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Abstract 

Studien jämför tv-serierna Girls och Entourage utifrån homosocialitet och samkönad vänskap, 

det vill säga bromance och womance som det i studien refereras till. Syftet var att undersöka 

om framställningen av homosocialitet och homosociala band såg olika ut, samt om detta 

stämde överens med tidigare studier och generella uppfattningar av homosocialitet i såväl 

mellanmänskliga relationer som i populärkulturen. Homosocialitet beskrivs som prefererade 

och uppskattade vänskapsrelationer mellan personer av samma kön. Homosocialitet och 

homosociala normer ligger därför till grund för könssegregering och exkluderandet av 

kvinnor genom att män tenderar att intressera sig för, välja och bekräfta andra män. Ju 

starkare homosociala band mellan män desto starkare är deras traditionella genusordning, 

tvärtom är kvinnans traditionella genusordning starkare om hennes homosociala band är 

svaga. Studien undersöker homosocialitet i Entourage och Girls, två serier med varsin 

samkönad vänskapsgrupp. I analysen har säsong ett analyserats och två representativa scener 

ur vardera serie har valts ut för en närmare narrativ innehållsanalys. Studien visade att 

homosocialiteten och de homosociala banden i Girls var betydligt starkare än hur kvinnlig 

homosocialitet tenderar att porträtteras i populärkultur. Även i Entourage var 

homosocialiteten stark och vänskapen målades upp som tilldragande men med hierarkiska 

inslag. Det var en tydlig hegemonisk maskulinitetsordning och en hierarki inom gruppen som 

aldrig problematiseras under den säsong som studerats. 
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1. Inledning 
 

Romeo och Julia dog för den. Rose och Jack hann inte få leva med den. Brad och Angelina 

lämnar oss avundsjuka med den. Bonnie och Clyde har blivit mytomspunna tack vare den. 

Kim och Kanye skapar otaliga löpsedlar allt på grund av den. Carrie och Mr Big lyckades till 

slut hitta den, och vi, vi tycks inte kunna få nog av den.  

 

Kärlek är och har alltid varit det centrala temat inom populärkulturen. Vi slutar inte att 

beröras av historier om kärlek som går förlorad och kärlek som till slut vinner. 

Populärkulturen på 2010-talet är inget undantag. Musiken vi lyssnar på, filmerna vi ser, 

böckerna vi läser och TV-serierna vi följer vidrör alla det tema vi vurmar för, ohämmade 

romanser och evig kärlek. Istället för att lägga fokus på medietexterna som skildrar historier 

om när Harry mötte Sally är denna studie intresserad av kvinnorna som gick bredvid när 

Beyonce träffade Jay-Z, lagkamraterna som hörde David Beckhams första historier om Posh 

och väninnorna som orkade lyssna när Prinsessan Victoria berättade om sin nya personliga 

tränare. Vilka var de som stod ut med Penelopes klagan när hon i tio år väntade på Odysseus?  

 

Vänskap är ett noga bearbetat tema inom populärkultur, men inte i samma utsträckning som 

temat kärlek. En genre som vuxit och som får allt mer utrymme i både film och TV är den om 

manlig intim vänskap, Bromance-genren. Bromance liknar en passionerad kärleksrelation, 

men den är varken sexuell eller innehåller någon attraktion. Vi hänförs och underhålls av 

ömsesidig respekt och tillit, intimitet och närhet mellan vuxna män. Samtidigt befinner vi oss 

i ett medieklimat som behöver Bechdeltest, ett test som undersöker om en film har två 

namngivna kvinnor som pratar med varandra om något annat än män. Behovet av ett test likt 

detta leder osökt till frågan om vilket utrymme kvinnlig vänskap får i populärkulturen. 

 

Womance är ett begrepp som försökts etableras som en kvinnlig motsvarighet till Bromance 

men utan några större framgångar. Kvinnlig vänskap är även den intim och ömhet och respekt 

är grundpelare även här, men som genre tycks den inte uppskattas. Kan det vara så att 

samkönad vänskap gestaltas på olika sätt, beroende på om den är manlig eller kvinnlig? 

Denna studie ämnar ta reda på varför manlig vänskap högaktas medan kvinnliga vänner ofta 

inte ens finns representerade.  
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2. Syfte & Frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnlig och manlig vänskap gestaltas i tv-serierna 

Girls och Entourage. Skiljer sig dessa ifrån varandra och i så fall hur? Studien har för avsikt 

att studera homosocialiteten i de båda tv-serierna.  

 

2.2 Frågeställningar 
• Hur gestaltas homosocialiteten inom grupperna i Girls och Entourage? 

• Hur gestaltas homosocialiteten i relation till det andra könet i de två TV-serierna? 

3. Material & Avgränsningar 

3.1 Material 

Materialet som används i studien är hämtat ur tv-serierna Girls och Entourage. Målet var att 

hitta två tv-serier som liknade varandra sett till karaktärerna, det vill säga att huvudpersonerna 

var i ungefär samma ålder, hade samma relation till varandra och samma kön. Tv-serien Girls 

skildrar fyra kvinnor i 20-årsåldern som bor i New York, Entourage skildrar fyra män i övre 

20-årsåldern i Los Angeles. Narrativet i de båda serierna följer vännernas liv, jakten på 

drömjobbet, pengar, kärleksrelationer, boende och allt vad åldern mellan 20 och 30 innebär. 

Vad som utmärker både Girls och Entourage är hur de fyra karaktärernas relationer till 

varandra är det centrala, det som driver narrativet framåt. Det är fyra vänner i respektive 

grupp som känt varandra länge och vars relationer ofta sätts på prov till följd av förändringar i 

omgivningen, till exempel nya jobb, nya kärleksrelationer och personlig utveckling. 

 

Säsongerna som ska studeras innehåller 8 respektive 10 avsnitt, och samtliga är 25-30 

minuter. Hela säsongen studeras men specifika scener väljs ut som anses representativa och 

signifikanta, det vill säga scener som demonstrerar en tydlig och typisk bild av 

homosocialiteten inom gruppen och homosocialiteten i relation till det andra könet.  
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3.2 Avgränsningar 

Jag kommer i min studie att fokusera på de fyra huvudkaraktärerna och utesluta samtliga 

karaktärer förutom dessa. Detta för att undvika stickspår. I Girls och Entourage är det följande 

huvudkaraktärer som kommer studeras:  

Hannah Horvath, Marnie Michaels, Jessa Johansson och Shoshanna Shapiro. 

Vincent Chase, Eric Murphy, Johnny “Drama” Chase och Salvatore ”Turtle” Assante.  

I bakgrundsavsnittet redogörs lite närmre hur dessa karaktärer utmärker sig.  

4. Bakgrund 

4.1 GIRLS 
GIRLS har sänts i 4 säsonger på HBO sedan 2012. Serien har beskrivits som progressiv då 

den vågar sätta kvinnorna i fokus och inte som bifigurer bredvid manliga karaktärer. Serien 

har hyllats och kritiserats, en balans som kan ha varit receptet för dess framgång. Skaparen 

och huvudrollsinnehavaren Lena Dunham har producerat en serie som vågar vidröra ämnen 

som många helst undviker, allt från kroppsideal, abort och feminism till kvinnlig sexualitet 

och socialitet. Girls har trots sin ”politiska korrekthet” lyckats undkomma att bli bortsorterad 

som överpretentiös och istället fått kritik för att vara elitistisk och bara skildra vita, 

priviligierade kvinnors vardag. Samma positiva uppmärksamhet som Sex and The City fick 

när den kom i slutet av 90-talet fick Girls drygt tio år senare, vilket påvisar sällsyntheten av 

tv-draman med kvinnlig vänskap i centrum. Girls, som titeln avslöjar, handlar nästan 

uteslutande om kvinnor, kvinnliga relationer, kvinnlig vänskap, kvinnliga problem och behov. 

4.2 Entourage 
Entourage gjorde succé med de åtta säsonger den visades på HBO mellan 2004-2011. Om 

den fick samma fina utlåtanden som GIRLS, när det gäller att vara progressiv är tvivelaktigt 

men hyllades för sin tydlighet, att den inte försökte vara mer än den utgjorde sig för att vara 

och en ”feel good”-känsla. Entourage handlar om en Hollywood-stjärna och hans tre vänner, 

fyra män som lever livet i Los Angeles och vad vi ser är vad vi får, lite humor och lite drama. 

Mer än ett decennium efter första säsongen visades ska tv-serien bli film och i och med detta 

har Entourage relevans och dess arv börjat diskuteras. Den debatt om representation och 

elitism som pågått kring Girls har aldrig uppstått kring Entourage. Serien har inte stött på 

samma kritik, samma elitistiska tillrättavisning och inte heller har någon frågat var karaktärer 

som inte är vita, priviligierade medelåldermän håller hus.  
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Serierna följer samma genre och tema, båda handlar om unga människor i en storstad och 

vilka val de ska ta i livet. Serierna delar även det faktum att känslor och relationer är det 

centrala. Själva grundpelarna för de båda serierna är kärlek, vänskap, relationer och lojalitet. 	  

	  

4.3 Presentation av huvudkaraktärerna 
 

Huvudkaraktärerna i GIRLS: 

Hannah Horvath – gruppens kärna, den som håller ihop gruppen och tvingar resterande 

karaktärer att lära känna varandra. Självcentrerad och narcissistisk men bryr sig väldigt 

mycket om sina vänner.  

 

Marnie Michaels – Hannahs bästa kompis från college. En tillsynes ”vanlig” karaktär i denna 

färgstarka grupp. Vill få det att verka som att hon har allt under kontroll men är antagligen 

den som är närmst ett nervöst sammanbrott. Anser sig vara lite bättre än sina vänner och har 

en mycket pretentiös sida som tenderar att reta gallfeber på de andra.  

 

Jessa Johansson – gruppens bohem tillika Shoshannas äldre brittiska kusin och en nära vän 

till Hannah sedan college. Drar inte alltid jämt med Marnie då Marnies pretentiösa drag kan 

beskrivas som Jessas bohemiska motsats. Har ett förflutet som missbrukare och verkar ha 

svårt att finna sig i att livet inte är mer än såhär.  

 

Shoshanna Shapiro – den yngsta i gruppen. En mycket excentrisk karaktär som oftast håller 

sig i bakgrunden om hon inte har en anekdot om något hon sett på TV, hört på college eller 

läst i ett populärkulturellt magasin. Förbises ofta och är den i gruppen som får minst 

uppmärksamhet.  

