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Abstract 

Den här studien undersöker hur de populära komediserierna Vänner och How I Met Your 

Mother framställer representationer av genus och etnicitet. För att studera materialet användes 

Machin & Myers tillämpning av metoden kritisk diskursanalys (även förkortat CDA). 

Materialet begränsades till tre avsnitt av vardera serie, dvs sex avsnitt totalt. Med hjälp av ett 

tematiskt urval valdes avsnitten ut som bedömdes besitta scener och sekvenser av relevans för 

mina teman. Vad som är av vikt i mina teman är att undersöka vithet som norm, genus samt 

stereotyper som både gäller etnicitet och genus. I det teoretiska ramverk av teorier som 

bedömdes vara av relevans för studien var Richard Dyers teori om vithet som norm en utav de 

viktigaste. Även teorier om genus, representation och stereotyper ingår i det teoretiska 

ramverket för studien. Den tidigare forskningen som studien använder sig av har studerat 

liknande ämne som denna studie och applicerat på både samma serier samt andra serier.  

Resultatet av studien visade att båda serierna besatt vithetsnormer, samt att den dominerande 

maskuliniteten var den typ av maskulinitet som gavs mest plats. How I Met Your Mother 

porträtterade även asiater på ett rasistiskt sätt i ett av de studerade avsnitten.  

 

Nyckelord: Vänner, How I Met Your Mother, etnicitet, genus, representation, vithetsnorm, 

stereotyper  
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1. Inledning 

TV tar enormt mycket plats i våra vardagliga liv, inte minst TV-serier. Två amerikanska 

sitcoms vid namn Vänner och How I Met Your Mother har lockat storpublik fram till TV-

apparaterna, och Vänners sista avsnitt drog publiksiffran 52 miljoner människor bara i USA, 

medan How I Met Your Mother hade 13 miljoner1 människor bänkade framför TV:n vid 

sändningen av sitt sista avsnitt i USA. Vad det än är som engagerar så kopiösa mängder 

människor bör studeras i närmare så att vi kan få en förståelse för hur det kan påverka tittarna.  

Denna studie studerar temat om hur representationer av genus och etnicitet framställs i dessa 

två serier i utvalda avsnitt av serierna som valts via ett tematiskt urval. I och med att de båda 

serierna endast har vita karaktärer är det av relevans att undersöka hur en vithetsnorm 

framställs i serierna. Detta innebär att Richard Dyers teori om vithetsnorm blir oerhört 

relevant för studien. Studien syftar till att undersöka hur vithetsnormen i serien framställs 

samt hur andra etniciteter framställs i relation till den vita.  

Olika teorier om genus i relation till populärkultur är även relevanta för studien. Vad som 

syftas till att undersökas är hur könsrollerna karaktärerna emellan i serierna framställs.  

Som tidigare nämnt så är både Vänner och How I Met Your Mother två enormt populära 

komediserier. Båda serierna är även kritiskt hyllade och har vunnit samt blivit nominerade för 

flertalet priser på prestigefyllda galor, t.ex. Emmygalan. Mitt eget initiala intresse för serierna 

berodde inte på att de fick priser utan snarare att jag uppfattade serierna som roliga och jag 

fattade snabbt tycke för båda serierna. När jag fick lära mig mer om populärkultur i delkursen 

med samma namn och dess tillhörande teorier så öppnades mina ögon för självkritik. En 

återkommande fråga för mig själv blev: hur kan jag ha missat att denna serie/film framställer 

genus och/eller etnicitet på detta sätt? Vad jag reagerade specifikt på just med Vänner och 

How I Met Your Mother var att jag hade tittat om och om igen på dessa serier utan att 

reflektera över att det endast var vita huvudkaraktärer i serien. Just i Vänner visste jag 

dessutom att det väldigt sällan dök upp karaktärer av annan etnicitet, därför ökade mitt 

intresse för att studera just hur annan etnicitet än vit framställs när det väl dyker upp. När jag 

diskuterade detta med kurskamrater som sett serien påpekade de för mig att könsrollerna i 

serien är rätt skeva också. Detta ledde till att jag ville studera även hur detta framställdes. 

How I Met Your Mother å andra sidan hade jag koll på att den kritiserats för rasism mot 

                                                           
1 https://www.metro.se/artikel/bildextra-h%C3%A4r-%C3%A4r-tv-avsnitten-som-har-setts-av-flest-tittare-xr 

(Besökt 12/11 – 2017 01:24) 

https://www.metro.se/artikel/bildextra-h%C3%A4r-%C3%A4r-tv-avsnitten-som-har-setts-av-flest-tittare-xr
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asiater vid ett avsnitt, som även jag studerar i denna studie. I övrigt så skämtar serien om allt 

och alla baserat på stereotyper, då det i serien ofta fungerar som en komisk källa.  

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få bättre förståelse för hur framförallt representationer av 

genus och etnicitet framställs i två komediserier, Vänner och How I Met Your Mother. Båda 

två av dessa serier ses som otroligt populära. Det är av intresse att studera hur serierna 

framställer etnicitet i och med att seriernas huvudkaraktärer endast är vita. Uppsatsen syftar 

även till att göra en jämförelse serierna emellan. Arbetet kommer att presentera resultaten 

för de båda serierna var för sig, så att det på ett tydligt sätt är uppdelat och blir en tydlig 

jämförelse mellan serierna. Materialet kommer studeras genom metoden CDA, dvs kritisk 

diskursanalys varpå Machin & Myers approach till metoden är av relevans för mitt 

undersökningsmaterial.  

1.2. Frågeställningar 

Mina frågeställningar är följande: 

Hur framställs Vänner och How I Met Your Mothers karaktärers könsroller?  

Hur framställs etnicitet i dessa serier? Hur framställs vithet som norm?  

1.3. Avgränsning 

Varför jag anser att detta är serier som är värda att undersökas är för det är serier som har 

enormt mycket publik, t.ex. så var det så att sista avsnittet av Vänner sågs av den enorma 

summan 52 miljoner människor i USA, varav How I Met Your Mothers siffra på sista avsnittet 

var cirka 13 miljoner människor. Det vore intressant att se hur så viktiga ämnen som 

representationer av genus och etnicitet framställs då serierna som undersöks ändå har så pass 

enorm publik och tilltalar väldigt många människor. Teman som kommer undersökas är vithet 

som norm och könsroller i relation till teorier om genus och etnicitet. Serierna är lika i att de 

utspelas i New York samt att alla karaktärer är vita men det är värt att undersöka huruvida det 

framställs en tydlig vithetsnorm i båda serierna samt hur könsrollerna i respektive serie ser ut 

och skildras.  

För motivering av utvalda avsnitt se avsnittet om material och urval. Varför jag valt avsnitten 

som jag valt beror på att jag anser dessa avsnitt som relevanta för mitt tema och mitt tema är 
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baserat på ett teoretiskt ramverk. Det skulle inte heller gå att analysera serierna i helhet då 

arbetet då blir alldeles för stort och den tiden för ett sådant stort arbete finns inte.  

1.4. Disposition 

I del 1 så presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar och varför jag valt att göra uppsatsen 

på sättet som jag gjort. Även uppsatsens analysmaterial presenteras.  

I del 2 så finns det kortfattad bakgrundsinformation som är bra att veta om de två serierna.  

I del 3 så presenteras tidigare forskning i genus och etnicitet i sitcoms samt några studier på 

just Vänner och How I Met Your Mother. 

I del 4 så presenteras den teoretiska ramen för arbetet. Teorier om vithetsnorm, genus, 

stereotyper samt representation är det som presenteras i och med att det är dessa teman som 

studien studerar.  

I del 5 redogörs det för vilken metod som används för att genomföra analysen samt 

presenteras de enskilda avsnitten som studeras och motiveringen varför de är relevanta för det 

tematiska urvalet. I scenen ur The One with All the Candy syftas det till att studera 

vithetsnormen samt framställan av maskulinitet. I de analyserade scenerna ur The One Where 

Chandler Takes a Bath så studeras framställan av maskulinitet och femininitet. Ur avsnittet 

The One with the Male Nanny så studeras framförallt maskulinitet samt vilken typ av 

maskulinitet som får ta plats i serien och varför den i Vänner anses vara den rätta 

maskuliniteten. Ur Perfect Week så studeras återigen framställan av maskulinitet. I Cleaning 

House så studeras vithetsnormen samt framställan av etnicitet. I Slapsgiving 3: Slappointment 

in Slapmarra så studeras vithetsnormen, framställan av etnicitet och användandet av 

stereotyper.  

I del 6 så genomförs analysen, jämförelsen samt två mindre sammanfattningar av det 

analyserade materialet. Empirin är naturligtvis kopplad till teori och tidigare forskning.  

I del 7 så sammanfattas analysen och det dras slutsatser kring analysen.  

I del 8 presenteras den litteratur som uppsatsen använt sig av för att studera materialet.  

2. Bakgrund 

Innan vi börjar med analysen av avsnitten av Vänner och How I Met Your Mother behöver vi 

ha en grundläggande kunskap om karaktärerna och handlingen till serierna. Vänner handlar 
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om sex vänner som bor i New York City, de alla är vita och heterosexuella. Gruppen består av 

tre kvinnor, Rachel Green, Monica Geller och Phoebe Buffay, samt tre män, Ross Geller 

(Monicas bror), Chandler Bing (vid detta avsnitts tillfälle är han förlovad med Monica) och 

Joey Tribbiani. Serien följer dessa sex vänners personliga relationer samt deras karriärer. 

Serien sändes på NBC i USA under 1994 – 2004 och har hela 10 säsonger. Serien besitter 

totalt 236 avsnitt och varje säsong av serien innehåller mellan 18 och 25 avsnitt.  

How I Met Your Mother handlar om fem vänner som bor i New York City varav likt Vänner 

är de alla vita och heterosexuella. Gruppen består av två kvinnor, Robin Scherbatsky och Lily 

Aldrin (gift med Marshall Eriksen), samt tre män, Ted Mosby, Marshall Eriksen (gift med 

Lily Aldrin) och Barney Stinson. Serien följer samtliga karaktärers karriärer och personliga 

liv men Ted Mosby är seriens huvudkaraktär och huvudhandlingen i serien bygger på att Ted 

vid året 2030 bestämmer sig för att berätta för sina barn om hur han träffade barnens mamma 

och då börjar berättelserna vid 2005. Serien sändes på CBS i USA under åren 2005 – 2014 

och har 9 säsonger. Serien besitter totalt 208 avsnitt och varje säsong av serien innehåller 

mellan 20 till 24 avsnitt.  

3. Tidigare forskning 

Phil Chidester, som är professor vid Illinois State University, skriver i ”May the Circle Stay 

Unbroken: Friends, the Presence of Absence, and the Rhetorical Reinforcement of 

Whiteness” hur det i Vänner råder en vithetsnorm. Han menar att Vänner genom att exkludera 

andra etniciteter strävar efter två retoriska mål: att upprätthålla vithet så att det hävdar en 

exklusiv rasposition samt att aktivt exkludera andra etniciteter så att vithetsnormen bevaras 

(Chidester 2008).  

Elizabeth Fish Hatfield skriver i denna text som är publicerad i ”Communication, Culture & 

Critique”, en narrativ analys av komedin Two and a Half Men och syftar till att undersöka två 

olika typer av maskulinitet. Författaren argumenterar för att serien framställer den 

dominerande mannen som den rätta maskuliniteten och att det inte finns plats för den 

”feminina maskuliniteten” (Hatfield 2010).  

