
 
 

Örebro universitet 

Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

 

 

 

 

 

’’Why is my boy playing with  

a barbie?’’ 
En kvalitativ innehållsanalys om hur könsstereotyper konstrueras i tv-serien Friends 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats 2019-01-14 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Handledare: Åsa Kroon 



 
 

Författare: Felicia Carlqvist 

Abstract 
The aim of this study is to investigate the popular tv-serie Friends to perceive how gender 

stereotypes are constructed within the serie. The study consists of seven different episodes 

with various scenes involving gender stereotypes. These were selected to demonstrate how the 

stereotypes are constructed and how these stereotypical behaviors are presented. The analysis 

makes use of theories about third-wave feminism, semiotics and gender representation. Using 

these tools, one longer scene from each episode have been analyzed and interpreted by the 

author. The results indicate that non-stereotypical behaviors connected to the characters are 

often used in a context where the purpose is to create humor. It’s often used to make fun of 

the way that these behaviors depart from gender stereotypes. 
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1 Inledning 
Idag är människan mer influerad av medier än någonsin. Det traditionella mediet TV har en 

speciell inverkan, där det kan målas upp en iscensatt bild av världen som inte nödvändigtvis 

stämmer överens med hur verkligheten egentligen är (Prieler, 2016, 277). Dessa uppfattningar 

av verkligheten illustrerar inte endast förväntningar på hur vår omvärld bör se ut, utan även 

vad som förväntas av män och kvinnor. De illustrerar hur människor ska se ut beroende på 

vilket kön de tillhör, och hur de bör agera utefter detta (Eriksson och Göthlund, 2017, 54). 

Dessa skildrade porträtteringar av män och kvinnor har sedan länge sett olika ut, och grundar 

sig ofta i föråldrade stereotyper där kvinnan sköter hemmet och mannen försörjer hushållet 

(Scharrer, 2001, 27). Att visa dessa stereotypa bilder av könen kan bli problematiska när de 

inte stämmer överens med verkligheten, utan ger en felaktig bild som kan komma att förändra 

publikens egna förväntningar av olika kön (Schmitz, 2015, 248).  

 

Denna studie avser att undersöka huruvida män och kvinnor kan porträtteras stereotypt i 

sitcoms, samt om de då väljer att utmana eller gå emot rådande könsnormer. För att få en 

inblick i detta så undersöks sitcom-serien Friends, vilket utgör studiens huvudsakliga syfte. 

Analysen kommer att behandla sju scener från serien som på olika sätt föreställer situationer 

där könstereotypa beteenden eller attityder tydligt förekommer. De olika scenerna ska även 

skilja sig från varandra och presentera olika områden för könsstereotyper, maskulina som 

feminina. En teoretisk inriktning som omfamnar stereotyper kopplade till både män och 

kvinnor är den tredje vågens feminism (Schmitz, 2015, 248). Då denna våg gav feminismen 

ett nytt uppsving under 1990-talet, vilket var då Friends började sändas, så kommer även 

potentiella feministiska influenser att diskuteras i relation i analysen. TV har inte 

nödvändigtvis makt över sin publik, men förmedlar underliggande värderingar som når ut till 

sina tittare (Prieler, 277, 2016) Hur kan dessa bilder av könen förmedlas, och med vilka medel 

konstrueras dem i serien? Det är vad denna studie syftar till att blottlägga.  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel avser att ge ett övergripande sammanhang till studiens syfte. Kapitlet inleds med 

en presentation av genren sitcom, och för den som inte sedan tidigare är bekant med serien 

Friends så kommer även serien samt dess huvudkaraktärer att introduceras mer ingående. 

Detta avsnitt erhåller även en beskrivning av begreppen stereotyper och könsroller. 

 

2.1 Sitcoms  
Situationskomedin, även kallad sitcom, är en genre av tv-serier. Det som utmärker denna 

genre är att de vanligen kretsar kring en grupp fasta karaktärer som uppträder i varje avsnitt, 

och att den utspelar sig i en vardaglig miljö (Cowdery och Selby, 1995, 118). Den kan 

exempelvis utspela sig på en arbetsplats eller i hemmet, där vardagsrum är en vanlig hemmiljö 

(ibid). Det är även vanligt med publikskratt i avsnitten, som antingen kommer från en live-

publik i studion eller är pålagda i efterhand (Al-Surmi, 2012, 685). Tanken är att en sitcom 

ska spegla den typiska människans vardagliga liv, och det är vanligt att språket i 

konversationerna hålls på en avslappnad nivå. Fokus för en sitcom är att skapa humor utifrån 

karaktärernas sätt att betrakta saker eller hantera dem, och en sitcom involverar ofta en 

händelse eller ett problem som kan lösan inom ett avsnitt (ibid).  

 

2.2 Serien Friends 
Tv-serien Friends är en klassisk amerikansk sitcom där man får följa en grupp fasta karaktärer 

och deras vardagliga liv, och serien handlar om sex vänner i tjugoårsåldern som är bosatta på 

1990-talets Manhattan i New York. De flesta scenerna ur serien utspelar sig i en lägenhet där 

vännerna oftast umgås eller på det lokala kaféet Central Perk. Friends är en traditionell 

sitcom på så sätt att den innehåller händelser som utspelar sig över endast ett avsnitt, men 

serien har även ett serieformat med ’’storylines’’ som utspelar sig under längre period. (Mills, 

2005). Exempel på detta är Ross och Rachels av- och på relation eller Chandler och Monicas 

sätt att dölja deras romantiska förhållande för att sedan visa upp det. Som ett resultat av detta 

kan strukturen i olika sitcoms vara flytande, beroende på hur berättelsen förmedlas (ibid). 

Friends sändes på tv mellan åren 1994-2004. Trots en till en början skeptisk publik så visade 

sig serien bli en av de mest framgångsrika serierna som har någonsin har visats i USA, och 

som sedan har hyllats över hela världen (Rockler, 2006, 245). Friends har under sin 

sändningstid vunnit över 50 Emmy Awards, vilket har gjort alla skådespelare till 
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världsstjärnor. Det allra sista avsnittet sågs av över 52 miljoner människor, och reklamen till 

det avsnittet kostade ungefär fyra miljoner dollar per minut (ibid).  

 

Friends första avsnitt inleds med att Rachel, en av de kvinnliga karaktärerna i serien, stormar 

in på kaféet Central Perk iklädd en bröllopsklänning. På fiket befinner sig de övriga 

karaktärerna. Rachel har precis flytt från sitt eget bröllop och lämnat sin blivande make vid 

altaret för att åka till New York. Hon blir snabbt en i gruppen och flyttar in hos Monica. I 

lägenheten mittemot Monica bor Joey och Chandler, som är två av vännerna i gruppen. Ross, 

som är Monicas bror, och Phoebe, Monicas gamla rumskompis, är de resterande 

medlemmarna i gruppen. De sex vännerna umgås ständigt och tittarna får följa dem genom 

livet och hur de hanterar svårigheter på arbetet såväl som besvär med kärleken.  

 

2.2.1 Karaktärsbeskrivning 
Detta avsnitt kommer att innefatta en översiktlig beskrivning av de sex huvudkaraktärer som 

förekommer i alla seriens avsnitt. Detta ges för att skapa en bredare uppfattning om serien och 

dess handling, men även om deras individuella egenskaper samt karaktärernas relationer till 

varandra. Detta avsnitt baseras på uppsatsförfattarens egen sammanfattning av karaktärerna. 

 

     Rachel är till en början en bortskämd, osjälvständig kvinna som tidigare levt på sin pappas 

tillgångar. Hon tar sig till New York för att få en nystart i livet, och hon inser snabbt att hon 

vill ta mer ansvar i sitt liv. Hon flyttar in hos Monica och får sitt allra första jobb som servitris 

på kaféet Central Perk. Hon säger dock upp sig efter en tid och börjar arbeta inom 

modebranschen där hon utvecklas till en självständig affärskvinna. Under säsong två inleder 

hon ett av- och på-förhållande med Ross som pågår under hela seriens gång.  

     Ross har i seriens första avsnitt precis blivit lämnad av sin gravida fru för en annan kvinna. 

I säsong åtta får han även en dotter tillsammans med Rachel, som han varit kär i sedan 

högstadiet. Ross är intelligent och nördig, och har ett enormt intresse för dinosaurier. Han är 

paleontolog och arbetar i början av serien på ett förhistoriskt museum, och blir senare 

professor vid universitet i New York.  

     Monica är Ross yngre syster. Hon är pedant, ordningsam och vill gärna ha saker utförda 

på sitt eget sätt. Monica äger den största lägenheten, vilket gör att den oftast blir 

samlingspunkten för vännerna. Monica är kock till yrket, och genom seriens gång arbetar hon 
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på flera olika restauranger. Hon inleder i säsong fem ett förhållande med Chandler som sedan 

varar genom hela serien och i sista avsnittet blir dem föräldrar till två adopterade tvillingbarn.  

     Chandler är Ross rumskamrat från college. Han är en osäker person som inte har tur med 

kvinnor innan han blir tillsammans med Monica. Han är känd för sina sarkastiska skämt och 

tenderar att skämta när han känner sig obekväm. Chandler bor tillsammans med Joey i 

lägenheten mitt emot Monica och Rachel i de första säsongerna, innan han och Monica 

inleder ett förhållande varpå han flyttar in hos henne. Han arbetar under större del av serien 

med statistiska analyser, men säger dock sedan upp sig senare i serien och börjar arbeta på en 

reklambyrå.  

     Joey är Chandlers rumskamrat och bästa vän. Joey kan beskrivas som promiskuös och 

ointelligent, men även väldigt godhjärtad, lojal och omtänksam. Han har större lycka med att 

få dejter än någon annan av karaktärerna, dock så är han i kontrast till det väldigt barnslig. 

Joey är en kämpande skådespelare som i större del av serien är arbetslös, men som i senare 

säsonger fått en roll i den kända tv-serien ’’days of our lives’’.  

     Phoebe är godtrogen och ser alltid det goda i människor, är vegetarian och bryr sig om 

djur. Hon kan även ofta uppfattas som naiv eller konfys. Phoebe har haft en turbulent 

barndom och tidigare bott på gatan, vilket man får veta mer om under seriens gång. Hon 

arbetar som massör och brukar även spela gitarr och sjunga på Central Perk. 

 

2.3 Stereotyper och det konstruerade könet 
En stereotyp refererar till den förutfattade mening som en person avser sig ha om en specifik 

grupp människor (Lindgren, 2009, 91). Stereotyper kan vara användbart att kunna 

generalisera och sortera stora mängder av data, men kan även göra generalisera komplex 

information till en för stor bild vilket skapar en felaktig uppfattning av detta (Prieler, 2016, 

278). Det kan bli fallet när man förväntar sig vissa egenskaper av alla som tillhör en viss 

grupp, t.ex. religion, ras eller kön. Stereotypa antaganden påverkar ofta bilden av en individ ur 

en viss grupp utan att man faktiskt vet att det är korrekt (ne.se, u.å). Det skapar förenklade 

bilder av omvärlden som inte nödvändigtvis måste stämma. Detta kan både påverka 

uppfattningen om hur människor är, och även om hur dem bör vara. Stereotyper kan då bidra 

till att upprätthålla fördomar och negativa attityder gentemot olika grupper (ibid).  

 

Förutbestämda antaganden om hur en människa ska bete sig eller framträda baserat på vilket 

kön personen tillhör brukar benämnas som könsstereotyper (Lindgren, 2009, 91). 
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Könsstereotyper framträder genom hur könet iscensätts, och dessa framträdanden utgör en 

viktig kommunikation med omvärlden. Dessa framträdanden kan undersökas genom en 

visuell analys. Vid analys av bilder så utgörs en stor del av framträdandena av gender display, 

då man iscensätter könstillhörighet för att utmärka kroppens kön (Eriksson och Göthlund, 

2017, 54). Kroppens kön kan exempelvis utmärkas av olika poser som skiljer sig mellan män 

och kvinnor. I sin teori om det iscensatta jaget menar Goffman (1959) att en del av denna 

könstillhörighet bestäms utifrån hur män och kvinnor förväntas agera och interagera. 

Könstillhörigheten och dess uttryck är något som är socialt konstruerat och upprätthålls av 

människan, men som dock tenderar att uppfattas som ’’naturligt’’. Det konstruerade könet 

skiljer sig från det biologiska könet och brukar benämnas genus (ibid). Efter denna kortare 

bakgrund presenteras studiens syfte och frågeställningar, följt av en översikt över tidigare 

forskning som gjorts på samma område.  
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3 Syfte och frågeställningar 
Den här studien fokuserar på att utforska sitcoms möjligheter och/eller begränsningar för att 

förmedla samhällsnormer med anknytning till femininitet och maskulinitet. Den kommer även 

att undersöka huruvida sitcoms influerats av och anpassats efter den så kallade tredje vågens 

feminism. Detta kommer att studeras genom att undersöka den amerikanska sitcom-serien 

Friends ur ett genusperspektiv och studera hur normbrytande beteenden eller attribut 

konstrueras. Metoden som kommer att användas är kvalitativ innehållsanalys. För att 

undersöka detta kommer studien att besvara följande frågeställningar: 

 

• Vilka framträdande könsstereotyper associerade till maskulinitet kan urskiljas i serien 

Friends, och hur är de konstruerade i text och bild? 

 

• Vilka framträdande könsstereotyper associerade till femininitet kan urskiljas i serien 

Friends, och hur är de konstruerade i text och bild? 

 

• Kan spår av den så kallade tredje vågens feminism urskiljas och i så fall hur framträder 

dessa i serien? 

 

Med koppling till de två första frågeställningarna och könsstereotyper, så kommer även 

sitcoms möjligheter eller begränsningar till att förmedla eller upprätthålla rådande 

samhällsnormer att diskuteras. Detta i relation till analysens resultat.  
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4 Tidigare forskning 
Denna studie kommer att ta utgångspunkt i tidigare forskning som anknyter till makt, genus, 

och/eller stereotyper samt är fokuserade på just sitcoms. Samtliga studier har utförts på 

liknande material, men har varierat i sina frågor och angripit området från olika perspektiv.  

 

4.1 Sökprocessen 
För att finna studier inom detta kunskapsområde så har en flera databaser genomsökts. 

Studierna som presenteras nedan har hittats genom databaserna Communication & Mass 

Media Complete, Film & Television Literature Index samt Sociological Abstracts. För att hitta 

forskning som berör detta område så har kombinationer av sökord som (gender* or 

stereotype* or feminis*) AND (sitcom*) använts. Sökorden formulerades på engelska då de 

flesta studier inom ämnet är författade på engelska. Sökordet sitcom användes i alla sökningar 

för att begränsa materialet till att endast handla om sitcom-serier, och inte även omfamna 

övriga genrer av tv-serier. Sökresultaten sorterades sedan och skildrande artiklar valdes ut för 

att skapa en översiktlig bild av tidigare forskning, med relevanta studier inom området. 

