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Abstract 

 

Denna studie är en filmanalys av tv serien Gossip Girl som ämnar att bidra till en förståelse 

kring konstruktionen av de kvinnliga och manliga rollerna. I studien analyseras samtida 

medierepresentationer med hjälp av teoretiska begrepp som femininitet och maskulinitet, 

media och representation, genus, stereotyper och identitet. Analysen utgår ifrån Keth Selby 

och Ron Cowdery’s trestegsmodell samt följs stegvis utifrån två nivåer, det deskriptiva och 

det implicita. 

Uppsatsens syfte fokuserar på den kvinnliga och manliga framställningen av genus.  

De utvalda teorierna ska således hjälpa oss upptäcka hur dem olika könen framställs för att 

vidare kunna upptäcka innebörder, relationer och strukturer. 

Resultatet har visat att kvinnorna visar en stereotypisk fasad där dem är svaga och i behov 

utav en man och männen har en stereotypisk fasad där dem anses som starka och 

självständiga. Detta är vad som kan kopplas till genus medvetenheten om att olika 

könsnormer kan ses som sociala och kulturella konstruktioner, skapade av människor. 
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1.Inledning  

 

Från århundraden tillbaka och fortfarande idag, år 2017 finns en stor skillnad på hur män och 

kvinnor representeras i samhället. Vi ser det överallt, i media, tidningar, sociala medier filmer 

och reklam.  

Skillnader mellan män och kvinnor har debatterats sedan lång tid tillbaka, kvinnan har ansetts 

vara underlägsen än mannen. Vad som är feminint och maskulint har genom historien alltid 

funnits föreställningar om. ”Man föds inte till kvinna, man blir det” är ett citat från den 

franska filosofen Simone de Beavoir som sätter fingret på att könstillhörigheten är något som 

alla människor blir formade till.  

Stereotyper är vanligt förekommande i serien. Stereotyper kan definieras som mentala bilder 

som vi använder för att förstå och tolka världen (Jacobson, 2005:18) en annan definition avser 

organiserade begrepp och signifikanta egenskaper kopplade till en viss grupp.  

Mediefenomenet Gossip Girl är en tv serie som började sändas år 2007 och det sista avsnittet 

år 2012. Den blev en otrolig succé och är idag fortfarande mycket populär världen över bland 

ungdomar. Serien handlar om välbärgade familjer i New York City vars tonårsbarn går på en 

exklusiv privatskola i staden. Vi får följa ungdomarnas liv som innehåller makt, kläder, fester 

och pengar. Men även också sexualitet, romantik, familjeliv och andra tonårsproblem.  

Vi får se tidigt att alla karaktärer strävar efter att upprätthålla den perfekta fasaden, till vilket 

pris som helst. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att försöka klarlägga hur kvinnor och män framställs i serien Gossip 

Girl, ex vad som klassas som typiskt feminint och maskulint, samt hur de representeras.  

Jag har beslutat mig för att göra en kvalitativ innehållsanalys av utvalda scener från seriens 

första avsnitt. Jag tycker denna metod är lämplig för mig studie med tanke på att en kvalitativ 

analys lägger vikt på små detaljer som ibland inte uppmärksammats vid andra analysmetoder 

(Thurén 2007:33). 

 

Frågeställning:  

- Hur framställs det stereotypiskt manliga respektive det stereotypiskt kvinnliga i tv-serien 

Gossip Girl? 

 

3. Avgränsning  

Jag har valt att utföra en kvalitativ innehållsanalys utifrån Keith Selby och Ron Cowderys 

trestegsmodell som är applicerbar när man studerar film. Analysen är baserad på ett urval 

scener ur seriens första avsnitt där jag tolkar att genus är framträdande. Utifrån uppsatsens 

storlek har jag inte kunnat analysera seriens alla scener som konstruerar eller antyder en 

konstruktion av genus. Urvalet har gjorts representativt för att få en helhet från början till slut. 

Därefter ska jag kunna påstå att analysen kan representera serien som helhet.  

 

4. Disposition  

I första kapitlet kan läsaren ta del av inledning, som ha som avsikt att leda läsaren in i ämnet. 

Under bakgrund återges viktig information som läsaren behöver för att förstå syftet och sedan 

presenteras uppsatsens frågeställningar.  

I kapitel sex presenteras tidigare forskning samt olika teorier som behandlar, Representation 

och media, identitet, genus, stereotyper samt femininitet och maskulinitet. I kapitel sju 

presenteras uppsatsens metod som är en kvalitativ innehållsanalys utifrån ett genusperspektiv 

samt tre stegs modellen.  
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Det tas även upp vilket material som används i uppsatsen. I kapitel åtta presenteras uppsatsens 

analys- och diskussionsdel. 

I kapitel nio presenteras egna tolkningar och slutsats och slutligen i kapitel tio finner läsaren 

en käll- och litteraturförteckning 

 

5. Bakgrund 

Nedan kommer en beskrivning av Tv serien Gossip Girl för att läsaren ska kunna 

förstå sammanhangen i uppsatsen samt en beskrivning av seriens karaktärer. 

Tv serien Gossip Girl skapades av Josh Schwartz och Stephanie Savage och hade premiär på 

kanalen The CW den 19 september 2007.  

Serien handlar om fem tonåringar mellan 14-17 år som bor i New York på Manhattans Upper 

East Side, där dem går i elitskolor, bär designerkläder och använder utpressning, mobbning 

och psykologisk tortyr för att behålla sin status i den sociala hierarkin. 

Serien handlar om en anonym bloggare (Gossip Girl) som avslöjar stora hemligheter i deras 

liv. 

Karaktärerna kan också beskrivas som ett redskap för att förstöra för varandra. Genom att 

skicka ett sms till Gossip Girl, hjälper alla till att få fram alla hemligheter, små som stora, som 

Gossip Girl sedan publicerar offentligt. 

Ett typiskt avsnitt i serien utifrån kvinnorna är rivaler, ständigt jagande efter killars 

uppmärksamhet, sabotage, skolmakt och konkurrenter.  

Utifrån manligt perspektiv i serien får vi se en mer nedtonad attityd samt vem som sitter på 

societets topp och makt. 
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5.1 Presentation av karaktärerna  

Serena - Den blonda, långa, modemedvetna och perfekta tjejen som alla vill vara, hon bor 

med sin mamma i en takvåning på ett lyxigt hotell och har precis det alla drömmer om. 