Olson och Douglas undersöker i en studie hur framställan av könsroller inom familjer i 

sitcoms förändrats de senaste 40 åren från när studien publicerats. Tio komedier valdes 

baserat på popularitet samt om syskon var inkluderade. Man visade tre avsnitt vardera av 

varje serie till collegestudenter och de fick bedöma hur likhet, jämlikhet och dominans 
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porträtterades samt huruvida familjen var glad och stabil eller ej m.m (Olson & Douglas 

1997). Resultatet indikerade att porträtteringen av könsrollerna varierade under de olika 

perioderna men att familjer porträtterades att vara mer stabila och glada under 1950-talet och i 

mitten av 1980-talet. Serierna som undersöktes som var av det nyare slaget visade mer 

dominans i relationerna och familjerna var ej lika stabila (Olson & Douglas 1997).   

Jennifer Esposito undersöker ett avsnitt av komedin Ugly Betty och hur karaktärer i det 

undersökta avsnittet tar beslut baserat på deras etnicitet. Texten argumenterar emot en 

”postracial” idé om att ras inte längre betyder något. Författaren av artikeln, Jennifer Esposito, 

menar att ras är mer närvarande i dagens samhälle än vad det någonsin varit tidigare (Esposito 

2009).  

Kristen Shaw undersöker maskulinitet och klass i ett avsnitt av How I Met Your Mother. Hon 

kommer fram till att den idealiserade bilden som ges av maskulinitet är vit, heterosexuell, 

överklass samt en ungkarl och framställs som normen i jämförelse med en man av annan 

etnicitet och arbetarklass (Shaw 2015).  

Thompson har studerat How I Met Your Mother i syfte att expandera postfeminismens texter 

om hur maskulinitet konstrueras och dess motsägelsefulla natur (Thompson 2015). Texten 

undersöker seriens manliga karaktärer som exempel på dominerande maskuliniteter. Texten 

studerar även de två olika framställningarna av maskulinitet som singel som serien framställer 

(Thompson 2015). 

4. Teoretisk ram 

Teorierna som denna uppsats använder sig av är Richard Dyers teori om vithetsnorm, teori om 

genus och könsroller, samt teorier om stereotyper och representation.  

Teori om vithetsnorm kommer gå under underrubriken vithetsnormen. Teori om maskulinitet, 

femininitet och könsroller kommer gå under underrubriken och till sist så kommer teori om 

stereotyper och representation gå under underrubriken representation. Detta för att teorier om 

stereotyper och representation både kan handla om etnicitet och genus medan de andra två 

underrubrikerna är begränsande till att gå djupare in på var sitt ämne.   

4.1. Vithetsnorm 

Richard Dyers teori om ”vithet” (”Whiteness”) bygger på att vita människor anses utgöra 

normen. Han menar att man ser alla andra hudfärger som någon typ av ras men inte den vita 
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hudfärgen och det är en del av anledningen till att vita människor fungerar som normen (Dyer 

2005). Han menar att ”vithet” är en osynlig ras i denna mån. Dyer undersöker även hur vita 

människor ser sig själva och kommer fram till att vita inte ser sig själva som vita utan som 

människor. Det är tydligt att Dyer utgår från ett postmodernt perspektiv där mångkultur och 

jämlikhet för människor utav alla hudfärger eftersträvas och att syftet med texten är att 

ifrågasätta den vita människan som normen. Dyer hävdar även att den postmoderna idén om 

mångkultur utmanar den vita normen. Dyer menar att vita människor är överrepresenterade i 

västvärldens populärkultur och utgör huvudrollen i merparten av västs populärkultur. Hans 

slutsats är att vita människor måste sluta se sig själva som normen och att börja se sig själva 

som vita och att vithet måste bli annorlunda och efterlikna samma sätt som andra etniciteter 

ses (Dyer 2005).  

John Storey skriver liksom Dyer om whiteness som en osynlig ras. Han skriver att det finns 

ingen mäktigare position än att kunna bara vara människa, vilket han menar att vita människor 

kan vara just det, medan att människor av annan hudfärg alltid endast representerar sin ras. 

Liksom Dyer menar även Storey att en början på lösningen av problemet med vithetsnorm 

vore att börja se vita människor som en ras också så att vithet förändras (John Storey 

2015:187). Storey menar att vithetsnorm är kulturellt konstruerat, alltså att det presenteras 

som om det är normen eller är normalt. Storey menar att det är just det är därför som vithet är 

så mäktigt, för det handlar inte bara om hudfärg, utan om att den vita hudfärgen agerar som 

normen för alla etniciteter och att det är emot normen att andra etniciteter i och med detta inte 

kan sätta normer på samma sätt (Storey 2015:188). Storey drar upp ett exempel om att när vi 

läser om en vit författare refereras det bara till personen som en författare, men om vi läser 

om en svart författare refereras det om personen som just en svart författare (Storey 

2015:188).  

4.2. Genus 

I Men, Masculinity and the Media av Steve Craig så är det samlade texter ifrån flera författare 

med en feministisk utgångspunkt som undersöker maskulinitet i populärkultur. Att utgå från 

en feministisk utgångspunkt innebär att man undersöker könsroller extra noga.  

Berry skriver i boken att kvinnor tenderar att visa känslor och känslighet i TV medan män 

dras mot våld, uppträder dominant och är av mer seriös karaktär (Berry 1992:111). Berry 

skriver även att svarta tv-tittare anser att svarta karaktärer på TV är stereotypiska och ges en 

negativ bild. Berry har även tagit del av en undersökning som gjorts på 54 svarta ungdomar av 
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lägre klass i delstaten Texas (Berry 1992:113). I denna undersökning har man undersökt hur 

dessa ungdomar uppfattar karaktärerna ifrån The Cosby Show och Good Times som är två 

familje-inriktade komedier utifrån ett avsnitt från vardera serie. De 54 ungdomarna fick efter 

att de sett båda avsnitten svara på en enkät vilket gör att vi kan dra slutsatsen att de använt sig 

av kvantitativ metod i sin research. Respondenterna ställde sig överlag positivt till seriernas 

karaktärer och hur de framställdes i relation till verkligheten för mörkhyade människor och 

sina könsroller men det ska poängteras att den fanns även många respondenter som hade 

blandade åsikter kring huruvida de tycker karaktärerna är positiva eller negativa (Berry 

1992:120).  Faderskaraktären i Good Times är väldigt auktoritativ som exempel och det var 

blandade åsikter kring huruvida detta var positivt eller negativt.  

Hanke skriver att det i maskulina narrativ utgås ifrån en heterosexuell mans perspektiv och att 

distans mot kvinnor och homosexualitet tas (Hanke 1992:188). Hanke skriver även att bilden 

av maskulinitet varierar beroende på genre, t.ex. menar han att bilden av auktoritativ man är 

ovanlig i komedi medan den kan vara vanlig i drama (Hanke 1992:191). Fejes skriver att 

frekvensen av män är lägre i komedi än vad den är i t.ex. drama och action för att i komedi 

förväntas män visa humor, känslor och ha personliga relationer och detta görs inte i action och 

drama i samma utsträckning (Fejes 1992:11). Män framställs i TV i jobb med högre status, 

som mer dominanta, som att vara i auktoritära roller och att hamna i fysiska våldssituationer 

oftare för att bara nämna några av situationerna som tas upp (Fejes 1992).  

Spangler skriver att det i sitcoms (situationella komedier) på 50 och 60-talet började utvecklas 

ett band mellan män som är bästa vänner och att det tog allt mer plats i seriens handling för att 

förklara att detta var något speciellt för publiken. Känslor uttalade man inte nödvändigtvis i 

dessa relationer utan det förstods mer utan att ord behöver sägas (Spangler 1992:101).  

Steinman har kollat närmare på hur genus konstrueras i en sitcom som heter Evening Shade 

och har gett exempel ur två sekvenser. Han konstaterar att huvudrollen som spelas av Burt 

Reynolds är den enda karaktären som kameran någonsin fokuserar på i en ensam bild, att 

Reynolds dominerar kameran och konversationerna och blir serverad mat av sin hustru som 

en kung. Steinman observerar även i sekvensen att när hustrun är ensam med sonen så är det 

hon som är i kontroll av relationen och har makten, men så fort Reynolds är med så är det han 

som har makten (Steinman 1992:208-209). Steinman undersöker även en annan sekvens i 

serien där begreppet homosocialitet redogörs för. Steinman menar att det är när två manliga 

vänners vänskap är intim på ett humoristiskt och kärleksfullt sätt utan att det blir en sexuell 

relation karaktärerna emellan. Han menar att män ”erotiseras” fast för en manlig publik utan 

att det faktiskt blir erotiskt på något sätt (Steinman 1992:211). 
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John Storey skriver att det historiskt sett varit så att brittisk femininitet porträtterats på sättet 

att kvinnor konsumerar produkter som ska framställa sig själva som något slags önskvärt 

föremål och att detta är resultatet på en slags flykt ifrån hushållsarbete och moderskap (Storey 

2015).  

Catherine Hall och Leonore Davidoff studerade den engelska medelklassen från cirka 1780 

till cirka 1850 genom att läsa skrifter från både kvinnor och män från medelklassen. Davidoff 

och Hall kom fram till att det var i huvudsak kvinnor som skapade samt underhöll hemmet 

medan männen arbetade, detta ledde enligt Davidoff och Hall till att kvinnor hamnade i en 

beroendeposition till män varpå dominans kom att känneteckna maskulinitet (Davidoff & Hall 

1997:298-300). Davidoff och Hall kom även fram till att det inte bara fanns skillnad mellan 

hur medelklassmaskulinitet och medelklassfemininitet såg ut utan även i relation till varandra 

där maskuliniteten definierades i en dominerande position över femininiteten (Davidoff & 

Hall 1997:300).  

4.3. Representation 

Stuart Hall är förgrundsfigur i teori om representation. Representation binder samman mening 

och språk till kultur (Hall 1997:15). Kultur handlar mycket om att dela samma uppfattning 

och där är språk viktigt för att det är där som vi människor ger mening åt saker och ting. 

Representation är enligt Hall en viktig del av hur mening skapas inom kulturer. 

Representation som ord har flera betydelser, men den mest relevanta betydelsen för denna 

studie är att representation betyder att symbolisera (Hall 1997). 

Hall undersöker stereotypers inverkan på hur man ser människor av annan hudfärg och kultur 

(Hall 1997). Enligt Sander Gilman är stereotyper så pass vanligt att vi alla gör dem och vi 

fungerar inte heller utan dem. Stereotyper skyddar oss mot våra värsta rädslor och reducerar 

människor till ett litet antal egenskaper som sedan överdrivs och fixeras vid (Gilman 

1997:284-285). Dessa egenskaper framställs därefter som naturligt. Stereotyper som strategi 

innebär oftast splittring, man delar in egenskaper kring vad som anses vara normalt och 

acceptabelt och drar en tydlig linje mot vad som då anses vara onormalt och oacceptabelt. 

Hall skriver att en annan del av processen kring stereotyper är att stereotyper deltar i ett 

exkluderande av det som uppfattas som annorlunda och därmed inte bör tillhöra något (Hall 

1997). Användandet av stereotyper tenderar att förekomma vid maktskillnader och 

förekommer då oftast riktat mot den underordnade gruppen (Hall 1997:258). Stereotyper 

klassificerar människor enligt en norm och konstruerar den underordnade/exkluderade 
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gruppen till onormativt beteende (Hall 1997). Hall skriver senare att stereotypifiering är 

nyckel i utförandet av symboliskt våld. 

5. Metod och material 

5.1. Metodbeskrivning 

Mitt val av metod är kritisk diskursanalys, även förkortat CDA.  

