmed i direkt kontrast till tron att kvinnlig sexualitet 

inte kan förekomma utan en man. 113 I Hideko och Sook-hees relation finns det uppenbarligen 

en sexuell attraktion, dessutom uttrycker Hideko inget intresse för sexuella relationer fram tills 

hon möter Sook-hee och den lesbiska litteraturen. Faktum är att det sexuella i Sook-hee och 

Hidekos relation nästan verkar vara mer centralt än den icke fysiska kärleken, vilket även det 

motsäger tron att sexuellt umgänge endast är viktigt i heterosexuella relationer.114  

En av scenerna som Park själv har uttryckt stort intresse för är scenen där Sue filar ner 

Mauds vassa tand med en fingerborg: 

 

He was drawn to the book, he says, because Waters seems to share his fascination with the flesh. 

He recalls reading the scene in which the maid gently grinds down a tooth that is bothering the 

lady using a silver thumb thimble. ’The sound of it grinding and the sense of the body and the 

 
110 Waters 2014, s. 295–296. 
111 Waters 2014, s. 295. 
112 Park 2019, (1:39:00–1:39:06). 
113 Butler, Judith, Gender trouble: feminism and the subversion of identity, New York: Routledge 1990, s. 72. 
114 Butler 1990, s. 67. 
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proximity and the sound of their breath, how big their eyes can be – meeting and then being 

averted,’ he says. ’How great would it be to see that as a film, outside the confines of the typed 

page?’115  

 

Originalscenen i Fingersmith innehåller inte någon uppenbar sexuell stämning från Sues 

sida, utan det verkar vara mekaniskt då hon påpekar att hon flera gånger har sett Mrs. 

Sucksby fila ner tänderna på barn på samma sätt.116 När läsaren istället får se scenen 

utifrån Mauds perspektiv blir det desto mer påtagligt varför Park intresserade sig för just 

den scenen, då hon tänker ”May a lady taste the fingers of her maid? She may, in my 

uncle’s books. – The thought makes me colour”.117 Den sexuella underton som Mauds 

tanke bidrar med visas ännu tydligare i The Handmaiden, när Park återigen använder sig 

av inzoomning för att tittaren ska följa karaktärernas tankegångar. Dessa inzoomningar 

visar hur Sook-hee tittar på Hidekos bröst medan hon filar ned tanden, för att sedan slicka 

sig om munnen,118 allt medan Hideko ömt smeker Sook-hees armbåge.119  

En scen som helt skiljer sig mellan originalet och adaptionen är den avslutande 

sexscenen i The Handmaiden då Hideko och Sook-hee flyr till Shanghai ombord på en båt. Här 

återkommer bjällrorna från den lesbiska boken Hideko tidigare läste för sin morbror och de 

andra männen.120 Bjällrorna kan tolkas på flera sätt, antingen som faktumet att Hideko äntligen 

får befinna sig i sin fantasi från den ovan nämnda boken, eller att deras klingande ringer in en 

ny del av deras liv; deras gemensamma fria liv. Tittaren lämnar därmed Hideko och Sook-hee 

i ett lyckligt ögonblick, medan kameran panorerar ut över havet innan sluttexterna tar över 

bilden. Slutet i Fingersmith består också av början på deras gemensamma liv, men det är inte 

alls lika lycksaligt som det i filmen. Efter att Maud och Sue har varit åtskilda under en längre 

period söker Sue till sist upp Maud på Briar. Läsaren får veta att Maud har tagit över Mr. Lillys 

arbete med erotisk litteratur, och att hon nu författar egen lesbisk erotisk litteratur för en av Mr. 

Lillys kollegor. När Sue upptäcker detta verkar hon först motvillig, men accepterar det sedan 

och romanen slutar med att Maud läser sitt verk för Sue.121 I båda fallen är det upp till tittaren 

(läsaren) själv att fundera ut kvinnornas fortsatta liv, men Park försäkrar sig om att tittaren 

lämnas med känslan av en lycklig och stabil relation mellan Sook-hee och Hideko. 

 
115 Barnes 2016. 
116 Waters 2014, s. 102–103. 
117 Waters 2014, s. 270. 
118 Park 2016, (00:22:04). 
119 Park 2016, (00:22:32–00:22:36). 
120 Park 2019, (2:11:47–2:13:08). 
121 Waters 2014, s. 581. 
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5.4. Skildringen av männen  

I både Fingersmith och The Handmaiden förekommer ofta en negativ syn på män, speciellt i 

sexuella situationer. Både greve Fujiwara (Gentleman) och morbroder, Mr. Kouzuki (Mr. 