 

Huvudkaraktärerna i Entourage: 

Vincent Chase – gruppens mittpunkt, den filmstjärna vars framgång serien utgår ifrån. Tar 

det han vill ha och delar med sig till sina vänner och anställda i någon form av önskan att alla 

ska ha det bra och kunna hålla honom sällskap på roliga evenemang och fester. Spenderar all 

sin vakna tid med sina tre vänner som jobbar för honom och bor i hans hus. Lyckas tack vare 

sin bästa vän och manager Eric oftast välja rätt uppdrag som leder honom, och hans vänner, 

till ännu mer pengar och berömmelse.  
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Eric ”E” Murphy – Vincents bästa vän och manager. Den i gruppen med mest moral och 

goda intentioner, tvingas dock frångå sitt goda samvete för att vara lojal mot sina vänner och 

följa med på deras ibland tvivelaktiga påhitt. Bor hos Vincent men har till skillnad från de 

andra två karaktärerna den goda smaken att hyra gästhuset.  

 

Johnny ”Drama” Chase – Vincents äldre halvbror tillika personliga kock och tränare. Är 

även han en skådespelare som hade stora framgångar innan serien äger rum och är nu en 

halvmisslyckad skådis i övre 30-årsåldern som lever på lillebroderns pengar och berömmelse. 

Bor i Vincents hus.  

 

Salvatore ”Turtle” Assante – Vincents chaufför och allt-i-allo som ständigt hittar nya sätt att 

utnyttja sin goda väns berömdhet och goda rykte för att få det han vill ha, nya kläder, fina 

bilar och inte minst kvinnligt sällskap. Bor även han i Vincent lyxhus.  

5. Teoretiskt ramverk  

5.1 Homosocialitet och relationen till det andra könet 
Jean Lipman-Blumen har skrivit om homosocialitet och könssegregering i bland annat 

”Toward a Homosocial Theory of Sex Roles: An Explanation of the Sex Segregation of Social 

Institution (1976). I texten diskuteras homosocialitet och den homosociala normen som ett 

problem och en av orsakerna till könssegregation. Den manliga homosocialiteten tycks till 

stor del ligga bakom mäns tendenser att intressera sig för och välja andra män före kvinnor. I 

texten diskuteras de segregerade sociala sammanhang inom vilka vi lever som en följd av en 

mängd historiska aspekter (Lipman-Blumen, 1976:15). Texten förser läsaren med en tydlig 

förklaring av homosocialitet och dess starka och problematiska koppling till könsroller. 

Lipman-Blumen definierar ”homosocial” som sökandet efter, uppskattandet av och att föredra 

sällskap av samma kön. Homosociala relationer skiljer sig från homosexuella relationer då det 

inte innebär någon sexuell attraktion eller interaktion (Ibid, s.16). Detta definierar 

homosociala relationer som prefererade och uppskattade vänskapsrelationer mellan personer 

av samma kön.  

 

Homosocialitet är starkt sammankopplat med könsroller och könssegregation. Den 

grundläggande premissen för Lipman-Blumens ”organiserade teori” om homosocialitet och 
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könsroller är att män intresseras, stimuleras och lockas av andra män. Sedan tidig barndom 

uppmuntras pojkar att bejaka denna man-till-man preferens, detta genom bland annat de 

sociala institutioner och sammanhang inom vilka pojkar och män lever och verkar i (Ibid). 

Lipman-Blumen beskriver vidare ett skiktningssystem, ”the stratification system”, som delar 

in individer och grupper efter deras värde för samhället. I detta skiktningssystem rankas män 

systematiskt som individer av högre värde (för samhället) än kvinnor (Ibid). Detta bekräftar 

och erkänner män som de som kontrollerar politiska, ekonomiska, juridiska och sociala 

resurser vilket resulterar i att män inte bara vänder sig till andra män för att få hjälp utan 

också naturligt identifierar sig med varandra.  

 

Vad som vidare stärker detta band av intresse och preferens män emellan är förmågan att söka 

tillfredsställelse för nästan alla behov hos andra män. Allt från intellektuell, ekonomisk, 

politisk, yrkes-, status- och maktmässiga behov kan män tillfredsställa homosocialt. Det enda 

basala behovet som en man måste vända sig till en kvinna för att tillgodose är faderskap, det 

som inom många samhällen ses som det största maskulina attributet (Ibid, s.17). Behovet att 

reproducera sig och att ha en heterosexuell relation ger plats åt den vackra kvinnan som inte 

bara fyller mannens sista behov utan också hjälper honom att utöka sin status genom att ha 

”den vackra frun” bredvid sig.  

 

Det vi talar om nu är manliga homosociala relationer, män som vänder sig till andra män för 

stöd och bekräftelse, men även kvinnor tenderar att rikta sin uppmärksamhet till män för hjälp 

och skydd. Något som inte är konstigt, menar Lipman-Blumen, då det är närmast en 

psykologisk självklarhet att människor identifierar sig med andra människor som de uppfattar 

kontrollera resurser av olika slag i vilken given situation som helst (Ibid). Kvinnlig 

homosocialitet tycks därför vara svagare än den manliga homosocialiteten då uppmärksamhet 

och fokus inom en kvinnlig vänskapsrelation vänds mot det andra könet och relationerna till 

dessa. Kvinnlig homosocialitet är således många gånger snarare en fråga om heterosocialitet.  

5.2 Bromance & hegemonisk maskulinitet 
Bromance är begreppet som i denna studie representerar den manliga vänskapen och 

maskuliniteten den företräder. Begreppet har nämligen kommit att stå för den relation som allt 

oftare porträtteras i populärkultur, manlig intim vänskap. Det senaste decenniet har genren 

och ordet vuxit sig större och filmer som skildrar intima vänskapsrelationer mellan män har 

börjat konkurrera mot de romantiska komedierna, så kallade ”chickflicks” då den lockar en 
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stor kvinnlig publik. Bromance karaktäriserar, enligt Michael DeAngelis i antologin Reading 

the Bromance, en känslomässigt passionerad relation mellan heterosexuella män som visar en 

öppen intimitet gentemot sina manliga vänner. Denna öppna intimitet varken uttrycker eller 

erkänner de sexuellt. DeAngelis (2014:1) påpekar dock en paradox i fenomenet: bromance 

involverar något som måste hända, den öppna intimiteten män emellan, men på villkoret att 

andra saker inte händer, d.v.s. ett erkännande eller tecken på sexuell attraktion mellan 

heterosexuella män. Bromance blir således resultatet av en intensifiering av intimitet i 

heterosexuella vänskapsrelationer på det sätt som publiken önskar och förväntar sig. 

DeAngelis menar att utvecklingen från ”bara vänner” till ”älskare” i vänskapsrelationer 

mellan personer av olika kön har blivit given inom diverse populärkultur, och att en utebliven 

utveckling signalerar någon form av misslyckande. Relationen mellan två personer på TV 

eller film är således antingen sexuell eller målinriktad. Premisserna för Bromance, att det är 

en relation mellan män som är ”mer än vänner” men där sexuell attraktion aldrig ska äga rum, 

frångår därför de tidigare tankarna om intima relationer som är av antingen sexuell karaktär 

eller målinriktade, att relationen förväntas utvecklas på något sätt.  

 

Bromance och jargongen inom genren tycks ofta gå hand i hand med en hegemonisk 

maskulinitet som är en del av R.W Connells maskulinitetsteori. Connell beskriver 

maskulinitet som en hegemoni som utgörs av tre delar eller positioner inom vilka män 

placeras beroende på deras kulturella kapital och maskulinitet. Hegemonin utgörs av 

hegemonisk, delaktig och underordnad maskulinitet. Den hegemoniska är den mest 

eftersträvansvärda, män som positioneras inom denna har ett kulturellt kapital, egenskaper 

som premieras inom den kultur och den socioekonomiska grupp de tillhör och beteenden som 

bedöms vara manliga och korrekta (Connell, 1995:101). 

 

Den delaktiga maskuliniteten har samma ideal som den hegemoniska gruppen men kan inte 

leva upp till den på samma sätt (Ibid). De eftersträvar de ideal och den maskulinitet som 

premieras och ses som den högst stående, och genom att försöka nå den hegemoniska 

maskuliniteten bekräftar och stödjer de hierarkin och ordningen inom vilken de placeras 

under.  

 

Den tredje kategorin är den underordnade maskuliniteten där idealen inte längre är samma 

som de två överordnade maskuliniteterna. Män inom den underordnade maskuliniteten anses 

ofta vara sämre män, eller åtminstone mindre manliga än de hegemoniska och delaktiga. De 
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positioneras under dessa maskuliniteter då deras värden och ideal inte är de samma (Ibid., 

s.102-103). En faktor som bidrar till att en man positioneras placeras inom den underordnade 

maskuliniteten är homosexualitet, detta då heterosexualitet är en norm och en av Scott Fabius 

Kiesling fyra nyckelantaganden om den hegemoniska maskulinitetens normer och regler.   

 

Dessa fyra ”nyckelantaganden” är; könsskillnad, att män och kvinnor är olika biologiskt och 

beteendemässigt; dominans, att män ska vara starka, auktoritära och de som bestämmer; 

manlig solidaritet, att män vill och behöver homosociala relationer; och ”heterosexism”, att 

män är heterosexuella (DeAngelis, 2014:235). Bromance-fenomenets nära sammankoppling 

till den hegemoniska maskuliniteten skapar en paradox där motsägelsen ligger i åtrån efter 

manliga intima relationer. Dessa intima homosociala relationer befäster den hegemoniska 

mannens status och ökar de patriarkala privilegierna ytterligare, samtidigt som dessa intima 

homosociala relationer många gånger ifrågasätter mannens sexuella läggning. Den antydda 

homosexuella läggningen skulle på samma gång hota männen från den hegemoniska statusen.  

 

Rädslan för att uppfattas som homosexuell är inget nytt och ligger antagligen till grund för de 

vanligt förekommande ”bögskämten” som syftar till att ta avstånd från homosexualitet och 

ofta genomsyrar humor män emellan (Ibid, s.236). Jargongen förkommer även i sitcoms 

(situationskomedier) där skämt, och ibland hela avsnitt, gå ut på att de manliga 

huvudkaraktärerna misstas för att vara ett homosexuellt par när de egentligen har en 

bromance. Underförstådd är vikten av förståelsen att manlig homosexualitet och manlig intim 

vänskap inte är samma sak. 