 

4.2 Könsstereotyper baserade på sociala roller 
Ur ett genusperspektiv har Dozier, Horan och Lauzen (2008) undersökt hur olika karaktärer 

framställs i serier som sänts under bästa sändningstid. De har utgått ifrån att alla karaktärer 

har personliga och professionella roller, och genom detta undersökt omgivningen som 

karaktärerna oftast framställs i, vad dem har för arbeten, relationer etc. För denna studie var 

utgångspunkten Eagly och Steffen’s ”social role theory” (1984). Teorin utgår ifrån att även 

ytterst generell information om en persons professionella och personliga roller kan räcka för 

att dra vidare kopplingar till könsstereotyper. Sociala roller anknyter till de saker som 

människor gör i sitt vardagsliv, allt från att ta hand om barn till mer arbetsrelaterade 

aktiviteter (Dozier, Horan och Lauzen, 2008, 201).  

 

När denna teori appliceras på tv-serier blir det tydligt att även den mest grundläggande 

information som tilldelas en karaktär är en viktig bidragande faktor till att könsstereotyper 
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upprätthålls, eftersom att de ska exponeras inför en publik (Dozier, Horan och Lauzen, 2008, 

201). Med utgångspunkt i social role theory så framkom det resultat som indikerar på att det 

förekommer skillnader i hur män och kvinnor framställs i tv-serier, då det är mer vanligt för 

kvinnor att placeras i äktenskapsroller och att män i yrkesroller (ibid, 202). Det visade även på 

att män och deras yrken ofta associeras till en strävan efter större mål och en ambition för 

framgång (ibid, 211). Det har också genomförts mer djupgående studier som istället för att 

fokuserat på iscensättningen av karaktärerna, har undersökt karaktärernas beteenden på 

respektive arbetsplats. Liknande resultat framkom även från dessa studier, som visade på att 

även om kvinnor var representerade på arbetsplatserna, så var dem mer troliga att agera 

personligt och oprofessionellt (ibid, 202).  

 

En liknande studie har genomförts av McIntosh (2014), som med fokus på två specifika 

karaktärer har undersökt hur kvinnliga forskare porträtteras i den amerikanska sitcom-serien 

The Big Bang Theory. McIntosh har undersökt representationen genom att studera 

karaktärernas sociala roller, med fokus på deras yrkesroller. Kvinnor som forskare framställs 

ofta som intelligenta, samtidigt som de många gånger porträtteras som mindre attraktiva, 

osociala och kalla i jämförelse med andra serier där kvinnor erhåller andra yrken. McIntoshs 

analys resulterade i liknande resultat, och även att de kvinnliga karaktärerna i The Big Bang 

Theory erhåller typiskt ’’feminina’’ egenskaper, som att de ofta förväntas ta hand om sina 

pojkvänner. 

 

4.3 Maktrelationer mellan könen 
Ett återkommande tema i amerikanska sitcoms visar sig vara att huvudkaraktärerna består av 

intelligenta, attraktiva kvinnor som är gifta med odugliga, omogna män. En studie av Fürsich, 

Jefferson och Walsh (2008) har undersökt de två situationskomedierna The King of Queens 

och According to Jim för att jämföra dem med äldre serier och studera hur könsroller 

porträtteras i de olika serierna. Enligt studiens resultat så innehåller båda serierna tydliga 

patriarkala roller och målar upp kontraster i handlingen. Även om kvinnorna i serierna är 

intellektuellt och fysiskt överlägsna sina män, så hålls feministiska ideal tillbaka genom att 

det fortfarande framträder manlig dominans. Istället för att utmana så stärker detta endast 

myten om att skönheten och odjuret fungerar bra tillsammans, vilket accepterar detta 

patriarkala synsätt som någonting naturligt och som humor kan baseras på (Fürsich, Jefferson 

och Walsh, 2008, 123).   
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Studien av Fürsich, Jefferson och Walsh (2008) har exemplifierat porträtteringen av den 

stereotypa kvinnan i ett avsnitt av King of Queens, där den kvinnliga huvudkaraktären Carrie 

porträtteras som dominant. Hon beordrar Doug vad han ska göra, hotar honom, rättar hans 

misstag och gör sig rolig över hans övervikt. Istället för att lyssna på vad Carrie säger så 

ljuger Doug för henne eller lurar henne, han respekterar henne inte tillräckligt för att sedan 

berätta sanningen. Istället slutar det med att Carrie får dåligt samvete och erkänner sitt misstag 

eller alternativt förlåter Doug, för att han inte ska behöva ha dåligt samvete över det han gjort 

(ibid, 127). Detta beteende indikerar på att det är upp till kvinnan att acceptera mannens sanna 

jag, vilket uppmuntrar till en patriarkal syn som liknar skönheten och odjuret. Odjuret 

’’befrias’’ först när skönheten väljer att accepterar honom som den han verkligen är. Detta 

skapar en naturlig bild av patriarkatet (ibid, 132).  

 

När huvudkaraktärerna i en sitcom är ett heterosexuellt par så har det på senare år blivit 

vanligt att mannen porträtteras som ’’fånig’’ och blir ofta måltavlan för skämt (Scharrer, 

2001, 23). Att berätta skämt är för sitcom karaktärer ett sätt att uttrycka maktrelationer mellan 

könen (Sever och Ungar, 1997). Maktrelationer kan även vara tillfälliga eller beroende på 

situationen. Exempelvis när en manlig karaktär gör något fånig och en kvinnlig karaktär hånar 

detta, så är det denna tillfälliga situation som sätter mannen i en lägre statusposition. Att 

manliga karaktärer i sitcoms numera oftare blir måltavla för skämt kan bero på att det har 

skett en förändring i samhället, och det är inte endast mannen som drar in inkomster till 

hushållet. Till skillnad från hur det såg ut i heterosexuella förhållanden för decennier sedan så 

är i det finansiella ansvaret i många länder mer jämnt fördelat mellan mannen och kvinnan i 

hushållet (Scharrer, 2001, 27).  

 

4.4 Humor i en post-feministisk tid  
Genom att analysera sitcoms så kan ibland de mest uppenbara, öppna och irrationella 

formerna av sexism utspela sig - ofta för att skapa humor. Men sitcoms speglar även 

vardagliga situationer och är relaterbara och verklighetstrogna. Karaktärerna kan exempelvis 

sättas i situationer där de behöver hantera irriterande svärföräldrar, egoistiska chefer eller 

bortskämda barn. Om tittaren inte ifrågasätter varje enskild aspekt av serien, så kan det 

resultera i att även porträtteringen av könsroller accepteras som verklighetstrogen. Genom att 

följa skämten och skratten så kan publiken riskera att överse det implicita budskapet som 



10 
 
 

serien sänder ut, när det handlar om hur könsroller skildras (Fürsich Jefferson och Walsh, 

2008, 127). 

 

Swink (2017) har undersökt hur serier som sänts på 2000-talet, dvs i en så kallad post-

feministisk tid, har tagits emot av sin publik. Eftersom att den feministiska frågan kanske 

aldrig varit så lämplig att applicera på modern tid som under just denna, så påverkar det inte 

endast seriernas innehåll utan även dess tittare som nu är mer medvetna om könsskillnader än 

innan. Genom fokusgrupper så har denna studie undersökt mottagarnas attityder gentemot 

porträtteringen av kvinnor i ett antal tv-serier som har kvinnliga huvudroller (Swink, 2017, 

16). Eftersom att det fortfarande är otydligt vilken plats som feminism får i 

populärtelevisionen, så är ett viktigt perspektiv i frågan att undersöka tittarnas tolkningar av 

det humoristiska innehållet (ibid). Komiska sammanhang är mer öppna för tolkning eftersom 

att humor oftast är beroende av de reaktioner som de får av mottagaren, och kan leda till 

dramatiska tolkningar av innehållet när det framförts som något humoristiskt (Swink, 2017, 

17). Det kan bli en osäkerhet kring huruvida publiken väljer att tolka komedin som ett sätt att 

stärka befintliga stereotyper, eller att undergräva dem (Pérez, 2013).  

 

Ett intressant resultat ur Swink’s studie var att trots att de kvinnliga deltagarna i studien kände 

att de kunde identifiera sig mer med de kvinnliga karaktärerna, så hade de en tendens att 

favorisera de manliga karaktärerna. Inte endast för att de ansåg att männen var roligare och 

berättade mer skämt, utan även för att de ansågs vara de ’’mest feministiska’’ karaktärerna i 

tv-serien. Anledningarna till att de ansågs vara feministiska var för att de bland annat 

’’respekterar kvinnor’’ samt ’’uppfostrade barn på egen hand’’. Att dem upplevde de manliga 

karaktärerna som mer feministiska än kvinnorna kan bero på att de kvinnliga karaktärerna 

förväntas vara feminister, men när mäktiga män påvisar på sådana feministiska egenskaper så 

blir det istället till förvåning. Man kan alltså säga att den här kopplingen mellan i 

identifikation och favorisering visar på att den potentiella feministiska humorn framträder på 

tvetydiga sätt av publiken, vilket kan orsaka motsägelser till den post-feministiska 

mediemiljön (ibid, 21). 

 

4.5 Friends ur andra perspektiv 
Två studier som undersökt samma material som denna studie behandlar, det vill säga serien 

Friends, är Rockler (2006) och Gullage (2014). Rockler utgår från tredje vågens feminism, 
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vilket även denna studie kommer att göra. För en presentation, se avsnitt 5.1.2. Studien 

undersöker Friends retoriska resurser och hur den förminskar kvinnors problem genom olika 

strategier. Resultaten visar på att kvinnors egenmakt endast presenteras som ett personligt 

problem, samt att ekonomiska problem visade sig ha enkla lösningar. Lösningarna till dessa 

problem är ofta baserade på att kvinnans förmåga att ta egna initiativ. Exempelvis när Rachel 

kommer till New York utan någon arbetslivserfarenhet, men får trots det direkt ett jobb på 

Central Perk. Trots att hon tjänar väldigt lite så verkar hennes största problem vara att inte ha 

råd med en skidresa till Alperna (Rockler, 2006, 255). I serien så porträtteras även politiska 

frågor som oseriösa och värdiga att håna. Detta tyder på att politiska handlingar framstår som 

onödiga och oönskade. Rockler menar att dessa självupptagna karaktärer inte visar upp någon 

som helst kännedom om att deras personliga besvär med karriär, förhållanden och till och med 

att vara ensamstående förälder, egentligen är en del av något systematiskt och en politisk 

kontext som överskrider det som dem själva kan påverka. I Friends målas kvinnans möjlighet 

till bemyndigande istället upp som någonting som kvinnan själva tar initiativ till (ibid, 251). 

Det som måste tas hänsyn till är dock att det är en sitcom, vilket innebär att det ofta 

förekommer humoristiska missförstånd eller problem som kommer att lösas inom 30 minuter 

(ibid, 245). 

 

Ett annat sätt att angripa serien är genom perspektivet huruvida övervikt relateras till humor. 

Gullage (2014) har undersökt just detta genom att studera hur Fat Monica representeras 

stereotypiskt. Monica är en av de sex huvudkaraktärerna och som yngre så framställs hon som 

mycket överviktig. Detta får tittarna både se själva genom tillbakablickar samt när 

karaktärerna refererar till det i sina skämt. I dessa tillbakablickar så har skådespelaren på sig 

en helkroppsdräkt som gör att hon ser överviktig ut. När en skådespelare tar på sig en så 

kallad ’’fat suit’’ så avbildar det en förståelse för att överviktiga människor är lata, klumpiga 

och inte kan kontrollera sin egen aptit (Gullage, 2014, 179). Dessa egenskaper passar även in 

på Fat Monica som även målas upp som högljudd, patetisk och sexuellt oerfaren (ibid, 181). 

För att en överviktig kropp ska kunna möjliggöra humor och skratt så krävs en förförståelse 

för hur den socialt acceptabla kroppen ser ut (Stott, 137). Ett exempel som tas upp i studien 

utspelar sig i en tillbakablick då Chandler var hemma hos Monica och Ross under en 

thanksgiving. Då säger Chandler till Ross att han ’’don’t want to be stuck here all night with 

your fat sister’’ (’’inte vill vara fast här hela kvällen med din tjocka syster’’). Denna attityd 
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förmedlar att en överviktig kvinna är önskad av en vit, heterosexuell man (Gullage, 2014, 

183). 

 

4.6 Upprätthållande av stereotyper  
Medier bidrar till att förse människor med en dagligen uppdaterad version av sociala 

relationer och kulturella uppfattningar (Fiske och Hartley, 2001, 18). Realism är här en viktig 

faktor för hur sitcoms uppfattas och huruvida karaktärerna har verkliga analoger eller inte. 

Realism i television reproducerar inte bara verkligheten utan skapar även mening (Birthisell 

och Martin, 2013, 66). Detta har sin utgångspunkt i Cultivation Theory, som sympatiserar 

med medias makt att påverka människor. Teorin handlar om att genom att exponeras för TV 

så skapar en människa förutfattade meningar om verkligheten. Specifikt för de som tittar på tv 

mer än de interagerar med den sociala världen, eftersom att det genererar en annan världsbild 

av sociala beteenden, normer och värderingar (Prieler, 2016, 277). Smith och Granados 

(2009) menar att exponering inför stereotypa inställningar gentemot olika yrken kan leda till 

stereotypa arbetsintressen. Däremot kan motsatsen uppnås av otraditionella porträtteringar 

(Prieler, 2016, 278).  

 

Det pågår en debatt hos medieforskare angående huruvida medierad humor kan undergräva 

förtryckande ideologier så som sexism. Däribland är det inte många forskare som ser 

hoppfullt på dess potential att utmana problematiska könsrepresentationer (Fürsich, Jefferson 

Walsh, 2008, 127). En bidragande faktor till att stereotyper istället upprätthålls är att det 

vanligen är just dessa missvisande bilder av människor som visas på tv, ofta under bästa 

sändningstid. En förklaring till varför porträttering bland de olika könen upprätthålls kan vara 

att det numera finns vissa krav på karaktärer som ska visas på tv under denna tid (Dozier, 

Horan och Lauzen, 2008, 211). Eftersom att ’’prime-time karaktärer’’ exponerar sig i 

människors hem dagligen så måste dem ha tillräckligt intressanta egenskaper för att vara 

underhållande, samtidigt som det måste finnas en igenkänningsfaktor för att tittarna ska kunna 

relatera till dem. Det måste alltså reflektera samhället till en del för att väcka intresse (ibid). 