Lilly), skildras som våldsamma och giriga, med ett behov av att kontrollera kvinnorna i sina 

liv.  En av metoderna som används för att kontrollera Hideko och Maud är deras mentala ohälsa, 

eller inbillningen av denna, och det övergripande hotet att de kan stängas in på ett 

mentalsjukhus. Mr. Kouzuki påpekar upprepade gånger att Hideko, och även hennes moster 

och avlidna moder, är galen och att detta är ärftligt hos den kvinnliga sidan av familjen.122  

Han använder således kvinnornas påstådda nedärvda vansinne som ursäkt till sitt beteende och 

hot, helt utan att problematisera sitt eget beteende som en anledning till deras mående. 

I Fingersmith får läsaren en liknande bild av Mauds morbror, Mr. Lilly, där han aktivt bestraffar 

henne när hon inte sköter sig och hotar med att skriva in henne på mentalsjukhus, precis som 

han gjorde med hennes mamma.123 Förutom hotet om mentalsjukhus förekommer även MR 

Kouzukis källare; platsen där han torterade Hidekos moster till döds vid ett av hennes 

flyktförsök.124 Efter att Mr. Kouzuki informerar den unga Hideko om detta påminner han henne 

ofta om riskerna med att försöka fly, något som gör henne livrädd för att försöka detta på egen 

hand.125 Våld är därmed inte ett medel som Mr. Kouzuki skyr för att behålla kontrollen över 

Hideko och hennes moster. Förutom det direkta dödshotet i form av källaren misshandlar han 

henne, från hennes tidiga barndom, bland annat genom att smiska henne.126 

I båda verken står manlig sexualitet i direkt kontrast till den kvinnliga sexualiteten, då 

manlig sexualitet förknippas med våld och ofredande, medan kvinnlig sexualitet oftast 

förknippas med samtycke och ömsesidig njutning. Ett exempel är greve Fujiwaras upprepade 

ofredande mot både Hideko och Sook-hee. Under en av Hidekos målerilektioner med greve 

Fujiwara tar han på Hidekos arm och bröst, medan hon ber honom att sluta,127 vilket han verkar 

se som en uppmaning att fortsätta. Även om detta är för att övertyga Sook-hee om att det finns 

ett romantiskt och sexuellt intresse mellan dem finns det ingen vinning i att göra henne 

obekväm, utan det verkar endast vara för hans egen tillfredställelse. När Sook-hee sedan 

ifrågasätter hans onödiga närmanden reagerar han med att trycka hennes hand mot sitt 

 
122 Park 2016, (1:05:30–1:05:35). 
123 Waters 2014, s. 258. 
124 Park 2016, (1:24:58–1:25:48). 
125 Park 2016, (00:49:56–00:49:59). 
126 Park 2016, (1:10:12–1:10:45). 
127 Park 2016, (00:45:08–00:45:35). 
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könsorgan, för att på så vis visa henne hur mycket han vill att planen ska lyckas.128 Ytterligare 

ett exempel på den oroväckande syn på heterosexuellt umgänge som förekommer i The 

Handmaiden utspelar sig då Fujiwara försöker övertala Hideko att ha sex med honom. Hideko 

är märkbart motvillig och de bråkar tills Fujiwara till sist får ner henne på golvet och 

kommenterar ”In truth, women feel the greatest pleasure when taken by force”.129 Denna 

kommentar är ett tecken på Fujiwaras totala avsaknad av medkänsla för kvinnor och deras egen 

vilja; en kvinnas njutning och smärta är direkt sammankopplade enligt honom. Synen på manlig 

sexualitet som något aggressivt och kvinnlig sexualitet som undergivenhet kan direkt kopplas 

till radikalfeminismens syn på sexualitet, och de skadliga effekterna dessa normer kan ha.130 

Ingren-Ahlman menar att man kan tolka Mauds reaktioner på Gentlemans närmanden 

som någon form av sexuell attraktion, 131 men detsamma är svårt att säga om Hideko. Under 

Hideko och greve Fujiwaras bröllopsnatt visar hon inget intresse för sexuellt umgänge med 

honom, trots att han uppenbarligen är villig, och väljer istället att tillfredsställa sig själv och 

skära sin egen arm, för den evigt viktiga blodfläcken på lakanet.132 Enligt min läsning är det 

även svårt att se någon form av intresse för heterosexuellt umgänge från Mauds sida, eftersom 

hon under en så lång tid tvingats till att möta det i skrift. Efter en av de första högläsningarna 

som Gentleman närvarar vid kommer han fram till Maud efteråt och kommenterar: 

 

    ’Well, perhaps,’ he says, while my uncle talks on. ’It is only curious, to see a lady left cool and 

unmoved, by that which is designed to provoke heat, and motion.’  