 

5.3 Womance och femininitet 
Att det inte finns någon vedertagen kvinnlig motsvarighet till bromance säger möjligen något 

om våra sätt att se på intim kvinnlig kontra intim manlig vänskap. Ett begrepp som bromance 

kan vara nödvändigt för den övertydliga distinktionen mellan icke-sexuella relationer och 

homosexuella förhållanden mellan män. En motsvarighet till kvinnans relationer är kanske 

inte lika nödvändig då den kvinnliga öppna intimiteten varit mer förekommande än den 

manliga. Womance är ett någorlunda etablerat begrepp som förklarar en icke-sexuell intim 

relation kvinnor emellan och får i denna studie agera kvinnlig motsvarighet till bromance.  
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Alison Winch beskriver i Girlfriends and Postfeminist Sisterhood hur womance som genre 

och fenomen påminner om bromance (Winch, 2013:92). Den kvinnliga homosocialiteten har 

inom populärkultur inte gestaltats med samma självklara närhet och välvilja som den manliga 

homosocialiteten. Inslag av rivalitet är ofta förekommande och likaså kärleksrelationer till det 

andra könet. Womance beskrivs vara en motsvarighet till bromance i och med den icke-

sexuella men samtidigt nära och intima relationen. Womance innehåller däremot ett element 

som inte förekommer lika tydligt inom bromance, nämligen hur kvinnlig vänskap stärks och 

växer ur ett sammanhang där fokus nästan alltid riktas mot relationer till det andra könet. 

Bröllop, dating och kärlek till mannen är ämnen som präglar Womance-kulturen medan 

Bromance-genren inte behöver uppmärksamma det andra könet överhuvudtaget (Ibid, s.92).  

 

Det är därför essentiellt att tala om ett annat begrepp när kvinnlig homosocialitet diskuteras, 

nämligen heterosocialitet. Heterosocialitet beskrivs som motsatsen till homosocialitet, 

vänskapsrelationer till det andra könet, men fyller en kanske viktigare funktion inom det 

kvinnliga homosocialitetsområdet, kvinnans tendens att i relationer till andra kvinnor ändå 

rikta uppmärksamheten mot männen. När kvinnor i grupp, både i mellanmänskliga relationer 

och inom populärkultur vänder sitt fokus mot männen kan den kvinnliga homosocialiteten ses 

som snarare heterosocial än homosocial (Hirdman, 2002:78). Detta är en fråga som Anja 

Hirdman lyfter i avhandlingen Tilltalande Bilder som diskuteras närmre under avsnittet 

tidigare forskning.  

 

Den kvinnliga homosocialiteten beskrivs således som svagare än den manliga 

homosocialiteten då kvinnan ifråga om inflytande och resurser står i en beroendeställning till 

mannen. Detta svaga homosociala band förklaras vara en av orsakerna bakom kvinnlig 

rivalitet, konflikter mellan kvinnor och de få kvinnliga allianserna, för att bara nämna några 

problem kvinnor skapar för varandra (Ibid, s.21).  

 

Detta leder till en större komplexitet inom kvinnlig vänskap och kvinnlig homosocialitet. När 

manlig vänskap inom Bromance-genren ofta presenteras som simpel och relationerna 

självklara och okomplicerade tycks den kvinnliga motsvarigheten ofta präglas av rivalitet, 

uppläxning, konflikter och inte minst uppmärksamhet som flyttas ut från in-gruppen mot 

kärlek och den perfekta partnern. Intresset för mannen, oavsett vad relationen till denne är, 

man, chef, kollega eller kärleksintresse flyttar fokus från de relationer kvinnorna har till 

varandra och womance som genre kommer snarare att handla om kvinnans jakt på mannens 
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bekräftelse än intimiteten och ömheten gentemot varandra. Allt från rivalitet och utseende till 

klass och etnicitet verkar vara ämnen som gör anspråk på att få tillhöra den kvinnliga 

vänskapsdiskursen medan den öppna intima vänskapsrelationen män emellan är huvudfokus i 

populärkultur som behandlar manlig homosocialitet.  

 

Girlfriends and Postfeminism Sisterhood tar upp begrepp som Girlfriend Culture och 

Girlfriendship som ska sammanfatta kvinnlig vänskap och vad den representerar i 

populärkulturen. Avsnittet om Girlfriend Culture inleds med en beskrivning av 

”Thinspiration”, en blogg där unga tjejer går ihop för att stötta varandra att gå ned i vikt 

(Winch, 2013:1). Winch menar att bloggen klargör en växande gren i Girlfriend Culture, där 

tjejer med en intim vänlighet stöttar varandra men ändå med det tydliga målet att gå ned i 

vikt, hjälpa varandra men samtidigt klargöra att tjejer ska vara på ett speciellt sätt (Ibid, s.2).  

 

Winch menar att kvinnan befinner sig i en populärkulturell miljö där jaget är ett projekt som 

ständigt borde förbättras och utvecklas (Ibid, s.3). Som kvinna i homosociala sammanhang är 

du aldrig färdig med det projekt som är du. Du är på väg uppåt i karriären, nedåt i vikt, framåt 

i livet men ändå vill du bakåt i ålder. Striden kämpar du inte bara mot ditt eget jag, din egen 

kropp eller ålder, i populärkultur som porträtterar kvinnlig socialitet är rivalitet, konkurrens 

och svartsjuka återkommande teman (Ibid, s.5). Girlfriendship består till stor del av kvinnor 

som med uppfostrande ton ”hjälper” varandra att bli så tilltalande och kvinnliga som möjligt, 

resultatet blir snarare en konkurrens där kvinnor vänds mot varandra med målet att få mannen 

med inflytande och resurser. Kvinnan porträtteras och uppmanas därigenom till att se sig själv 

som en individ, ett individuellt projekt där hon tävlar mot sina kvinnliga vänner. Detta 

motverkar och försvårar intim kvinnlig homosocialitet och cementerar rivaliteten (Ibid, s.93).  

6. Tidigare forskning 

6.1 Anja Hirdman – Tilltalande Bilder 

I avhandlingen Tilltalande Bilder från 2001 undersöker Anja Hirdman två veckotidningar och 

hur män och kvinnor, samt relationen dem emellan framställs i tidningarna. Fib Aktuellt och 

Veckorevyn som riktar sig till två olika publiker, en manlig och en kvinnlig, jämförs av 

Hirdman för att se hur publikriktningen avgör föreställningar om genus som skapas och 

förmedlas i tidningen. Hirdman menar att Fib Aktuellt och Veckorevyn gemensamt delar 

läsarens kön som fokus. Fib Aktuellt riktar sig till alla män som antas dela intresset för bilder 
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på kvinnor, och kvinnotidningar som Veckorevyn har alltid alla kvinnor som potentiella 

läsare, oavsett deras intressen (Hirdman, 2001:9). Hirdman frågar sig tidigt i boken om 

kvinnors homosocialitet och homosociala band ser annorlunda ut än mäns då männens sägs 

vara basen inom den maskulina överordningen. När män vänder sig till varandra för att 

bekräfta och förstärka, intressera sig för och beundra den högsta i hegemonin, vad nyttjar då 

kvinnans homosocialitet till och hur ser den ut? Kan det snarare röra sig om heterosocialitet 

mellan kvinnor? Heterosocialitet förklarar kanske bättre kvinnornas homosocialitet, kvinnliga 

relationer med svaga homosociala band och fokus på ut-gruppen, männen.  

 

Studierna i Hirdmans avhandling sträckte sig från nummer utgivna 1965 till 1995, resultatet 

kunde skilja sig åt beroende på vilket decennium tidningen publicerats, men när det gällde de 

homosociala banden fanns det essentiella skillnader mellan de manliga respektive de 

kvinnliga. Sammanfattningsvis tenderade Veckorevyn att ha en homosocial gemenskap, ett 

band till kvinnorna som var underordnad den heterosociala gemenskapen där mannen stod i 

fokus (Ibid, s.270). Detta gjorde att andra kvinnor kom att framställas som rivaliteter. 

Veckorevyn hade också en återkommande jargong mot läsarna som gav tecken på att de var 

expertisen och satt på svaren på läsarnas alla frågor. Herrtidningen å andra sidan talade med 

publiken som en samtalspartner, som om de var fullärda och inte behövde någon undervisning 

(Ibid, s.273). Studien visade att de kvinnliga homosociala banden var svagare och 

heterosociala, de kom mer att rikta uppmärksamhet mot männen än mot in-gruppen, varandra. 

Mönstret förklarar en tydlig ordning mellan könen, nämligen att ju starkare manliga 

homosociala band är, desto starkare är deras traditionella genusordning. För kvinnor är det 

tvärtom, ju starkare homosociala band desto svagare traditionell genusordning (Ibid, s.276).  
 

6.2 Sharon R. Bird – Welcome to the Mens Club 

Sharon R. Bird har i en studie undersökt hur, och om, hegemonisk maskulinitet bevaras till 

följd av homosociala normer, att män hellre umgås och intresserar sig för andra män. Bird 

förklarar att ojämställdhet inte bara kan studeras utifrån relationer mellan könen utan att det 

också är tvunget att studera relationer inom samma kön (Bird, 1996:120). Enligt studien ska 

heterosexuella män i homosociala sammanhang upprätthålla en hegemonisk maskulinitet där 

maskulinitet innebär att vara känslomässigt bortkopplad, konkurrenskraftig och att se kvinnor 

som sexobjekt (Ibid, s.122). Givetvis fanns det deltagare som inte uttryckte detta, men i dessa 

fall ska deltagare har poängterat att ”de andra killarna är så, men inte jag” (Ibid, s.128). 

Undersökningen gjordes genom gruppintervjuer på manliga studenter i åldrarna 23-50 år i 
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USA. Resultaten ska enligt Bird även ha överensstämt med liknande studier på män i andra 

åldrar och som inte nödvändigtvis studerade (Ibid, s.124).  
 