 

4.7 Motivering och kunskapslucka 
Tidigare studier har undersökt sitcoms, både på ett makro- och mikroperspektiv. Exempelvis 

Dozier, Horan och Lauzen har i sin studie ett mer omfattande material, vilket bidrar med ett 
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mer övergripande bild av området, samt skapar en vidare uppfattning om hur könsroller ser ut 

bland olika genrer. I kontrast till detta så har Rockler närmat sig endast en serie, och 

undersökt den ekonomiska aspekten i detta på ett mer djupgående plan. Andra studier har 

även presenterat viktiga resultat om den betydelsefulla makten som prime-time serier har för 

att influera sin publik, vilket blir en bidragande faktor till att stereotyper upprätthålls. Två av 

dessa studier har även undersökt serien Friends, dock ur endast ett perspektiv samt utelämnat 

de manliga karaktärerna från studien. Denna variation av tidigare studier lämnar en bred bild 

av forskningsområdet samt belyser problematiken i detta. Det belyser även den kunskapslucka 

som denna studie syftar till att fylla, då den undersöker Friends med den tredje vågens 

feminism som utgångspunkt och då fokuserar på både manliga och kvinnliga stereotyper i 

serien. 

5. Teoretiskt ramverk 
Denna studie positionerar sig inom området för feminism, genus samt stereotyper, vilket 

innebär att teorier inom dessa områden kommer att utgöra utgångspunkterna för denna studie.  

I detta avsnitt presenteras den första och andra vågens feminism samt viktiga aspekter i dess 

historia, följt av en introduktion av den tredje vågens feminism. Den tredje vågen kommer att 

vara en central utgångspunkt för denna studie. Att dessa vågor presenteras separat är 

betydelsefullt då att det tydliggör hur den tredje vågen skiljer sig från tidigare vågor. Eftersom 

att studien fokuserar på hur könsstereotyper byggs upp av semiotiska resurser så kommer det 

även här att redogöras för semiotik som teori.  

 

5.1 Feministisk teori 
Feminism kan betraktas som en politisk och aktivistisk rörelse, men även som en teori. För 

forskare som inte berör ämnet feminism så anses feminism ofta endast relevant när man talar 

om kvinnor, och att de blir irrelevanta i utrymmen som omfamnar män (artikel). Det antas att 

män inte har någon koppling till feminism, men egentligen så behandlar feminismen 

begreppet kön som en fråga om maktförhållanden i alla sammanhang. Detta gör den till en 

viktig aspekt i all forskning (ibid). ’’En feminist är en person som anser att kvinnor är 

underordnade män och att detta förhållande bör ändras’’. Så definierar Gemzöe en feminist i 

sin bok Feminism (2014). Denna definition av feminister och feminism riktar uppmärksamhet 

mot verkligheten och bjuder in till en diskussion om hur samhället ser ut, samtidigt som den 

innehåller ett ställningstagande för förändring. Detta utmanar människor att tänka över hur 
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samhället ser ut och om dem på något sätt kan bidra till en förändring (ibid, 16). Framväxten 

av feminismen brukar delas upp i olika tidsperioder då det skett historiska händelser, de olika 

’’vågorna’’ (ibid, 33). Dessa tidsperioder kommer att förtydligas i följande detta avsnitt och 

hänvisar främst till hur det såg ut historiskt i USA.  

 

5.1.1 Första och andra vågens feminism 
Den feministiska aktiviströrelsen började med den första vågens feminism omkring år 1920 

(Björk, Hedenus och Shmulyar Gréen, 2015, 30). Denna rörelse kämpade för de mest 

grundläggande fundamentala rättigheterna för kvinnor, inte minst rösträtt. Det omfattade även 

rätten till emancipation, utbilda sig och att arbeta (ibid). Liberalfeminismen är en feministisk 

inrikting som hade sin storhetstid under den första vågens feminism, vilket förespråkar att 

kvinnor ska kunna erhålla samma grundläggande demokratiska rättigheter som män (Gemzöe, 

2014, 34). En stor del av varför kvinnor har en sämre position i samhället beror att de tidigare 

historiskt sätt uteslutits från politiska och lagliga rättigheter. Under denna tid fanns det olika 

teorier om hur kvinnan skiljde sig från mannen, och kvinnans brist på förnuft var en central 

del i dessa teorier. Vissa filosofer ansåg att kvinnor inte var lämpligt placerade i politiska och 

offentliga sammanhang, då de sågs som irrationella varelser (ibid, 35-36). Liberalfeminismen 

går emot detta och anser istället att det finns en grundläggande syn om att män och kvinnor i 

grunden är lika och delar grundläggande mänsklig natur (ibid, 41).  

 

Omkring år 1960 kom den andra vågen av feminism till USA. Här får den feministiska 

kampen en förnyad intensitet, vilket gör att man talar om den som en ny period. Andra vågens 

feminism var i sina ideologiska grunder starkt inducerad av vänsterradikal samhällskritik. Det 

riktades även kritik mot inflytelserika marxistiska perspektiv som inte rymde kvinnors liv och 

arbete, utan endast kretsade runt männen villkor. Under denna våg av feminism utvecklades 

då radikalfeminism, vilket kritiserade och utmanade liberalfeminismens sätt att angripa 

problemen (Björk, Hedenus och Shmulyar Gréen, 2015, 30). Radikalfeminismen ansåg att 

kvinnor är förtryckta på grund av sitt kön och såg kvinnoförtryck som den mest utbredda 

grundläggande formen av förtryck. Denna stora grupp av människor utsatta för samma 

förtryck skapade en naturlig grund för en gemensam rörelse, och en gemensam fiende - 

patriarkatet. Patriarkatet syftar till det samhälleliga system som är uppbyggt på mäns 

dominans över kvinnor (Gemzöe, 2014, 49). Begreppet skapades för att kunna belysa detta 

samhälleliga system som omfattade problem både politiskt, socialt och ekonomiskt (Björk, 
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Hedenus och Shmulyar Gréen, 2015, 48). Radikalfeminismen uppstod ur kvinnogrupper, och 

det är just oberoende kvinnogrupper som gjort dem radikalfeministiska frågorna politiskt 

hörda. Sedan den andra vågen hade sin storhetstid på 1970-talet så har det skett en oerhörd 

attitydförändring gentemot sexuellt förtryck och kvinnoförtryck i familjen. Tidigare har 

våldtäkt, prostitution, kvinnomisshandel, sexuella övergrepp och förtryck av lesbiska ansetts 

som ’’personligt’’ och tillhörande en privat sfär. Men tack vare andra vågens feminism så har 

detta vänt och det betraktas numera som någonting som politiken även ska förhålla sig till 

(Gemzöe, 2014, 56).   

  

5.1.2 Tredje vågens feminism 
På 1990-talet följdes dessa vågor av en tredje våg. Den tredje vågen ifrågasatte den andra 

vågens synsätt på att det finns en gemensam kvinnlig erfarenhet och ett universellt systerskap 

som grund för politiska kamper. De menar att det är utifrån en förändrad global värld som 

dagens feminister kan resa andra frågor än endast genusfrågor (Schmitz, 2015, 248). Tredje 

vågens feminister söker att vidga medvetenheten kring kvinnors lika värde till en större 

publik. Detta innebär även att inkludera män mer i frågan och ifrågasätta stereotyper anknutna 

män såväl som kvinnor, och maskulinitet såväl som femininitet (Sowards och Renegar, 2004, 

544). Tredje vågens feminister betonar att systerskap och den sorts gemenskap inte lockar alla 

kvinnor, och menar att det istället kan resultera i exkludering. Istället fokuserar den tredje 

vågen på den individuella kvinnans kamp, och det läggs större vikt på att se kvinnors 

skillnader istället för likheter (ibid, 536). Även om tredje vågens feminister ofta försöker 

distansera sig från tidigare vågor, så kommer den ofta att verka vara en påbyggd version av 

andra vågen. Den tredje vågen anses ofta vara en yngre generation av feminism som förkastar 

traditionell eller stereotypisk förståelse av feminism (Dicker och Piepmeier, 2003, 5). 

 

Eftersom att medvetenheten kring feminism och kvinnors rättigheter har ökat på senare år så 

är kvinnor inte länge lika uppdelade från andra kvinnor, och de är numera omgivna av fler 

människor som är positiva till det feministiska tankesättet. Även om detta öppnat upp 

möjligheter för unga kvinnor så har det också satts upp nya barriärer. Ett primärt mål för den 

tredje vågens feminism blir då att fortsätta bevisa att könsskillnader fortfarande existerar, och 

även adressera varför de fortsätter att upprätthållas (Sowards och Renegar, 2004, 539). Ett 

annat mål för den tredje vågens feminism är att punktera de negativa stereotyper som 

uppkommit om feminister. De kanske mest framstående negativa stereotyperna om feminister 
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är baserat på utseende och radikala personlighetstyper. Feminister framställs ofta stereotypiskt 

som håriga, manshatande, lesbiska, fula, radikala och bh-brännande, trots att sådana 

egenskaper utmanar normativt tänkande. Att dessa stereotyper är bundna till ordet feminist 

kan göra att kvinnor väljer att ta avstånd från att kalla sig själva för feminister (540). Den 

tredje vågens sätt att motsätta stereotyper och ifrågasätta varför de fortsätter att upprätthållas 

utgör en central del i denna studie, vilket motiverar varför den valts som en utgångspunkt.  

 

5.2 Stereotyper 
Både maskulinitet och femininitet är komplicerade sociala konstruktioner (Eriksson och 

Göthlund, 73). En skillnad mellan dessa två är dock att mannen länge innehaft en priviligerad 

position på ett kulturellt och politiskt plan, etc. Detta innebär att mannen själv har makten att 

definiera vad tecknet ’’man’’ ska innehålla. Manskroppen har länge fungerat som en symbol 

för kultur, civilisation och ordning, medan kvinnan i konsten ofta förknippats med det 

’’låga’’, naturliga och köttsligt erotiska (ibid, 73-74). Foucault berör i flera av sina verk 

idéerna om att människans kropp fungerar som en plats för kulturella inskriptioner. Han 

menar att kroppen alltid är involverad i ett politiskt fält. Detta innebär även att kroppen kan 

tolkas som ett tecken i sig, och tolkas som uttryck för en kulturs ideal, normer och 

värderingar. Exempelvis så iscensätts ofta reklambilder där smala kroppar förknippas med 

’’sundhet’’ och en kropp med hull och valkar som ’’förfall’’ (ibid, 81). 

 

De stereotyper vi har idag om män och kvinnor härstammar från uråldriga föreställningar om 

vad som ska anses vara manligt och kvinnligt (Lundgren, 2007, 253). Det handlar inte endast 

om uppfattningen av kroppen som konstruerad av dessa ideal, utan även för vilka egenskaper 

som anses lämpliga för respektive kön (Brannon, 2004, 162). Bland dessa äldre 

föreställningar finns däribland att kvinnan ska vara undergiven, och att denna egenskap inte är 

eftertraktad hos en man. Kvinnor förväntas vara svaga och timida, medan mannen ska vara 

stark, intelligent och kraftfull. Dessa egenskaper ansågs komplettera varandra och 

möjliggjorde att forma familjer, där mannen var överlägsen och kvinnan inte ifrågasatte hans 

auktoritet. Denna idealisering som härstammar från 1900-talet hade konsekvenser för både 

kvinnor och män, som skulle verka vara motsatsen till varandra på ett antal sätt. Kvinnor var 

passiva, beroende, rena, raffinerande och känsliga, medan män var aktiva, oberoende, grova 

och starka. Dessa uppdelningar mellan män och kvinnor framkallade motsättningar för 

manliga och kvinnliga intressen och aktiviteter (ibid).  
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Helena Josefson (2005, 8) presenterar i sin bok Genus – hur påverkar det dig? genusforskning 

som beskriver olika egenskaper och aktiviteter kopplade till vad som anses vara typiskt 

manligt och kvinnligt. I tabell 1 och 2 (se nedan) presenteras typiska egenskaper och 

aktiviteter som kopplas till män respektive kvinnor vilka baseras på nämnda Josefson (2005) 

liksom en studie av Rudman m.fl. (2012, 168). Rudman m.fl (ibid) har undersökt olika 

normativa egenskaper bland könen, för att sedan koppla det till både män och kvinnors 

uppfattningar kring vad som anses vara egenskaper tillhörde respektive kön. Tabellernas 

innehåll är en kombination av dessa två studier, och de egenskaper och aktiviteter som valts ut 

att presenteras i tabellen är anpassade efter föreliggande studie och dess material.  

 

 

 

 

 

Manliga egenskaper Kvinnliga egenskaper 

Ambitiös  Emotionell 

Ledarskapsförmåga Varm 

Aggressiv  Intresserad av barn 

Principfast Omtänksam 

Självständigt affärssinne Bra lyssnare 

Ambitiös Glad 

Hårt arbetande Entusiastisk 

Arbetar bra under press Livlig 

Självständig Samarbetsvillig 

Intelligent Vänlig 

Analytisk Stöttande 

Hög självkänsla Artig 

Övertygande Ödmjuk 

Tävlingsinriktad Utseendefixerad 

Kompetent Sympatisk 

Tabell 1. Typiskt manliga respektive kvinnliga egenskaper. 
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Manliga aktiviteter Kvinnliga aktiviteter 

Hävda sin rätt Visa känslor 

Dejta Sätta andra först 

Bestämma Prata problem 

Slåss Ha en bästis 

Ha slips Ha kjol 

Bygga muskler Laga mat 

Ha sex med många Gilla blommor 

Tävla Tvivla på sig själv 

Bygga saker Använda smink 

Ta för sig Duka vackert 

Tabell 2. Typiskt manliga respektive kvinnliga aktiviteter. 

 

 

5.3 Semiotisk teori 
Semiotik som teori behandlar tecken och teckensystem. Lindgren (2009) har i sin definition 

av semiotik utgått ifrån den franska lingvisten Ferdinand de Saussure, som lade grunden för 
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den språkvetenskap som semiotiken har utvecklats ifrån. Semiotik är en vetenskap som 

studerar teckens liv inom den sociala samvaron. Ett tecken är något som egentligen står för 

något annat och som producerar mening (Lindgren, 2009, 62-63). Meningen bakom någonting 

är resultatet av den dynamiska interaktionen mellan tecknet, mottagaren och objektet, vilket 

förändras ofta historiskt och varierar beroende på kulturella aspekter (Fiske, 2011, 44). 