    ’But there are many ladies, I think, unmoved by that you speak of; and aren’t those who know 

the matters best, moved least?”.133 

 

Maud uttrycker här ett mer eller mindre totalt ointresse för heterosexuella relationer, både med 

Gentleman och mer allmänt. 

Slutligen är ett av de mest genomgående övergreppen på kvinnornas frihet, och 

skapandet av sexualitet, morbrorns påtvingande av den erotiska litteraturen. Scenen där den 

mycket unga Hideko undervisas av sin moster i förmågan att korrekt läsa erotisk litteratur är 

mycket störande av flera anledningar.134 Faktumet att ett barn kommer i kontakt med erotiskt 

 
128 Park 2016, (00:46:23–00:46:57). 
129 Park 2016, (1:57:16–1:57:21). 
130 Ambjörnsson 2016, s. 87–88. 
131 Ingren-Ahlman 2017, s. 24. 
132 Park 2016, (2:04:30–2:07:22). 
133 Waters 2014, s. 224. 
134 Park 2016, (1:04:04–1:04:41). 



22 
 

material är i sig måhända inte skadligt, men syftet är här inte att Hideko ska utforska sin egen 

sexualitet utan tillfredsställa främmande mäns sexuella behov. Dessutom förstår tittaren att 

mostern är märkbart illa berörd av situationen, eftersom hon själv blir tvingad till denna 

opassande utlärning. När mostern och Hideko sedan börjar fnissa över illustrationerna i boken 

flyger Mr. Kouzuki upp och håller för deras munnar och näsor, vilket således hindrar dem från 

att andas en kortare stund.135  

Denna fullständiga upphöjning av erotisk litteratur över kvinnornas välmående 

förekommer även i Fingersmith när Maud råkar gäspa under en av Mr. Lillys sessioner: 

 

    ’It appears you find your occupation dull,’ he says at last. ’Perhaps you would like to return to 

your room.’ I say nothing. ’Should you like it?’ 

    ’Perhaps, sir,’ I say, after a moment. 

    ’Perhaps. Very good. Put back your book then, and go. But, Maud –’ This last, as I cross to the 

door. ’Do you instruct Mrs. Stiles to keep the fuel from your fire. You don’t suppose I shall pay, to 

keep you warm in idleness, hmm?’136  

 

Både Maud och Hideko förväntas vara tacksamma för att morbrorn ger dem mat och husrum, 

och därmed stå ut med misshandeln, både den fysiska och mentala. Kvinnorna förväntas även 

se läsningen som något positivt eftersom de lär sig läsa, skriva och inte minst lydnad utifrån 

det. För Hideko innefattar högläsningen av morbroderns erotiska litteratur mer än bara läsning; 

det är en hel föreställning där hon även visar sexuella ställningar från verket med hjälp av en 

trädocka.137 Effekten av denna tvångsläsning är att Hideko uppenbarligen får en negativ 

inställning till manlig sexualitet och en normalisering av ojämlika sexuella relationer. 

Denna negativa inställning verkar även finnas hos Sook-hee, dock är det oklart om det beror på 

det absurda i att låta en så ung kvinna utsättas för litteraturen eller om det är en avsmak för den 

manliga sexualiteten i allmänhet. När de två kvinnorna flyr från morbroderns herrgård avslöjar 

Hideko innehållet i böckerna för Sook-hee, vilket resulterar i att de båda gråter och Sook-hee 

blir äcklad,138 varpå det tidigare omnämnda förstörandet av böckerna följer. 

 

 
135 Park 2016, (1:04:44–1:05:00). 
136 Waters 2014, s. 212. 
137 Park 2016, (1:15:00–1:16:00). 
138 Park 2016, (1:45:31–1:46:03). 
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6. Avslutande diskussion 

De skillnader som finns mellan The Handmaiden och Fingersmith påverkar hur verkens intrig 

mottas av dess publik. Trots Sydkoreas utveckling mot en mer öppen syn på homosexualitet i 

film råder fortfarande attityden att det är något som är privat, 139 och därmed inte bör visas på 

ett så öppet sätt. The Handmaidens kontroversiella innehåll har trots dessa attityder lyckats 

porträttera en lycklig, romantisk relation mellan två kvinnor, ibland till och med en mer positiv 

bild än originalets, Fingersmith, syn på kvinnornas relation. Förutom att porträttera en lesbisk 

relation på ett positivt sätt har Park även lyckats sprida detta budskap, tack vare filmens stora 

framgångar i Sydkorea,140 och även internationellt. The Handmaidens stora framgångar är ett 

tecken på att en films mottagande inte alltid är så förutsägbart som man kan tro och att vad som 

anses passande inte heller går att förutse.141 Även om en ensam studie självklart inte kan berätta 

hur det sydkoreanska folket i stort tolkade filmens innehåll, eller vilken vikt de la vid just 

Hideko och Sook-hees relation, går det att dra slutsatsen att The Handmaiden är en mycket 

framgångsrik och tänkvärd film.  