6.3 Nancy Lee – ”Let’s Hug it Out Bitch!” 

I Nancys Lees paper ”Let’s Hug it out Bitch!” studeras Entourage utifrån en rad teorier, bland 

annat Connells teori om hegemonisk maskulinitet. Lee har undersökt hur hegemoni och 

homosocialitet tar sig uttryck genom karaktärernas tal och repliker. Lee förklarar i texten att 

Entourage är en tv-serie om manlig homosocialitet och att dessa homosociala relationer kan 

ge oss en samtida förståelse av maskuliniteter (Lee, 2010:182). Studien har sitt huvudfokus på 

Ari Gold, Vincents agent som beskrivs personifiera extrem aggressiv maskulinitet och hans 

interagerande med de andra karaktärerna. Flera scener och starka dialoger mellan Ari Gold 

och hans underordnade analyseras och kan till slut redogöra för Entourage sätt att framställa 

maskulinitet och homosocialitet. Lee upplever en medveten ansträngning i sättet att skildra 

hegemoniska och underordnade maskuliniteter genom ett humoristiskt manus och starka 

karaktärer (Ibid, s.196). Genom humor och ironi förmedlas en bild av att mannen i ett post-

feministisk samhälle utsätts för ohanterliga förväntningar vilket kanaliseras genom den 

extrema karaktären Ari Gold och hans eldiga humör och hårda repliker, men allt med glimten 

i ögat.   

7. Metod 

7.1 Narrativ innehållsanalys  

Jag ska genom att titta på TV-serierna Girls och Entourage undersöka och jämföra hur 

homosocialiteten inom gruppen och homosocialiteten i relation till det andra könet ser ut och 

skiljer sig serierna emellan. Genom att studera första säsongen i respektive serie samt 

ingående analysera fyra scener (två ur vardera) ska jag undersöka sättet de båda serierna 

porträtterar samkönad vänskap, vad den bygger på, starka eller svaga band i homosocialiteten 

samt eventuellt återkommande teman och mönster. Materialet ska jag analysera med hjälp av 

en narrativ innehållsanalys likt den som presenteras nedan.  

7.2 Utförande 

Vid en narrativ analys föreslår How to Study Television, av Selby och Cowdery (1995), en 

metod där man i sin analys följer tre steg (1995:30). För att undvika att analysen blir för 
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materialnära (samt på grund av utrymme- och tidsbrist) har jag komprimerat dessa till två. 

Den narrativa analysen utfördes genom följande steg:  

 

1. Beskriv vad som händer samt vilka explicita betydelser som finns i scenen? 

2. Vad går det att utläsa för implicita betydelser i scenen och vad säger dessa om 

homosocialiteten både inom gruppen och homosocialitet i relation till det andra könet? 

 

Selbys narrativa analysmetod fokuserade mer på betydelsen av miljön, rekvisitan, ljuset, 

bildkompositionen och smådetaljer (Ibid, s.32). Jag kommer istället söka betydelser i 

berättelsen, det som sägs och uttrycks genom karaktärernas repliker och handlingar. Vad 

säger karaktärerna egentligen med sina handlingar och vad säger detta om gruppens 

homosociala band, karaktärens status i gruppen och de relationer som gestaltas?  

 

I Steg 1 summeras scenen och vad som händer, det vill säga det mest relevanta och 

representativa utifrån vad det kan tänkas säga om deras vänskap, homosociala band och 

samhörigheten i gruppen. Jag har sammanfattat scenens viktigaste beståndsdelar och vävt in 

de explicita betydelserna som jag kunnat hitta. Finns det något som inte framgår i replikerna 

utan kanske snarare i ”mise-en-scene”, det vill säga miljön, rekvisitan, den icke-verbala 

kommunikationen och klädseln? (Ibid, s.14) Genom att förstå karaktärerna kan jag få en 

bättre förståelse av deras plats i gruppen och därigenom även homosocialiteten. 
 

I Steg 2 menar Selby att det kan vara nödvändigt att ta en risk och gå lite längre än de mer 

eller mindre ”självklara” tolkningarna som vi diskuterar i steg 1 (Ibid, s.32). Selby menar att 

vi bara når de implicita betydelserna genom att lägga fram i vissa fall långsökta idéer och 

”spaningar”. I mitt fall kommer detta innebär idéer om vad scenen och replikerna säger om 

homosocialiteten. Detta steg är uppdelat i dels homosocialitet inom grupp och homosocialitet 

i relation till det andra könet. Hur homosocialiteten ser ut är vad som är av vikt i denna 

studie. Riktar den sig mot samma kön eller mot det andra könet? I vissa scener redogörs både 

homosocialiteten inom gruppen och homosocialiteten i relation till det andra könet, och i vissa 

är bara en av dessa presenterade.  
  
Moment två består av en större, översiktlig analys av homosocialiteten och den samkönade 

vänskapen som går att utläsa ur det stora narrativet under hela säsongen. Det andra momentet 
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avslutar analysdelen för att kunna reflektera över delar som gjorts i den narrativa 

innehållsanalysen.  

7.3 Tillvägagångsätt  

Jag har tittat på första säsongen av Girls och Entourage och letat efter representativa scener 

för deras homosociala band. För att visa exempel på hur homosocialiteten ser ut både inom 

gruppen och i relation till det andra könet har jag i mitt urval valt scener där både gruppens 

dialog och interagerandet med det andra könet är centralt. Utöver min narrativa 

innehållsanalys har jag analyserat hela materialet (första säsongen) utifrån mina frågor om 

homosocialiteten samt frågeställningarna hur vänskapen framställs i både Girls och 

Entourage.  

8. Analys 

8.1 Entourage - Scen 1 
Den första scenen jag valt att analysera är hämtad ur det första avsnittet, Pilot. Det så kallade 

pilotavsnittet syftar till att pröva serien och presentera karaktärerna. I avsnittet och scenen 

som valts får vi möta de fyra karaktärerna för första gången tillsammans, en vanlig dag i deras 

liv. Scenen är representativ för homosocialiteten i gruppen men också för homosocialiteten i 

relation till det andra könet.  

Beskrivning av scenen 

Scenen äger rum på en restaurang i Los Angeles mitt på dagen, trots det är det nästan 

uteslutande kvinnor i omgivningen, både inne i restaurangen och utanför. Turtle, Vincents 

allt-i-allo, chaufför och nära vän, glider in i bild i en stor gul lyxig stadsjeep av märket 

Hummer. Turtle hälsar på, vad som ska föreställa attraktiva, kortklädda och solbrända tjejer, 

och beklagar sig över att de inte kan prata länge. En kvinna åker förbi i en Cadillac och Turtle 

uppmärksammar hennes fina bil samtidigt som han går vidare och tar en annan tjejs hand. Väl 

inne i restaurangen väntar de tre vännerna Vince, Eric och Drama. De hälsar på varandra och 

Turtles fina välkomnande ute på gatan är inget han återger för sina vänner, vi ska förstå att 

livet för de fyra ser ut såhär varje dag. Turtle har med sig en affisch som han ber Vince 

signera men Eric, Vinces manager, säger att det inte passar. Affischerna är täckta med Vinces 

ansikte bredvid den stora skådespelerskan Jessica Alba, något som ska få oss att reagera över 

Vinces stjärnstatus. Turtle understryker vikten av att få dessa affischer signerade då de måste 
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värna om kontakten med ”Mary på Nike”, en referens till skomärket som förmodligen skickar 

gratis sneakers om Vince är schysst mot dem. Det faktum att alla vännerna betonar hur viktigt 

det är att signera affischerna anspelar på att Nike förser alla fyra med gratisskor, eller 

åtminstone att Vince ser till att alla hans vänner går med nya och fina skor på fötterna.  

Deras sätt att diskutera affischen visar hur mycket de tre vännerna månar om Vince karriär 

och framträdande. Drama, Vinces halvbror och personliga tränare, poängterar att Vinces 

ögonfärg på affischen är helt fel, något han tycker sig kunna se trots att fotot är svartvitt. 

Turtle berättar om en skådespelare som skickat tillbaka 300.000 affischer då ”hans paket” sett 

för litet ut och Drama menar att det var rätt då han måste månat om sin image. Diskussionen 

visar att alla är inblandade och ser sig själva som ansvariga för att Vince gör rätt val och att 

hans karriär går som den ska.  

På väg ut ur restauranten och förbi deras bord går två (igen, attraktiva) kvinnor. Turtle visar 

ett trick där han kastar sina nycklar på golvet för att fråga om det är tjejerna som tappat dem, 

tjejerna reagerar och hälsar på alla runt bordet förutom Drama. De tilltalar dem vid namn 

vilket indikerar på att de känner dem eller åtminstone vet vilka de är, och frågar om de ska gå 

på en speciell fest samma kväll. Eric berättar att de ska på Vinces filmpremiär. Tjejerna frågar 

varför de inte är inbjudna, Turtle svarar att de inte är tillräckligt snygga och vänder sig mot 

sina vänner för att invänta en reaktion. Reaktionen sker bakom hans rygg, den ena tjejen 

sträcker ut sitt långfinger åt honom och går sedan därifrån. Vännerna tillkallar tjejernas 

uppmärksamhet men avvisar dem direkt. När de har gått iväg uttrycker Drama sitt förakt mot 

modeller i Los Angeles genom att säga att om de var snygga nog hade de jobbat i New York. 

Alla skrattar instämmande. 

 

Apropå New York, fortsätter Eric, och påminner sina vänner om deras High School återträff. 

Vince säger att han inte bryr sig då de enda han pratar med från skolan sitter runt deras bord 

just nu. Drama insisterar på att de ska gå och betonar att det är 10 år sedan de såg sin klass. 

De tre vännerna skrattar och Turtle frågar det som alla tänker, varför Drama överhuvudtaget 

skulle gå när han inte ens gick i deras klass. Samtalet hjälper oss att förstå att de fyra 

vännerna känt varandra länge samt att Drama inte gick i deras klass utan bara var ”en äldre 

gubbe som sålde gräs på parkeringsplatsen”. Drama blir kränkt och de hånskrattar 

tillsammans åt honom.  
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Sista delen av scenen inleds med att Vince säger till Eric att de två kan möta upp tjejerna de 

precis pratade med efter premiären. De förutsätter att tjejerna vill träffa dem senare och pratar 

om att ”möta upp” snarare än att ”höra av sig”. Drama blir upprörd och frågar varför Vince 

förser Eric med tjejer men inte honom. Vince förklarar att Eric ”återhämtar sig” och behöver 

en kväll ute. Drama menar att Eric inte förtjänat detta då han ”trillat dit” och ringt upp sin före 

detta flickvän. Vince och Turtle blir upprörda och försöker få Eric att erkänna att det är helt 

slut med föredettingen. Eric konstaterar att det är över varpå Turtle och Drama säger ”Hon är 

en subba!” i kör och skrattar. Vince tittar mindre glatt på Eric som till slut ger sig och säger 

”Det är slut, hon är en subba!” varpå alla släpper sina bestick, jublar, applåderar och skålar.   