Förenklat menas med detta att den semiotiska tolkningen kan variera beroende på hur och av 

vem det mottas. För att bryta ner detta kan det exemplifieras i hur vi associerar Sverige med 

färgerna blått och gult, eller klädesplagget slips med manlig makt. Det finns från början 

ingenting som kopplar ihop dessa aspekter med varandra, utan dessa sammankopplingar är 

baserade på språkliga och kulturella konversationer (Lindgren, 2009, 64).  

 

Det som kommer att analyseras i denna studie är en populär sitcom, vilket då faller inom 

ramen för populärtelevision. Underlaget för en tv-serie består av en kombination av tecken 

(Lindgren, 2009, 63). Att analysera material som exempelvis en tv-serie innefattar att på olika 

sätt läsa, tolka problematisera och diskutera sådana texter. För studier inom populärkultur så 

har tecken en central betydelse för tolkningen (ibid 63-64). Då man ska tolka en tv-serie ur en 

semiotisk synvinkel så är det första steget i processen till att förstå hur mening skapas och 

förstås. Det första steget i processen är då att identifiera de olika sorters tecken som används i 

språket, och att upptäcka hur dessa tecken används enligt specifika koder och sociala regler 

(Bignell, 2002, 158).  

 

5.3.1 Denotation och konnotation  
Semiotik handlar alltså om hur någonting tolkas, och för att underlätta tolkningsprocessen 

finns det olika begrepp och verktyg som förenklar det. Två sådana begrepp är denotation och 

konnotation, vilka hjälper till att skilja det latenta från det implicita. Dessa begrepp är 

semiotiska idéer utformats av den franska litteraturforskaren Roland Barthes, och detta 

analysverktyg används ofta för att undersköka aktuell media (Fiske, 2011, 81).  

 

Denotation handlar om det som ögat först ser, och som tas upp okritiskt. Detta syftar till 

bilden eller objektets ’’bokstavliga’’ betydelse (Lindgren, 2009, 83). Om man exempelvis ser 

en bild på Buckingham Palace, så denoterar det att den visar en byggnad i London. Men det 

genererar även en hel del förutfattade meningar baserade på mottagarens individuella sociala 
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erfarenheter (Bignell, 2002, 158). Konnotation kallas just den innebörd som bilden förmedlar, 

vilket för Buckingham Palace skulle betecknas som kunglighet, tradition, rikedom och makt. 

För att applicera begreppet på en tv-serie så kan man säga att scener ur serien ofta är ikoniska 

och denotativa, genom att endast visa upp det som kameran och ljudutrustningen har fångat 

upp. Men även dessa bilder och ljud bär även på konnotationer, som tillåter tittaren att skapa 

en mening till innehållet som inte endast visar ett objekt, en person eller plats (ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Metod och material 
För att studien ska uppnå krav på transparens så redogörs i detta kapitel för hur studien har 

genomförts samt för det material som valts ut för analys. Denna studie har använt sig av en 

kvalitativ metod. Eftersom att frågeställningarna har angripits från ett tolkande perspektiv så 

görs analysen lämpligast med en kvalitativ metod. Till grund för tolkningen ligger att 

undersöka attribut och karaktäristiska drag i som är kopplade till stereotyper i serien. Metoden 

som applicerats blir därför en kvalitativ metod i form av en innehållsanalys, med 

utgångspunkt i semiotisk analys. 

 

6.1 Innehållsanalys som metod  
Innehållsanalysen kommer att utformas genom en textanalys samt visuell analys av 

materialet. Innehållsanalysen ställer frågor som: Vad händer i texten? Hur skapar den sina 

betydelser? En textanalys fokuserar på att undersöka hur texten skapar sammanhang och 

bygger en relation till läsaren (Ledin och Moberg, 2010, 155). Att studera text innebär inte 
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nödvändigtvis att detta innefattar en skriftlig text, utan med ett vidgat textbegrepp kan det 

även handla om det muntliga språket (Bax, 2011, 25). Texter i detta sammanhang handlar om 

olika typer av teckensystem som på något sätt skapar mening (Fogde, 2010, 179). Textanalys 

handlar om att närma sig materialet förutsättningslöst, vilket innebär att det är svårt att skapa 

en modell för hur den ska genomföras. Det handlar om att undersöka en fråga, för att sedan se 

potential i att undersöka den från en annan vinkel, sedan justera sin fråga, etc. Bäst är det om 

detta görs utan en sammanhängande struktur, men trots detta så behöver man ha en idé till att 

börja med (Ledin och Moberg, 2010, 160).   

 

Det som kommer att undersökas i denna studie är som sagt det muntliga, men även det 

visuella. Visuell metodik omfattar att använda sig av bilder och bildinformation för att sedan 

kunna besvara frågor till en större kontext, så som bildens publikation- eller 

publikationskontext (Árni Sverrisson, 2015, 192). Visuella uttryck är aldrig endast en 

avbildning eller en illustration av någonting. När en bild skapas och produceras så sker det i 

ett sammanhang utifrån en viss inramning med ett specifikt perspektiv. Detta gör att det 

uppstår det särskilda föreställningar (Fogde, 2010, 180). Ofta när visuellt material studeras 

och tolkas så styrs dem utifrån teorier om hur maktrelationer, eller utifrån intressen för frågor 

så som hur olika etniciteter eller kön representeras och konstrueras. Detta innebär att den 

visuella kommunikationen ofta relateras till politiska, ekonomiska och kulturella betydelser i 

historiska sammanhang (ibid). I denna studie används den visuella analysen främst för att 

skapa en kontext till scenerna som demonstreras. Det centrala fokuset i analysen kommer att 

ligga på vad som sägs och hur karaktärerna agerar, mer än endast visuella aspekter så som 

utseende eller övriga fysiska attribut.  

 

6.2 Material och urval 
Friends-serien består av tio säsonger, vilket totalt är 236 avsnitt. Utifrån en översiktlig bild 

och tidigare kunskap kring seriens innehåll över samtliga säsonger, har sedan ett strategiskt 

urval gjorts där sju stycken avsnitt valts ut till analysen. En längre scen ur varje avsnitt har 

därifrån valts ut för att analyseras. Dessa sju scener utgör det primära materialet som kommer 

att analyseras och tolkas, medan de övriga 229 avsnitten kvarstår som sekundärt material. 

Eftersom att syftet med denna studie är att främst undersöka hur stereotyper är uppbyggda 

mer är om eller i vilken utsträckning de förekommer, så har det strategiska urvalet ansetts 

lämpligt istället för ett systematiskt urval. Här har alla tio säsonger betraktats, för att sedan 
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sortera och välja ut sju avsnitt med längre scener som uppfyller specifika kriterier. De kriterier 

som scenerna har uppfyllt för att hamna i det primära urvalet är att de ska föreställa 

situationer som på ett tydligt sätt involverar könsstereotypa beteenden eller attityder. De sju 

avsnitten ska även skilja sig från varandra för att kunna presentera olika områden för 

könsstereotyper, maskulina som feminina.  

 

Eftersom att könsstereotyper ingår som ämne i vår aktuella samhällsdebatt, så är inte seriens 

tidiga sändningsår problematiskt, utan istället intressant att diskutera. Att denna serie valdes 

som material beror på att det är en av de mest framgångsrika serierna som någonsin sänts på 

tv, och har därför nått ut till många människor. En annan faktor till att denna valdes var just 

eftersom att den började sändas år 1994. Detta innebär att den sändes under den tid då tredje 

vågens feminism hade fått sitt genomslag och även då den feministiska frågan var mycket 

aktuell gällande både kvinnliga och manliga normer.  

 

6.3 Avgränsningar 
Materialet har avgränsats till endast en serie, med förhoppningen att det ska göra analysen 

mer djupgående och bidra till en större möjlighet att undersöka detaljerna. Det ger även en 

mer tillförlitlig bild av resultaten och analysen som hamnar på ett mer genomgripande plan, 

istället för att den riskerar att bli alltför ytlig. Den kortare tidsplanen gör även att detta omfång 

av material blir rimligt. Att addera ytterligare serier till material hade påverkat möjligheten att 

utgöra analysen mer djupgående. Att det primära innehållet har avgränsats till endast sju 

scener beror på att det anses vara ett lämpligt antal för att kunna gå in djupare på materialet 

samtidigt som det ger en viss översiktlig bild av läget. Ett färre antal scener ger möjlighet att 

genomföra en mer detaljerad analys, och fler scener ger mer utrymme för att spegla olika 

stereotypa situationer och kunna urskilja olika mönster i scenerna. Därför ansågs just sju 

scener vara ett rimligt omfång för att skapa en kombination av en detaljerad och översiktlig 

analys. Serien Friends är en av de mest sedda serierna genom tiderna vilket det gör att den 

kan representera populärtelevision, inte minst under 1990-talet i USA. Dessa faktorer gör att 

serien anses kunna förse studien med tillräckligt material för att kunna diskuteras till en större 

population, och kunna dra vissa slutsatser om hur denna kultur såg ut under denna tid.  
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6.4 Metodkritik 
Anledningen till att en kvalitativa studiers reliabilitet och validitet ofta ifrågasätts beror på att 

de närmar sig forskningsområdet från ett tolkande perspektiv (Golafshani, 2003, 600). 

Eftersom att denna studie utgår ifrån just ett tolkande perspektiv så finns det inte några 

förutbestämda riktlinjer för hur metoden ska genomföras. Tolkningarna görs utifrån 

författarens egna uppfattningar, vilket innebär att tolkningen riskerar att påverkas av dennes 

egna åsikter och erfarenheter. Detta gör det mycket viktigt att processen behålls transparent 

för att vara tillförlitlig. Men det faktum redovisar tydliga teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter som påverkar hur resultaten tas fram och förstås så motverkas också att detta 

enbart är subjektiva uppfattningar.  

 

På detta sätt skiljer de sig från kvantitativa studier. Dessa studier faller oftast inom ramen för 

teorin för logiska positivismen, vars resultatet ofta kan tillförlitliga sig på universella lagar, 

objektivitet, fakta osv (Golafshani, 2003, 599). Kvalitativa studier undersöker däremot 

samhället och dess frågor som socialt konstruerade och någonting föränderligt, vilket innebär 

att det är oändligt med aspekter som påverkar hur resultatet framställs. Kvalitativa studiers 

syfte handlar om att förstå, istället för att förklara (Stenbacka, 2001).  

 

 

 

 

 

 

6.5 Analysprocess 
För att bibehålla en viss struktur i analysarbetet så har processen delats upp i olika delar, där 

scenerna först beskrivs för att sedan tolkas och analyseras. Det som resultaten kommer att 

redogöra för är: 

  

 Denotativ beskrivning 

 Dialoger 

 Konnotativ analys  
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Den denotativa beskrivningen står för den delen av resultatet där scenerna beskrivs vad det är 

som syns och hörs i de olika scenerna. Även dialoger faller under den denotativa 

beskrivningen, och centrala delar ur de transkriberade dialogerna presenteras här. Den 

konnotativa analysen kommer sedan att innefatta den tolkande delen av resultatdelen. 

Tolkningsverktyget som används är utformat utifrån författarens kunskaper med utgångspunkt 

i tidigare presenterade teorier och studier. För att skapa ett mer konkret stöd till tolkningen så 

kommer redovisningarna i Tabell 1 (sida 16) och Tabell 2 (sida 17) att användas och för att 

tydligare skildra feminina och maskulina egenskaper och aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. De kommer att presenteras utifrån nyckelscener 

som berör en eller flera karaktärer och där det uppvisas stereotypa gestaltningar i form av 

manliga och kvinnliga egenskaper eller beteenden. Detta görs för att sedan kunna diskutera 

vilken vidare koppling serien har till dessa stereotypa bilder och hur karaktärerna kan 

förknippas med dem. Vissa scener kommer att analyseras mer detaljerat då dem innehåller 

mer relevanta repliker som påvisar könsstereotyper, och ur andra scener kommer endast 

huvuddrag att presenteras i beskrivande form. Nyckelscenerna presenteras en efter en, först 

med en denotativ beskrivning följt av en vidare konnotativ tolkning. Denna tolkning kommer 

sedan att bli mer djupgående i diskussionsavsnittet. 
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7.1 ’’Vem bestämmer över dig?’’ 
Nyckelscen 1: Säsong 2 avsnitt 16 ’’The One Where Joey Moves Out’’ 

 

7.1.1 Denotativ beskrivning 
Scenen inleds med en frukostscen i Monicas kök där alla vännerna förutom Ross befinner sig. 

I detta avsnitt är Rachel och Ross ett par. Monica sitter vid bordet och säger ’’Jag kan inte 

förstå att ni ska tatuera er.’’ och syftar på Rachel och Phoebe som bestämt tid för tatuering 

samma dag. Rachel säger att de inte får berätta för Ross, för att hon ska överraska honom. 

Joey frågar dem vad dem ska tatuera, och Phoebe berättar om att hon ska tatuera in en lilja, 

för sin bortgångna mamma som hette Lily. Phoebe berättar att hon ska ha den på sin axel, just 

när Ross kommer in i rummet. ’’Vadå? Vad är på din axel? Frågar han. ’’Jag ska tatuera 

mig.’’ Säger Phoebe. Ross frågar varför hon skulle vilja göra det, samtidigt som han går fram 

till Rachel och ger henne en kram och pussar henne. Rachel frågar honom ’’Tycker du inte att 

dem är lite coola?’’ Varpå han svarar ’’Nej. Varför skulle man vilja betala någon för att märka 

en för livet? Tänk om det inte blir snyggt - då blir det som att ha en ful hårklippning hela 

tiden.’’ Vännerna tittar på Ross och det hörs publikskratt.  

 

I nästa del av scenen befinner sig Phoebe och Rachel i väntrummet på tatueringsstudion. De 

diskuterar vilken lilja Phoebe ska välja när en tatuerare kommer ut och säger att de ska 

komma in i rummen för att tatuera sig. ’’Då var det dags’’ Säger Phoebe och går mot 

tatueraren. Rachel står kvar. Phoebe vänder sig om och frågar ’’Tänker du inte göra det? Är 

det för det Ross sa?’’ Rachel säger ’’Nej..’’ Och tar sig i håret. Hon blundar hårt och säger 

’’Eller jo, kanske’’ Hon tittar ner i golvet framför. Phoebe säger då ’’Jag kan inte tro det. Är 

det såhär det här förhållandet ska fungera? Är Ross boss? Vad är det här, 1922?’’ Rachel 

frågar ’’Vad är det med 1922?’’ Och Phoebe svarar ’’Det var länge sedan.’’ Publikskatt. 

Phoebe fortsätter ’’Då män brukade berätta för kvinnor vad de skulle göra, mycket. Vill du ha 

den här tatueringen?’’ Rachel svarar ’’Ja det vill jag, men Ross..’’ Phoebe avbryter henne. 