Lingvistik och semiotik är centralt i CDA. Diskurs som begrepp är även det centralt i CDA, 

diskurs fångar det som språket och semiotiken säger fast i olika sociala, politiska och/eller 

kulturella kontexter (Machin & Myer 2012:20). I CDA så refereras kommunikativa event 

(”communicative event” kallar man det i boken) som diskurser. Kommunikativa event kan 

vara texten man undersöker eller i mitt fall, så är det serierna Vänner och How I Met Your 

Mother. Machin & Myer skriver att processen av CDA inkluderar att undersöka val av ord 

och meningsuppbyggnader för att kunna upptäcka underliggande diskurser och ideologier 

(Machin & Myer 2012:20). En texts lingvistiska struktur fungerar i en diskurs på det sättet 

att den lyfter fram vissa ideologier medan den trycker ner andra. Machin & Myer visar detta 

genom ett tydligt exempel på en mening: ”Immigrants are a threat to national culture”. 

Denna mening visar att det finns en idé om en enad nation samt en identifierbar nationell 

identitet och kultur (Machin & Myer 2012:20). Machin & Myer tar även upp annat exempel 

där ordval är av betydelse, där flyktingkriser liknats vid flodvågor och översvämningar, 

dessa ord har en tydlig negativ laddning och genom att skriva att en flodvåg av flyktingar är 

på väg in i landet så syftar ordet flodvåg till att få läsaren att tycka att detta är negativt, då 

flodvåg associeras med katastrof. Det är genom språk som vi sätter värdena för den sociala 

aspekten av världen (Machin & Myer 2012:21). Machin & Myer drar genom ett annat 

exempel senare i boken upp vikten av ordval; de undersöker hur tre olika rubriker på en 

händelse kan komma att tolkas, ”Youths attack local buildings”, ”Youths attack local 

addresses” och ”Youths attack local family homes” (Machin & Myer 2012:32). Det senare 

exemplet är det som klart fångar mest uppmärksamhet, för att det väcker en empati. 

Familjehem som ord framkallar känslor av säkerhet och stabilitet. Med användning av detta 

ord så framkallar man en stark reaktion ifrån läsaren då detta är något oerhört vanligt som de 

flesta människor kan relatera till.  

Machin & Myer skriver om hur makt är kärnan i CDA. Målet med CDA:s fokus på makt har 

varit att kartlägga vilka typer av sociala relationer som makt är närvarande i texter (Machin 

& Myer 2012:24).  
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Machin & Myer skriver att man bör se all kommunikation på sättet att det genomförs genom 

semiotiska resurser, alternativ och val. De semiotiska valen en individ tar resulterar i att 

mottagaren av informationen gör associationer baserat på valen sändaren gjort, t.ex. i fråga 

om sändarens identitet och värderingar (Machin & Myer 2012:29). De menar att CDA bör 

byggas på en detaljerad beskrivning av semiotiska val i tal, text och bild.  

Machin & Myer skriver även om representationer och hur det inte finns något neutralt sätt 

att representera något/någon, hur man än uttrycker sig i text så dras uppmärksamhet mot 

något drag i identiteten av en individ. De skriver om att hur författaren än väljer att beskriva 

en händelse så tjänar det alltid ett syfte på något sätt (Machin & Myer 2012:77). De skriver 

även om hur visuell kommunikation spelar roll i representationen, och då är det framförallt 

vinklar och distans som är av vikt att undersöka. Till exempel så är distansen viktig för att 

något som är nära är något man associerar med att man håller det kärt och motsatsen är att 

man håller något på avstånd för att man inte tycker om det.  

Uppsatsen syftar till att studera den lingvistiska strukturen i materialet, där ordval och 

meningsuppbyggnader är i fokus. Semiotiska drag av vikt studeras även det, men i och med 

att materialet främst kan analyseras i lingvistik så ligger huvudfokuset i lingvistiken.  

5.2. Material och urval 

Materialet jag undersöker är som sagt tv-serierna Vänner och How I Met Your Mother. Båda 

är situationella komedier och är väldigt lika som serier då de båda kretsar kring 

kompisgrupper som bor i New York. De båda serierna var oerhört populära under sin tid på 

TV och är fortfarande väldigt populära tack vare streamingtjänsternas genomslag i vardagen. 

Då arbetet blir alldeles för stort om jag skall undersöka serierna i sin helhet har jag valt att 

avgränsa mig till att undersöka tre avsnitt av vardera serie och i dessa avsnitt skall jag 

analysera en eller flera scener som relaterar till mina utvalda teman som är vithetsnorm samt 

könsroller i relation till teorier om genus och etnicitet. Jag har därmed valt avsnitten via ett 

tematiskt urval. Vad som är av vikt i mina teman är att undersöka stereotyper, både gällande 

etnicitet och genus, vithet samt maskulinitet så scenerna jag undersöker visar upp dessa 

fenomen på ett tydligt sätt. Hur det kommer sig att jag vet att just dessa nedanstående 

avsnitten är av relevans för temat på denna studie är att jag har sett serierna vid tidigare 

tillfällen i underhållningssyfte, och därmed har en förförståelse etablerats och spelat roll i 

urvalet. De studerade avsnitten innehåller scener jag reagerat på efter att ha fått utökad 

kunskap om de olika teorierna och därmed har jag bedömt att det är av intresse att studera 
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dessa scener ifrån just dessa avsnitt. När jag i underhållningssyfte tittade på avsnittet The One 

with All the Candy ur Vänner reagerade jag på hur serien framställer en icke-vit person och då 

slog mig tanken att det nästan aldrig är med karaktärer av annan hudfärg än vit och att det är 

av intresse att studera just denna scen. Sedan tidigare visste jag även att How I Met Your 

Mother hade ett avsnitt (Slapsgiving 3: Slappointment in Slapmarra) som hade anklagats och 

kritiserats för rasism mot asiater, detta ville jag även studera av just denna anledning. Jag hade 

även minnen av några avsnitt av Vänner som visade upp skeva könsroller på ett tydligt sätt 

och då hade jag specifikt minnen ifrån de andra två avsnitten som jag bedömde var av 

relevans för mitt tema. Dessa avsnitt är The One Where Chandler Takes a Bath och The One 

with the Male Nanny. De resterande avsnitten som återstod att välja av How I Met Your 

Mother var desto svårare att välja. För att bestämma mig diskuterade jag med mina egna 

vänner som har sett serien och de påpekade för mig att Perfect Week var av intresse att 

studera. I samband med denna diskussion fick jag själv insikten att Cleaning House besatt 

några scener där en vit karaktär agerar enligt svarta stereotyper i samband med att han 

felaktigt tror att han har en svart far och detta bedömde jag var av stort intresse att studera.  

De tre avsnitten av Vänner jag valt att undersöka är följande:  

”The One with All the Candy” (S7E9). I en scen av detta avsnitt så knackar en mörkhyad 

granne på mitt i natten hos Monica och Chandler och vill ha godis. Grannen passar även på att 

ragga på Monica. Detta framställs som onormalt och fräckt beteende och visar upp en tydlig 

vithetsnorm.  

”The One Where Chandler Takes a Bath” (S8E13). I detta avsnitt finns det flera parallella 

handlingar, men där jag tar fokus är att följa hur könsrollerna i relationen mellan karaktärerna 

Chandler Bing och Monica ser ut. I detta avsnitt så handlar deras storyline om hur Chandler 

inte förstår Monicas vilja att ta bad i badkaret varpå Monica börjar försöka övertyga Chandler 

att det är väldigt skönt när man tar ett bad på hennes sätt, vilket involverar vissa oljor, dofter 

och mysiga ljus. I deras scener i detta avsnitt så skildras vad som anses vara maskulint och 

vad som anses vara feminint på ett väldigt tydligt sätt och det är detta jag kommer undersöka.  

”The One with the Male Nanny” (S9E6). Rachel och Ross intervjuar potentiella nannys för sin 

nyfödda dotter och de intervjuar en manlig nanny för jobbet. Att vara nanny är något som 

betraktas som ett feminint arbete och detta är Ross väldigt obekväm med. Ross ifrågasätter 

nannyns maskulinitet flertalet gånger i avsnitt och det är detta jag vill titta närmare på. Ross 

anser sig själv vara maskulin men inte nannyn trots att de båda identifierar sig som män.  
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De tre avsnitten av How I Met Your Mother jag valt att undersöka är följande:  

”The Perfect Week” (S5E14). I detta avsnitt ligger huvudhandlingen i att följa hur det går för 

Barney Stinson i samband med att han utmanat sig själv till att gå hem med och ligga med sju 

olika kvinnor på sju olika dagar, varav det måste vara första raggningsförsöket på samtliga 

kvinnor, han kan alltså inte bli nekad av en och gå vidare till någon annan utan det måste 

kvinnan han raggade på först. Denna utmaning kallar Barney för ”The Perfect Week” och det 

framställs som att det mest maskulina en man kan göra är att ha samlag med så många 

kvinnor som möjligt. Kvinnorna som Barney raggar på i detta avsnitt framställs ofta som 

sexuella objekt som bara är en del av hans egen utmaning till sig själv vilket även är en annan 

del av det jag vill undersöka. I några av konversationerna i avsnittet är det tydligt hur kvinnor 

objektifieras samt att det finns en tydlig utseendefixering. Det är flera olika scener som 

kommer undersökas specifikt ur detta avsnitt.  

”Cleaning House” (S6E2). I detta avsnitt får Barney och hans mörkhyade bror James veta att 

någon utav dem har sin biologiska pappa i ett närliggande område varav de besöker den här 

personen. Pappan visar sig vara mörkhyad och är därmed James biologiska pappa, men 

Barney var inställd på att få träffa sin biologiska pappa och tror att det är sin egen pappa han 

träffar och karaktären tar sig plötsligt an flera stereotyper för mörkhyade personer. Det är 

detta fenomen jag syftar till att undersöka i några utvalda scener av avsnittet. 

”Slapsgiving 3: Slappointment in Slapmarra”(S9E14). Under serien så finns det ett 

återkommande skämt om att Marshall Eriksen har flera örfilar att dela ut närsomhelst på 

Barney Stinson i samband med ett vad de två karaktärerna emellan. För detta örfilsutdelandet 

har Marshall bestämt sig för att göra specialträning så att det ska bli en extra hård örfil. Det 

innebär först att han tar sig till ett kung-fu center där han blir refererad till att åka till Shanghai 

för att lära sig av tre mästare hur man ger de bästa örfilerna. Avsnittet kritiserades hårt på 

sociala medier för att det ansågs rasistiskt mot asiater av anledningarna att dessa tre mästare 

som Marshall skulle besöka var alla tre skådespelarna som spelar Robin, Ted och Lily 

(samtliga vita) fast de porträtterades i yellowface, stereotypisk asiatisk klädsel och i ett fall 

även en Fu Manchu mustasch2. Det är de scener som visar prov på detta som kommer att 

undersökas. 

Seriens två skapare försvarade sig mot rasismanklagelserna genom att komma med varsitt 

                                                           
2 http://edition.cnn.com/2014/01/15/showbiz/how-i-met-your-mother-controversy/index.html (Besökt 11/12 - 

2017 14:27) 

http://edition.cnn.com/2014/01/15/showbiz/how-i-met-your-mother-controversy/index.html
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uttalande som sa att man refererade till och hyllade kung-fu filmer på ett töntigt och omoget 

sätt, men att de var ledsna över hur det hade tolkats och så bad de om ursäkt. 