 

Homosocialitet inom gruppen  
Det finns flera faktorer som visar att Entourage kvalificerar sig under bromance-genren. 

Vännerna presenteras som nära vänner med starka homosociala band där deras in-grupp, det 

vännerna har tillsammans, är det som sätts i första rummet. Scenen ger en tydlig förståelse av 

vännernas relation, att de tre vännerna jobbar för Vince men att de alla fyra har varit vänner 

en längre tid. Sättet de pratar på indikerar att det är självklart att de ska umgås jämt, de 

diskuterar kvällen och tar för givet att de ska spendera den tillsammans.  

 

Det är intressant att se hur alla de tre vännerna vid olika tillfällen under scenen berättar för 

Vince vad det bästa för honom och hans karriär är. Eric förklarar att Vince är upptagen och att 

signeringen får vänta till efter lunchen, Drama berättar att affischen inte gynnar Vinces image 

och Turtle betonar hur viktigt det är för Vince att han inte förstör kontakten med Nike. Alla 

tre ser efter Vince, givetvis för att de är nära vänner och bryr sig om honom, men också för att 

deras lycka ligger i hans händer. Vince förser dem alla tre med mat, husrum, fickpengar och 

allt däremellan, de jobbar åt honom och bandet blir därför inte bara vänskapligt utan också 

arbetsmässigt. Naturligt behandlar de Vince som chefen, han behöver inte ta hand om 

smådetaljer utan Eric förklarar för tjejerna att han är upptagen med sin filmpremiär och han 

kan bara rycka på axlarna i bakgrunden. När Vince säger till Eric att de kan möta upp tjejerna 

senare reagerar Drama och frågar varför Vince väljer Eric och inte honom. Drama reflekterar 

inte ens över att han kan träffa tjejerna själv utan förlikar sig med att Vince har tagit beslutet 

och valt Eric. Vince porträtteras som gruppens ledare, han har utseendet och pengarna. Redan 

i första scenen förstår vi att Vince klassas som en hegemonisk maskulinitet och att de tre 
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vännerna är där och nosar men att de inte kan nå upp till idealen på samma sätt. De strävar 

ändå efter det och kan positioneras under den delaktiga maskuliniteten.  

 

Samtidigt visar de ömhet gentemot varandra när de pratar om Erics förra flickvän. De 

förklarar att de inte vill kalla henne subba ifall Eric bestämmer sig för att bli tillsammans med 

henne igen. Det är någon form av respekt som de visar Eric, samtidigt som de nästan tvingar 

honom att säga att han och flickvännen gjort slut så att de kan få kalla henne subba. När Eric 

går med på det och säger att det är slut och att hon är en subba så jublar de. Vince klappar 

Eric på axeln och alla uppträder som att de är stolta över sin vän. De skålar för Eric och 

varandra, de skålar för det underbara i att vara ett gäng på fyra killar som kan kalla tjejer för 

subbor och inte ha några förpliktelser uppe på toppen i näringskedjan.  

Homosocialitet i relation till det andra könet 

Vi exponeras för mängder av tecken som ska förklara för oss vilken lyx männen lever i, 

diverse olika varumärken nämns och likaså en filmpremiär och en exklusiv fest. Kvinnorna i 

bakgrunden är också en symbol för deras eftersträvansvärda, hegemoniska status. Kvinnorna 

syftar till att förtydliga männens status och kulturella kapital samt hur dessa leder till att de 

omges av vackra och attraktiva kvinnor. Om man ser till utseendet, med viss förståelse för att 

smaken är subjektiv, kan man förstå att kvinnorna i deras omgivning som hälsar och visar sitt 

intresse, i många fall är betydligt snyggare än de fyra männen. Ingen av dem är särskilt 

vältränade och i stort sett är det bara Vince som målas upp som en snygg person. Vinces 

berömdhet, hans resurser, inflytande och samhälleliga status som hegemoniska maskulinitet 

underlättar således inte bara för honom utan också för hans vänner att få kvinnligt sällskap 

från diverse attraktiva och vältränade modeller.  

 

Scenen genomsyras av en syn på kvinnan som ett subjekt, något kul vid sidan av det viktiga i 

livet och flera gånger talas det nedvärderande om både modellerna och Erics flickvän. Alla 

fyra vännerna förutsätter att modellerna kommer vara tillgängliga under kvällen trots att 

Vince och Eric redan uttryckt att de inte kommer kunna ses då de är upptagna. Det visar 

tydligt att de inte tänker att kvinnorna har en egen vilja eller andra planer, att de kommer 

träffa killarna under kvällen om killarna ber dem om det. De homosociala banden stärks i 

samband med det andra könets närvaro. I modellerna har killarna något att skratta åt, något att 

fördriva tiden och roa sig med under kvällen. I före detta flickvännen har killarna någon att 

kalla subba, gå ihop emot och stärka banden mellan sig ytterligare. Eric bekräftar att deras 
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relation är slut varpå vännerna skålar och gläds åt att de inte längre har någon kvinna som kan 

störa deras homosociala gemenskap. Kvinnorna är närvarande men rubbar aldrig deras 

homosociala band, tvärtom snarare stärker de närvarande kvinnorna deras in-grupp genom att 

vara några att skämta om och smutskasta.  

 

8.2 Entourage - Scen 2 
Den andra scenen jag valt att analysera är hämtad ur säsong två avsnitt 14, ”The Abyss”. 

Scenen har valts då den är representativ för de fyra vännernas homosocialitet inom gruppen. 

Som tidigare nämnt är kvinnor sällan närvarande på annat sätt än som objekt och flyktiga 

romanser vilket gjorde det svårt att hitta en scen som bara visade homosocialiteten i relation 

till det andra könet.  

 

Beskrivning av scenen 

Scenen utspelar sig utanför vad som verkar vara en filmstudio där Vince är på möte för att dra 

sig ur ett filmprojekt där motspelerskan är en kvinna som just lämnat honom för en annan. 

Eric, Turtle och Drama har tidigare i avsnittet och säsongen försökt förklara för Vince hur 

viktig filmen är för hans karriär. Filmen innebär mycket pengar och chansen att göra 

uppföljare som skulle generera ännu mer lyx för de fyra vännerna. När scenen inleds vet man 

inte om Vince dragit sig ur filmprojektet eller inte. Eric och Vince har blivit osams på grund 

av hans beslut att inte göra filmen och det är först i denna scen som Eric nu är beredd att ändå 

visa Vince sitt stöd.  

 

Centralt för scenen är Vinces och Erics vänskap. De har bråkat om något jobbrelaterat och det 

har även gnagt på deras vänskapsrelation. Eric verkar ha gett sig då han nu är på plats utanför 

filmstudion för att visa Vince sitt stöd. På plats är även Turtle och Drama, de tre pratar om ett 

jobberbjudande Eric fått som han tänker tacka nej till. Både Turtle och Drama tycker att det är 

ett dumt beslut men Eric menar att han tänker vara lojal mot Vince. De står ändå avslappnade 

i solen och väntar på Vince, de tre vännerna vill att han ska ta jobbet och konstaterar att om 

det är kört så är de i alla fall körda tillsammans. Bandet mellan de fyra finns kvar även om 

Vince karriär är över men lyckan ligger återigen i Vinces händer. När de ser att Vince närmar 

sig påminner Eric de andra om att visa Vince deras stöd då han med största sannolikhet precis 

tackat nej till sitt livs största filmroll.  
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Vince lunkar fram och ser bekymrad ut. Han visar ingen uppskattning över deras närvaro utan 

tittar på dem när han går ned för gatan. Han lämnar inget besked när de frågar hur det gått 

utan svarar bara att ”det gick” och fortsätter sedan gå förbi dem. De tittar på varandra för att 

försöka förstå vad som hände men tvingas gå efter den svårflörtade Vince och böna och be 

om ett svar. Vince håller dem på halster då han vet att de är nyfikna och oroliga över hur det 

gått. Eric förstår att mötet inte slutat som de befarar och frågar istället om Vince verkligen 

kastat in handduken. Att Eric redan verkar veta att Vince inte tackat nej till jobbet säger 

mycket om deras relation, att de har en bästa kompis-relation som ställs över Turtle och 

Drama.  

 

Vince stannar upp och vänder sig om, han tittar på Eric som står med utsträckta armar 

förväntansfull och undrande. Innan Vince berättar hur det gått är han noga med att förklara för 

Eric varför han tvekade, han ger honom dåligt samvete genom att berätta att det är han som 

skulle behövt jobba med sitt livs kärlek varje dag. Han frågar om Eric förstår vad han menar 

och det låter som en uppläxning. Eric svarar ja och att det är därför han är där, han ber 

indirekt om ursäkt genom att tydliggöra att han är där för att stötta Vince oavsett vilken beslut 

han tar. Vince berättar till slut att han inte klarade av att säga upp sig, att hans tre vänner hade 

rätt. De tittar på varandra gapandes, jublar glatt och kramar Vince. Vince förklarar att han var 

på väg att säga upp sig men att han sen kom och tänka på sina vänner och att han inte kunde 

svika dem. Turtle, Drama och Eric skrattar åt förklaringen och menar att han ljuger. Vince 

berättar att han skämtar och visar istället upp en actionfigur som föreställer honom själv och 

berättar att det var anledningen, samt att han var rädd för regissören. Alla imponeras av 

actionfiguren och Vince fortsätter genom att berömma sina vänner för deras sätt att övertala 

honom, att ingen har skrikit på honom på samma sätt som Eric gjorde på flera år. Detta 

indikerar att Eric faktiskt har vågat skälla ut Vince men om det bet eller inte fortfarande oklart 

då Vince aldrig uppger om han tog jobbet för deras skull eller inte. De småpratar och börjar 

gå mot bilen samtidigt som musik börjar spelas. De går på rad i solen och Vince frågar om allt 

kan vara som vanligt igen. Eric svarar att det är som vanligt om han kan lova att samma sak 

inte händer igen. Vince förklarar att ens livskärlek bara dyker upp en gång, varpå Drama 

säger att han drabbats av sitt livskärlek två gånger och Turtle uppger att han aldrig ens varit 

kär. Vince, Eric och Drama skrattar åt Turtle som visar tecken på svaghet och låtsas trösta 

honom. De gullar med honom för att håna det han sagt. Glada och nöjda kliver de in i bilen, 

musiken blir högre och scenen är slut.  
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Homosocialitet inom gruppen  

Scenen kan ses som en försoning mellan de fyra vännerna som gått igenom en kris. Scenen 

slutar med att de går på rad bredvid varandra i solskenet på ett klassiskt Entourage-sätt. De 

skapar som en mur av bromance och manlig vänskap och går nedför gatan till den lyxiga 

stadsjeepen. Stämningen är bättre än den varit på länge, detta trots att Vince betett sig på sitt 

överlägsna rockstjärne-sätt. De är tydliga med att de ska stötta Vince oavsett vad som händer, 

en lojalitet som genomsyrar hela serien. Vinces sätt att vara när han ser sina vänner som 

tålmodigt väntat för att få veta hur det gått kan inte tolkas på något annat sätt än ett trick för 

honom att visa sin status som den hegemoniska maskuliniteten i deras in-grupp. Hans sätt att 

dra ut på att berätta vilket beslut han fattat, hur han njuter av att ha dem bakom sig, nyfikna 

och desperata. Eric är egentligen den enda som inte faller för hans teknik då han redan tycks 

veta vilket beslut Vince fattat. Det målar upp Turtle och Drama som dumma och inte lika nära 

vänner till Vince som Eric.  