Faktumet att Waters inte bara är kvinna utan dessutom lesbisk gör förmodligen att hon 

identifierar sig med karaktärerna på ett djupare plan än vad den heterosexuella manliga Park 

gör. Trots denna stora skillnad mellan skaparna av Fingersmith och The Handmaiden har Park 

definitivt lyckats med att föra över både den sexuella och den romantiska relationen mellan två 

kvinnor till den vita duken. Hans skildring av Hideko och Sook-hee visar två starka och 

självständiga kvinnor som uttrycker sin kärlek och sexuella attraktion relativt fritt. De explicita 

sexscenerna är mycket omdiskuterade men min slutsats är ändå att de försvarar sin plats i 

filmen, för att ge tittaren en tydlig förståelse av kvinnornas relation, vilket Waters själv även 

har uttryckt gillande för.142 Valet att göra dessa scener mer explicita är även ett logiskt val då 

tydlighet kan vara en fördel i film, på grund av att tittaren inte kan ta samma tid till reflektion 

mellan scenerna då tempot ofta är relativt snabbt. 

Precis som i Fingersmith saknar The Handmaiden i stort en positiv skildring av män 

och heterosexuell kärlek vilket självklart kan ses som oroväckande, då det saknas syfte i att 

ställa homosexuella relationer mot heterosexuella. Valet att göra detta kan ses som en 

bekräftelse av att alla homosexuella relationer är resultatet av misslyckade heterosexuella 

 
139 Rich 2016, s. 12. 
140 Lee, Hyo-Woon, Cannes: Competition Entry ’The Handmaiden’ Best-Selling Korean Film of All Time, 19/5 2016, 

https://www.hollywoodreporter.com/news/cannes-competition-entry-handmaiden-best-895683 (1/12 2020) 
141 Andersson & Hedling 1999, s. 80. 
142 Armistead 2017. 

https://www.hollywoodreporter.com/news/cannes-competition-entry-handmaiden-best-895683
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relationer, 143 men ett annat perspektiv är att männen i Fingersmith och The Handmaiden helt 

står utanför kvinnornas relation och endast finns med som den klassiska skurken. I Parks fall 

kan valet att inkludera den negativa synen på Mr. Lilly och Gentleman till sin adaption även 

vara ett sätt att ännu tydligare visa homosexuella relationer som något positivt, då 

heterosexuella relationer inte alltid är perfekta. Varför skulle då homosexuella relationer vara 

det? Park har även uttryckt att arbetet med The Handmaiden har gett honom en starkare 

koppling till sin feminina sida,144 vilket kan ha fått resultatet att han funderar mer kring 

framställandet av manligt och kvinnligt.  

På ett sätt passar både Hideko och Maud in i stereotyperna kring den lesbiska kvinnan 

”som ensam, olycklig, isolerad och allvarlig.”,145 och ”den rabiata, manshatande och 

manhaftiga lesbianen”.146 Båda kvinnorna lever ett isolerat liv där de försöker hitta någon form 

av mening och fri vilja, mot sin morbrors vilja. Dessutom ses de som någon form av svala 

isprinsessor i början, något som dock ändras desto mer Hideko (Maud) accepterar sina känslor 

mot Sook-hee, respektive Sue, och lär sig att uttrycka dessa känslor. Varken Hideko eller Maud 

kan ses som manhaftiga, de är tvärtom mycket feminina och ofta försiktiga, men deras 

självförtroende och starka vilja i kombination med deras dåliga relationer till män kan 

möjligtvis ge effekten av att de passar in i den andra stereotypen. Att koka ner dessa 

mångfasetterade karaktärer till stereotyper endast baserat på deras sexualitet är dock att förbise 

deras utveckling och de relationer de bygger upp. Slutligen vill jag därmed konstatera att The 

Handmaiden ger en positiv skildring av Hideko och Sook-hees lesbiska relation och att Park 

har gett Fingermsiths karaktärer och intrig förnyat liv genom adaptionen. 

 

  

 
143 Butler 1990, s. 66. 
144 Barnes 2016.  
145 Ambjörnsson 2016, s. 64. 
146 Ambjörnsson 2016, s. 64. 
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