Hon är charmig, rolig och snäll, men bakom fasaden döljer sig problematik. Hennes lillebror 

är på behandlings center för att ha försökt skada sig själv, hennes pappa är inte med i bilden 

sen lång tid tillbaka och Serena själv har varit en bråkstake både i skolan och utanför, delvis 

för att hon dejtat många killar, dricker och tagit droger, får inte dem höga betygen hon 

förväntas att få, och gör precis som hon vill.  

 

Blair - Den mörkhåriga tjejen som gör allt för att ha så hög status i skolan som möjligt, det är 

hon som bestämmer över alla och har mest makt. Hon är elak mot andra, men omtänksam mot 

dem hon känner. Hon vill bara hitta sin sanna kärlek och få gifta sig.  

Blair är personen alla ser upp till, hon bor i en stor takvåning med sin mamma, och 

hembiträde. Hennes känsla för stil är perfekt och har bara det nyaste designer kläderna på sig. 

Hennes mamma är även en känd kläddesigner. Även hon har en baksida av allt perfekt. 

Hennes pappa är borta sedan lång tid tillbaka, hon har stor press från sin mamma att vara 

perfekt, både i utseende, skolan och vikten.  

 

Chuck – han är snygg, mystiskt och älskar kvinnor. Han bor själv i en takvåning på ett lyxigt 

hotell, som hans pappa äger. Han går på lyxklubbar och tar droger till vardags och han kan få 

precis vem han vill. Han är alla kvinnors dröm, och killar vill vara som han.  

Han har aldrig haft en mamma och hans pappa jobbar hela tiden, han försöker ständigt bevisa 

för sin far att han duger, men lyckas aldrig. Hans betyg är sådär, och han mår väldigt dålig 

utanför sin perfekta fasad pga. sin familjesituation och ensamhet. 

 

Nate - Han är rolig, rik, snygg och flörtig och har allt som en tjej vill ha, och en kille vill vara.  

Han har bra kärleksfulla föräldrar, men som sedan blir helt panka då hans pappa är en 

pengarbedragare och hamnar i fängelset. 
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Dan - Är inte som dem andra karaktärerna, hans föräldrar är inte rika och dem bor i ett loft i 

Brooklyn. Han är the outsider, som inte riktigt förstår deras värld. Han går på stipendier för att 

kunna ha råd att gå på deras privata skola. Han tar tunnelbanan till skolan och har varken en 

personlig chaufför eller designerkläder. Han bor med sin pappa och syster och dem har en bra 

relation. Pappan är stöttande i allt han gör och gör allt för att han ska lyckas. Dan som person 

är väldigt snäll, rolig och omtänksam. Han har alltid haft en förtjusning i Serena, men aldrig 

trott att han ska duga. 

 

6. Tidigare forskning och Teori 

I detta kapitel presenteras de olika teorier som uppsatsen behandlar såsom 

representation och media, genus, identitet, stereotyper, samt maskulinitet och 

femininet i media. 

 

6.1 Representation och Media 

”Representation is the production of the meaning of the concepts in our minds through 

language. It is the link between concepts and language which enables us to refer to either the 

‘real’ world of objects, people or events, or indeed to imaginary worlds of fictional objects, 

people and events.” (Hall, 1997:17) 

Hall, beskriver representation som en process där medlemmarna av en kultur använder språk 

för att skapa mening och beskriva något för någon, att orden vi använder är en beskrivning av 

en grupp av människor eller en bild hur vi representerar dem. Meningen ser alltid olika ut i 

olika kulturer och kommer alltid att ändras beroende på tid och kultur. 

Meningar kan dock bara utbytas om vi har någon sorts gemensam tillgång till språk och det är 

just därför, menar Stuart Hall, som språket spelar en så central roll för meningsskapandet.  

Språket fungerar som en slags representationssystem, med tanke på hur människan använder 

tecken och symboler i form av bilder, ljud och objekt för att förklara för andra personer hur vi 

känner och tänker. Enligt Hall, är encoding/decoding ett slags verktyg för att kunna tolka 

mening med innehållet, genom att avsändaren producerar något som mottagaren avkodar. 
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Media finns med oss vart vi än går och är en naturlig del i vår vardag, den är med och formar 

vår syn på oss själva och omvärlden. Numera har vi blivit så vana vid att medierna ständigt 

tränger in i våra hem och i vardagslivet rent allmänt att vi inte reagerar på det (Gripsrud, 

2011:18) Vi vaknar, sätter på radion när morgonkaffet kokar, sedan sätter vi oss framför TV 

och tittar nyheterna, vi åker till jobbet och lyssnar på musik, pratar i telefon, tittar sociala 

medier på mobilen och desamma rutin när vi går och lägger oss. Vi är alltså ständigt 

uppkopplade av omvärlden. 

Genom opinionsbildning och ständigt uppkopplade nyheter sätter medierna upp bilden av hur 

utvecklingen i samhället ser ut samt perspektiv åt olika händelser. Med tanke på hur stor 

påverkan media har så är det viktigt att dem förmedlar rätta berättelser, representationer samt 

att människor får lika mycket plats att synas och höras.  

Varje svensk konsumerar ungefär sex timmar medier om dagen. Det är inte förvånande att 

medierna därför har stort inflytande på oss. Här påverkas våra värderingar och uppfattningar 

om världen och samhället – vilka rättigheter och skyldigheter människor har i en demokrati. 

Därför är frågan hur medierna skildrar exempelvis män och kvinnor central (Fagerström, 

Nilson 2008:25)  

 

6.2 Identitet  

Identitetsskapande är ett snarast undermedvetet behov som vi människor har. Vi vill få 

bekräftelse på vilka vi är och vilka vi vill vara. (Weibull, Wadbring, 11uppl:126). 

Identitet är en självklar känsla av att man är en egen person med egna egenskaper, tankar, 

åsikter och egen personlighet. Man kan även säga att det är en självklar känsla av att kunna 

vara sig själv och våga stå för den man är.  

Alla skapar sin egen identitet, och den kan påverkas utifrån en del faktorer, så som media, 

vänner, sociala medier, uppväxt, de intryck man möter. Sådana faktorer gör att man börjar se 

sig själv i förhållande till det man upplever och att man kan jämföra sig själv med omvärlden. 

Man börjar tänka på vad som är viktigt, vad man gillar, inte gillar och vad man står för. Man 

utvecklar en självbild- hur man ser på sig själv, och det är genom den man bygger sig 

identitet. 
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Enligt Jostein Gripsrud samlar vi in information om oss själva samt omgivningens tolkningar 

och intryck och utifrån det formar vi en jämförelse som oftast sker omedvetet. 