6. Analys och jämförelse 

6.1. The One with All the Candy (Vänner S7E9) 

I detta avsnitt så ligger det största fokuset på att Monica gjort hemlagat godis till alla grannar i 

samma lägenhetsbyggnad för att lära känna dem bättre samt förhoppningen om att de skall 

tycka om henne. I denna del av analysen avses det att främst att fokusera på vithet som norm.  

Den utvalda scenen jag valt att undersöka ifrån detta avsnitt är när Monica Geller och 

Chandler Bing, som bor tillsammans då de är i ett förhållande, blir väckta av en granne som 

heter Gary och är mörkhyad, som vill ha mer av Monicas hemlagade godis.  

Scenen börjar med att grannen knackar intensivt på dörren klockan 04:00 mitt i natten. 

Chandler och Monica går tillsammans för att öppna dörren i sina pyjamaser samtidigt som 

båda personernas hår spretar åt alla håll. Redan i samband med att de skall öppna dörren så 

förväntas Chandler ta den maskulina rollen i att vara modig och auktoritär, vilket vi kan 

koppla till det Fejes skriver om att män framställs i TV som mer dominerande, auktoritära och 

mer benägna att hamna i fysiska våldssituationer (Fejes 1992). Det ser vi när Monica frågar 

vem det är som knackar på dörren och Chandler säger för sig själv och Monica ”Don’t worry 

I’m brave. I am brave!” för att visa att han är mannen i huset och minst sagt inte är rädd. Han 

backar dock ifrån denna roll tämligen snabbt och ber Monica att vänta med att öppna dörren 

för att han är rädd, detta kan vi koppla till Fejes återigen som skriver att män i komedier är 

mer benägna att visa känslor (Fejes 1992). Efter att Monica väl öppnat dörren till Gary dröjer 

det inte lång tid innan Gary framställs som fräck, onormal och oförskämd utav sig. Både 

Monica och Chandler refererar i konversationen till att klockan är 04:00 mitt i natten till Gary 

samtidigt som de har irriterad ton i sina respektive röster. I samband med att Gary frågar om 

godiset så svarar Chandler ”I’m sorry, but some of us have to get up early and go to work.” 

och antyder att Gary inte har något jobb eftersom han är uppe mitt i natten och inte tänker på 

att andra människor har ansvar att ta hand om. Här framställs alltså Gary även som 

oansvarsfull. Monica ger i vilket fall som helst svaret till Gary att hon kommer göra godis i 

samband med att hon går upp på morgonen. Då svarar Gary med att börja stöta på Monica 

genom att först fråga om hon bodde i huset och därefter kolla in hela Monicas kropp från topp 

till botten och säga ”Seems like I would have remembered you.”. I denna mening så 
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sexualiseras Monica utav Gary varav Monica och Chandler inte är roade och säger god natt 

och stänger dörren framför näsan på honom.  

Om vi tittar på denna scen ur ett representationsperspektiv, så kan vi se att den framställer 

Gary, som är en ung mörkhyad man, som om han är väldigt fräck och oförskämd av sig. Mot 

slutet av scenen så uppfattar vi i publiken samt karaktärerna i serien att Gary stöter på 

Monica, precis framför hennes fästman Chandler, och det är här han framställs som fräck och 

oförskämd för att i det i den sociala kontexten anses vara olämpligt beteende. Det är i 

kombination med att han säger ”Seems like I would have remembered you” samtidigt som 

han kollar in hela Monicas kropp från topp till botten samt att scenen utspelar sig klockan 

04:00 mitt i natten som gör att vi som publik uppfattar detta. Dessutom uppfattas Gary som 

fräck och oförskämd för att han knackar på mitt i natten hos ett par han ej känner. Irritationen 

hos framförallt Chandler över detta syns både på hans ordval samt hans ansiktsuttryck under 

scenen. Gary framställs även som oansvarsfull för att han inte tänkt på att Monica och 

Chandler kanske har jobb under morgondagen. Då serien endast har vita karaktärer i 

huvudrollerna så visas det tydligt i den här scenen en outtalad vithetsnorm som enligt Richard 

Dyer innebär att vita människor ser sig själva som normen (Dyer 2005), Monica och Chandler 

framställs alltså i denna scen som normala människor medan Gary framställs som en fräck, 

oansvarsfull och oförskämd mörkhyad man. Chidester skriver att Vänner genom att aktivt 

exkludera andra etniciteter bevarar serien en vithetsnorm, detta är sant och det är väldigt få 

antal gånger som en karaktär av annan etnicitet än den vita ens får medverka i serien 

(Chidester 2008).  

Det förekommer även en viss stereotyp i denna scen. Stereotypen jag refererar till är när 

mannen (Gary) stöter på kvinnan (Monica) i samband med att han objektifierar och 

sexualiserar henne och på det här sättet ser jag ett samband med att kvinnan underordnas i 

relationen till mannen. Detta kan vi koppla till vad Davidoff & Hall skriver om att 

maskulinitet historiskt sett varit dominant (Davidoff & Hall 1997). Både karaktärerna 

Chandler och Monica tar dock ställning för att detta beteende inte är uppskattat genom att visa 

det via kroppsspråket och ansiktsuttrycken på dessa karaktärer och att de faktiskt stänger 

dörren framför näsan på Gary. Hade de inte gjort detta hade man nog kunnat argumentera för 

att scenen normaliserar detta beteende.  

Chandler framställs på ett sätt i denna scen som inte är stereotypt maskulin, utan karaktären 

visar rädsla i samband med att Gary knackar på dörren mitt i natten, stereotypen av en man i 

en sådan situation är att mannen ska visa upp ett mod och en trygghet och inte rädsla och 
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osäkerhet som Chandler gör i denna scen. Som tidigare nämnt är detta något vi kan koppla till 

vad Fejes skriver om att män i komedier förväntas visa känslor och inte vara lika auktoritativa 

(Fejes 1992).  

6.2. The One Where Chandler Takes a Bath (Vänner S8E13) 

Innan vi börjar med analysen av avsnittet bör vi ha koll på handlingen och narrativet i 

avsnittet som undersöks. Vad som undersöks i detta avsnitt är hur könsrollerna ser ut i 

karaktärerna Chandler och Monicas förhållande. Avsnittets scener involverat med dessa ger 

även en tydlig bild av vad som anses vara maskulint samt vad som anses vara feminint. 

Chandler och Monicas narrativ i detta avsnitt börjar med att Monica precis tagit ett bad och 

säger att det var väldigt skönt medan Chandler säger att han inte tycker det är något speciellt 

med att ta bad. Under resten av avsnittet försöker Monica övertyga Chandler om att bad är 

sköna och det lyckas hon med.  

Som tidigare nämnt börjar Chandler och Monicas handling i detta avsnitt om att Monica säger 

att bad är sköna medan Chandler inte är särskilt förtjust i bad. Monica svarar då ”Well you 

like them with me” och Chandler svarar på detta genom att säga ”Honey, it’s not the bath I 

enjoy, it’s the wet naked lady”. Redan här framställs Chandler på ett stereotypt maskulint sätt 

som att han bara bryr sig om Monicas kropp. Detta kan vi koppla till Gilmans redogörelse för 

stereotyper, att stereotyper reducerar människor till ett litet antal egenskaper som det fixeras 

vid, i detta fall är det att män är sexfixerade (Gilman 1997). Hur det kommer sig att män är 

sexfixerade generellt sett i populärkultur (och specifikt i de två serierna som studeras) är svårt 

att förklara, men någonstans har en idé kring denna nuvarande stereotyp florerat och finns i 

våran kultur än idag med hjälp av TV och annan media. Samtalet fortsätter hursomhelst och 

Monica säger att om man tar bad på hennes sätt så är det väldigt skönt och avstressande. 

Monicas typer av bad innebär ljus, badskum och avslappnande musik och ger överlag en 

mysig känsla. Chandler svarar att han inte behöver hennes typer av bad för att han redan inte 

är stressad eftersom han kollar på ”Road Rules”. Här ser vi en stereotyp bild kring vad 

kvinnor och män associeras med, kvinnor associeras ofta med skönhet samt produkter 

tillhörande temat och män associeras med motorer och bilar. Detta kan vi koppla delvis till 

vad John Storey skriver om att det historiskt sett varit så att brittisk femininitet porträtterats på 

sättet att kvinnor konsumerar produkter som ska framställa sig själva som något slags 

önskvärt föremål (Storey 2015), i det här fallet blir det då att ta ett bad med oljor och där 
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tilliggande skönhetsprodukter ingår. Det går även att koppla till Gilman om att stereotyper 

reducerar människor till få egenskaper som det fixeras vid (Gilman 1997).  

Den andra scenen jag valt att undersöka börjar med att Chandler kommer in i han och 

Monicas gemensamma lägenhet varpå Monica joggar lite lätt fram till honom och säger att 

hon har en överraskning till honom. Chandler frågar genast ivrigt om hon kommer överraska 

honom med sex på balkongen varpå Monica säger att överraskningen är att hon fixat ett bad 

till honom med ljus, badsalt, badskum, musik och för att inte göra det för feminint så gav hon 

honom ett litet leksaksfartyg. Hon säger att med leksaksbåten blir det ett ”killbad”. I denna 

sekvens listas det tydligt upp stereotyper kring vad som anses vara maskulint samt vad som 

anses vara feminint. Chandler som sexfixerad ger en stereotyp maskulin bild om att män är 

sexfixerade samt att det skulle bli ett ”killbad” i och med att en leksaksbåt skulle vara med i 

badet och vi kan därmed koppla till Gilmans teori om att stereotyper reducerar människor till 

få egenskaper som det fixeras vid, i detta fall ännu en gång mäns sexfixering (Gilman 1997). 

Det ges även en fortsatt tydlig bild kring vad som anses vara feminint och där är det ingen 

förändring från det som är tidigare sagt, alltså att skönhetsprodukter är förknippat med 

kvinnor.  

Nästa scen visar Chandler liggandes i badkaret med ljus runt omkring sig, avslappnande 

musik och med badskum. Då följs Chandlers tankegång via en voice-over kring sin situation 

varpå han tänker att det är överraskande avslappnande. Han säger att han gillar 

blomsterdoften, vilket betraktas som någorlunda feminint, varpå han följer upp med att tänka 

”But it’s okay because I got my boat”. Här försvarar han feminint beteende med att han har ett 

maskulint objekt med sig. Thompson har skrivit om hur maskulinitet konstrueras i How I Met 

Your Mother och Chandlers maskulinitet konstrueras tydligt i detta avsnitt med hjälp av den 

här leksaksbåten som han fått av Monica (Thompson 2015). Monica kommer sedan in i 

badrummet och erbjuder att ge Chandler en ansiktsbehandling varpå han svarar att han 

kommer behöva en större båt. Det blir extra tydligt här att båten som objekt blir ett sätt för 

Chandler att bevara sin maskulinitet när han utför feminina handlingar. Som tidigare nämnt är 

Thompson relevant i detta fall då vi tydligt kan se att leksaksbåten är viktig i konstruktionen 

av Chandlers maskulinitet (Thompson 2015). 

Nästa scen som undersöks visar att Monica precis skall ta ett bad när Chandler kommer hem 

från jobbet varpå Chandler snabbt smiter in i badrummet och tar badet som Monica fixat upp 

åt henne själv. Monica blir besviken och irriterad på Chandler varpå Chandler antyder att han 

inte bryr sig eftersom han är så avslappnad. Monica tar då hans båt och säger att han nu är en 
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tjej i ett badkar. Båten representerar ännu en gång Chandlers maskulinitet och nu tar Monica 

ifrån honom hans maskulinitet. Ännu en gång går det att koppla till Thompson, fast den här 

gången i det faktum borttagandet av leksaksbåten dekonstruerar Chandlers maskulinitet 

(Thompson 2015). Direkt efter kliver Phoebe in i badrummet och gör narr utav Chandlers 

maskulinitet genom att på ett ironiskt sätt säga ”Hi bubbles. Manly.” och antyda att 

badskummet gör honom feminin. Det här går till att koppla till det Hatfield skriver om att en 

mer feminin/mjukare maskulinitet inte får ta plats (Hatfield 2010).  