’’Hallå, bestämmer din kille över dig?’’ Rachel svarar ’’Nej..’’ Phoebe frågar ’’Vem 

bestämmer över dig?’’ Rachel rynkar på ögonbrynen. ’’Du?..’’ Phoebe höjer rösten ’’Nej, du 

bestämmer över dig själv! Nu marscherar du in och får den där tatueringen på din höft!’’ 

Rachel står still. ’’Gå!’’ Ropar Phoebe. Rachel går in.  
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7.1.2 Konnotativ analys 
Scenen inleds med att Phoebe och Rachel är exalterade över att dem ska tatuera sig. De är här 

övertygade om att de ska genomföra det. Rachel verkar vilja göra tatueringen för sin egen 

skull, men förväntar sig dock att Ross ska bli positivt överraskad när hon sedan visar den för 

honom. När Ross kommer in i rummet och får höra om Phoebes tatuering så visar han på en 

negativ attityd gentemot det, och tydliggör att han inte förstår varför man skulle vilja tatuera 

sig.  

 

Nästa del av denna scen utspelar sig i tatueringsstudion. Rachel står kvar när de kallas in och 

Phoebe antar direkt att detta handlar om det Ross sagt under morgonen. Phoebe sätt att 

bemöta Rachels tvekande anspelar mycket på ett tydligt feministiskt förhållningssätt. Hon 

tydliggör för Rachel att det inte är hennes pojkvän som bestämmer över henne, utan att hon 

bestämmer över sig själv. Speciellt då det kommer till fysiska attribut så som en tatuering. 

Phoebe frågar Rachel ’’Vill du ha tatueringen?’’, vilket lägger vikt i hur det är hennes eget val 

vad hon vill göra med sin kropp. Detta omfamnar den tredje vågens feminism vars 

förhållningssätt som främjar kvinnans rätt av till den fria viljan och att bestämma över sig 

själv. Phoebe övertygar Rachel genom att trycka på att hon gör det för sin egen skull, och inte 

heller som någon protest mot Ross misstyckande. Phoebe argumenterar även för tatueringen 

genom att antyda att de lever i en modern tid, då mannen inte talar om för kvinnan vad hon 

ska göra längre. Hon jämför situationen med 1920-talet, då kvinnan kämpade för de mest 

grundläggande rättigheterna och inte hade rätt till emancipation.  

I denna situation framstår Rachel som svag och tvetydig, samtidigt som hon påvisar 

stereotypiskt feminina aktiviteter så som att hon tvivlar på sig själv samt sätter andras behov 

först, då hon tänker på vad Ross ska tycka. Phoebe, å andra sidan framstår som principfast, 

självständig och bestämmande, om man ser till hur hon övertygade Rachel om att hon 

bestämmer över sig själv. Hennes feministiska sätt att hanterar denna situation är präglad av 

den tredje vågens feminism, då hon gör det tydligt för Rachel att hon ska göra denna tatuering 

för sin egen skull och ingen annans.  

 

7.2 Barbie vs G.I. Joe 
Nyckelscen 2: Säsong 3 avsnitt 4 ’’The One with the Metaphorical Tunnel’’. 
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7.2.1 Denotativ beskrivning 
Scenen utspelar sig i Monicas lägenhet där Ross befinner sig. Ross exfru Carol och hennes 

flickvän Susan kommer in i lägenheten med Ben, som Ross och Carols son som ska vara med 

Ross över dagen. Ben är en liten pojke med kort blont hår, i sin hand håller han en 

barbiedocka. Dockan har långt blont hår, en rosa basker och ett sminkat ansikte. Ross plockar 

upp Ben och säger ’’Här är min son!’' Han tittar på Bens hand. ’’Och hans barbie…Vad gör 

min son med en barbie?’’ Carol och Susan berättar att Ben valde barbiedockan själv i 

leksaksbutiken, och att han bär med sig den överallt. Ross säger ’’Den är jättegullig… Varför 

har han den, nu igen?’’ Han stammar på orden. Susan och Carol ifrågasätter varför det skulle 

vara konstigt för Ben att ha en barbie, varpå Ross tittar på dem och säger ’’Vet ni vad? Det är 

okej. Om ni är okej med barbie-saken, så är jag det med.’’  

 

Nästa del av denna scen utspelar sig när Carol och Susan precis lämnat lägenheten. Ross sitter 

på huk framför Ben som fortfarande håller hårt i sin barbiedocka. Ross säger ’’Ge pappa 

barbiedockan. Ge mig barbien! Vill du inte leka med en monstertruck?’’ Ross håller fram en 

monstertruck framför Ben och gör brummande ljud. ’’Inte? Okej. Vad sägs om en dinosaurie-

soldat då?’’ Ross gör ytterligare ljud och håller upp en dinosaurie. Ben tittar på honom. 

Rachel står i köket bakom och tittar på dem och säger ’’Ross, du är så patetisk. Varför kan din 

son inte bara få leka med sin docka?’’ 

 

Sedan sitter dem vid köksbordet. Ben leker med barbiedockan och Ross sitter mitt emot 

honom med en krigsdocka i handen.’’Gissa vem som är här.. Det är leksakslandets tuffaste 

kille! Äkta amerikansk hjälte, jag är G.I. Joe!’’ Ross sjunger och låtsas vara G.I. Joe-dockans 

röst. ’’Släpp barbiedockan! Släpp barbiedockan!’’ upprepar han. Rachel kommer ut från 

sovrummet med en tvättkorg i händerna och säger ’’G.I. Joe? Tror du att han går på det?’’ 

Joey kommer in i lägenheten och ropar ’’G.I. Joe?! Får jag vara med och leka?’’ Han sätter 

sig bakom Ross och tittar på dockan. Rachel skrattar åt dem och går förbi. Ross fortsätter och 

säger ’’Titta Ben, det är en docka som bevakar USA:s oljeprojekt utomlands! Heja Joe!’’ Ben 

håller fortfarande hårt i sin barbiedocka.  

 

Vid slutet av avsnittet kommer Carol och Susan tillbaka för att hämta Ben. De står och viker 

ihop Bens saker och Carol säger ’’G.I. Joe? G.I. Joe?!’’ Och Ross säger ’’Jag vet inte vad jag 
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ska säga. Det är dockan han valde.’’ Susan frågar ’’Vad gjorde du med den, doppade den i 

socker?’’ Varpå Ross svarar ’’Lyssna, G.I. Joe är inne, barbie är ute. Har ni svårt att ta det så 

är det tråkigt för er.’’ Monica tittar på Ross och säger ’’Varför är du så töntig? Han har en 

barbiedocka, än sen? Du brukade ju klä ut dig till en tjej.’’ Sedan berättar Monica om hur 

Ross brukade klä sig i sin mammas kläder och smycken, men Ross säger att hon hittar på. 

Monica säger då ’’Hur kan du inte komma ihåg? Du tvingade oss att kalla dig Bea!’’ Monica 

sjunger en sång om detta som Ross brukade sjunga som liten, då springer han in i badrummet. 

Han kliver sedan ut för att avsluta sången som Monica glömt slutet på. Carol och Susan 

skrattar.  

 

7.2.2 Konnotativ analys  
Scenen inleds med att Ross’ första replik lyder ’’Här är min son!’' med glädje i rösten. Sedan 

säger han förvirrat ’’Och hans barbie…’’ när han ser dockan. Till denna replik är det tillagt ett 

hysteriskt publikskratt, vilket visar på publiken bör förstå detta som humor. Det krävs en 

förförståelse för att förstå vad som är det roliga med att en pojke bär på en barbie. En 

barbiedocka är inte typiskt associerat med en pojke, och de förkunskaper som vi besitter om 

dessa sociala roller skapar en större betydelse för denna situationen, då den går emot vad som 

förväntas utav dessa roller. Ross verkar tveksam till Bens barbiedocka men trots detta så säger 

han att han är okej med den, vilket gör att publiken antar att han är det.  

 

I nästa del av detta avsnitt så har Carol och Susan lämnat lägenheten. Ross försöker då 

övertyga Ben om att byta ut barbiedockan mot en mer maskulin leksak, däribland en docka 

som föreställer krigshjälten G.I. Joe. Ben är ett barn, som inte än har några kunskaper eller 

erfarenheter om vad som är socialt ’’accepterat’' för en pojke respektive flicka. Han väljer 

leksak helt utan påverkan av dessa normativa antaganden. Att döma av hur förvånad Ross 

låter när han ser Ben med barbien, så anser han att det är konstigt och det är därför han 

ifrågasätter det. Att Ross inte anser att Ben ska ha en barbie är för att han är en pojke, och en 

rosa barbiedocka förknippas mer ofta med femininitet. G.I. Joe har istället en militärklädsel 

och hjälm på sig. Detta, samt att Ross tydliggör att dockan är en hjälte, konnoterar typiska 

maskulina attribut. Maskulina egenskaper (se Tabell 1) som exempelvis att vara aggressiv, 

kan anses stämma bättre överens med bilden av en krigsdocka än av en barbie. Att Ross sedan 

kallar G.I. Joe för ’’leksakslandets tuffaste kille’’ förmedlar stereotypa antaganden om att en 

kille ska vara tuff, vilket han blir genom att vara något av en krigshjälte och allt vad det 
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innebär. Att Ross antyder att en docka med dessa egenskaper skulle ha en mer rimlig inverkan 

på Ben kan ifrågasättas. Att exponera ett barn för sådana stereotypa antaganden är just sådant 

som påverkar barnets attityd gentemot könsskillnader, inte minst när det handlar om 

ambitioner och sedan val av karriär (Dozier, Horan och Lauzen, 2008, 202). Bara för att Ross 

vill att Ben ska leka med krigsdockan behöver nödvändigtvis inte innebära att han ser dockan 

som en förebild, men det uppmuntrar dock till de maskulina värderingar som denna docka 

konnoterar. Dessa kan komma att forma Bens bild av hur en man ska vara och även vad denna 

bör erhålla för yrke. 

 

Under Ross’ försök att övertala Ben så är det Monica och Rachel som säger till Ross att han 

ska sluta försöka tvinga på Ben krigsdockan. Rachel förmedlar tydligt att hon ifrågasätter 

Ross beteende och anser att han är ’’patetisk’’ i sina försök att byta ut barbiedockan. Av att 

döma hur hon säger till Ross så kan man höra att barbie för henne endast är en småsak. Trots 

detta spenderar Ross vad som ser ut som hela sin dag på att övertyga Ben om annat. Även 

Monica klargör hur löjlig hon anser att Ross är angående detta, och ger tillbaka på Ross 

genom att berätta för Carol och Susan att han brukade klä sig i sin mammas kläder som liten. 

De kvinnliga karaktärerna som är på plats, dvs Rachel, Monica, Carol och Susan, är de som 

ifrågasätter Ross’ beteende. Joey som även befinner sig i lägenheten är passiv och lägger 

ingen värdering i frågan. Han uttrycker dock sitt tycke för G.I. Joe-dockan genom sin glädje 

när han ser den samt att han uppmuntrande sjunger med Ross i G.I. Joe-låten. 

 

När Carol och Susan i slutet av avsnittet kommer tillbaka så verkar det som att Ben till slut 

valt G.I Joe-dockan, trots Ross’ alla försök till övertygelse under dagen utan resultat. Hur det 

gick till får man inte se; dock får man en känsla av att Ben inte valde den dockan självmant 

eftersom att Ben nekat krigsdockan hela dagen. Den enda som förespråkar krigsdockan är 

Ross, vilket konnoterar känslan av att påverkat vilken docka som var i Bens hand vid slutet av 

dagen. Ross är fördomsfull då han håller fast vid könsstereotypa antaganden som att en pojke 

inte kan leka med en barbiedocka. Det vuxna och mogna agerandet i denna situation hade 

varit att se situationen som ett tillfälle för Ben själv välja, och främja denna möjlighet för Ben 

att välja leksak och bortse från könsnormer. Ross motstridiga handlingar kan då anses vara 

omogna, men trots detta får han sin vilja igenom när Ben i slutet av dagen leker med G.I. Joe-

dockan och gör Ross till ’’vinnaren’’ av argumentationen. Om denna scen hade slutat med att 

Ben hade hållit fast vid sin barbie under hela avsnittet hade det kanske förmedlat ett annat 
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budskap. Då hade det istället uppvisat ett barns öppensinnade förhållningssätt, och reflekterat 

ett mer fördomsfritt samhälle. Ross hade i detta scenario porträtterats som en oförstående man 

som i slutändan inser sitt fel och förstår vad som är viktigt, vilket är Bens frihet att själv välja 

leksak. Men istället avslutas scenen med att Ross får sista ordet i diskussionen, vilket 

förmedlar att hans beteende är mer eller mindre accepterat då det är normativt. Detta kan även 

kopplas tillbaka till Fürsich, Jefferson och Walsh (2008) studie, där resultaten visar på att trots 

att mannen betett sig dåligt eller ljugit så är det han som framstår som den som har rätt. Ross 

är inte ärlig med vad han egentligen tycker, då han säger till Carol och Susan att han tycker att 

det är okej att Ben har barbiedockan när hans beteende tyder på motsatsen. Hans 

bekvämlighet med dockan blir motsägelsefull då han försöker ändra Bens val av docka, och 

håller även Carol och Susan ovetande om detta. Ross’ principer ifrågasätts även när det 

framkommer att han själv agerat normbrytande när han var en liten pojke genom att klä sig i 

kvinnokläder, men inte vill att Ben ska leka med en feminin leksak.  

 

7.3 Kvinnans sexuella frihet 
Nyckelscen 3: Säsong 7 avsnitt 2 ’’The One with Rachel’s Book’’. 

 

7.3.1 Denotativ beskrivning 
I detta avsnitt bor Rachel tillfälligt hemma hos Joey. Joey går in i Rachels rum för att ta en 

tupplur och finner en bok under hennes kudde. Han börjar läsa i den och inser snabbt att det är 

en erotisk bok. Senare i avsnittet så står Joey och sopar golvet när Rachel kommer in i 

lägenheten. Hon går mot sitt rum när Joey frågar ’’Vart ska du? Prelanten kommer inte hem 

på flera timmar.’’ Han tittar bort och håller sig för skratt. Prelanten är en karaktär i Rachels 

erotiska bok. Rachel stannar upp. ’’Joey, vart har du lärt dig det ordet?’’ Joey ryker pannan 

och säger ’’Vad tror du… Zelda?’’ Zelda är ännu en karaktär i boken. Rachel andas in fort 

och sätter handen för munnen. ’’Du hittade min bok!’’ Utbrister hon. ’’Ja, det gjorde jag!’’ 