Han menar, utifrån sin bok ”mediekultur-mediesamhälle” att det nästan är omöjligt idag att 

inte ta del av massmedier. Konsumtionen av medier har i årtal sammankopplat oss människor 

på olika sätt. Varje dag blir vi påminda av att vi faktiskt tillhör en värld och ett samhälle. 

Gripsrud berättar att vi individer vill känna oss delaktiga, då vi har blivit sociala varelser.  

 

6.4 Stereotyper   

Enligt Stuart Hall kan stereotypifiering beskrivas som “reduced to a few Essentials, fixed in 

Nature by a few, simplified characteristics” (Hall 1997:249). Egenskaperna reduceras och de 

drag som finns hos en person överdrivs eller förenklas.  

Inom psykologin är man generellt överens om vad en stereotyp och dess huvuddrag är.  

Det finns emellertid skillnader i hur man väljer att förklara varför och hur stereotyper 

förekommer (Hinton, 2003:11). 

Det finns många olika definitioner men några av dem vanliga komponenterna är att människor 

känns igen på en viss egenskap, exempelvis: muslim, jude, svart, kvinna, tonåring rödhårig 

osv.  Att vi använder stereotyper beror på många olika anledningar, bl.a. kulturen vi föds i, 

vår omgivning men framförallt föräldrar, vänner och media som påverkar våra normer och 

värderingar.  

Kategoriseringar är avgörande för skapandet av normer och stereotyper i ett samhälle. Det 

leder till myter om rätt och fel, om normalt och annorlunda. Dessa myter tar vi tillslut för 

givet i och med att vi ständigt mottar samma budskap. Vi tillåter myterna att bli vår verklighet 

och utgår ifrån att män och kvinnor är på två olika vis. Medietexter har på detta vis en viktig 

roll vad gäller förstärkande och kommunicerande av stereotyper (Fagerström & Nilson 2008). 

Vi bedömer ofta andra människor, både i formella sammanhang och mycket i vårt vardagliga 

liv. Vi väljer t.ex. ut den person vi ska fråga vad klockan är, vem vi kan lita på blir klar med 

arbetet, av kollegorna. Om vi betraktar någon som tillhörande en viss kategori (exempel en 

läkare) är personen inte länge okänd – istället har vi en rad förväntningar och antaganden om 

personen.  
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Mycket av den forskning som gjorts om hur vi bedömer människor utgår från uppfattningen 

att vi placerar andra människor i olika kategorier beroende på egenskaper, som exempel ålder, 

kön, etnicitet eller sysselsättning. (Hinton, 2003:11) 

I massmedia förekommer stereotyper dagligen, vilket leder till fördomar. 

 Det finns en bild hur män och kvinnor ”ska” vara. Att mannen ofta ses som stark, cool, tuff, 

smart, ledare, politiker, hjälte, och kvinnan ses som vacker, sexig, mor, offer, maka och svaga 

 

6.6 Genus 

Genus är det begrepp som används för att förstå och urskilja de sociala och kulturella faktorer 

som gör att tjejer och killar förväntas vara på ett visst sätt. (Josefson, 2005:5) 

I nästan alla samhällen i hela världen finns ett så kallat genussystem/genusordning. d.v.s. en 

uppdelning som utgår från kön. Denna uppdelning styr vem som gör vad, hur man ser ut och 

hur man beter sig. Detta genussystem påverkar oss dagligen som exempelvis vad vi väljer att 

plugga till, arbete, klädsel, pratar och relaterar till andra.  

Genusordningen ser ut på olika sätt beroende på en del faktorer, exempel är, var och när vi 

lever. Uppdelning av genus kan jämföras med uppdelning i ålder, vilken fungerar på ungefär 

samma sätt (Josefson, 2005:16), liksom hur man ser ut och beter sig, till exempel hur en kille 

ska förväntas se ut och bete sig i gymnasiet. Detta genussamhälle vi lever i har stor påverkan i 

samhället på killar och tjejer. Det påverkar egenskaper och beteenden vi värderar som bättre 

eller sämre.  

Dem manliga egenskaperna har sedan länge tillbaka ansetts vara dem bättre. Männen har 

länge beskrivits som kultur, i vår del av världen. d.v.s. egenskaper som förknippas med 

förnuft, styrka och renlighet. Natur är motsatsen, och är något kvinnan förknippas med. Dem 

har länge ansetts vara känslostyrda, svaga och ”orena”. Att det manliga anses vara bättre ger 

en hierarki, en genushierarki eller patriarkal ordning. Det är bättre att vara stark än svag, att 

vara förnuftig än känslostyrd och så vidare (Josefson, 2005:17) 

I vetenskapliga sammanhang använder man begreppet genus. Den ursprungliga distinktionen 

av begreppen kön och genus utgick från att ”kön” betraktas som biologiskt betingat och 

”genus” som socialt och kulturellt (Fagerström, Nilson 2008:7) för att understryka synen på 

genus som konstruerat, använder genusforskare termerna femininitet och maskulinitet snarare 

än manligt och kvinnligt. Dessa begrepp kan lätt uppfattas som att som att det syftas till så 
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kallat självklara egenskaper hos män och kvinnor. T.ex. att det är typiskt kvinnligt att vara 

intresserad av smink och vara graciös medan att det är typiskt manligt att gilla sport. 

I Gunilla Jarlbros bok Media, genus och mak skriver hon att kön och genus är centrala 

begrepp inom genusforskningen. Förenklat kan man säga att begreppet genus betecknar det 

sociala könet, dvs. föreställningen av könskategorierna man respektive kvinna är sociala 

konstruktioner medan begreppet kön betyder biologiskt kön (Jarlbro, 2006:12) 

Genusforskaren och historikern Hirdman (2003) menar att innebörden av genusbegreppet är 

mer komplex än begreppet ”socialt kön”, eftersom det begreppet innebär maktrelationer 

mellan män och kvinnor. Hirdman beskriver att genus är något som görs, och har gjort i alla 

tider.  

Historiskt sätt har biologi och religion försökt finna bevis för skillnader mellan män och 

kvinnor, mannen sätts i en dominerande position jämförelse mot kvinnan. Hirdman menar att 

dessa ”bevis” är orörliga. Genus gör en skillnad för att underordna kvinnan.  

 

6.5 Femininet och maskulinitet i media 

I Maria Jacobsens bok Young people and gendered media messages (2005) skriver hon om 

femininet och maskulinitet i media.  