Genom avsnittet så är det tydligt att Monica har rollen som att hon gör mycket utav jobbet 

som går att göra hemma samt att det är hon som är intresserad av skönhet generellt och 

skönhetsprodukter. Detta kan vi tydligt koppla till det Storey skriver om hur brittisk 

femininitet historiskt sett har sett ut, att kvinnor konsumerat produkter som skall framställa 

sig själva som önskvärda föremål i en slags flykt ifrån bland annat hushållsarbete (Storey 

2015). Intressant är att det i avsnittet inte framställs som att Chandler sitter i en dominerande 

position över Monica, utan de anses jämlika men med olika roller i hemmet och i förhållandet 

där Monica tydligt är mer involverad i hushållsarbetet samt förväntas vara mer produktiv än 

vad Chandler är, så det är mer på det sättet som vi kan koppla detta till vad Davidoff & Hall 

skriver (Davidoff & Hall i Hall 1997). 

6.3. The One with the Male Nanny (Vänner S9E6) 

Det finns två narrativ i detta avsnitt som är intressanta att följa, men huvudfokuset kommer 

som det nämns i motiveringen av materialet vara att följa Ross och Rachel när de ska anställa 

en vit manlig nanny men Ross har problem med mannen eftersom han anser att mannen helt 

enkelt inte är maskulin nog.  

Avsnittet börjar med att Chandler (som bor i Tulsa, Oklahoma vid tiden av avsnittet) blir 

väckt mitt i natten av att Monica (de är gifta vid den här tidpunkten i serien) som berättar om 

hur mycket hon älskar sitt nya jobb. Vid slutet av telefonsamtalet talar hon om en ny kollega 

som hon beskriver som ”den tveklöst roligaste människan jag någonsin har träffat”. Något 

som kännetecknar Chandlers karaktär är att han är väldigt rolig och han blir genast avundsjuk 

och orolig för att den här nya kollegan kan ersätta Chandler som Monicas nya man, vilket vi 

kan koppla till vad Fejes säger om att män i komedier förväntas vara roliga (Fejes 1992). När 

Chandler i en scen senare i avsnittet kommer tillbaka till New York så skämtar han mer än 

någonsin förut för att visa att han är mannen som Monica bör vara med, utan att säga det 

såklart. Chandler vill visa att han är roligare än denna kollega på hennes nya jobb men istället 
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för att skratta åt Chandlers skämt börjar Monica berätta om kollegans lilla sketch på jobbet 

varpå hon börjar skratta medans hon berättar. Chandlers ansiktsuttryck under denna scen gör 

att vi som publik förstår att han är svartsjuk samt att han säger att han hört talas om den här 

kollegan i samband med att hon skulle börja berätta.  

I resten av avsnittet så finns det endast en sekvens till som det här narrativet erbjuder av 

intresse för mitt tema på undersökningen. Det är i samband med att Chandler ska lämna New 

York för att åka till Tulsa igen, i samband med när han säger hej då till Monica säger han 

också att han älskar henne. Han vänder sig då om från att vara riktad mot henne och går mot 

dörren, och ska ta farväl av Joey (som är hans bästa vän) och säger då ”And I like you as a 

friend”. Det här anser jag går att koppla till vad Hanke skriver att det i maskulina narrativ 

utgås ifrån en heterosexuell mans perspektiv och att distans mot homosexualitet tas (Hanke 

1992:188). Distans mot homosexualitet tas anser jag för att vi som publik vet att Chandler och 

Joey älskar varandra även om det inte är en romantisk relation de två har emellan varandra, 

och istället för att säga att han älskar Joey i samband med att han ska gå så poängterar han att 

han gillar Joey som en vän för att visa publiken att han bryr sig om Joey och de två definitivt 

inte har en romantisk relation. Så då kan vi konstatera att det här är ett maskulint narrativ. 

Detta går även att till begreppet homosocialitet som Steinman redogör för, vilket innebär att 

det är när två manliga vänners vänskap är intim på ett humoristiskt och kärleksfullt sätt utan 

att det blir en sexuell relation karaktärerna emellan (Steinman 1992). 

Ross och Rachels jakt på en nanny börjar med att dem har en misslyckad intervju med en 

sökande varpå de två suckar för sig själva och undrar om de någonsin kommer hitta en nanny 

som är kvalificerad och som de själva trivs med. Sedan intervjuar dem Sandy, som är den 

manliga nannyn. Sandy framställs som väldigt kvalificerad för sitt jobb och Rachel tycker 

genast att han är rätt kandidat för honom, medan Ross behöver övertygas. Sandy säger två 

meningar i intervjun som framställer honom som en empatisk och känslosam man, de lyder ”I 

really do understand how hard it’s gotta be to leave your child with another person. I mean, 

it’s like leaving behind a piece of your heart.” Efter att Sandy sagt detta ifrågasätter Ross hans 

maskulinitet genom att fråga om Sandy är homosexuell varpå Sandy svarar att han är 

heterosexuell och förlovad, Ross konstaterar då i konversationen att Sandy bara är en kille 

som är en nanny. Detta kan vi koppla till det Hanke skriver om att det i maskulina narrativ 

utgås ifrån en heterosexuell mans perspektiv och att distans mot kvinnor och homosexualitet 

tas (Hanke 1992:188), vi kan därmed konstatera med hjälp av Hanke att det är ett maskulint 

narrativ som vi följer. Sandy fortsätter konversationen genom att berätta om en känslosam 
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arbetserfarenhet i förra familjen han jobbade hos och så bryter han ut i tårar när han pratat 

färdigt om vad barnet han tog hand om hade sagt till honom, Ross svarar då genom att säga 

”Yeah, kids say all kinds of crap” och förminskar Sandys känslor tydligt på detta sätt. När 

Sandy senare lämnar rummet för att byta blöjor på bebisen så konfronterar Rachel Ross 

angående varför han inte vill ha Sandy som nanny med tanke på att han är så kvalificerad för 

jobbet som han ändå är, och då svarar Ross att det är konstigt med tanke på att han är man. 

Det är tydligt att Ross tycker att nanny som yrke är ett feminint yrke och att det är negativt för 

en man att vara nanny samt att han ser det som feminint att vara så känslig som Sandy är. 

Berry skriver att kvinnor tenderar att visa känslor och känslighet i TV medan män traditionellt 

sett uppträtt mer dominant (Berry 1992:111), detta är något vi ser tydligt i denna sekvens och 

att Ross är obekväm med att en annan man visar känslighet. Med hjälp av Davidoff & Hall 

som undersökte gamla brev från 1780 – 1850-talet så kan vi få förståelse för Ross dåliga 

beteende. Davidoff & Hall kom bland annat fram till att det var i huvudsak kvinnor som 

skapade samt underhöll hemmet medan männen arbetade, detta ledde enligt Davidoff och Hall 

till att kvinnor hamnade i en beroendeposition till män varpå dominans kom att känneteckna 

maskulinitet (Davidoff & Hall 1997:298-300). Jag gör kopplingen att Ross associerar att ta 

hand om barnet som något slags underhåll av hemmet och han menar att detta inte är ett 

arbete för en man, Rachel motsäger sig detta och vi som publik uppfattar det som Ross säger 

som larvigt och lite absurt då det finns komik i dessa sekvenser, vilket gör att publiken 

förväntas ta ställning för Rachels sida i detta argument. Hatfield har via en narrativ analys 

studerat hur de två olika typerna av maskulinitet som representeras i Two and a Half Men 

framställts och hon menade att den feminina maskuliniteten inte riktigt får ta plats och den 

dominerande maskuliniteten framställs som den rätta maskuliniteten, detta är något som vi 

kan koppla att Ross tar ställning till i dessa scener (Hatfield 2010). Ytterligare ett exempel på 

den nyss nämnda kopplingen till Hatfield är när Ross och Rachel går in i köket för att 

diskutera situationen med nannyn. Ross nämner att mannen har gråtit tre gånger i hans 

lägenhet under deras korta bekantskap medan han själv aldrig har gråtit i sin lägenhet sedan 

han flyttade in och att det är ett problem att han är så känslig, Ross fortsätter prata och har 

svaga argument till varför det är ett problem att Sandy är känslig. Här ser vi tydligt att Ross 

vill stänga ut en annan typ av maskulinitet som han själv inte är komfortabel med och det går 

att tyda att han menar att hans egen mer dominerande maskulinitet i avsnittet (för han beter 

sig inte så maskulint under normala omständigheter vilket Rachel även påpekar under scenens 

gång) är den rätta maskuliniteten som Hatfield skriver om (Hatfield 2010). Under scenen så 

börjar Ross äta kakor som står framme, först reagerar han med att säga att kakorna smakar 
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väldigt gott, men när han får veta att Sandy bakat dem blir det genast en negativ sak att just 

Sandy bakat det eftersom det traditionellt sett inte varit en maskulin syssla utan en feminin 

sådan. Ross påpekar att det är spröda kakor och att det inte ens är maskulina kakor för att de 

inte har stora bitar i sig och att de är väldigt goda, en man skulle ha bakat äckliga kakor 

framstår det som att Ross menar. Här skall det dock tilläggas att jag i min egen tolkning tolkar 

denna scen som att hans märkliga reaktion endast är i komiskt syfte.  

I en scen lite senare så berättar Ross för Joey att han och Rachel har anlitat en manlig nanny, 

varpå även Joey reagerar med förvåning och motstånd till detta faktum. Återigen kan vi 

därmed koppla detta till vad Hatfield säger om att en feminin eller mjukare maskulinitet inte 

får ta plats (Hatfield 2010).  

I en scen sent i avsnittet så kommer Ross och Rachel efter många om och men överens om att 

de ska ge Sandy sparken eftersom Ross är obekväm med Sandy och hans känslighet. I och 

med att Sandy får sparken blir det ännu tydligare att den feminina maskuliniteten som Sandy 

visar upp tas avstånd ifrån (Hatfield 2010). Rachel tycker inte om situationen som uppstått 

och blir känslosam och går in i ett annat rum för att slippa se Sandy, som hon tycker om, bli 

sparkad. Detta kan vi koppla till Berry om att män traditionellt sett i TV uppträtt mer 

dominant och att kvinnor tenderat att visa känslor och känslighet mer (Berry 1992:111). Vad 

som är intressant med scenen där Sandy får sparken är att Sandy ber Ross att öppna upp sig 

om varför han är obekväm med att Sandy är känslig och då kommer de två in på Ross 

barndom och att Ross pappa var obekväm med att Ross var känslig, då börjar Ross gråta ut 

lite grann. Det som är intressant är att Berrys och Hatfields teorier inte blir lika relevanta och 

avtar lite grann, medan Fejes teori om att män förväntas visa känslor i komedi blir relevant 

och kan kopplas till (Fejes 1992).  

6.4. Sammanfattning av analys - Vänner  

Något jag ser generellt sett över de analyserade avsnitten av Vänner är att det finns en 

stereotyp syn kring vad som anses vara maskulint och vad som anses vara feminint. Serien 

visar detta väldigt tydligt och det framställs ur synpunkten ”för att det bara är så” att män och 

kvinnor är olika och karaktärernas intressen speglar ofta vad som anses vara stereotypt för 

deras kön.  