 

När Vince till slut berättar för gruppen att han inte hoppat av jobbet skämtar han om att det 

var för deras skull och uppger egentligen aldrig huvudorsaken till sitt beslut. I och med att han 

skämtar med sina vänner om deras betydelse tar serien avstånd från intimiteten och närheten 

män i vänskapsrelationer emellan. Det finns en risk att Vince, den högst positionerade 

maskuliniteten, skulle uppfattas som mesig och löjlig, kanske till och med för nära sina 

manliga vänner. När verkligheten kom för nära bilden av Vince som en känslosam och inte 

hårdhudad och tuff person, var det tvunget att, som tidigare nämnts, ”bögskämta” om detta. 

Vince hade mycket väl kunnat ta det stora beslutet för sina vänner, de är en del av hans karriär 

och påverkas av det han gör. Den situation som han satte dem i hade han kunnat undvika för 

sina vänners skull. Ändå skämtas det om att de hade någon inverkan på hans beslut vilken 

återigen placerar honom över dem. Eric, hans manager, borde ha mycket att säga till om men i 

den här scenen är det han som sätts på plats av Vince och tvingas be om ursäkt för de krav 

han ställt.  

 

Hierarkin inom gruppen är väldigt tydlig i scenen, Vince som ledaren med sina tre delaktiga 

vänner bakom sig som bekräftar hans plats på toppen genom att låta honom bete sig så som 

han gör. Eric, som förstått vilket beslut Vince tagit bara genom att titta på honom, kan ses 

som Vinces bästa vän. Trots detta är han underordnad Vince och tvingas be om ursäkt när det 

i själva verket är Vince som betett sig illa och överlägset. Det framgår gång på gång hur 

hierarkin endast gynnar Vince och hur de tre vännerna flera gånger blir illa behandlade av 
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filmstjärnan, ändå problematiseras inte de ojämlika relationerna männen emellan. 

Homosocialiteten skildras istället som stark och deras band snarare stärks av bråket. När det 

har uppstått problem mellan karaktärerna försvinner problemen direkt utan att karaktärerna 

behöver bearbeta det.  

8.3 Girls - Scen 1 
Den första scenen jag valt för att visa gestaltningen av homosocialitet i Girls är hämtad ur det 

första avsnittet i säsong ett, Pilot. Till skillnad från Entourage förekommer sällan scener i de 

första säsongerna där samtliga fyra karaktärer introduceras tillsammans, jag har därför valt en 

scen som fokuserar på två av karaktärerna, Hannah och Marnie samt på hur deras 

homosocialitet porträtteras i relation till det andra könet. Scenen utgår från det homosociala 

bandet mellan Hannah och Marnie och hur de pratar om den dåliga relationen till Marnies 

pojkvän Charlie. 

Beskrivning av scenen 

Scenen tar plats i Hannah och Marnies gemensamma badrum. Vi har i scenen strax innan 

förstått att de bor ihop då de vaknar i samma säng och trötta går ut och ber om ursäkt till 

Marnies pojkvän som fått sova själv. Charlie, pojkvännen, framställs som en snäll och 

förstående partner som ger Marnie slängkyssar och berättar för Hannah att hon är vacker.  

Hannah sitter bekvämt utan kläder och duschar i badkaret samtidigt som hon äter en muffin. 

Bredvid henne, med en handduk runt sig sitter Marnie och rakar benen. Hannah äter en 

muffin medan Marnie rakar benen, något som skulle kunna betraktas som två beteenden av 

varandras motsatser. I varje fall i denna scen är Marnies fokus att göra sig fin och raka benen 

medan Hannah inte visar några tecken på att göra sig ren utan äter vad som skulle kunna vara 

frukost i badet, mer för att göra Marnie sällskap. Det kan vara ett sätt för manusförfattarna att 

visa karaktärernas olikheter men ändå starka vänskapsband. Det är det första avsnittet och en 

av de första scenerna där man får se de två karaktärerna ha ett samtal.  

Dialogen inleds med att Hannah undrar varför hon aldrig får se Marnie naken när Marnie 

alltid får se henne naken, att det borde vara tvärtom. Marnie uppmuntrar Hannah som i sin tur 

svarar att hon inte behöver höra att hon är vacker, att hon behöver se Marnies bröst. Det hela 

sägs med en humoristisk underton, Marnie skrattar åt Hannahs kommentarer och lägger ingen 

tyngd i det hon säger. Hon tycker inte att det är något konstigt och konversationen säger inte 

mer om karaktärerna än att de är väldigt nära vänner och att åtminstone den ena är så bekväm 
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att hon kan visa sig naken utan problem.  

Dialogen leder in på att Marnie bara visar sina bröst för sina älskare och Hannah ifrågasätter 

Marnies relation till pojkvännen Charlie, och säger att Marnie sov i hennes säng för att 

undvika honom. Marnie ser bekymrad ut och berättar att hon ändrat sättet att se på sin 

relation. Hon förklarar att Charlies beröring känns ”som en konstig farbror som lägger sin 

hand på ens lår under thanksgiving” och menar att det inte finns någon attraktion kvar. Hon 

berättar att hon måste göra slut och Hannah svarar att hon inte kan göra det, det skulle göra 

honom för ont. Hon förklarar att uppbrottet skulle få Charlie att bli desperat och stå utanför 

deras fönster med en stor högtalare, en populärkulturell referens som mer talar för att Hannah 

är rädd för att han inte skulle lämna dem ifred utan bara bli ännu jobbigare. Hannah förklarar 

också att Charlie skulle ta livet av sig vilket får Marnie att ändra sitt tidigare samförstående 

leende till oro och ber Hannah att sluta.  

In i rummet kommer Charlie som generat märker att Hannah sitter i badkaret utan kläder och 

säger att han bara trodde att det var hans flickvän där inne. Han blir ställd och täcker sina 

ögon när han ser Hannah naken i badet, reaktionen tyder ändå inte på att han blir särskilt 

förvånad av synen vilket förtydligar bilden av Hannah som fri och oblyg. Hannah skrattar och 

förklarar att hans flickvän aldrig är ensam i badrummet. Charlie skrattar, säger hej då och 

meddelar att han köper vinet inför kvällens middag. Avslutningsvis säger han ”big kisses” och 

försvinner ut ur scen. Hans roll i scenen är tydlig, vi ska få en bild av honom som översnäll 

och på gränsen till mesig, något som Marnie också bekräftar när hon säger att ju snällare han 

är desto argare blir hon. När han lämnar rummet tittar Marnie förtvivlat på dörren och 

grimaserar för att visa hur trött hon är på hans sätt att vara. Hon ler bakom de stängda ögonen 

och Hannah känner med Marnie som strax innan berättat hur hon känner för sin pojkvän. 

Hannah frågar hur det känns att vara så älskad och Marnie skrattar, hon uppger att hon inte 

känner det längre, de både suckar och skrattar om vartannat. Marnie berättar att hon känner 

sig elak, att Charlie är så snäll men att det bara gör henne arg. Hannah avslutar med att 

referera till Charlie som en kvinna med en vagina och att Marnie vill ha en riktig man. Marnie 

flinar men är påtagligt fundersam över situationen och vilket val hon ska göra. Hannah 

fortsätter äta på sin muffin och scenen är slut.  

Homosocialitet i relation till det andra könet 

Marnie och Hannah kan sitta i badet och kan skratta åt Marnies kärlekssituation samtidigt som 

de förstår hur sårad Charlie skulle bli om Marnie gjorde slut. Det hela tyder på att det har gått 
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så långt att det är skrattretande. Relationen mellan Marnie och Hannah utmålas som betydligt 

starkare än den mellan Marnie och hennes pojkvän. Hon kan anförtro sig åt sin vän, de kan 

skratta tillsammans åt honom och den jobbiga situation Marnie befinner sig i, älskad och 

uppskattad av en alldeles för snäll pojkvän.  

Relationen mellan Marnie och hennes pojkvän syftar i detta sammanhang mest till att stärka 

bandet mellan henne och Hannah. Marnie och Hannah är de som har relationen med intimitet, 

närhet, öppenhet och förtroende medan Charlie mest agerar som en bifigur för dem att skratta 

åt. Tidigt i serien får vi därmed greppet om den kvinnliga intima homosocialiteten som i Girls 

tycks porträtteras på ett annat sätt än i annan womance populärkultur. Marnie och Hannahs 

vänskapsrelation är den eftersträvansvärda som placerar sig över kärleksrelationen. De vaknar 

upp i samma säng, går och duschar ihop och skrattar åt den snälla pojkvännen.  

Scenen riktar visserligen uppmärksamhet åt pojkvännen men med ett utgångsläge som är 

ovanligt. Det är Marnie och Hannahs relation som är den essentiella, Charlie syftar snarare till 

att stärka banden mellan de kvinnliga vännerna. Deras homosocialitet blir således aldrig 

heterosocial så som kvinnlig homosocialitet tenderar att bli, i synnerhet skildrad i 

populärkultur.  

8.4 Girls - Scen 2 
Den andra scenen från Girls är hämtad ur säsong två, avsnitt fyra, ”It’s a Shame About Ray”. 

Även denna scen utspelar sig i ett badkar men har en annan karaktär än den förra scenen. I 

denna får vi se bandet mellan Hannah och den hårdhudade Jessa som visar sig bräcklig och 

ledsen för första gången.  