Ur kapitlet Media Femininity Stresses Appearance and Sex beskriver Jacobsen om genus 

stereotyper, våra gemensamma idéer om vad det innebär att vara man eller kvinna. 

Stereotyper av femininet är organiserad kring ett par teman, utseende, sexualitet, relationer 

och traditionella könsroller som tillexempel hushållssysslor och vård. Det finns många olika 

tydliga skillnader när det kommer till maskulinitet och femininitet i media, bl.a. läggs det stor 

vikt vid det kvinnliga utseendet och sexualiteten. 

Redan från barnsben lär sig barn att utseende och fina kläder är viktigt. Vi ser det i annonser 

överallt och skönhetsmeddelanden börjar extremt tidigt och riktar sig till unga.  

Småtjejer förväntar vara intresserade av mode, smink och frisyrer genom många olika 

leksaker. Definitionen av att en kvinna ska vara ”kvinnlig” och en ”skönhet” genom smink, 

hävdar feministiska forskare att definitionen medför en symbolisk kontroll över kvinnans 

kropp. ”Den kvinnliga skönheten” är inte bara en stereotyp, det är också blivit en norm hur en 

”riktig kvinna” ska vara.   
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I kapitlet Media Masculinity stresses Aggression and Power beskriver Jacobson att 

stereotyperna följer specifika teman som t.ex. cool, aggression, våld, styrka, tävling, framgång 

och makt. I media är disciplineringen av den manliga kroppen starkt främjad, både i magasin 

och i muskelspel, samt i olika genrer som sport, dataspel och professionell brottning. Detta 

kallas för hypermaskulinitet.  

 

7. Material och metod  

I detta kapitel redovisas den valda metoden kvalitativ innehållsanalys samt narratologi 

och vidare beskrivs Selby och Cowderys analysmodell. 

Gossip Girl har 6 säsonger varav 19 avsnitt styck. Ett avsnitt är ungefär 44 minuter långt.  

Jag ska göra en kvalitativ innehållsanalys av tv serien Gossip Girl där jag har valt att 

analysera 4 scener ur det första avsnittet i den första säsongen med hjälp av boken ”how to 

study television” författad av Ron Cowdery och Keith Selby.  

Dem karaktärer som förekommer i dessa scener är Chuck, Nate, Serena, Blair och Dan. En 

kvalitativ metod är lämpad för denna studie då det ger mig möjligheten att analysera avsnittet 

och få fram min frågeställning samt jag kan göra en mer omfattande analys av materialet. Jag 

har även valt att använda mig av narrativ analys. 

Efter att ha tittat igenom hela avsnittet har jag skrivit ner potentiella scener att studera.  

Jag har valt dessa fyra scener eftersom att jag kan se att männen och kvinnorna är 

stereotypiska samt att dem representeras på olika sätt. 

I min analys kommer jag skriva om min tolkning och Gossip Girl och även svar på min 

frågeställning. Fokusen i min analys kommer framförallt vara på Chuck, Serena och Blair då 

det är dem karaktärerna som förekommer mest i detta avsnitt.  

 

7.2 Narratologi 

I världen finns det oändligt många berättelser. Det är en oerhört varierad genre, fördelad över 

en rad olika substanser (Gripsrud 2011:241). Berättelsen kan förmedlas genom språkliga 

uttryck, talade eller skrivna, genom stillastående eller levande bilder. Berättelsen uppträder i 

form av myter, legender, sagor, noveller, drama och komedier. Gripsrud beskriver att 
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narratologi brukar skilja tre huvudtyper av verbalspråkliga texter: berättelse, beskrivning och 

argumentation. Det finns många indelningar men detta är dem viktigaste.  

I Mats Ekström och Lars-Åke Larssons bok Metoder i Kommunikationsvetenskap skriver 

dem om narration och narrativa systemet. Dem skriver att inom det narrativa systemet har 

åskådaren förväntningar på berättelsen i den film som spelas, bl.a. att den ska handla om 

några, eller någon karaktär. Att det ska uppstå problem och hända saker där karaktärerna är 

inblandade, att händelseförloppet ska vara begripligt, och att när slutet närmar sig ska 

problemen fått en lösning. En berättelse är alltså en utsaga som har en början och ett slut.  

I en narrativ analys är segmentering en bra start på att kunna göra en bra analys.  

En segmentering innebär att skriva ner filmer scen för scen på ett papper för att bena ut den 

narrativa strukturen och, som en effekt av det här arbetet, ”plugga in” filmen. Även om det är 

någon del av filmen som ska uppmärksammas i analysen, till exempel ljudet, måste vi som 

sagt veta hur det narrativa systemet är konstruerat för att förstå hur delen passar in i helheten. 

(Ekström och Larsson, 2005:295)  

 

7.3 Analysmodell  

Selby och Cowdery’s tre-stegsmodell. 

 

I boken How to study television (2005) skriver Keith Selby och Ron Cowdery om ett 

användbart verktyg i genomförandet av en analys av ett filmmaterial genom att tydligt dela 

upp analysen i tre delar. Detta gör man för att underlätta struktur och genomförande av sin 

analys genom att: 

1. Beskriva vad som händer i berättelsen 

2. Tolka den explicita betydelsen av berättelsen 

3. Tolka den implicita betydelsen av berättelsen 

Steg 1, syftet är att gå igenom det deskriptiva i berättelsen där man ska förklara och 

genomgående gå igenom handlingen utan att lägga till några värderingar eller tolkningar av 

materialet.  

Steg 2, Hur produktionen visa detta för oss? Kameravinklar, bakgrundsmusik, zooming, bild 

och ljud, skärpa samt ljus.  
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Steg 3, Detta sista steg innefattar en djupare tolkning där man ska fundera över det implicita 

vi finner i den sekvens som studeras. Fokusen ligget på att se till de sociala strukturerna, den 

dominanta hegemonin, samt relationer kring kvinnor och genus överlag.(Cowdery & Selby 

1995:33–34).  

 

8. Analys  

I detta avsnitt analyseras fyra scener ur pilotavsnittet utifrån ett genusperspektiv där 

mina egna tankegångar kommer att användas som stärkande faktorer till litteratur och 

tolkningar. En sak att poängtera är att de tolkningar som görs är mina egna, om inget 

annat nämns. Eftersom jag har följt serien görs mina tolkningar utifrån min egna 

tidigare erfarenhet som jag i min största mån försöker motivera. 

 

Avsnitt 1, säsong 1. Pilotavsnitt.  