Genom hela serien Vänner så har man sällan med karaktärer av annan etnicitet än vit, det var 

av kunskapen om detta som jag ansåg att det var av relevans för temat att se hur en människa 

av annan etnicitet än vit framställdes i ett avsnitt av serien. Chidester har studerat Vänner och 

menar att man aktivt exkluderar andra etniciteter för att upprätthålla en vithetsnorm igenom 
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serien och denna text är av högsta relevans för min egen text (Chidester 2008).  

Gilmans redogörelse för hur stereotyper fungerar har varit användbar i analyserna av 

avsnitten.  

6.5. The Perfect Week (How I Met Your Mother S5E14) 

I detta avsnitt ligger huvudhandlingen i att följa hur det går för Barney Stinson i samband med 

att han utmanat sig själv till att gå hem med och ligga med sju olika kvinnor på sju olika 

dagar, varav det måste vara första raggningsförsöket på samtliga kvinnor, han kan alltså inte 

bli nekad av en och gå vidare till någon annan utan det måste kvinnan han raggade på först. 

Denna utmaning kallar Barney för ”The Perfect Week”. Avsnittet har ett lite annorlunda 

narrativ jämfört med seriens övriga avsnitt och narrativet byggs utifrån en påhittad intervju 

där Barney fantiserar att han intervjuas av en känd sportjournalist i ämnet ”The Perfect Week” 

utifrån veckan som precis varit och veckan gås igenom dag för dag. Intervjun genomförs i ett 

väntrum där Barney väntar på att få beskedet om han kommer få sparken från sitt jobb eller 

inte. Barneys egna utmaning till sig själv fungerar som en slags distrahering för sig själv 

under veckan för att slippa tänka på att han kanske får sparken.  

Den första scenen ifrån detta avsnitt som undersöks är avsnittets absolut första scen, och det 

är sportjournalisten Jim Nantz som medverkar i Barneys fantasi. I denna fantasi så tänker 

Barney ur scenariot att han blir intervjuad av Jim Nantz i något talk-show liknande upplägg 

angående hans egen utmaning till sig själv under den gångna veckan, som alltså varit att ligga 

med sju olika kvinnor på veckans sju dagar, samt att inte bli avvisad av någon kvinna under 

veckan som gått. Med hjälp av Thompson som studerat hur maskulinitet konstrueras i just 

How I Met Your Mother kan vi se här hur Barney konstruerar sin egna maskulinitet genom att 

ha sex med så många kvinnor som möjligt (Thompson 2015).  

Scenen börjar med att Jim Nantz introducerar Barney som en gäst på hans show genom att 

säga att olika sporter har haft olika ikoner som verkligen sätter ett ansikte på sporten. Jim 

Nantz drar då upp Mohammed Ali som ett exempel för boxningen och Michael Jordan som ett 

exempel för basketen och säger sedan ”and the sport of sleeping with random hotties has my 

next guest, Barney Stinson.” Redan där kan vi se en objektifiering av kvinnor samt utseende 

och sexfixering. Just sexfixeringen som man är något av en stereotyp som även Vänner gör 

och stereotyper reducerar människor till få egenskaper som det fixeras vid enligt Gilman 

(Gilman 1997). Vi kan även koppla detta tydligt till vad Shaw skriver om hur den idealiserade 

bilden av en man ser ut, och den ser ut så att Barney är vit, heterosexuell, ungkarl och 
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överklass (Shaw 2015). Detta går även att koppla till vad Hanke skrivit om att det i maskulina 

narrativ utgås ifrån en heterosexuell mans perspektiv samtidigt som det tas distans mot bland 

annat kvinnor (Hanke 1992). Därmed kan vi konstatera att detta är ett maskulint narrativ. Jim 

Nantz fortsätter berätta vidare om Barneys så kallade framgångar och börjar sedan visa lite 

statistik på framgångarna och nämner att det är över 200 kvinnor Barney haft sexuella 

relationer med samt att inte en enda utav kvinnorna varit tjock. Vad vi behöver ha i åtanke när 

vi undersöker det som sägs är att syftet bakom det som sägs är att det skall vara roligt och där 

kan det förekomma absurda konversationer som denna där absurditeten bakom det som sägs 

är i komiskt syfte. Men vi ser i vilket fall som helst tydligt att kvinnor objektifieras utav 

Barney och Jim Nantz i denna scen. Jim Nantz framställer i sin introduktion Barney som en 

väldigt maskulin man och därmed ger serien en antydan på hur maskulina män skall vara och 

där kan vi koppla till vad Shaw skriver igen (Shaw 2015). Bilden av maskulinitet som serien 

ger i denna scen är då att män inte är emotionellt bundna till kvinnor samt att kvinnor bara är 

kroppar. Därmed kan vi koppla till Thompson som skrev att männen i serien framställs som 

dominerande (Thompson 2015). Noterbart är även att när Jim Nantz talade om ikoner för 

respektive sporter så nämnde han bara olika manliga ikoner för de olika sporterna.  

Nästa scen som undersökts utspelar sig i baren som gruppen besöker dagen. I samband med 

att det i handlingen i avsnittet redogörs för att Barney kanske får sparken vill Lily att gruppen 

skall göra en intervention med Barney för att få honom att öppna upp sig kring sina känslor 

om detta. Det här kan vi koppla till vad Berry skriver om att kvinnor tenderar att visa känslor 

och känslighet i TV medan män uppträder dominant (Berry 1992:111). Ted erbjuder sig att 

prata med Barney eftersom de är ”bröder” (alltså att de har en väldigt bra kompisrelation) och 

att han behöver en bror. När Ted går fram till Barney för att tala med honom frågar han 

väldigt snabbt om allt är okej med honom varpå Barney svarar att han behöver hjälp med att 

välja ut nästa tjej som han skall ragga på. Alltså undviks det som hastigast att tala om känslor 

män emellan i denna scen. Detta kan vi koppla ihop till vad Lynn C Spangler skriver om att 

det i sitcoms på 50 och 60-talet började utvecklas ett band mellan män som är bästa vänner 

och att det tog stor plats seriens handling för att förklara för publiken att det är något speciellt 

med vänskapen man till man. Känslor uttalar man inte nödvändigtvis i dessa relationer utan 

det förstås mer utan att ord behöver sägas vilket vi ser tydligt i denna scen (Spangler 

1992:101). Denna scen går även att koppla till begreppet homosocialitet som Steinman 

redogör för, alltså att när två manliga vänners vänskap är intim på ett humoristiskt och 

kärleksfullt sätt utan att det finns sexuella relationer karaktärerna emellan (Steinman 
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1992:211). Det går även att undersöka de olika två typerna av maskulinitet som singlarna i 

gruppen, Ted och Barney, framställer. Barney framställs som en ungkarl och försöker ligga 

med så många kvinnor som möjligt medan Ted är mer tillbakadragen tills Barney ber honom 

att hjälpa att välja nästa kvinna. Thompson studerade båda två som dominerande 

maskuliniteter, men här framställs Barney som den mer dominerande av de två (Thompson 

2015).  

I resten av avsnittet finns det inte specifika scener som kan undersökas där man kan se kritiskt 

på objektifieringen samt framställningen av maskulinitet. Däremot kan vi se flera gånger i 

vissa enskilda konversationer ur scenerna hur Barney objektifierar kvinnor som om de bara är 

en del av hans utmaning till sig själv. Sexfixeringen som man fortsätter alltså och vi kan 

koppla detta återigen till vad Gilman skriver om stereotyper, att det är ett litet antal 

egenskaper som det fixeras vid (Gilman 1997). Om man följer karaktären Robins sidonarrativ 

i detta avsnitt kan man även undersöka hur hon talar om en person hon precis varit på dejt 

med. Först beskriver hon honom som en tönt och förminskar hans maskulinitet för att senare i 

avsnittet lyfta upp honom som en riktig man.  

Vi börjar med att följa Barneys ytterligare sekvenser i detta avsnitt. I samband med att scenen 

från den tredje kvällen börjat så säger Barney: ”I think I’m gonna’ go small boobs this 

evening” varpå Lily svarar med ”You’re disgusting” och Barney svarar och säger ”Lily, 

they’re people too”. Här ser vi tydligt att Barney ännu en gång sätter konversationen vid 

fokuset utseendefixering på kvinnorna. Objektifieringen är tydlig i denna sekvens dessutom. 

Nästa sekvens där Barney objektifierar en kvinna som bara en del av sin egen utmaning är i 

samband med kväll sex på sin utmaning. När hela kompisgänget hänger tillsammans i Teds 

lägenhet så går Barney till köket för att hämta en öl varpå Lily konfronterar Barney angående 

att han kanske får sparken och säger att allt meningslöst sex (Barneys utmaning) är för att 

distrahera sig själv istället för att ta itu med sitt problem. Barney svarar genom att säga att det 

inte alls är meningslöst sex och säger ”Number 5 and I really connected, she’s going back to 

school or has a kid in school… something about school.” Genom att inte ens referera till 

kvinnan vid namn utan endast vid numret som hon var för honom i hans utmaning så 

tydliggörs det att ur Barneys perspektiv är hon endast ett sexuellt objekt och detta tydliggörs 

ytterligare i samband med att han inte kan återberätta vad kvinnan berättat för honom. Barney 

som sexfixerad man är väldigt tydlig i exemplen som beskrivs ovan och än en gång kopplar 

jag detta till vad Gilman skriver om att stereotyper är litet antal egenskaper hos en människa 

som det fixeras vid (Gilman 1997). Det ges även en tydlig bild av det Shaw skriver om den 
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idealiserade bilden av maskulinitet i serien, bilden av Barney som heterosexuell ungkarl anses 

vara en högaktad typ av maskulinitet avsnittet igenom (Shaw 2015). 

Robin berättar i början av avsnittet för sina vänner att hon precis kommit iväg ifrån en 

horribel dejt och sedan beskriver hon hennes dejt, som heter Dale, som en tönt och förminskar 

hans maskulinitet på detta sätt genom att använda detta negativt laddade ord. Lite senare i 

avsnittet visar dock Robin irritation över att Dale inte ringt upp henne trots deras horribla dejt. 

Detta leder till att Marshall ställer sig frågande och undrar varför hon är irriterad om hon nu 

tyckte att Dale var en tönt, då svarar Robin genom att stå upp för Dale och säga att han är 

minst lika mycket man som Marshall. Här kan vi tyda via karaktärernas ord att de utgår ifrån 

att Dale har en förminskad maskulinitet för att sedan förstärka bilden av Dales maskulinitet. 

Det här går att koppla till Thompson som skrev om att de manliga karaktärerna i serien var av 

dominant maskulinitet (Thompson 2015). Det går även att koppla Hatfield som studerat de två 

typerna av maskulinitet som skildras i Two and a Half Men och där hon kommer fram till att 

den mjukare eller feminina maskuliniteten inte riktigt får ta samma plats som den 

dominerande maskuliniteten (Hatfield 2010). Robins argsinta svar till Marshall kopplar vi till 

vad Berry skriver om att kvinnor tenderar att visa mer känslor i TV (Berry 1992).  

En intressant detalj att påpeka är hur nästan ingen, utan endast enstaka utav kvinnorna Barney 

stöter på/ligger med namnges medan Robin dejtar endast en man varpå han namnges. Detta 

leder till att mannen i detta fall, Dale, mänskliggörs för publiken medan kvinnorna inte 

mänskliggörs. Detta i sin tur gör att publiken förväntas få känslor för Dale medan inte få det 

alls för kvinnorna. Det här anser jag går att koppla till vad Fejes säger om att män framställs i 

TV som om de är mer dominerande (Fejes 1992). Vad jag menar med dominans i detta fall är 

att läggs vikt vid mannen men läggs inte vikt alls vid kvinnorna.  