Säger Joey och ler stort. Rachel säger då’’Joey, vad gjorde du i mitt sovrum?!’’, varpå Joey 

svarar ’’Förlåt, jag gick in där för att ta en tupplur. Jag skulle inte gjort det. Men du har 

porr!’’ Rachel ler och rycker på axlarna. ’’Vet du vad? Jag skäms inte över min bok. Det är 

inte fel att en kvinna njuter av lite erotisk litteratur. Det är bara ett sunt uttryck för den 

kvinnliga sexualiteten. Vilket, förresten, är något som du aldrig kommer att förstå.’’ Rachel 

går in på sitt rum. Joey ropar efter henne ’’Du läser porr!’’ Han skrattar. 
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Nästa scen utspelar sig senare samma dag på kafét Central Perk där vännerna vanligtvis 

umgås. Ross och Chandler sitter i soffan, Rachel sätter sig på en stol vid dem. Ross tittar på 

Rachel och säger ’’Mitt kaffe är kallt. Rachel, får jag värma upp det på dina länder? Rachel 

tittar på Joey och säger ’’Hur kunde du säga det till honom?’’ Ross säger till Rachel ’’Så.. Jag 

antar att du köpte den boken när vi gjorde slut?’’ Varpå Rachel svarar ’’Ja, jag slet ut mitt 

första exemplar när vi var tillsammans.’’ Hon reser sig upp och går ut från kafét. Ross riktar 

sig mot dörren hon just gått ut igenom och ropar ’’När vi var tillsammans så läste jag tonvis 

med porrtidningar!’’ Det blir tyst på kafét och en grupp unga kvinnor vid ett annat bord tittar 

på honom.  

  

I avsnittets sista scen står Rachel hemma i vardagsrummet. Joey kommer ut ur sitt rum iklädd 

sportkläder och hjälm. Han går mot Rachel. ’’Hej, Zelda.’’ Rachel frågar ’’Vem ska du 

föreställa?’’ Och Joey ropar ’’Prelanten!’’ Och Rachel säger ’’Lyssna Joey, det räcker nu! Du 

kommer med dumma skämt och sliskiga anknytningar. Det är inte roligt längre!’’ Joey svarar 

’’Rachel, förlåt… Jag kanske kan gottgöra dig med hårdhänta tag i ladan.’’ Han skrattar. 

Rachel svarar ’’ Vet du vad, om du vill så gör vi det. Jag vill göra det med dig. Jag har försökt 

kämpa emot det, men du sa alla de rätta sakerna.’’ Rachel går långsamt mot Joey som backar. 

’’Jag har längtat efter den kroppen!’’ Joey backar ytterligare några steg. Rachel fortsätter och 

säger ’’Låt mig inte vänta, av med kläderna! Men behåll hjälmen på, för det blir en tuff 

omgång!’’ Joey tittar på henne och säger tyst ’’Jag vill inte. Jag är rädd.’’ Rachel ler och går 

därifrån.  

 

7.3.2 Konnotativ analys 
Denna nyckelscen inleds med att Joey hittar Rachels bok, vilket han ser som ett tillfälle för att 

sätta Rachel i en situation där hon behöver hantera hans reaktion på detta. Att döma av Joeys 

reaktion när han hittar boken så blir han förvånad och finner något roligt i det, däremot 

påpekar han inget fel med att Rachel äger boken. Hans förvåning kan bero på att han har 

upptäckt att även en kvinna kan läsa erotiska texter, eftersom att han säger ’’du har porr’’ och 

skrattar för sig själv. Detta trots att han själv är väldigt oblyg med sin sexualitet, och skäms 

inte för att lämna porrtidningar framme i lägenheten.  
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Kontrasten mellan dessa karaktärer gör det mer ironiskt att det är Joey som hittar boken, samt 

väljer att förstora upp situationen till något som Rachel inte är helt bekväm i. Även då Rachel 

från början har gömt boken och inte verkar vilja att männen ska prata om den, så skäms hon 

inte heller över den. Hon kan förneka att boken är hennes, men istället väljer hon att lugnt 

förklara för dem att det inte är fel för en kvinna att äga en erotisk bok, och att det istället är ett 

sunt uttryck för den kvinnliga sexualiteten. Detta går emot föråldrade stereotyper om att en 

kvinna ska vara mer blygsam med sin sexualitet (Welter, 1978, 313). Joey verkar vara 

medveten om denna stereotypa bild av kvinnan och vill därför sätta Rachel i en situation där 

hon kan bli obekväm, vilket skapar en tillfällig makt för honom (Scharrer, 2001). I nästa scen 

av avsnittet har Joey delat denna information med Ross, som ropar högt på kafét att han läste 

porrtidningar när dem var tillsammans för att ge tillbaka till Rachel. Detta tyder på att han inte 

skäms för sin erotik, men vill trots det reta Rachel för att hon läser en erotisk bok. Detta blir 

då motsägelsefullt, och frambringar en ovisshet kring varför detta skulle skilja sig åt. Ross 

kanske inte skäms över detta just för att han är man, då att vara öppen med sin sexualitet ofta 

kopplas just till det maskulina.  

 

I den sista delen av detta avsnitt så har Joey klätt sig i kläder som han tror förekommer i 

Rachels bok för att provocera henne, varpå Rachel väljer ett annorlunda sätt att bemöta 

honom på än vad hon gjort tidigare. När Rachel i sista scenen går emot Joey och säger att hon 

vill ha honom, så framstår hon som något aggressiv samt övertygande. Detta kan kopplas 

tillbaka till och jämföras med den stereotypa bilden av kvinnan som svag och timid, vilket 

Rachel sätter sig emot i båda dessa situationerna. Genom att stå upp för att hon äger boken 

och förklara för männen, så framstår hon som stark, kompetent och övertygande. Detta kan 

tolkas som avvikande för den stereotypa kvinnan. Däremot är hon sympatisk i sin redogörelse, 

vilket kan knytas an till femininitet. Dock så verkar inte detta sätt att angripa problemet vara 

effektivt, eftersom att det är först då hon agerar maskulint som hennes reaktion tas på allvar 

av dem andra. Det som är anmärkningsvärt är att det är detta sätt att angripa som får Joey att 

sluta reta henne om boken. Denna situation hänvisar till att det är det maskulina beteendet 

som fungerar i slutändan av en argumentation. Rachels ’’kvinnliga’’ sätt att bemöta killarna 

genom att redogöra för och försvara boken konnoterar ett mer moget sätt att hantera 

situationen, dock är det ett mer aggressivt agerande som till slut avslutar diskussionen. 

Rachels beteende i sista scenen får Joey att bli rädd, vilket också är det som får honom att 

sluta. Detta stödjer uppfattningen om att ett resonligt förhållningssätt inte fungerar gentemot 
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en man, utan istället kräver ett bemötande på ett mer ’’maskulint’’ sätt. 

 

7.4 Brudgummens far 
Nyckelscen 4: Säsong 7, avsnitt 22 ’’The One with Chandlers dad’’.  

 

7.4.1 Denotativ beskrivning 
I detta avsnitt ska Chandler och Monica snart gifta sig. De går igenom bröllopsinbjudningarna 

när Monica säger att de borde bjuda Chandlers pappa på bröllopet. Chandler berättar att han 

inte träffat sin pappa på åratal, utan att han håller till i Las Vegas där han har en egen 

dragshow. Sedan säger han ’’Du kommer inte heller vilja ha honom där. Ingen tittar på bruden 

när brudgummens far har en rygglös klänning’’ Varpå Monica svarar ’’Än sen? Bara han inte 

har vit klänning och slöja’’.  

 

I nästa del av scenen sitter Chandler hemma i en fåtölj. Monica kommer in i rummet, bärande 

på två resväskor. Hon säker ’’Här, din resväska. Vi ska till Las Vegas. Du måste prata med 

din pappa och jag vill lära känna min svärfar’’. Chandler berättar att han inte vill åka, då han 

tidigare skämts så mycket för sin far. ’’Alla barn skäms för sina föräldrar. Det här går bortom 

det. Han brukade komma till simträningen utklädd till olika Hollywood-stjärnor. Han stod och 

hejade, klädd som Carmen Miranda med en fruktkorg på huvudet.’’ Berättar Chandler. 

Monica säger då ’’Men poängen är att han var på varenda en av dina simträningar. Det är en 

ganska bra pappa.’’ Varpå Chandler svarar ’’Han låg med Mr. Garibaldi.’’ Monica frågar vem 

det är, och Chandler säger ’’Spelar det någon roll?!’’ Sedan kommer det publikskratt. Monica 

säger sedan ’’Du är inte fjorton längre. Du kanske ska lämna detta bakom dig. Om din pappa 

inte är med på ditt bröllop, kommer du att ångra det för resten av ditt liv.’’  

 

I nästa del av scenen har Monica och Chandler tagit sig till Las Vegas, sitter vid ett bord och 

väntar på att pappans drag-show ska börja. En servitris kommer till bordet, Chandler hostar 

lite och säger med mörk röst ’’Jag har precis beställt en öl’’ samtidigt som han slår näven i 

bordet. Servitrisen säger ’’Du är hetero, jag förstår’’ och går sedan iväg. Medan de väntar på 

showen så berättar Chandler för Monica hur pappan tidigare försökt få kontakt med honom. 

’’Han har ringt, skrivit och till och med kommit till New York, men jag vägrade’’. Showen 

startar och en person vid namn Helena Handbasket presenteras. På ett piano, iklädd en glittrig 
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klänning sitter han med ryggen mot publiken. När han vänder på huvudet säger han till 

publiken ’’Hej, mina älsklingar’’ varpå Chandler säger ’’Och där är pappa.’’ Monica gapar 

och det är tillagt publikskratt. Monica säger ’’Det där kan inte vara din pappa’’ och Chandler 

svarar ’’Det har jag sagt i åratal.’’ Under showen ställer sig Chandler upp för att lämna 

rummet. Hans pappa upptäcker honom och börjar då prata till honom. Scenen avslutas med att 

pappan bjuds in till bröllopet. Chandler säger ’’Vi skulle älska om du kunde komma. Det 

skulle göra mig väldigt glad.. frun’’. Pappan ler och säger att han då inte skulle vilja missa det 

för allt i världen.  

 

7.4.2 Konnotativ analys 
Denna scen inleds med att Chandler förklarar för Monica varför han inte vill ha sin pappa på 

bröllopet. Ett argument är att ’’ingen kommer titta på bruden när han bär en rygglös 

klänning’’ En klänning är ett stereotypt kvinnligt plagg som Chandler menar är konstigt att 

hans pappa skulle bära. Detta eftersom att han förväntar sig att all uppmärksamhet kommer att 

hamna på mannen i en klänning, då det faller utanför de stereotypa ramarna för hur en man 

ska se ut. 

 

I nästa scen berättar Chandler om hur han fått skämmas över sin far som ung. Han berättar att 

pappan stått och hejat på hans simträning, utklädd till en Hollywood-stjärna och delat ut frukt 

till de andra barnen. När Chandler berättar detta tydliggör Monica att huvudsaken är att han 

har varit där och hejat på, vilket trots allt låter som en bra pappa. Chandlers historier kretsar 

sällan kring att pappan varit frånvarande, utan snarare hur han skämt ut honom under olika 

tillställningar och situationer. Detta tyder på att han varit en bra pappa som funnits där, men 

trots det så framställs han som den person som kom till träningen i en frukthatt och sedan 

gjordes till åtlöje. Det är endast det som Chandler skäms över som har belyst, samtidig som 

detta görs på ett skämtsamt sätt och ofta är involverat i roliga historier. Detta skapar en 

humoristisk men även en negativ bild av pappan.  

 

I den sista delen av avsnittet så befinner de sig på Chandlers pappas drag-show. Till en början 

så är Chandler obekväm. Han verkar vilja hävda sin manlighet genom att fördjupa rösten, slå 

näven i bordet och säga att han beställt en öl. Dessa tre aspekter, speciellt tillsammans, 

konnoterar en typisk manlighet. När han senare pratar med sin pappa så ändras hans röst till 
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en ödmjukare, och han uttrycker hur gärna han vill ha pappan med på bröllopet. Han säger 

även ’’frun’’ efter en kort paus, vilket låter som att det var obekvämt för honom att säga.  

 

Vännerna, speciellt Chandler, refererar till pappan som en man som klär sig som en kvinna 

och arbetar som dragshow-artist. Men när pappan i nästa avsnitt närvarar på Monica och 

Chandlers bröllop så är han även då klädd i kvinnliga kläder. Detta visar på att han klär sig 

som en kvinna även i övriga sammanhang än endast under sin show, vilket skulle kunna 

innebära att han transsexuell. Detta är dock ingenting som varken Chandler eller vännerna tar 

hänsyn till, utan de fortsätter att hänvisa till pappan som en man. Chandlers pappa går emot 

alla stereotypa bilder som finns av hur en man bör agera och se ut, vilket ofta gör honom till 

en måltavla för skämt. I detta nyckelavsnitt så sker framsteg i form av att Chandler återupptar 

kontakten med pappan genom att bjuda honom på bröllopet, men även i detta avsnitt så 

används pappan som en måltavla för både hur han ser ut och beter sig. Detta blir mer påtagligt 

då publikskratt är tillagt efter de skämt som är riktade mot pappan.  

 

I detta avsnitt introduceras Chandlers pappa för första gången under seriens gång. Tidigare 

har pappan endast refererats till när Chandler berättar historier från sin ungdom, då hans 

pappa oftast framställs på ett negativt sätt och som någon som Chandler skämts över. Endast 

det faktum att pappan är en ’’man i klänning’’, samt har en egen dragshow i Las Vegas har 

varit ett återkommande skämt bland vännerna i tidigare avsnitt. Trots att Chandlers pappa 

endast är en bikaraktär, refereras han oftast till när Chandler berättar något generande om 

honom. Han utmålas endast med de egenskaper som ska verka vara mest förödmjukade och 

återges nästan enbart i humoristiska sammanhang. 

 

7.5 Skumbad och krigsfartyg 
Nyckelscen 5: Säsong 8 avsnitt 13 ’’The One Where Chandler Takes a Bath’’. 

 

7.5.1. Denotativ beskrivning 
I detta avsnitt är Monica och Chandler i ett förhållande och bor tillsammans. Scenen inleds 

med att Monica kommer ut ur badrummet och berättar att hon precis tagit ett underbart bad. 

Chandler säger då att han inte tycker om att bada. Monica säger’’Du gillar ju att bada med 
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mig.’’ varpå Chandler svarar ’’Raring, det är inte badet jag tycker om. Det är den nakna blöta 

tjejen.’’ Monica skrattar. 