8.1 Scen 1, steg 1 (2:04- 4.18) 

Det är en fin tillställning hemma hos Blair i hennes takvåning på Upper East Side med både 

vänner och bekanta. Vi får se Blair dra in sin pojkvän Nate på sitt rum för att vilja förlora 

oskulden. Hon tittar honom i ögonen och säger, ”jag älskar dig, nu och föralltid”, han svarar 

efter en stund och säger ”jag älskar dig” tillbaka. Dem kysser varandra och är intima men 

avbryts sedan av Nate när en röst i hallen som ropar ”Serena är hemma igen” Blair springer 

ner för trappan från sitt rum. När hon väl är nere för trappan ser man hennes mamma prata 

med en person om mode, men avbryter genast när hon får se Blair.  

Hon säger med en bekymrande ton:  

 Blair, om du ska bära min design, ett plagg jag har skapat, säg då till så att vi åtminstone får 

den tillpassad. Hon ler sedan mot sin väninna.  

Blar svarar då: 

Tack mamma. Jag ska tänka på det. Bra fest. Och går sedan därifrån. 

Då säger mamman till väninnan: 

Hon är min bästa reklamannons.   

Sekunden efter ser vi en ny scen där karaktären Nate syns, han står med hans far och tre andra 

män. Alla bär kostym och ett glas champagne i handen.  
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Hans pappa säger då inledande:  

Nate, har du börjat titta på college? Jag gick på Dartmouth. Alla männen i ringen ler mot 

varandra. 

 

Steg 2.  Det explicita  

När vi får se Blair dra upp Nate på sitt rum och börjar kyssa honom kommer det 

bakgrundsmusik som gör att man känner lite stämning i deras ögonblick. Det är en poplåt från 

Justin Timberlake som heter ”what comes around” som spelas. När Nate sedan avbryter 

zoomas det bara in på Blairs ansiktsuttryck, Blair blir chockad att han blir så uppspelt av att 

Serena är hemma. När Blair sedan går ner för trappan möts hon av sin mamma som ger henne 

en elak kommentar, återigen zoomas bara Blairs ansiktsuttryck in, där hon blir besviken.’ 

 

Steg 3. Det implicita  

Man får snabbt reda på vilka personer som kommer huvudpersoner av serien, i denna scen ser 

vi att både Blair och Nate kommer blir det. Blair tar initiativet att vilja påbörja något sexuellt 

med Nate men han avbryter när han får höra att Serena är tillbaka, eftersom han har haft 

känslor för henne tidigare. Blair går ner för trappan och möts av sin mamma som ger henne en 

kommentar om att hon borde passa bättre i hennes design kläder, Men Blair säger tack 

mamma, jag ska tänka på det. Även fast hon känner sig illa till mods av att få höra en sådan 

sak av sin mamma, har hon ändå respekt.  

Avslutningsvis säger mamman till kompisen att Blair är hennes bästa reklamannons.  

Kvinnlighet visas ofta upp genom yttre attribut. Hår är en markör, dess frisyr, längd, färg och 

var på kroppen det ska finnas. En annan markör är kläder, hur kroppsnära och därmed 

exponerande de är, eller hur lösa och vida plaggen är. Vissa plagg som klänning, kjol och i en 

historisk kontext även byxan används för att markera kön (Lövgren 2016:8). Scenen skriftar 

sedan till Nate och männen i kostym där dem pratar om vilket college han ska börja på.  

Av dessa ihop hängande scener får man direkt olika framställningar av mannen och kvinnan.  

Man får uppfattningen att Blair har det svårt, med skola, pojkvän, bästa vännen, hennes 

föräldrar, mode, matproblem samt kläder. Hon är i en underlägsen position där hon blir 

förolämpad av sin mamma. Nate står i en hög position med hans pappas välbärgade vänner 
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och pratar om framtiden och vilken skola han ska gå på. Hierkarisering; det ena könet 

privilegieras och har generellt större makt och status.( Lövgren 2016:7) 

 

8.2 Scen 2, steg 1 (15.20 - 16.19) 

Chuck och Nate går genom Central Park och pratar. Chuck röker en joint.  

konversationen lyder:  

Chuck – Detta är bra grejer (han syftar till jointen) 

Nate – Jag behöver det. Blairs mamma är på landstället 

Chuck – Jaså? Då kanske jag skulle sno pappas Viagra, eller min mammas antidepressiva. 

Nathanael, Du kan äntligen ha sex med din flickvän, du är på väg mot din avrättning  

Nate pratar sedan om lycka, och ifrågasätter om livet verkligen ska vara så här, ska dem bli 

som deras föräldrar?  

Chuck svarar – lyckan verkar inte finnas på vår meny, så rök upp och ha sex med Blair för 

henne har du också rätt till  

 

Steg 2 Det explicita  

Det vi ser i denna scen är två killar som pratar med varandra medan dem går i Central park. 

Chuck röker marijuana. Det är höst och dem har på sig rock och slips. Denna scen filmas från 

sidan så man ser Chuck och Nates profiler, sedan mot deras ryggar när dem går framåt. När 

Chuck sedan säger att Nate har rätt att ha sex med Blair zoomas det in på hans ansikte 

framifrån så man tydligt ser hans ansiktsuttryck, då han ler samtidigt. I hela denna scen 

fastnar blicken på dessa två killar, dem visar bara ansiktet till höft, inte helbild. 
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Steg 3, Det implicita  

Vi får reda på att Chuck är en av huvudpersonerna i serien. Han känns som en avslappnad 

kille som gör vad han vill, man märker på sättet han pratar om tjejer att han inte har den 

respekt man borde ha. Killarna går och snackar genom parken medan dem röker marijuana. 

Dem pratar om Blair, att hennes mamma ska åka iväg till landstället, Chuck skämtar till att 

han skulle ha tagit sin pappas viagra eller sin mammas antidepressiva. Han tycker att Nate är 

på väg mot en avrättning om han ska ha sex med Blair. Han säger även att Nate ska ha sex 

med Blair för att han har ”rätt till” det.  

Jag tolkar detta som att Nate är lite mer skeptisk/nervös/osäker på om han ska ha sex med 

Blair. Medan Chuck är killen som pushar på även fast han inte vet inte helt säkert om vad 

Blairs känslor är kring detta är. Denna scen är nästan i början av avsnittet och man kan genast 

se att produktionen har skapat dessa karaktärer väldigt stereotypiskt, hur en man ”ska” vara 

enligt normen, på sättet dem beter sig och pratar om kvinnor. 