En annan intressant detalj att påpeka är att det endast förekommer en karaktär i detta avsnitt 

av annan etnicitet än vit, varav den karaktären är av asiatiskt ursprung och gjordes narr av på 

grund av hennes namn. Sekvenserna med karaktären med asiatiskt ursprung bedömdes inte 

vara av relevans men detta är helt klart nämnvärt. Det här kan vi koppla till både Chidester 

och Dyer. Chidester för att How I Met Your Mother aktivt exkluderar andra etniciteter än den 

vita under avsnittets gång, och för att när en karaktär med asiatiskt ursprung väl förekommer 

så förlöjligas dennes namn och exkluderas från avsnittets konversationer och har endast one-

liners så upprätthålls vithetsnormen på detta sätt (Chidester 2008). Genom att förlöjliga den 

asiatiska karaktärens namn så blir det tydligt att det finns en vithetsnorm (Dyer 2005).  



28 
 

6.6. Cleaning House (How I Met Your Mother S6E2) 

Innan vi börjar analysera Barneys beteende i detta avsnitt så bör vi gå igenom avsnittets 

handling för att förstå karaktärernas agerande. Avsnittet börjar med att Barney lyckas övertala 

de övriga i kompisgänget om att hjälpa hans mamma att packa i och med att hon skall flytta 

ifrån huset där Barney växte upp i. Barney motsätter sig att hans mamma skall flytta och 

känslorna tar över hans förnuft flertalet gånger under avsnittet. Senare i detta avsnitt får 

Barney och hans mörkhyade bror James veta att någon utav dem har sin biologiska pappa i ett 

närliggande område varav de besöker den här personen. Bakgrunden till detta finns i att de 

båda bröderna har samma mamma men olika pappor, varav ingen utav papporna var delaktig i 

de båda brödernas uppväxt. Personen visar sig vara mörkhyad och är därmed James 

biologiska pappa, men Barney var inställd på att få träffa sin biologiska pappa och tror att det 

är sin egen pappa han träffar och karaktären tar sig plötsligt an flera stereotyper för 

mörkhyade personer. Det är detta fenomen som kommer undersökas och exempel på detta 

kommer tas ur flera scener i avsnittet.  

Som beskrivet i tidigare genomgångar av andra avsnitt så bör man ha i åtanke att vad som 

sägs i scenerna är i komiskt syfte och att absurditet eller mycket märkliga situationer kan 

uppstå i detta syfte.  

Den första scenen som jag bedömer är av intresse att undersöka är när James och hans 

biologiska pappa, Sam, precis träffats. De står och kramas och då hoppar Barney in och det 

blir en gruppkram. Barney tror att Sam också är hans far trots att hudfärgerna skiljer sig och 

åtar sig genast svarta stereotyper. Barney säger på direkten ”This explains why I was always 

so good at basketball” som helt enkelt refererar till stereotypen att mörkhyade personer är 

duktiga på basket. Barney fortsätter med att förklara att anledningen till att taxichaufförer inte 

stannar för honom måste vara för att han är svart (trots att han är av vit hudfärg). Detta går 

såklart att koppla till Gilman om att stereotyper reducerar människor till få egenskaper som 

det överdrivs vid (Gilman 1997). I och med att Barney börjar att agera så annorlunda när han 

tror att han har en mörkhyad pappa så går det att koppla till Dyers teori om vithetsnorm för att 

han agerade inte så innan denna scen förekom (Dyer 2005).  

Den andra sekvensen jag valt att undersöka är liknande den första. Sekvensen börjar med att 

James och Sam sitter på altanen, varpå Barney springer fram och tillbaka på gräsmattan 

framför dem och ropar ”Dad look at how fast I can run”. Just detta som sägs kan tolkas på två 

sätt, att Barney betar sig som ett barn som vill imponera på sin far eller att han åtar sig den 
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svarta stereotypen att svarta män springer snabbt. Här bedömer jag dock att det är det 

förstnämnda sättet som det är meningen att det skall tolkas. Om vi hur som helst skulle tolka 

det på det andra sättet så är det väldigt tydligt i denna scen att det är i komiskt syfte.  

Den sista sekvensen där Barney som vit man agerar som svart man är när han i en scen 

tillsammans med sin mamma, Loretta, ställer frågan ”Why do white people like Carrot Top?” 

som om han inte är vit utan är svart. Här är det tydligt att han har åtagit sig rollen som svart 

man och åtagit sig ett svart tankesätt. Scenen går att koppla till teori om vithetsnorm återigen 

för att Barney inte skulle sagt denna replik om det inte hade varit för att han bytt ifrån sitt 

normala tankesätt (Dyer 2005). Det bör dock tilläggas att det är väldigt tydligt i denna 

sekvens att denna replik är endast för komiskt syfte. 

De svarta karaktärerna i detta avsnitt, James och Sam, framställs som fullt normala människor 

medan det endast är Barney som beter sig i svarta stereotyper i detta avsnitt. I scenen där 

Barney springer fram och tillbaka på gräsmattan och ropar ”Dad look at how fast I can run” 

agerar de väldigt normalt och bryr sig inte alls om vad Barney håller på med och fortsätter 

konversera om det de pratade om. Det är i detta avsnitt mycket svårt att argumentera för att 

det finns en vithetsnorm i avsnittet trots att alla seriens huvudkaraktärer är av vit hudfärg då 

de mörkhyade karaktärerna framställs exakt lika normala, om inte än mer normala, än seriens 

huvudkaraktärer. Hur som helst skriver Richard Dyer om den vita hudfärgen som en osynlig 

ras och detta går att argumentera för detta genom avsnittet, Barney agerar inte i början av 

avsnittet i vita stereotyper utan framställs så normal som hans karaktär kan vara och det är 

först när han tror sig själv vara svart som han helt plötsligt har en etnicitet och karaktären 

besitter helt plötsligt stereotyper (Dyer 2005).  

6.7. Slapsgiving 3: Slappointment in Slapmarra (How I Met Your 

Mother S9E14) 

För att få ett grepp om vad vi analyserar bör vi gå igenom avsnittets handling. Avsnittet 

handlar som tidigare nämnt om att Marshall Eriksen skall utdela en örfil på Barney Stinson, 

detta är ett genomgående skämt genom hela serien. Avsnittet börjar dock med att publiken får 

veta bakgrundshistorien till denna örfil, och publiken förväntas tidigt tolka det som att 

bakgrundshistorien som Marshall berättar är falsk och används bara i syfte att skrämma upp 

Barney och skapa en komisk atmosfär. Marshall berättar att han tagit specialträning för att 

förbättra sina örfilar och att han blev refererad till tre olika mästare varav den första mästaren 
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var i Shanghai som skall hjälpa honom att utveckla sina örfilar. Det är här vi kan börja 

analysera vad som händer.  

Utan att ha börjat analysera de specifika sekvenserna av serien kan man dock redan koppla till 

vad Fejes skriver om att män ofta framställs i TV som mer benägna att hamna i fysiska 

våldssituationer oftare i och med att det klargörs redan i avsnittets titel att en örfil skall delas 

ut (Fejes 1992). 

Den första sekvensen som jag bedömer är av intresse att undersöka är när Marshall träffar den 

första mästaren. Marshall går in i en restaurang och frågar efter ”Red Bird” varpå en kinesisk 

man pekar på ”Red Bird” som porträtteras av samma skådespelerska som spelar Robin i 

serien, fast i yellowface och i stereotypisk asiatisk klädsel. Scenen klipps vid detta skede men 

senare får man se när de två samtalar vid ett bord, det bör nämnas att det spelas i bakgrunden 

stereotypisk asiatisk musik (dvs musik man direkt associerar med Asien). Detta går tydligt att 

koppla till vad Sander Gilman skriver i Stuart Halls text, om att stereotyper reducerar 

människor till få egenskaper som det både fixeras och överdrivs vid (Gilman 1997:284-285). 

Det bör tilläggas att det är en stereotyp i sig att asiater anses vara duktiga i martial arts.  

Skaparna av How I Met Your Mother, Carter Bays och Craig Thomas, förklarade att de 

refererade till kung-fu filmerna de såg som unga vid bland annat denna sekvens i avsnittet och 

menade att det inte var meningen att det skulle tolkas bland asiater så som det tolkades. Hur 

som helst anser jag att det i sig är tydligt att det refereras till kung-fu filmer, men det i sig är 

ingen bra ursäkt då jag tolkar det som om det är ganska rasistiskt mot asiater vid denna 

sekvens i och med de detaljer som beskrivits ovan. Det går även att tyda en underliggande 

vithetsnorm i och med att en vit skådespelerska skall ersätta vad som i sig är en tydlig asiatisk 

roll (Dyer 2005). Detta går i sig att koppla till det Chidester skriver om hur Vänner 

upprätthåller en exklusiv rasposition för vita genom att aktivt exkludera andra raser (Chidester 

2008). Marshall fortsätter att berätta om sin tid med den första av de tre mästarna och det 

involverar en scen där han med bindel för ögonen skulle måla av en skål med frukt i men 

istället får till vad vi i publiken tolkar som vacker natur varpå den första mästaren, ”Red Bird” 

argt säger ”That looks nothing like this bowl of fruit”. Denna mening refererar tydligt till den 

asiatiska stereotypen om att asiater är överpresterande och ambitiösa och jag gör 

bedömningen att uttalandet är rasistiskt. Det går även att återigen koppla till Gilman om att 

stereotyper reducerar människor till få egenskaper som det både fixeras och överdrivs vid 

(Gilman 1997). Det är ju såklart så att allt detta är tänkt att vara komiskt, men det går ändå 

över en oskriven gräns i denna sekvens som gör att just jag tolkar det som om det är rasistiskt.  
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Nästa sekvens jag studerar är när Marshall skall träffa den andra mästaren som går vid 

smeknamnet ”White Flower”. ”White Flower” porträtteras liksom ”Red Bird” av en 

skådespelare av rollbesättningen, men den här gången utav samma skådespelerska som spelar 

Lily. ”White Flower” har likt ”Red Bird” även hon yellowface och stereotypisk frisyr samt 

kläder som vi direkt kopplar till asiatisk kultur. Precis som i förra sekvensen så spelas det 

musik som vi som publik associerar med Asien. Konversationen innehåller inget intressant att 

analysera av relevans till temat. Hur som helst kan vi åter igen koppla till vad Sander Gilman 

skriver i Stuart Halls text, om att stereotyper reducerar människor till få egenskaper som det 

både fixeras och överdrivs vid (Gilman 1997:284-285). Phil Chidester skrev hur Vänner 

upprätthöll en exklusiv rasposition för vita genom att aktivt exkludera andra raser, detta går 

att koppla till hur How I Met Your Mother gör på ett tydligt sätt i detta avsnitt (Chidester 

2008). Visst förekommer det asiatiska karaktärer i avsnittet, men de ledande asiatiska rollerna 

i detta avsnitt ersätts av vita skådespelare och därför kan vi även argumentera för att det finns 

en vithetsnorm (Dyer 2005).  

Den tredje och sista mästaren går vid smeknamnet ”The Caligrapher” och porträtteras av 

samma skådespelare som spelar Ted i serien. Han besitter likt de andra två mästarna 

yellowface, en frisyr samt kläder som vi direkt associerar med asiatisk kultur. Ytterligare en 

detalj har dock tillagts vid porträtteringen av denna karaktär, en så kallad ”Fu Manchu” 

mustasch som tydligt kan kopplas till en asiatisk stereotyp. Även i denna scen så spelas det 

upp vad vi som publik associerar till asiatisk musik. Liksom förra konversationen så har inte 

denna konversation något nämnvärt att säga till om gällande något material av analysvärde. 