 

Senare under dagen när Chandler kommer innanför dörren så springer Monica fram till 

honom och berättar att hon har en överraskning till honom. ’’Sex på terassen?’’ Frågar 

Chandler. ’’Nej. Jag har tappat upp ett bad till dig!,’’ säger hon. ’’Snälla, prova en gång för 

min skull. Jag hart tänt ljus, satt på musik, använt badsalt och badskum. Och så köpte jag det 

här lilla krigsfartyget till dig. Så det är ett kill-bad!’’ Hon håller upp ett leksaksfartyg mot 

honom. När han ser båten säger han ’’Den gör det ju lite manligare.. Om jag gör det, kan vi 

åtminstone diskutera sex på terrassen?’’ Monica svarar ’’Absolut!’’ Och Chandler går in till 

badrummet för att lägga sig i badet. När han gått säger Monica ’’Jag vet hur den diskussionen 

kommer att sluta’’.  

 

I nästa scen ligger Chandler i badet. Hans tankar läses upp högt, och de säger ’’Det här var 

inte så dumt.. Jag gillar blomdoften. Vilket är okej, för jag har min båt!’’ Monica kommer in 

och frågar om det var skönt, och säger att nästan gång kan hon ge honom en 

ansiktsbehandling. Chandler spänner upp ögonen och säger ’’Jag kommer att behöva en större 

båt..’’  

 

Senare i avsnittet har Monica tappat upp ett bad till sig själv, men lämnar sedan badrummet 

för att hämta något. Då springer Chandler in i badrummet och lägger sig i badkaret. Monica 

återvänder till badrummet, tittar på honom och säger ’’Vad tror du att du håller på med?’’ 

Chandler tittar upp och säger’’Glömmer mina bekymmer…?’’ Monica säger att detta är inte 

är en accepterad badetikett. Chandler svarar att han inte bryr sig. Monica tar då fartyget ifrån 

honom och säger ’’Nu är du bara en tjej i ett badkar!’’ Phoebe kommer in i badrummet. Hon 

tittar ner på Chandler i badet och säger ’’Hej, Bubbly. Vad manligt!’’ Efter detta kommer 

även Joey, Ross och Rachel in i badrummet vid olika tillfällen. De alla tittar bort och nämner 

på olika sätt att badskummet inte täcker Chandlers privata delar.  

 

7.5.2 Konnotativ analys 
Till en början i denna scen så är Chandler helt ointresserad av att ta ett bad. Han berättar att 

det som han tyckt om med tidigare bad är den nakna tjejen. Detta anknyts till den stereotypa 
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mannen, som inte är lika begränsad i sin sexualitet som kvinnan. Det förmedlar även en 

könsstereotyp bild av ett normativt par i ett badkar, där kvinnan njuter av musik och blomdoft 

medan mannen fokuserar på den ’’nakna blöta tjejen’’. Att tycka om blommor, vara 

omtänksam och ta hand om andra är just några av de egenskaperna som ofta associeras till en 

kvinna, och som Monica stämmer in på mycket väl i denna situation. 

 

I nästa del av denna scen lyckas Monica övertala Chandler till att ta ett bad. Han nämner 

aldrig att det är feminint eller vad anledningen är till att han inte först vill bada, men han blir 

dock övertalad först när Monica visar honom krigsfartyget samt säger att de kan diskutera sex 

på terassen. Detta visar på att hon måste övertyga honom med ’’maskulina’’ saker. Just ett 

krigsfartyg konnoterar andra värderingar än att det endast är en båt, då den anknyter till krig 

och fara som kan anses vara mer maskulint. Hon övertalar Chandler till att ta badet, och 

dessutom anstränger sig genom att köpa en båt till honom, för hon vet att ett bad skulle göra 

honom gott genom att få honom att slappna av. Detta konnoterar att Monica har Chandlers 

bästa intresse i tanke samt att hennes beteende är omhändertagande, vilket anses vara en 

feminin egenskap.  

 

När Chandler sedan ligger i badet tänker han på att det doftar gott. Men tanken slås snabbt 

bort av att han behöver försvara det med att det är okej, för han har båten som tillräcklig 

kompensation för alla de ’’feminina’’ associationerna. Bubbelbad, i kombination med 

blommor, ljus och musik adderar till det feminina i denna situation. När Monica sedan 

kommer in och föreslår en ansiktsbehandling, säger Chandler att han kommer att behöva en 

större båt. Detta innebär att ännu en ’’feminin aktivitet’' skulle behöva kompenseras med 

ytterligare manliga saker, vilket ett ännu större fartyg konnoterar.  

 

Alla vännerna bevittnar Chandlers bad då dem samlas i badrummet, de som kommenterar 

badet på ett nedvärderande sätt är Monica och Phoebe. När Chandler ’’stjäl’’ Monicas bad så 

tar hon fartyget ifrån honom och kallar honom för ’’en tjej i ett badkar’’. Här använder hon 

’’tjej’’ som ett slags förringande ord gentemot Chandler. Ordet tjej kan associeras med en 

yngre flicka, vilket är långt ifrån den sociala rollen som en vuxen man förväntas ha. Detta 

säger Monica förmodligen för att Chandler inte vill bli benämnd som ’’tjej’’, vilket hon är 

medveten om. Hon utnyttjar detta eftersom att hon är arg på honom över att lagt sig i badet 

avsett till henne. När Phoebe ser Chandler i badet så kallar hon honom retsamt för ’’Bubbly’’ 
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samt säger ’’Vad manligt!’’ Med ironi i rösten. Även Phoebe säger dessa kommenterar på ett 

retsamt sätt, för att locka fram en reaktion hos Chandler. Chandler är en person som ofta 

gömmer sin osäkerhet bakom humor, och han är även osäker i sin maskulinitet. Han kan inte 

bemöta dessa kommenterar och har endast en tystnad som svar.  

7.6 ’’Gary Poppins’’ 
Nyckelscen 6: Säsong 9 avsnitt 6 ’’The One with the Male Nanny’’ 

 

7.6.1 Denotativ beskrivning 
I detta avsnitt så letar Ross och Rachel efter en barnskötare till deras dotter Emma. De håller 

intervjuer hemma i deras gemensamma lägenhet. Ross går igenom de ansökandes CV:n när 

det knackar på dörren. ’’Ett ögonblick!’’ Ropar han. ’’Okej, nästa heter Sandy. Hon har en 

examen i förskolepedagogik. De tre senaste familjerna hon var anställd av arbetande hon hos i 

tre år.’’ Ross öppnar dörren och utanför står en ung man. Mannen ler och säger ’’Hej, det är 

jag som är Sandy!’’ Rachel och Ross stannar upp och tittar på honom. Det är publikskratt i 

bakgrunden. Ross viskar till Rachel ’’Och hon är lite manhaftig..’’Publikskratt igen.  

 

I nästa scen sitter Ross och Rachel i soffan, och Sandy sitter framför dem. Han säger ’’Jag 

förstår hur det är att lämna ifrån sig sitt barn till en annan person. Man lämnar en del av sitt 

hjärta.’’ Rachel ler mot Sandy men Ross sänker ögonbrynen och säger ’’Är du gay?’’ 

’’Ross!’’ Snäser Rachel. Sandy svarar ’’ Det är okej, jag får höra det ofta. Jag är heterosexuell 

och förlovad med en kvinna som heter Delia.’’ Rachel säger ’’Vad fint.’’ Ross nickar, rycker 

på axlarna och säger ’’Så du är bara en kille som är barnskötare?’’ Det är publikskratt i 

bakgrunden. Sandy säger då ’’Man kan tycka att det är okonventionellt för vissa. Men, jag 

tror verkligen att det mest givande man kan göra med sitt liv är att ta hand om ett barn’’.  Ross 

svarar ’’Okej…’’ Och himlar med ögonen. Sandy berättar en historia om den förra pojken 

som han tog hand om, och när Sandy skulle sluta arbeta där hade pojken sagt ’’Du kommer att 

finnas hos mig varje dag i mitt…’’ Sandy pekar på sitt hjärta och börjar gråta. Ross tittar på 

honom och rynkar ögonbrynen. Rachel säger ’’Åh!’’ Och håller Sandy i handen. Ross säger 

’’Ja, barn säger all möjlig smörja.’’  

 

När Sandy sedan lämnar rummet så säger Rachel till Ross ’’Jag älskar honom! Jag älskar 

honom!’’ Ross tittar på henne och säger ’’Kom igen, han är en kille.’’ Rachel svarar ’’Än 
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sen? Han är smart och kvalificerad, ge mig en bra anledning till att vi inte ska välja honom.’’ 

Ross säger ’’För att det är skumt!’’ Rachel frågar ’’Varför?’’ Ross säger ’’Vad är det för sorts 

arbete för en man? En barnskötare? Det är som att en kvinna skulle vara…’’ Rachel frågar 

’’Ja?’’ Ross tittar upp mot taket. ’’En kung?’’ Till slut övertygar Rachel honom att de ska 

anställa Sandy, och när hon berättar det för Sandy blir han rörd till tårar. Ross tittar på honom 

och säger ’’Du måste vara åtminstone bisexuell.’’  

 

I följande scener så arbetar Sandy med Emma, han berättar om sin hemmagjorda lotion, spelar 

flöjt för henne samt berättar för Rachel om hur han friade till sin fästmö. Alla dessa 

situationer följs av att Ross himlar med ögonen, följt av publikskratt. Efter detta går Rachel 

och Ross till ut till köket för att ha en diskussion om att Ross varit otrevlig mot Sandy. Ross 

uttrycker då att han vill avskeda Sandy, han säger ’’Jag skulle aldrig tvinga dig att anställa 

någon du var obekväm med.’’ Till slut håller Rachel med honom, och de bestämmer att Ross 

ska avskeda honom. Ross går ut och sätter sig ner med Sandy för att förmedla detta beslut. 

När Sandy då frågar vad problemet är, berättar Ross att han känner sig obekväm med killar 

som är känsliga som Sandy. Sandy frågar varför, och Ross börjar berätta om sin barndom och 

sin faders höga krav, och hur fadern tyckte att Ross var för känslig som barn. Scenen slutar 

med att Ross gråter mot Sandys axel.  

 

7.6.2 Konnotativ analys 
Scenen inleds med att både Rachel och Ross till sin förvåning upptäcker att Sandy är en man. 

Utifrån deras ansiktsuttryck när dem möter Sandy så konnoterar det att blir dem överraskade 

av vem som står utanför dörren. Sandy kan anses vara ett könsneutralt namn och då även 

tillhöra en kvinna. Hans namn adderat till yrket barnskötare får Ross och Rachel att anta att 

han är en kvinna. Trots att Rachel är förvånad till en början så ifrågasätter hon aldrig Sandy, 

till skillnad från Ross som har svårt att hantera att en man kan ha ett sådant könsstereotypt 

kvinnoyrke.  

  

Innan Ross öppnar dörren och då endast har läst Sandys CV, så har han en positiv inställning 

till denna person. Men direkt när han ser att Sandy är en ung man så omvänds hans attityd till 

det motsatta, då han förväntar sig en kvinna. Endast det faktum att en man arbetar som 

barnskötare gör Ross obekväm, och han börjar genast ifrågasätta Sandys sexualitet. Ross 

frågar upprepande gånger om Sandy är gay eller bisexuell, och verkar vilja ha bekräftat att det 
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finns någonting avvikande som skiljer hans sexualitet från Ross, då de i övrigt verkar vara så 

olika. När Sandy berättar att han är heterosexuell och förlovad, samt att han anser att det mest 

givande man kan göra med livet är att ta hand om ett barn, så himlar Ross ignorant med 

ögonen. Ross verkar inte förstå hur en kille kan arbeta som barnskötare, samtidigt som han är 

heterosexuell.  

 

Sandy har många egenskaper som kan associeras till den stereotypa kvinnan. Han framställs 

som emotionell, intresserad av barn, varm och omhändertagande, för att bara ange ett antal 

exempel. Hade dessa egenskaper besuttits av en kvinnlig barnskötare så hade detta problem 

inte existerat för Ross. Han gör det tydligt att hans problem ligger i att det är ’’skumt’’ med en 

man som är så feminin. Att Ross återkommer till Sandys sexualitet tyder på att han besitter 

vissa fördomar om hur en persons sexualitet hör samman med dennes personlighet och 

egenskaper. Eftersom att Sandys beteende avviker från den stereotypa mannens, så förutsätter 

Ross att även hans sexualitet gör det.  

 

För Rachel är det inte problematiskt att Sandy är en man, istället ifrågasätter hon varför det är 

ett problem för Ross. Rachel har logiska resonemang, och hon redogör för Ross att Sandy 

både är smart och kvalificerad för jobbet. Ross har då ingenting att säga, vilket resulterar i att 

de anställer Sandy. Senare i scenen visas det tydligt att Rachel och Sandy skapar ett allt 

starkare band, och Ross blir mer och mer obekväm med Sandy. Ross är sedan otrevlig mot 

honom, vilket leder till att Rachel och Ross diskuterar denna situation i enrum. De bestämmer 

sig för att avskeda Sandy på grund av Ross obehagskänslor gentemot honom. Att Ross sedan 

börjar gråta när han pratar med Sandy, framkallas av att Sandy frågar honom om hans 

barndom. Det visar sig då att Ross blivit tillsagd som ung att inte vara så känslig, och att det 

förmodligen påverkat hur han nu behandlar mer känslosamma personer. Ross obekvämhet 

gentemot normbrytande beteenden härstammar från hans barndom och händelser som skedde 

då, vilket tittarna bekantas med under serien. Publiken får genom de historier som vännerna 

berättar vetskap om att Ross var känslig som barn, och även att han klädde sig i kvinnokläder. 

Ett liknande problem kring Ross demonstreras i nyckelscen 2.  

 

Även i dessa scener så är det publikskratt tillagt efter Ross yttranden. Detta skapar 

uppfattningen om att det är här man ska skratta, och det är Ross vars repliker som ska stödjas 

av detta. Han himlar med ögonen eller säger homofoba kommentarer varpå publiken förväntas 
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skratta. Istället för att dessa normbrytande beteenden accepteras så används stereotypa 

könsroller som ett sätt att förmedla humor, då någon bryter mot de sociala roller som 

förväntas av dem beroende på vilket kön de tillhör. 