Stuart Hall skriver om stereotyper och att stereotypisering klassificerar människor utifrån 

normer och konstruerar de uteslutna. De som inte följer dessa normer anses vara de onormala 

i samhället (Hall 2013, s. 247). Hade scenen varit tvärtom, att det var Serena och Blair som 

hade denna konversation hade man bytt uppfattning om dem, och dem hade istället framställts 

på ett helt annat negativt sätt. 

Man kan sammankoppla dessa manliga karaktärer till hegemonisk maskulinitet, den ser inte 

alltid likadan ut, men mannen beskrivs ofta som hegemonisk maskulin. Connell definierar att 

det innebär den maktfulla, starka, framgångsrika, heterosexuella mannen med högt 

självförtroende där den homosexuella mannen utesluts. 
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8.3 Scen 3, steg 1 (20.01 – 23.07) 

Det är en festlig stämning på Chucks pappas hotell (där Serena även bor), musik spelas i 

bakgrunden och alla är uppklädda. Chuck kommer gående med en grå kostym och ber två 

tjejer att flytta på sig för att tänker gå förbi dem.  

Serena sitter i baren och tar precis en klunk av hennes martini.  

Chuck sätter sig bredvid henne och inleder konversationen med:  

Gud, jag gillar denna stad. 

Serena tittar på honom men tittar sedan framåt och drar händerna över ansiktet.  

Chuck fortsätter då och säger: 

Jag ska säga till mina föräldrar att hotellet de just köpt serverar minderåriga.  

Hon svarar med: om du får en drink serverar de svin.  

Chuck- Härligt när du pratar ”Dirty”  

Serena – du gillar bara när en tjej pratar med dig överhuvudtaget 

Chuck – faktiskt så föredrar jag när tjejer inte pratar alls 

Serena – Jag har saknat dina skämt 

Chuck – men låt oss ta igen det, ta av kläderna och studera varandra 

Serena – jag kanske får äta lite istället? Jag har druckit på tom mage  

Chuck – jag trodde inte att du gjorde så längre, vad sägs som grillad ost med tryffelolja? 

Serena dricker upp den sista klunken av drinken och går av stolen men snubblar lite, Chuck 

tar emot henne och hon säger: ”bara för att jag är hungrig”  

De går sedan ut från baren.  

Serena sitter på köksbänken i Hotellets kök och äter sin tryffel. Hon beskriver hur god den är.  

Chuck kommer närgånget mot henne och säger: Om du vill veta ett sätt hur du vill tacka mig 

så vet jag hur. Hon svarar med: Det är en Sandwich, Chuck.  

Han kommer mer närgånget mot hennes ansikte och försöker kyssa henne, hon visar då att 

hon inte vill och börjar ställa säg upp, och säger: Detta händer inte. Chuck säger då: är du 

rädd att Nate ska få veta? Sedan spelas en tillbaka blick upp när Serena var väldigt berusad 

och hade det roligt med Nate, där dem sedan har sex på ett bar bord. Detta var när Nate var 

tillsammans med Blair.  

Chuck säger då: jag gillade dig bättre förut.  
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Sedan börjar han kyssa henne mot hennes vilja och hon säger ”chuck, sluta” men han 

fortsätter ändå. Tillslut sliter hon loss han och springer därifrån.  

 

Steg 2. Det explicita   

Det vi ser i denna scen är en kvinna och en man i en bar-miljö. Chuck har på sig kostym och 

slips och Serena en senapsgul jacka. Scenen börjar med att Serena sitter ensam i baren och 

dricker en drink, avslappnad musik spelas upp i bakgrunden. När Chuck inleder 

konversationen tar Serena händerna för ansiktet och ser trött och irriterad ut. Vi ser bara 

ansiktet på båda, det är in zoomat i närbild både bakifrån samt i profil. 

Vår blick fastnar enbart på de två karaktärerna när dem pratar, eftersom man bara ser deras 

ansikten i närbild. När Chuck sedan erbjuder en nattmacka får vi se dem sitta i hotellets kök, 

där ljud hörs ifrån kastruller, bestick m.m. Chuck tar kommando och ber personalen gå.  

Vi ser Serena bakifrån och profil när hon sitter på köksbänken och äter sin macka, man ser 

hela hennes kropp. När Chuck sedan försöker kyssa henne zoomas dem in i närbild och en 

sorlig låt av bakgrundsmusik spelas. Vi får samtidigt se tillbaka blickar när Serena hade det 

intimt med Nate.  

Kopplingen mellan dessa två ihop hörande scener tycker jag är lite underlig. Varför skulle en 

tillbakablick komma när Serena kysste en kille och hade det kul, samtidigt som Chuck 

försöker kyssa henne mot hennes vilja?  

 

 

Steg 3. Det implicita  

Denna scen är en typisk scen vi får se i många filmer och tv serier. En tjej sitter i en bar och 

en kille kommer och pratar med henne. Chuck låter väldigt flörtig och mystisk i allt han säger, 

medan Serena är mer arg och irriterad, nästan som att det är jobbigt och att hon helst bara vill 

sitta själv. Men han tar inte till sig det, utan bara fortsätter konversationen på ett sexuellt sätt. 

Han säger att han föredrar att tjejer inte pratar alls, och att dem ska ta av sig kläderna för att 

studera varandra. Serena brydde sig inte så mycket förutom att titta upp i taket och små sucka, 

för att hon är van vid att han är på det sättet och har fått sådana kommentarer tidigare.  
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När hon sedan ska ställa sig upp för att gå så snubblar hon till och Chuck tar emot henne och 

tittar på henne närgånget med ett stort leende. Hon verkar bara mer irriterad och säger med en 

hög och tydlig ton ”men bara för att jag är hungrig” Hon skulle alltså inte följa med honom 

annars om han inte erbjöd mat.  

När hon sitter och äter kommer chuck fram och är väldigt på och vill börja inleda något intimt 

även fast han vet att hon avvisat honom tidigare vid baren. När hon ställer sig upp och går 

säger han med en irriterad röst ”är du rädd att Nate ska få veta”. Han blir då omedvetet sur 

över att hon inte vill kyssa honom.  

Det är en typisk stereotypisk scen mellan en man och en kvinna. Stereotyper kan definieras 

som mentala bilder som vi använder för att förstå och tolka världen (Jacobson, 2005:18)  

Att en kille börjar ragga och prata om sex till en tjej är vanligt och mycket förekommande. 