Hur som helst kan vi återigen koppla vad som sker i denna sekvens till vad Gilman skriver om 

stereotyper, att de reducerar människor till få egenskaper som överdrivs (Gilman 1997:284-

285). Som använt i analyserna ovan så går detta återigen att koppla till både Chidester och 

Dyer. Chidester för att det trots att det förekommer asiatiska karaktärer så spelas den 

viktigaste asiatiska rollen av en vit man och vita människor får därmed en exklusiv 

rasposition på detta sätt (Chidester 2008). Chidesters teori hänger ihop med Dyers teori på 

detta sätt och det går att argumentera för att en tydlig vithetsnorm porträtteras i avsnittet (Dyer 

2005).  

6.8. Sammanfattning av analys – How I Met Your Mother 

I How I Met Your Mother är det tydligt att objektifiering av kvinnor eller användandet av 

stereotyper är i komiskt syfte, och inte nödvändigtvis för att de utgår ur det perspektivet 
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Barney (det är nästan alltid Barney som säger absurda saker) talar ur. Serien utgår tydligt 

ifrån vad Hanke skulle kalla ett maskulint narrativ som innebär att det i narrativet utgås ifrån 

en heterosexuell mans perspektiv och att distans mot bland annat kvinnor tas (Hanke 1992). 

Vithetsnormen finns, även om det förekommer klart fler karaktärer av annan etnicitet än vit i 

den här serien än i Vänner. Rasism mot mörkhyade i form av användning av stereotyper 

förekommer ej, trots att Barney tar åt sig stereotyper som associeras med mörkhyade 

människor i ett avsnitt, just i detta avsnitt framställs det på ett tydligt sätt ur ett komiskt 

perspektiv. Däremot förekommer det en ganska tydlig stereotyp bild av asiater i serien och 

undertecknad tolkar det som om det till och med är rasistiskt mot asiater. Vi kan därmed 

konstatera att det finns en vithetsnorm som Dyer skrivit om i serien (Dyer 2005). Chidester 

skrev om hur Vänner upprätthöll en exklusiv rasposition för vita genom att aktivt exkludera 

andra raser, i How I Met Your Mother görs inte det serien igenom och vi ser flera olika 

etniciteter på olika karaktärer på det studerade analysmaterialet, däremot så spelas asiatiska 

karaktärer av vita skådespelare i det sista studerade avsnittet och då exkluderar man asiater 

ifrån vad som bör vara dess tillgängliga roller i avsnittet (Chidester 2008). Så då kan vi 

konstatera att vad Chidester skriver stämmer in till viss del även på How I Met Your Mother, 

på det studerade analysmaterialet ska tilläggas.  

6.9. Jämförelse 

Största skillnaden mellan de två serierna är att man ur How I Met Your Mother tydligare kan 

se en skillnad i att det är det komiska som sätts i fokus i samband med att stereotyper används 

eller framställningarna av genus eller etnicitet. I Vänner så uppfattar jag som att det sker 

händelser i serien som relaterar till dessa teman för att det bara är så, det finns ingen baktanke 

med komiskt fokus. Vad jag har i åtanke specifikt är Barneys konversation med Jim Nantz ur 

The Perfect Week, det som sägs i konversationen är absurt och sexistiskt på många sätt, men 

det framställs tydligt att absurditeten i de sexistiska sakerna som sägs är endast i komiskt 

syfte. Vänner har inte samma tydlighet i vad som är i komiskt syfte eller vad som är ett riktigt 

perspektiv på könsroller och utgår på ett tydligare sätt ifrån vad Richard Dyer skulle säga är 

en vithetsnorm (Dyer 2005). I scenen ur The One with All the Candy som undersökts så 

framgår det inte på ett något som helst sätt att man framställer den mörkhyade mannen Gary 

som fräck och oförskämd i ett komiskt syfte. Serien har dessutom så pass få framträdanden av 

mörkhyade karaktärer att det är lättare att göra denna bedömning. Om vi jämför hur How I 

Met Your Mother framställde James och Sam i avsnittet Cleaning House så blir det ännu 

tydligare att James och Sam som karaktärer framställs som fullt normala människor medan 
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det i Vänner inte riktigt är så Gary framställdes. Det skall dock tilläggas att Gary i och för sig 

endast är en tillfällig karaktär i syfte för att föra avsnittets handling framåt och att James och 

Sam trots allt är återkommande karaktärer i serien vilket kan ha påverkat beslutet av 

författarna att mänskliggöra dem.  

Intressant är att båda serierna har sexfixerade manliga karaktärer. Varifrån denna stereotyp 

kommer ifrån är svårt att ta reda på men att det är en stereotyp är tydligt i och med att de båda 

serierna har manliga karaktärer som är det. Båda serierna har tydliga perspektiv av vad som 

framförallt anses vara maskulint. Det är främst den dominerande maskuliniteten som får ta 

plats i de båda serierna och framförallt i Vänner är det tydligt att avstånd mot en mjukare typ 

av maskulinitet tas (Hatfield 2010). Som sagt tar den dominerande maskuliniteten störst plats 

även hos How I Met Your Mother men avstånd mot en annan mjukare typ av maskulinitet tas 

inte på ett riktigt lika hårt sätt.  

Båda serierna utgår även tydligt ifrån vad Hanke skulle kalla ett maskulint narrativ som 

innebär att det i narrativet utgås ifrån en heterosexuell mans perspektiv och att distans mot 

kvinnor och homosexualitet tas (Hanke 1992). Detta ser vi hos Vänner i avsnittet The One 

with the Male Nanny när Ross ofta ifrågasätter manliga nannyns maskulinitet genom att 

ifrågasätta nannyns sexualitet i och med att han gör vad som ansetts vara ett feminint arbete 

samt att Sandy visar sig vara en känslosam man som är något som inte anses vara maskulint 

utan är förknippat med kvinnor. Vi ser även detta hos How I Met Your Mother i avsnittet 

Perfect Week främst i scenerna där Barney och Jim Nantz konverserar då det tas distans mot 

kvinnor i och med att kvinnor objektifieras som endast en del av Barneys utmaning till sig 

själv.  

7. Slutsatser och diskussion 

Vi börjar denna slutsats med att återkoppla till frågeställningarna som jag ställde. 

Mina frågeställningar som jag ställde var:  

Hur framställs Vänner och How I Met Your Mothers karaktärers könsroller?  

Hur framställs etnicitet i dessa serier?  

Hur framställs vithet som norm?  

Vi börjar med den första frågeställningen, de båda serierna hade liknande maskulina roller i 

det faktum att båda serierna hade sexfixerade manliga karaktärer. Framförallt i Vänner var det 

oerhört tydligt att det fanns tydliga bilder av vad som anses vara maskulint samt vad som 

anses vara feminint. How I Met Your Mother visar prov på en tydlig konstruerad maskulinitet 
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(främst hos karaktären Barney) men om vi ska koppla detta till vad Hatfield skriver om i sin 

text så ges en mjukare maskulinitet plats hos How I Met Your Mother men det framställs som 

mer maskulint att vara en sexfixerad man så som Barney är (Hatfield 2010). Jag syftar 

specifikt på avsnittet vid namn Perfect Week när Jim Nantz på ett tydligt sätt talar om Barney 

som den ideala mannen i samband med att Barney berättar om sina framgångar i sexlivet.  

Vänner visar väldigt tydligt vad som anses vara en maskulin man och vad som inte anses vara 

det i avsnittet The One with the Male Nanny, Ross hånar ofta den manliga nannyn Sandy i och 

med att Sandy är en väldigt känslosam person och detta betraktas som feminint.  

De båda serierna har som bekant endast vita huvudkaraktärer och därav fanns det ett intresse 

för mig att undersöka hur etnicitet framställdes i de båda serierna. I Vänner undersöktes 

etnicitet endast i en scen. Det var i en scen med en tillfällig karaktär som en mörkhyad mans 

ordval och beteende undersöktes. Mannen, som hette Gary, framställs som oförskämd, 

oansvarsfull och fräck men det bör tilläggas att Gary inte framställdes enligt stereotyper 

tillhörandes mörkhyade män.  

I How I Met Your Mother undersöktes ett avsnitt där James (Barneys bror) och Sam (James 

biologiska pappa) är med och de är två återkommande karaktärer i serien. De framställdes 

som två fullt normala människor och att de är mörkhyade tolkade jag som att det inte hade 

någon som helst betydelse för deras karaktärer. I ett annat avsnitt av serien som analyserades 

så förekommer det oerhört många stereotypa framställningar av asiater och detta tolkade jag 

som rasistiskt. Serien visade i några scener karaktärerna Robin, Lily och Ted i yellowface, 

stereotypisk asiatisk klädsel, frisyrer som tydligt associeras med Asien samt att det i 

bakgrunden till dessa scener spelades asiatisk musik.  

I och med att båda serierna endast har vita huvudkaraktärer så är det underförstått att det finns 

en vithetsnorm i serierna baserat på dessa fakta. Vad Chidester skriver om att Vänner aktivt 

exkluderar andra raser för att bevara en vithetsnorm anser jag stämmer bra in på serien 

(Chidester 2008). Detta i och med att det endast i en enda scen av de avsnitten av serien jag 

studerar förekommer annan etnicitet än vit. Det är detta jag specifikt förhåller mig till när jag 

skriver att det finns en vithetsnorm i Vänner.  

I How I Met Your Mother så tyder jag en vithetsnorm i både avsnittet Cleaning House och 

Slapsgiving 3: Slappointment in Slapmarra. Den är desto tydligare i det senare nämnda 

avsnittet, men i det förstnämnda avsnittet så ser jag vithetsnormen i att Barney i tidigt skede 

agerar så som hans karaktär brukar göra, men när han tror att hans pappa är svart antar han sig 

helt plötsligt svarta stereotyper. Han agerar alltså först som han inte är av någon specifik 
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etnicitet till att plötsligt agera enligt svarta stereotyper. Detta går att koppla till det Dyer 

skriver om vithet som en osynlig ras (Dyer 2005). I det sistnämnda avsnittet så är det tydligt 

med vithetsnormen i det faktum att vita skådespelare porträtteras i bland annat yellowface när 

de porträtterar asiatiska karaktärer. Flertalet asiatiska stereotyper visas även upp genom dessa 

karaktärer i avsnittets gång och det bedömer jag som olämpligt och det blir väldigt tydligt att 

det finns en vithetsnorm. Konsekvensen av att man framställer asiatiska karaktärer med 

asiatiska stereotyper är att tittarna får en skev bild av asiater som inte representerar asiater på 

ett bra sätt.  

Ett tema jag insåg väldigt sent i skrivandet på denna text som hade varit intressant att 

undersöka vore Edward Saids teori om orientalism applicerat på How I Met Your Mother. Då 

jag redan analyserat avsnitten och det fanns en tidsbrist beslöt jag att inte använda mig av 

denna teori, som onekligen hade varit intressant att applicera på materialet.  

Även Judith Butlers teorier ifrån hennes bok ”Gender Trouble” hade varit intressant att 

applicera på serierna, men återigen på grund av tidsbrist beslöt jag mig för att inte använda 

mig av detta. Varför jag anser att det hade varit intressant att applicera Judith Butlers teorier 

är för att jag upplever det som att denna litteratur hade kommit med fler relevanta djupgående 

tankar kring femininitet som jag kände att litteraturen och teorierna jag själv valt dessförinnan 

saknat.  
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