Beskrivning av scenen 

Scenen börjar med att Hannah sitter i badkaret och sjunger Oasis Wonderwall. Miljön är mörk 

och dyster och Hannah ser både uttråkad och likgiltig ut, sjunger falskt och oengagerat, 

plaskar lite i vattnet och verkar varken bekymrad eller glad. I nästa bild syns Jessa som 

närmar sig badrummet. Jessa är rödgråten och ledsen men ler när hon ser Hannah i badet. 

Hennes leende berättar att hon behöver sin vän som inte alls är medveten om vad som hänt 

henne. Hannah fortsätter sjunga och tittar strax upp från badkaret varpå hon skriker av rädsla 

när hon ser Jessa. Därefter skrattar hon och flämtar att hon blev skrämd. Hennes reaktion när 

hon ser Jessa talar om att hon inte var medveten om vad som hände runt omkring henne. Jessa 

skrattar inte utan tittar ned i golvet och försöker kväva gråten, hon hulkar men håller undan 
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tårarna. Hannah ser med en gång att Jessa är ledsen men jagar inte upp sig för det. Hon frågar 

försynt hur det står till och visar genom att resa sig ur badet att hon ska komma och trösta 

henne. Jessa säger åt henne att sitta kvar och klär istället av sig och sätter sig i badet mitt emot 

Hannah. Hannah sitter länge tyst och tittar oroat på Jessa som andas tungt.  

 

Till slut börjar Jessa gråta och tar sig för ansiktet. Hannah säger ingenting men ser ledsen ut 

hon med. Jessa hulkar och tårarna rinner men hon försöker ändå hålla gråten tillbaka. Deras 

konversation är fåordig. När Hannah frågar hur Jessa mår får hon inget svar och hon låter bli 

att upprepa frågan. Hannah lägger handen på Jessas som vilar mot hennes knä och stryker den 

för att visa sitt stöd, Jessa greppar tag i den och håller hårt. Hannah ser mycket oroad ut men 

lämnar henne ifred. Jessa försöker ännu en gång skärpa sig och snyter sig i handen som hon 

sen lägger ned i badvattnet. Det är först nu som Hannah ändrar ansiktsuttryck och säger Jessas 

namn. Scenen lämnar Jessas ledsamhet som fokus och istället blir situationen med snytningen 

central. Hannah konstaterar att Jessa snöt sig i badvattnet. Jessa frågar om det var äckligt 

varpå Hannah svarar att det var jätteäckligt. Hannah ber om ursäkt och säger att hon förstår att 

Jessa är ledsen men att det hon precis gjorde var fruktansvärt. Jessa ifrågasätter och undrar om 

inte hon skulle göra så om hon grät i badkaret. ”Inte ens jag skulle göra så”, svarar Hannah, 

vilket indikerar på att hon är medveten om att hon ofta gör saker som egentligen inte är 

acceptabla, som att till exempel kissa i badvattnet vilket hon berättar att hon alltid gör. Jessa 

understryker för första gången att hon är ledsen, och menar att hon därför borde komma 

undan med snytningen. Hannah skrattar och säger att hon älskar Jessa men att hon måste få 

bort hennes snor och skvätter vatten på henne. Till slut skrattar även Jessa vilket inte 

nödvändigtvis inte betyder att hon är glad utan snarare tacksam över det annorlunda stöd hon 

får av sin bästa vän. De skrattar och Hannah tar Jessas hand igen. Den riktiga versionen av 

Wonderwall börjar spelas samtidigt som Jessa tittar på Hannah med kärlek i ögonen och ler. 

 

Homosocialitet i gruppen  

Även denna scen tar plats i badrummet och inte heller denna gång reflekteras det över att de 

sitter nakna tillsammans i ett badkar. Jessa ser på Hannah storögt med kärlek och det finns en 

intimitet och en ömhet som är rakt igenom vänskaplig och som aldrig behöver förklaras. Det 

behövs inte skämt eller förtydliganden om att de trots nakenhet bara är vänner.  
  



	   28	  

Scenen är stark då den visar Jessa som svag och ledsen. Jessa är karaktären som till skillnad 

från hennes vänner sällan blottar sina känslor. Denna scen är den första där man får se henne 

gråta. Tidigare i avsnittet har Jessa och hennes man bråkat och bestämt sig för att separera. 

Händelsen är inte relevant då Hannah i scenen aldrig får reda på varför Jessa är ledsen. 

Mannen exkluderas i historien för att framhäva intimiteten och den nära vänskapen kvinnorna 

emellan. Scenen handlar inte om Jessas förhållande till sin man utan hennes nära och starka 

homosociala band till Hannah. Jessa som sällan gråter kan få tröst hos Hannah på ett 

annorlunda sätt, genom att tysta bara sitta i ett badkar och skratta åt snor. Hannah må vara en 

speciell karaktär men hennes lojalitet och kärlek till sina vänner är kolossal. Det är nära och 

intimt, ord är överflödiga då Hannah vet att lämna Jessa ifred med sina tankar är det bästa för 

stunden. Detta annorlunda sätt att hantera en förkrossad och ledsen Jessa gör det tydligt hur 

väl de känner varandra och hur trygg Hannah är i situationen. Hon kan få Jessa att skratta och 

tänka på något annat samtidigt som hon visar sitt stöd genom att finnas där. Jessa uppskattar 

det vilket syns tydligt på sättet hon ser på henne. Hon har kärlek i ögonen och ler trots det 

tunga och känner att hon må ha en märklig vän men en väldigt bra en.   

8.5 Entourage och Bromance 
Vad som är signifikant för Entourage och den manliga vänskap som porträtteras i serien är 

deras närhet som kan liknas vid broderliga band. De är med varandra 24 timmar om dygnet, 

de bor, jobbar och festar ihop, de äter frukost, lunch och middag tillsammans och tiden där 

emellan håller de varandra sällskap. Jargongen är ofta hård men med bakomliggande kärlek. 

Det är högt i tak och de kan skämta och håna varandra utan att någon tar illa upp. Det ges inte 

mycket utrymme för komplexitet utan vänskapen tas för givet, konflikter försvinner av sig 

själva och de vet var de har varandra. Temat är snarare hur de lyckas upprätthålla sin goda 

vänskapsrelation samtidigt som de arbetar ihop. De är nära vänner som känt varandra sen high 

school, vi förstår att deras vänskap är mer än att Vince är stjärnan som har Eric, Turtle och 

Drama som sina anställda. Hur deras relationer sätts på prov när nya situationer uppstår är vad 

som driver serien och deras vänskap framåt. Med det sagt problematiseras sällan vänskapen 

som ofta slits av det faktum att de tre vännerna hela tiden måste passa upp på och hjälpa 

stjärnan Vince.  

 

Den hierarki som finns i gruppen är problematisk, även om första säsongen bara snuddar vid 

konflikter om makt och respekt vännerna emellan. Det finnas en tydlig hierarki där Vince 

placeras högst upp och blir sedd som den överordnade. Att de behandlar honom annorlunda är 
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inte konstigt, han är deras arbetsgivare som betalar allt från boende och mat till fest och fina 

bilar. Respekten de ger honom bör dock ändå ifrågasättas. I de båda scenerna som analyserats 

sätts Vince på en piedestal där de tre vännerna passar upp och sköter om honom. Han slipper 

ta hand om detaljer, behöver bara bry sig om de viktigaste besluten och hans uppgift är att ha 

kul och spela in film när Eric styrt upp kontrakt och haft hand om krävande regissörer och 

agenter. Eric, Turtle och Drama behandlar Vince i mångt och mycket som ett barn som 

behöver kärlek och lojalitet oavsett hur han beter sig. Att det beror på deras beroendeställning 

gentemot Vince tycker jag känns givet, men det är inte en fråga som vidrörs under första 

säsongen.  

 
Vännernas lojalitet till Vince är villkorslös. De är bästa vänner och givetvis är respekt och 

lojalitet något som är fundamentalt mellan nära vänner men att denna respekt och lojalitet 

skulle vara ömsesidig ifrågasätter jag starkt efter att ha sett första säsongen. Det finns avsnitt 

och scener där framförallt Eric, den karaktär som får mest utrymme bredvid Vince, ställer 

krav och ifrågasätter sin arbetssituation. Vince i sin överlägsenhet säger att han tycker att det 

är bra som det är, att han inte gillar förändringar och att Eric inte behöver jobba för honom 

om han inte är nöjd. Eric visar alltid lojalitet, han lämnar aldrig Vinces sida. Vince kan vara 

hänsynslös och överlägsen men vet ändå alltid var han har sina vänner som är honom trogen 

oavsett hur han beter sig. Hans ”sköna stil” och charm gör att man som tittare ändå vill vara 

en del av gruppen, man tycker om Vince tills man tittar närmare på de mönster som går att se 

i Vince beteende. I den andra scenen som analyserades har Eric sagt ifrån, han har ställt krav 

på Vince som blivit sur och de har slutat som ovänner. Trots det är det Eric som kryper till 

korset genom att visa sitt stöd, han är på plats utanför mötet men Vince verkar inte bry sig. 

Istället sätter han Eric på plats och Eric är den som får be om ursäkt. Detta förekommer flera 

gånger under första säsongen, de tre vännerna visar hänsyn till Vince beteende och är alltid 

den större personen i konflikter och argumentationer.  

 

Turtle och Drama ges inte lika mycket utrymme i första säsongen som Eric och Vince. Deras 

relation är den mest väsentliga och den som i alla fall snuddar vid komplexa situationer och 

konflikter. Turtle och Drama agerar mest som bifigurer, kanske med syftet att förtydliga 

närheten och intimiteten mellan Eric och Vince. Det är nämligen de två som har den mest 

självklara bromance-relationen. De porträtteras som ett par, en duo som går igenom allt 

tillsammans. Vi får ett flertal gånger förklarat för oss att Eric flyttat med Vince till Los 

Angeles för att jobba bredvid honom under hans skådespelarkarriär. Eric har således en given 
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plats bredvid Vince som hans högra hand och manager. Deras relation gestaltas till och med 

som starkare än den relation Vince har till sin halvbror Drama. 

8.6 Girls och Womance  
De scener jag tittat på har haft fokus på det nära band Hannah har till sina vänner Jessa och 

Marnie. Den fjärde karaktären Shoshanna är inte med i någon av scenerna, detta då hennes 

roll i första säsongen är betydligt mindre än de andra karaktärernas. Shoshannas roll i gruppen 

ska diskuteras närmare här i den mer översiktliga analysen.  