Hade det varit ombytta roller, att chuck satt i baren medan serena kommer dit och frågar om 

dem ska studera varandra nakna hade det var hon som blivit stämplad som slampig, oseriös 

och det hade varit en helt annan handling och uppfattning om henne, än dem man redan har.   

Chuck framställs som en självsäker cool kille som får allt han vill ha, han kan inte ta ett nej 

för då blir han arg. Han är den dominanta mannen som aldrig viker sig för en kvinna. 

Med hegemoni menas i denna mening den dominerande och vanligt accepterade 

föreställningen om maskulinitet. Mannen är den dominanta medan kvinnan är underordnad 

(Connell 1995:77) 

 

8.4 Scen 4, steg 1 (33:42 – 40:30) 

Det är en glamorös fest med välklädda ungdomar i Upper East Side där alla dansar och har 

kul. En ny tjej i skolan är där, som är en av huvudpersonernas, lillasyster. (Dan)  

Chuck står och pratar med två tjejer och frågar vem nykomlingen är, dem svarar att det är 

Jenny Humphrey. Första året.  

Han tittar på henne och säger ”sånna gillar jag, det är så…  

Fräscha? säger tjejen.  

Chuck – står det någonting om henne i Gossip Girl? 

tjejen – När du är klar med henne gör det de. 

Chuck går fram till Jenny och presenterar sig, och hon fnittrar och presenterar sig tillbaka.  
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Sedan kommer Gossip Girls berättar röst: Lilla J har visst skaffat en ny kille och en biljett till 

den inre kretsen.  

eller Skördar C ett nytt offer? 

Han tittar på henne och tar i hennes hand och ler.  

Direkt efter kommer en annan ihop hörande scen där Dan och Serena är ute på en första date.  

Dem har det trevligt och strosar runt på Manhattan, där Dan har tagit henne till ett speciellt 

ställe. Dem stöter på hans pappa och dem hälsar på varandra.  

Serena säger: Jag tror nog att jag är lite överklädd. 

Dan svara med: Jag har inga problem med hur du ser ut.  

Scenen efter får vi se Jenny och Chuck igen, där Chuck håller henne i handen och tar upp 

henne till ett avskilt ställe där han säger att det är speciellt. 

Hon frågar vart dem är på väg och han svarar med att ”det här blir bra”  

Chuck försöker då kyssa henne men hon vänder bort huvudet och säger ” du sa att du ville 

prata” Han svarar då ” hur mycket jag gillar dig” och börjar kyssa henne igen och hon kysser 

tillbaka men vänder huvudet igen.  

Chuck säger då förlåt, om du inte vill göra nått är det lugnt. Vi börjar om. Okej? 

Jenny – ska vi börja om på festen?  

chuck – ta ett glas champagne, snälla? 

Jenny – bara ett då, okej.  

Medan Chuck häller upp champagnen skickar Jenny ett sms till hennes bror Dan ”HJÄLP, 

NÖDSITUATION, BEHÖVER DIG” 

Dan och serena skyndar sig till festen och letar överallt efter Jenny  

När dem kommer upp till festens rooftop ser man Chuck ligga över Jenny medan hon säger 

”chuck, gå bort från mig, sluta” upprepade gånger.  

Dan skriker ”Jenny” och sliter bort Chuck, och serena säger ”Chuck, gå bort från henne”  

Dan går mot Chuck och puttar han och skriker ”din jävel” 

Chuck puttar tillbaka och skriker ” vad är ditt problem, det är fest, då händer saker”  

Dan ger då en knytnäve i hans ansikte och serena går mot chuck och puttar han och skriker 

”rör aldrig henne igen”  
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Chuck ropar då tillbaka ”ditt liv är över, slyna, glöm inte att jag vet allting”  

Scenen slutar sedan efter dem har gått ut från festen.  

 

Steg 2, det explicita  

Det första vi ser i denna scen är en fest med mycket människor. Det är lila ljus som speglar 

sig över lokalen, hög musik spelas och personer dansar med varandra. Det verkar vara en glad 

och fin stämning, och man blir genast sugen på en rolig fest när detta speglas upp. Jenny syns 

i närbild och ler när Chuck kommer fram till henne och börjar flörta. Man ser bara deras 

ansikten och bakgrunden suddas ut. Fokusen ligger på deras konversation.  Kameran vinklas 

sedan ner mot Jennys hand som chuck smeker, och sedan upp igen på Jenny som kollar bort 

och små fnittrar.  

I den ihop hörande scenen efter får vi se Dan och Serena på ett långt avstånd. Bilden är mörk 

och dem är ute och promenerar. Dem filmas så att dem kommer emot kameran. En fin 

bakgrundslåt spelas samtidigt. Produktionen vill framställa denna scen som att någonting 

kommer att hända med chuck och Jenny, medan Dan och serena är ute på en fin date som dem 

sedan måste avbryta. När chuck drar upp Jenny till det speciella stället är båda karaktärerna 

zoomade så man bara ser ansiktet, i profil. Man får redan en känsla att något dåligt kommer 

hända. Eftersom vi har sätt chuck göra dåliga saker tidigare i avsnittet kan vi ana nått. Detta är 

något produktionen har skapat. Just detta intryck.  

 

Steg 3, det implicita  

Jenny är lite nervös och förväntansfull att hon är bland dem rika på en lyxig fest på Upper 

East Side. Hon har hört talas om Chuck och vet att han har hög status i skolan. När han 

kommer fram och presenterar sig för henne blir hon fnittrig och ler väldigt mycket. Han tar 

henne i handen och tar med henne till ett mer avskilt ställe och hon frågar vart dem är på väg. 

När dem har kommit fram till det ”speciella stället” (som är en trappuppgång) försöker han 

kyssa henne ett flertal gånger. 

När Dan och Serena letar efter henne hittar dem henne liggandes under Chuck på hotellets 

takvåning där han åter igen försöker kyssa henne. Han kallar sedan Serena för slyna och att 

hennes liv är slut, för han vet allt. 
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I denna scen framställs Jenny som en blyg och osäker tjej som är glad att få ha kommit till en 

fest som tillhör överklassen med den höga statusen. Hon blir glad när Chuck pratar med henne 

då hon tycker att han är häftig. Chuck framställs som en elak kille som inte bryr sig om 

kvinnors känslor eller vad dem tycker. Hade scenen varit tvärtom, att Jenny var den coola 

tjejen som fick allt hon ville, och Chuck kom in och var blyg hade det haft en helt annan 

handling. Om Jenny drog upp Chuck och kysste honom mot hans vilja hade hon varit en 

psyksjuk tjej som fått ett otroligt dåligt rykte. Men en sådan scen är något vi aldrig kommer få 

se i filmer och tv serier. Eftersom detta inte är något normalt.  