 

 

 

7.7 ’’Fat Monica’’ 
Nyckelscen 7: Säsong 10 avsnitt 11’’The one Where the Stripper Cries’’ 

 

7.7.1 Denotativ beskrivning 
I detta avsnitt visas en tillbakablick till tiden då Monica och Rachel går på high school och 

scenen börjar då dem kliver in på en collagefest. Rachel är klädd i en blå leopardmönstrad 

blus, bör smycken samt har en mindre blå väska. Eftersom detta avsnitt utspelar sig i en 

tillbakablick så framställs Monica som mycket överviktig. Hon har på sig en beige stickad 

tröja med polokrage samt en brun kjol. Hon har ett glittrigt bälte och örhängen. Rachel och 

Monica kliver in på festen och får syn på Chandler, som vid denna tid endast var Ross vän. 

Monica får syn på honom och säger ’’Där är Ross tröga kompis som kallat mig tjock. Jag har 

faktiskt gått ner fyra kilo!’’ Och Rachel svarar ’’Och det syns verkligen.’’ ’’Jag vet!’’ Säger 

Monica.  

 

Monica och Rachel går över till Chandler och presenterar sig. Chandler hälsar på Monica, 

som svarar ’’Hej Chandler. Roligt att träffas. Inte!’’ Rachel och Monica skrattar och Chandler 

går iväg. Monica ser en saccosäck och säger till Rachel ’’Låt mig inte sätta mig i en. Då blir 

vi kvar här i dagar!’’ Senare visas det hur Rachel och Monica dansar, hoppandes fram och 

tillbaka med röda plastmuggar i händerna. Chandler kommer fram och frågar om dem har kul. 

Monica säger ’’Bara så att du vet, skitskalle.. Jag har gått ned fyra kilo! Kanske till och med 

fem efter allt dansande!’’ Ett pizzabud kommer in på festen och frågar vem som beställt 

pizza. ’’Det är jag!’’ Ropar Monica och springer dit.  

 

7.7.2 Konnotativ analys 
Monicas personlighet stämmer på många sätt in på den stereotypa kvinnans. Hon är glad, 

livlig och har en bästis, för att nämna några egenskaper. Dock har hon i dessa tillbakablickar 
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inte en normativ kvinnokropp, vilket motsätter könsstereotypen. Hur hon går emot denna 

stereotypa bild av en kvinnas kropp används här för att skapa humor. När Monica kliver in i 

bild så kommer det direkt skratt från publiken. Det som skapar humor är hur skådespelaren är 

klädd i en ’’fat-suit’’ som får henne att se större ut. För att förstå denna överviktiga kropp som 

humor för sig så krävs det en förkunskap om hur den normativa kvinnokroppen ser ut, vilket 

även publiken besitter. Det finns flera faktorer i denna scen som anspelar på att Monicas 

övervikt är någonting humoristiskt. När dem är på festen säger Monica till Rachel att hon gått 

ner några kilo i vikt, och Rachel svarar att det syns. Efter detta är det ett tillagt publikskratt, 

eftersom det uppenbarligen inte syns att hon gått ner i vikt då hon bär samma ’’fat-suit’’ som i 

tidigare avsnitt med tillbakablickande avsnitt. Detta kan konnotera att hon framställs sakna 

självinsikt.  

 

I nästa del av nyckelscenen säger Monica till Rachel att hon inte ska låta henne sätta sig i en 

saccosäck, då hon inte kan komma upp därifrån. Efter detta spelas ett publikskratt, som 

konnoterar ytterligare att en överviktig person skulle vara osmidig och tafatt. Direkt efteråt 

kommer det ett bud med pizza beställd till Monica, även detta skapar en stereotyp bild av att 

en överviktig person är någon som ständigt äter. Detta går emot sociala koder för hur man 

brukar bete sig på en fest då det inte alltid anses vara socialt acceptabelt för en gäst att beställa 

mat till en fest. Här är det även tillagt publikskratt, vilket förmedlar att publiken ska skratta åt 

denna situation och åt Monicas oförmåga att agera enligt dessa sociala koder. Det kan även 

vara så att Monica är medveten om detta, men inte bekymrar sig om att följa dessa sociala 

regler utan agerar som hon själv anser vara passande. 
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8 Diskussion och slutsats 
De presenterade scenerna ovan föreställer situationer som skiljer sig från varandra, men som 

alla berör normbrytande beteenden ur ett genusperspektiv. Dessa scener ska demonstrera hur 

stereotyper konstruerats i serien. Sju scener ur serien Friends är givetvis ett för snävt material 

för att generalisera till alla serier, men kan ändå skapa underlag för en inblick in hur 

populärkulturella material kunde presenteras under denna tidsperiod. De scener som 

analyserats i avsnitten ger exempel på hur karaktärerna gestaltas i relation till könsstereotypa 

framställningar. Detta avsnitt innehåller en förtydligad summering av analysens resultat med 

anknytning till de tidigare studier och teorier som presenterats.  

Stereotypa beteenden kommer till uttryck i serien på olika sätt, och ofta som en reaktion på 

icke-normativa situationer. Ross reaktion på att Ben har en barbiedocka och Joeys reaktion 

när han hittar Rachels bok kan exemplifiera detta. Den gemensamma nämnaren i dessa scener 

är att de försöker motstridiga ett agerande som inte stämmer in på den sociala roll som 

förväntas av ett visst kön. I båda dessa nyckelscener så hamnar fokus på hur dessa karaktärer 

hanterar, och i dessa fall, motarbetar situationen. I nyckelscen 2 med Bens barbiedocka så blir 

det slutligen Ross som får sin vilja igenom, trots att det aldrig visas hur det går till. I 

nyckelscen 3 så avslutas dispyten mellan Rachel och Joey med att Rachel ställer Joey mot 

väggen, då han blir rädd och ger upp. Även om Rachel kan ses som ’’segrare’’ vid slutet av 

detta avsnitt, så verkar hennes agerade fungera först då hon tar till ett stereotypiskt manligt 

handlingssätt.  

 

Båda dessa scener visar på hur det maskulina beteendet är det mest övertygande. Detta blir 

tydligt först då det ifrågasätts vad det är som egentligen sker i dessa scener, och vad det 

innebär. Dessa resultat stämmer även överens med studien av Fürsich Jefferson och Walsh 

(2008), vilket indikerar på att det finns mönster som sträcker sig över bredare material än 

endast denna serie. Att vara aggressiv, hävda sin rätt eller visa upp kompetens är egenskaper 

kopplade till det maskulina, och som även verkar vara mer lyckosamma när det handlar om att 
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övertyga eller vinna ett argument. Till skillnad från dessa exempel så demonstrerar nyckelscen 

1 en icke-normativ reaktion på en stereotyp porträtterad av kvinnan, då Rachel överväger att 

inte tatuera sig för att Ross inte tycker det. Phoebe uttrycker då att ett sådant tankesätt hör 

hemma på 1920-talet, vilket var en tid då männen bestämde över kvinnorna. Phoebe övertygar 

Rachel genom att argumentera för att hon gör det för sin egen skull, men inte heller som 

någon protest mot vad Ross anser om saken. Detta kan även liknas vid studien av Sowards 

och Renegar (2004), som fokuserar på den individuella kvinnan. Denna studie beskriver 

värdet av det individuella beslutsfattandet som en mycket central del av den tredje vågens 

feminism.  

 

Nyckelscenerna 4, 5 och 6 har gemensamt att de målar upp situationer då män agerar på ett 

feminint sätt; Chandler som badar bubbelbad, Sandy som arbetar som barnskötare och 

Chandlers pappa som är har en egen dragshow samt klär sig i klänningar. Dessa beteenden 

faller utanför det stereotypa ramverket för hur en man ska vara, och kan därför användas som 

ett sätt att skapa igenkänningsfaktor och humor. För att innehållet ska vara relaterbart för 

publiken så behöver det till viss del spegla den verklighet som vi lever i. Dagens samhälle är 

präglat av sociala koder och normer som vi människor förväntas leva efter, och ofta är dessa 

skildrade efter könstillhörighet. Bax förklarar detta som att det finns en makro-level med en 

större omfattning där vi människor delar en viss kunskap på samhälle- och kulturnivå (Bax, 

2001, 9). Dessa delade kunskaper handlar om att förstå sociala relationer och roller, och att 

det går utanför dessa roller för en man att bete sig feminint. Detta blir tydligt när Chandlers 

pappa kommer på tal och mer ofta blir en måltavla för skämt och endast nämns i humoristiska 

sammanhang.  

 

Både Chandlers pappas och övriga karaktärers sexuella läggning är en återkommande 

reflektion bland karaktärerna. Detta skämt kring sexualitet uppkommer ständigt och ordet gay 

används ofta i ett nedlåtande syfte, om någon tros vara homosexuell så tar personen illa upp. 

Chandler får höra flera gånger under seriens gång att andra först trodde att han var gay, varpå 

han tar väldigt illa vid sig och ifrågasätter detta. En persons sexuella läggning bör vara något 

så neutralt att det inte läggs någon värdering i huruvida det varken är positivt eller negativt. 

Även om det aldrig tydliggörs varför han tar så pass illa upp av detta, så kan det förklaras i att 

när manliga heterosexuella antas vara gay så anspelar detta på ett misslyckande till 

maskulinitet (Birthisel och Martin, 2013, 74). Detta antyder på att är homosexualitet och 
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maskulinitet är två saker som inte bör gå ihop. Det återkommer ännu en gång i 

nyckelscenerna, då Ross ifrågasätter barnskötarens heterosexualitet när han påvisar stereotypt 

feminina egenskaper så som att han är ödmjuk, tar hand om barn och är emotionell.  

 

Precis som med Chandlers pappa så används ’’fat Monica’’ som ett återkommande skämt och 

som en måltavla för stereotyper. Genom att vara överviktig så går Monica emot den 

normativa kvinnokroppen som slank och smal. Monica i en ’’fat-suit’’ skapar inte endast en 

stereotyp bild av en överviktig person som klumpig och ständigt ätande, utan spär även på den 

stereotypa bilden av hur kvinnans kropp bör se ut. Detta eftersom att Monica i tillbakablickar 

framställs som någon som publiken ska skratta åt. Trots att hon har samma personlighet i 

dessa tillbakablickar som senare, så framställs hon där som tafatt och som någon som har 

svårare att träffa män än exempelvis Rachel. Extra tydligt blir detta i nyckelscen 7, då Monica 

berättar för Rachel att Chandler kallat henne tjock i ett nedlåtande syfte. Hon syftar på en 

händelse från några år tidigare, då hon hör Chandler säga till Ross att han ’’don’t want to be 

stuck here all night with your fat sister’’. När serien utspelar sig i realtid så har Monica gått 

ner i vikt och blir senare tillsammans med Chandler, vilket adderar till teorin om att den 

normativt slanka kvinnokroppen tilltalar den heterosexuella mannens önskan (Gullage, 2014, 

184). Detta sätt att skapa humor utifrån Monicas kroppstyp går emot den tredje vågens 

feminism och det den förespråkar. Denna önskan om en förändrad global värld där feminister 

kan resa andra frågor än endast genusfrågor, motsätts av detta sätt att bibehålla stereotyper om 

den kvinnliga kroppen (Schmitz, 2015, 248). 

 

Det är intressant att undersöka humors relation till könsstereotyperna i denna serie. Enligt 

Swink (2017) så är humor väldigt individuellt tolkat, och det justeras och anpassas ofta efter 

tittarens egna förutfattade meningar. Eftersom att serien Friends är genomsyrad av humor och 

skämt, med publikskratt flera gånger i varje scen, så kan det även vara svårt att dra en slutsats 

utifrån detta. Det är tydligt i de demonstrerade scenerna att stereotypa attityder ofta 

förekommer som en följd av en situation som går emot könsnormer. Detta innebär att även 

normbrytande beteenden förekommer och ges utrymme i serien Friends. Det kan diskuteras 

om de uttrycks och tillges utrymme för att upprätthålla eller utmana de samhällsnormer som 

råder. 
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En slutsats som kan dras från denna studie är att könsstereotypa beteenden konstrueras på 

olika sätt i serien. Det finns en hel del olika beteenden att upptäcka som är motarbetar 

stereotyper associerade till män såväl som till kvinnor. Kvinnor som är överviktiga eller 

öppna med sin sexualitet, och män som klär sig i klänning eller arbetar med barn, för att bara 

nämna några. Det kan dock diskuteras om dessa stereotyper används i ett upprätthållande eller 

utmanande syfte. Vissa normbrytande beteenden lyfts för att skapa en dispyt om vem som har 

rätt, så som om Ben ska få leka med barbien eller inte. Andra stereotyper framställs främst för 

att skapa humor, så som Chandlers pappa. Han framställs ofta på ett löjeväckande sätt, mer än 

någon som omfamnar sin personlighet och sitt sanna jag. Det porträtteras normbrytande 

beteenden och situationer, där olika karaktärer väljer att placera sig själva utanför det 

stereotypa ramverket för hur en man respektive kvinna ska bete sig. På ett sätt så accepteras 

dessa beteenden då de målas upp i serien, och stärker varje persons rätt att själv välja hur 

feminin eller maskulin den väljer att vara. Även om den tredje vågens feminism vill belysa de 

könsskillnader som redan existerar, så förespråkar den även att ifrågasätta könsstereotyper. 

Den främjar även varje individs rättighet att bete sig som den vill, oavsett om man är man 

eller kvinna. Men trots denna rätt till den individuella friheten så får ofta dessa beteenden 

negativa reaktioner från andra karaktärer, vilket ifrågasätter hur Friends väljer att måla upp 

könsstereotyper som något humoristiskt. Stereotypa beteenden och attribut behålls i ett 

underhållande syfte eller för att fungera som ett diskussionsämne bland karaktärerna huruvida 

det är rätt eller fel. Eftersom att detta är en serie som är så präglad av humor, så är det 

individuellt tolkat vilket syfte dessa stereotyper syftar till att fylla.   
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9 Förslag till framtida studier  
Trots att denna studie har gett både detaljerade och övergripande resultat samt utmynnat i en 

intressant diskussion, så hade det varit intressant att se en liknande undersökning med samma 

material som omfattar fler scener från fler säsonger. Det hade även öppnat upp för möjligheter 

att identifiera ytterligare teman och mönster än de som framkom ur denna studie, vilket är en 

idé för framtida studier att bygga på.  

 

Till framtida studier skulle det även vara intressant att undersöka serien Friends på en ännu 

djupare nivå. Kanske genom att studera och jämföra karaktärerna med varandra eller att 

undersöka serien under olika säsonger för att se om den förändras efter tid. Att se om det finns 

en märkbar skillnad från säsong ett till tio kan även det vara intressant ur ett genusperspektiv 

med tredje vågens feminism som utgångspunkt, eftersom att könsnormer i samhället är i 

ständig förändring under denna period. Det skulle vara intressant att se om serien präglats mer 

av tredje vågens feminism präglat i säsong tio, som sändes år 2004, än i de första avsnitten.  
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