 
Komplexiteten i att vara nära vänner samtidigt som man växer och försöker hitta sig själv är 

temat som präglar hela första säsongen av Girls. De fyra vännerna är olika så som vänner i en 

grupp ofta är. Att de har intima vänskapsrelationer och stöttar varandra samtidigt som de 

försöker växa upp och utvecklas är centralt. Detta blir särskilt tydligt i de scenerna som 

analyserats. Det är intimt, nära, känslomässigt och ibland svårt. Bandet mellan dem, två och 

två men också som grupp gestaltas som en självklarhet. Efter intriger och konflikter försonas 

karaktärerna efter att ha pratat om det som hänt och förklarat hur de känt, varför de blev 

sårade och besvikna. Intimiteten är tydlig och en viktig beståndsdel i seriens narrativ och 

förlopp. Även om vi får följa karaktärerna var för sig, deras kärleksrelationer, studier, 

arbetssituationer och problem så står vänskapen alltid i fokus. I synnerhet Hannahs nära band 

till karaktärerna Marnie och Jessa, två karaktärer som presenteras som varandras motsatser.  

 

Serien tar upp hur vänskapsrelationer mellan kvinnor ofta kan vara mer komplicerade än 

kärleksrelationer och att det är naturligt och inte nödvändigtvis något som borde ifrågasättas. 

Bandet mellan de nära vännerna är starka, de går sida vid sida när de i en storstad försöker 

utvecklas till de personer de strävar efter att bli. De behöver varandra för att ta sig framåt på 

samma sätt som serien behöver deras komplexa men alltid nära och intima vänskapsrelationer 

för att föra narrativet. När Jessa plötsligt träffat en man som hon ska gifta sig med läggs inte 

fokus på deras relation utan snarare på vad det innebär för gruppen, och i synnerhet för 

Hannah som har ett stort behov av att ha sina vänner nära. När äktenskapet abrupt tar slut 

finns Hannah där och Jessa kan, som beskrivet i analysen av scen två, komma tillbaka och 

storögt och kärleksfullt betrakta sin galna vän som sjunger Oasis i badkaret och känna att hon 

är precis där hon ska vara.  
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Under första säsongen av Girls kompliceras vänskapsrelationerna på ett sätt som aldrig sker i 

Entourage. Hela serien sparkas på sätt och vis igång av att Jessa flyttar till New York efter att 

ha bott i England en längre tid. Hannah och Marnies vänskap sätts därmed på prov då Marnie 

inte längre får ha Hannah för sig själv. Marnie och Jessa har i sin tur svårt för varandra, en 

relation som tvunget måste förbättras under säsongens gång för att de ska ha ett nära 

kompisgäng på det sätt som Hannah strävar efter. Shoshanna, den fjärde karaktären som både 

i min analys och i första säsongen får minst utrymme fångas upp av vännerna i och med att 

Jessa, Shoshannas kusin, flyttar till staden.    
 

9. Slutsats och diskussion  
De tidigare redovisade definitionerna och den tidigare forskningen som gjorts på 

homosocialitet, bromance och womance visade distinkta skillnader mellan kvinnliga och 

manliga homosociala band. Kvinnors homosociala band tenderar att vara svagare då centralt 

för relationerna var ett fokus mot mannen och jakten på den rätte. Manlig homosocialitet har 

presenterats som tydligare, band som är starkare och som befäster den traditionella 

genusordningen. Hirdmans studie ifrågasatte kvinnlig homosocialitet som något snarare 

heterosocialt. Homosocialitet som bakomliggande orsak till könssegregering och mäns 

benägenhet att välja andra män framför kvinnor, tillika kvinnors benägenhet att intressera sig 

för mannen cementerar föreställningar om det manliga könet som högre ansenligt. 

 

Denna studie har undersökt hur dessa fenomen tar sig uttryck i uppskattad och framgångsrik 

populärkultur med vänskap och relationer i fokus. De tidigare iakttagelserna och slutsatserna 

har prövats genom att studera homosocialitet och samkönad vänskap i TV-serierna Girls och 

Entourage. Entourage, som i mångt och mycket personifierar bromance-genren med de intima 

vänskapsbanden männen emellan, hur ställer den sig i förhållande till maskuliniteter och 

homosociala band? Girls har fått ett varmt mottagande tack vare sin progressivitet och 

innovation, går det att utläsa i materialet jag studerat och skulle det i så fall motsäga de 

tidigare rönen om homosocialitet, kvinnlig socialitet och vänskap i populärkultur?  

 

Svaret är ja. Girls har ett sätt att framställa de kvinnliga vänskapsbanden på ett vad jag vill 

påstå nytt sätt. De homosociala banden är starka och relationerna till det andra könet snarare 

stärker dessa band än flyttar fokus från in-gruppens intimitet till intresset och lockelsen av en 
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kärleksrelation och den perfekta mannen. Som tidigare nämnt underbyggs hela seriens 

narrativ av relationer och kärlek men istället för att vända blicken mot det andra könet stannar 

det centrala i narrativet inom gruppen. Relationerna till männen kommer i andra hand, dessa 

relationer förstärker banden mellan kvinnorna snarare än försvagar dem. Sensmoralen i 

seriens första säsong och narrativ blir således hur hängivenhet och ömsintheten inom en 

kvinnlig homosocial grupp kan vara fundamentet, det viktiga som vi bör ta vara på och vara 

rädda om. Kvinnlig vänskap skildras genom Lena Dunhams komposition som något värdefullt 

och vackert, något som inte behöver komma i andra hand. Det porträtteras som något 

komplicerat och komplext men till skillnad från andra womance-medietexter lyfter Dunham 

och Girls fram något nytt, nämligen hur vänskap mellan kvinnor kan handla om just vänskap 

mellan kvinnor och inte relationer till män.  

 

Om vi blickar tillbaka till definitionen av womance som genre påminns vi om komplexiteten i 

begreppet. Det kan ses som en motsvarighet till den manliga bromance-genren samtidigt som 

det finns element i womance-populärkultur som inte är närvarande inom bromace-kultur. 

Winch redogjorde för allt som gjorde anspråk på diskursen, rivalitet, uppläxning, kontroll, 

individualitet och konkurrens för att bara nämna några. Populärkulturen har präglats av denna 

bild av kvinnlig homosocialitet och Hirdmans studie av Veckorevyns sätt att tala med och om 

sina läsare bekräftade detta. Girls frångår detta mönster. Girls har inslag av vissa kvinnliga 

rivalitetsproblem men det får aldrig övertaget. Intimiteten och de starka homosociala banden 

är det centrala och det man som tittare tar med sig efter att ha studerat innehållet. Trots 

karaktärernas säregna drag, deras olikheter, personliga problem och misslyckanden finns 

alltid kärnan kvar, betydelsen av kvinnlig vänskap och vilken styrka det går att hämta från 

den.  
 

Samma andemening går att utläsa ur Entourage, fast i detta fall betydelsen av manlig vänskap. 

Det är givetvis inte lika överraskande, hela genren den representerar har den intima, 

okomplicerade och villkorslösa kärleken ”bröder” emellan som grund. Entourage följer detta 

mönster, männens vänskap är beundransvärd och som tittare är det lätt att dras med, att vilja 

ha det okomplicerade de fyra vännerna företräder och visar prov på. Det är starka 

homosociala band, en gemenskap där de visar att de inte behöver några andra.  

 

I Entourage går det att uttyda en viss rädsla gentemot det andra könet då en eventuell flickvän 

skulle kunna utgöra ett hot mot deras homosociala grupp. Detta tar sig uttryck genom att de 
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sällan uppmuntrar varandra att behandla kvinnor väl, än mindre uppmuntra varandra till att ta 

nästa steg i en relation. De kvinnor som väcker något intresse för dem figurerar som nöjen, 

sätt att fördriva tid och pengar och ingenting värt att blanda in sina känslor i. De flickvänner 

som förekommer smutskastas av resterande medlemmar i gruppen och det upprätthålls en 

distans till det andra könet genom objektifiering och ett fokus som i princip aldrig lämnar in-

gruppen.  

 

Överlag kan homosocialiteten i Entourage sammanfattas som väntad och precis som tidigare 

forskning och studier om manlig homosocialitet och genren Bromance utsago. Titeln på 

serien vittnar om att det finns en struktur i gruppen, där Vince är gruppens mittpunkt och hans 

tre vänner följer honom. Denna hierarki och gruppdynamik utgår från en tydlig hegemonisk 

maskulinitetsordning. Vince målas genomgående upp som den högst klassade mannen i 

gruppen och de tre vännernas underordnade ställning var så tydlig att det blev närmast 

skrattretande. Tidigare lyftes fyra nyckelantaganden om den hegemoniska maskulinitetens 

normer och regler, nämligen könsskillnad, dominans, manlig solidaritet och heterosexism. 

Dessa fyra personifierar männens mentalitet såväl som hela Vinces person. Han har makten, 

pengarna och utseendet, han porträtteras som manligheten själv. De tre vännerna som delar 

hans ideal, samma hegemoniska normer och regler halkar efter och positioneras som 

deltagande maskuliniteter. Att de ger Vince den villkorslösa lojaliteten och det totala 

hänsynstagandet trots hans nonchalanta beteende gör nästan ont att se. Deras homosociala 

band är oerhört starka men relationerna är långt ifrån jämlika. Deras uppbackning av Vince är 

ett skolboksexempel på konsekvenser av maskulinitetsordning och hegemoni, trots att de alla 

fyra är en del av den nära och intima vänskapsgemenskapen.  
 

Jargongen är betydligt hårdare i Entourage och hierarkin är påtaglig men reflekteras aldrig 

över. Trots hierarkin och maktstrukturen inom gruppen porträtteras deras vänskap som den 

ultimata, den sköna och okomplicerade vänskapen som efter denna studie tycks vara allt annat 

än okomplicerad. Konflikter slätas över och den intima samhörigheten infinner sig snabbare 

än den försvann och som tittare är det lätt att bara uppfatta den trivsamma stämningen. De 

homosociala banden i de båda serierna porträtteras som starka. Girls är på så vis progressiv 

medan Entourage följer det mönster som bromance-genren representerar. Vänskapen i 

serierna målas upp som eftersträvansvärda och önskvärda, centralt i de båda gemenskaperna 

är deras fokus på varandra och inte på det andra könet. 
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