 

9. Diskussion och slutsats  

Tolkningen av Gossip Girl 

 

Mina egna tolkningar av denna serie behöver inte nödvändigtvis stämma överens med 

tolkningen som programmets skaparna har avsett.  

Utifrån min egen tolkning förekommer det stora skillnader på hur män och kvinnor framställs.  

Tjejen associeras med problem, klädkriser, smink, mindre makt och behov utav en man.  

Killen associeras med kostym, inga stora problem, makt, coola samt kan göra vad dem vill 

utan konsekvenser. Medierna hjälper på detta vis till att reproducera ett stereotypiskt kvinnligt 

och manligt ideal i en tidsålder som borde ha kommit längre i jämställdhetsprocessen än vad 

som visas för i Gossip Girl.  

I scenerna jag analyserat har vi fått se Serena och Blair vara i underläge mot killarna ett flertal 

gånger. Vid analys av medieinnehåll är det centralt att titta på representationen av personer för 

att sätta materialet i en större kontext. Vad en medietext väljer att konstruera och vinkla är det 

som kommuniceras ut till mottagaren eller publiken. Ramen för tolkningen av en text är 

beroende av hur den är vinklad (Hall 1997:3). En medietext tolkas olika beroende på hur det 

kommuniceras, innehållets mening, avkodningen, är beroende av mottagaren och dennes 

sociala och kulturella förståelse av världen (Hall 1997:21) 
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Stereotyper i Gossip Girl 

Stereotypiska starka män  

Chuck och Nate är unga män med familjeproblem som många ungdomar har, men dem lever 

inte likadant som andra.  Chuck bor i en egen takvåning på hans pappas hotell, har en 

personlig chaufför och ett konto med obegränsat med pengar. Han får exakt vad han vill när 

han vill, och har det många bara drömmer om.  Många personer som dyrkar denna show 

avgudar Chuck och hans liv, med hans stora plånbok och frihet.  

Men tänker inte på vilka bakomliggande problem han har utanför den perfekta fasaden. Även 

fast han beter sig illa så vill många ändå vara han och ha hans liv. Min åsikt är att det liv han 

lever inte är realistiskt för en 17 årig ungdom, att bo ensam i en lyxvåning utan föräldrars 

tillsyn, ta regelbundna droger och pengarna flödar. Det kanske finns några exempel på sådana 

fall, men det är sällsynt.  

Gossip Girl framställer Chucks liv som inte är i närheten av hur en vanlig ungdom lever idag. 

Det vi ser är en fiktiv fantasiporträttering av en ung man, som manliga tittare ser som en idol. 

Detta kan leda till den omedvetna eller medvetna överföringen av handlingsmönster från 

karaktären till tittaren. Chuck beter sig även illa mot kvinnor och har en extremt nedlåtande 

attityd till dem, detta leder även till att tittaren kan skapa samma mönster som karaktären.  

Chuck är inte killen med förhållanden, utan han använder mer tjejer under en dag, och skaffar 

sedan en ny. Han visar då upp en manlig könsordning, där chuck är överordnad mot 

kvinnorna. 

 Nu kan man se att det traditionella genusmönstret uppkommer, han är den starke mannen 

som aldrig skulle vika sig för en tjej, eller något annat. Chuck framställs och representeras 

som det typiskt manliga idealet. Vi får aldrig se han i andra kläder än kostym och fluga, och 

hans yttre attribut visar upp en stereotypisk manlig yta. 

I det första avsnittet får vi inte se lika mycket av karaktären Nate, dels kanske för att dem vill 

att man ska lära känna samt få en uppfattning om varje karaktär, så att fokusen är mer på 

Chuck i dessa scener. Men vad jag kan se från detta avsnitt så har han inte likadan syn på 

kvinnor som chuck, han är med en snäll lite förvirrad kille som inte riktigt trivs lika bra i 

deras glamorösa värld. Men han följer ändå den norm som dem alla lever i. Det rika ”bra” 

livet med dess hets om kvinnor, sprit och limousiner. 
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Den stereotypiska svaga kvinnan: 

Blair och Serena är seriens kvinnliga huvudpersoner, men Jenny förekommer mycket också.  

Deras liv är för många ett drömliv, ett lyxigt och rikt liv i New York. Dem bär designer kläder 

till vardags, har personliga chaufförer, rika föräldrar och mycket pengar. 

Men vad som inte tänks på hur serien skapat dessa karaktärer är, hur desperat dem är i behov 

av en man. Dem har skapat framförallt Serena och Blair som två självsäkra starka tjejer, men 

ändå strävar efter att hitta den perfekta mannen att dela sitt liv med. Deras karriärer kan inte 

tävla mot att hitta den perfekta mannen, d.v.s. en man som är rik och attraktiv.  

Produktionen skapar dessa karaktärer som svaga i och med att dem lever utifrån mannens 

förväntningar. Kvinnorna har inte lika hög status som männen och är väldigt 

underrepresenterade, men dem reagerar inte på det pga. det ofta ses som något normalt.  

En del genusforskare använder citatet ”man föds inte till kvinna, man blir det” detta är ett citat 

som verkligen kan appliceras på Serena och Blair. I och med att dem är uppväxta bland rika 

familjer och lever ett liv i lyx så förväntas dem även att uppföra sig på ett visst sätt. Men detta 

behöver inte nödvändigtvis appliceras på rika tjejer.  

Utseendet och klädsel är otroligt viktigt för dem, för det är den yttre sidan som visas upp för 

offentligheten i societeten, New York. Deras kläder kostar flera hundra tusentals kronor och 

det är alltid det viktigaste att visa upp att man har det senaste modet som är inne just nu. 

Nu kan vi se att Gossip Girl vill att dem kvinnliga karaktärerna har det stora utseende intresset 

likaväl som att dem manliga karaktärerna har kvinnor som sexsymboler och ett intresse av 

pengar.  

Det råder ingen tvivlen om att det finns en stor utseende fixering bland kvinnorna i denna 

serie, samt ett behov utan en mans bekräftelse. I och med att denna den är så otroligt stor i 

världen så har den också en stor påverkan på samhällets ungdom. Detta är ett stort problem 

hur mycket press media, tidningar, filmer och serier sätter press på unga tjejer. Följderna till 

detta kan leda till dåligt självförtroende, skönhetsoperationer samt ett behov att alltid se fel på 

en själv och andra.  
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