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Abstract 
 

Den här studien undersöker den aktuella genusdiskursen i den populära sitcom-serien Friends. 

För att analysera serien har säsong fem valts ut som material, och för att komma längre in på 

djupet på serien används en kvalitativ innehållsanalys i form av en diskursanalys. Empirin 

samlades in genom att titta igenom säsongen ett antal gånger, först för att identifiera 

återkommande teman från vilka många stereotypa skämt utgår i serien, och sedan ytterligare en 

gång för att hitta nyckelscener att stärka argumenten med. Samtliga teman beskrivs, 

exemplifieras och diskuteras sedan utifrån tidigare forskning inom genus, representation och 

social makt för att skapa en vetenskaplig analys. Det teoretiska ramverket inkluderar framför 

allt teoretiker som Simone de Beauvoir och hennes feministiska syn på att könet är socialt och 

inte biologiskt, samt Stuart Halls teorier om att stereotyper uppstår genom hur vi representerar 

olika typer av människor i bland annat massmedier. De teman som identifierades var (1) att 

kvinnor är dominanta i förhållanden, (2) att män är dåliga på förhållanden, (3) att kvinnor är 

utseendefixerade, (4) att män är sexfixerade, (5) att män är oromantiska och (6) att kvinnor är 

lättsårade. 

 

Nyckelord: Friends, genus, diskurs, underhållning, populärkultur 
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1. Inledning 
Medierna har idag väldigt stor inverkan på oss, och i skuggan av all underhållning, nöje och 

tillfredsställelse som de ger oss finns även de dolda budskap som formar oss. Många ser 

filmer, serier och tv-program som något avkopplande som man kan avnjuta när som helst på 

dagen utan minsta ansträngning. Det mediematerial som vi idag konsumerar i väldigt höga 

mängder är dock fullproppat med värderingar, åsikter och vinklingar som via tv, radio och 

tidningar når ut till befolkningen och producerar och reproducerar konventioner som sedan 

präglar vårt samhälle. 

 

Som upptakt till denna studie utfördes en kvantitativ pilotstudie inom ramen för 

stereotypskämt i underhållningsmaterial. I denna studie undersöktes den amerikanska sitcom-

serien The Big Bang Theory samt den svenska humorserien Solsidan, och syftade till att 

identifiera genus- och etnicitet-stereotypa skämt för att sedan göra en jämförelse dels mellan 

de olika skämttyperna, men även mellan de olika serierna. Resultatet av denna studie visade 

att genusstereotypa skämt var betydligt vanligare i båda serierna, och att etnicitet-stereotypa 

skämt faktiskt inte var så pass förekommande som väntat. Resultatet av denna studie gjorde 

att jag ville gräva djupare i just de genusstereotypa skämten och göra en mer kvalitativt 

inriktad studie för att kunna gå djupare in på ämnet, och istället för att undersöka hur mycket 

det skämtas om de olika stereotyperna, kunna undersöka vad man skämtar om, och hur dessa 

skämt kommer till uttryck.  

 

Till den aktuella studien valdes den amerikanska sitcom-serien Friends ut som analysmaterial. 

Serien utkom i 238 avsnitt fördelade på tio säsonger mellan åren 1994-2004, och sändes på tv-

nätverket NBC (IMDB 1). Serien har genom åren vunnit en hel del utmärkelser, däribland 

Primetime Emmy Awards för ”Outstanding Comedy Series” 2002 och ”Outstanding Directing 

for a Comedy Series” 1996, samt Aftonbladets pris för ”bästa utländska program” fem år i 

följd (IMDB 2). När serien utkom var många skeptiska till handlingen och konceptet av ännu 

en serie med ett gäng vänner som sitter i en soffa och pratar, däribland The New York Times. I 

en recension från 1994 skriver man dock att man ändå borde ge serien en chans, mycket på 

grund av att producenterna är de välkända och framgångsrika Marta Kauffman och David 

Crane som tidigare slagit igenom med serien ”Dream On” (The New York Times). Många 

följde detta råd och det sista avsnittet av Friends lockade hela 52,5 miljoner tittare, vilket 

gjorde avsnittet till det mest sedda avsnittet av ett amerikanskt tv-program på hela 2000-talet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studies uppgift är att genom en kvalitativ innehållsanalys identifiera och analysera 

klassiska, återkommande teman för genusskämt i sitcom-serien Friends, för att sedan koppla 

resultatet till tidigare genusforskning och utvalda teorier. Detta i syfte att undersöka hur den 

aktuella genusdiskursen i serien ser ut. Det resultat som sedan nås genom analys av utvalda 

nyckelscener och citat, kommer sedan även att diskuteras utifrån teorier om social 

maktutövning, samt hur de representationer av olika grupper av människor som förekommer i 

serien bidrar till upprätthållandet av sociala stereotyper kring genus. 

 

Frågeställningen som utreds i studien är: 

 

• Vilka återkommande teman finns vad gäller skämt som anspelar på genus i tv-serien 

Friends, och hur gestaltas de i serien? 

 

1.2 Karaktärsbeskrivning och tv-serien Friends 

Serien består i synnerhet utav sex huvudpersoner, tre män och tre kvinnor, som alla 

förekommer i de flesta avsnitt. Monica är en pedant och neurotisk kock som figurerar som en 

husmoder till kompisgänget. Som ägare av ”den stora lägenheten” där gänget oftast håller till, 

är hon alltid värdinnan och står för de ”vuxna” och ansvarsfulla sakerna såsom matlagning, 

städning och anordnande av sammankomster och högtider. Hennes bror, Ross, ses också som 

en ansvarsfull karaktär och är doktorand i paleontologi. En ihängande företeelse som det 

skämtas mycket om i serien är Ross skilsmässor som är tre till antalet, samt att han har barn 

med två av sina exfruar, varav den ena är en annan huvudkaraktär, Rachel.  

 

Rachel är till en början en bortskämd, attraktiv och populär kvinna som gör entré i serien 

genom att rymma från sitt eget bröllop efter att ha lämnat sin blivande man vid altaret. Rachel 

blir då en del av kompisgänget, vilket utvecklar henne på många sätt, bland annat genom att 

bli en framgångsrik affärskvinna som, till skillnad från förr, är en självförsörjande och stark 

personlighet. Relationen mellan Ross och Rachel är en ihärdig kärlekshistoria som går upp 

och ner genom hela serien. Detta efter att Ross sedan länge varit förälskad i Rachel som till 

slut även fattar tycke för honom, varpå Ross är otrogen vilket gör att Rachel aldrig riktigt kan 

förlåta honom, även om hon gärna vill. 
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De tre sista karaktärerna är Joey, Chandler och Phoebe, där Joey och Chandler i mångt och 

mycket figurerar tillsammans. De är rumskompisar och delar samma intresse för kvinnor, sex 

och avkoppling. Dock är de helt olika på det sätt att Joey är attraktiv, men inte så smart, 

medan Chandler är smart men inte så attraktiv. Mycket av handlingen kring dessa två 

ungkarlar kretsar kring Joeys förmåga att skaffa kvinnligt sällskap, Chandlers oförmåga att 

göra detsamma, samt hur Chandler hjälper Joey att lyckas med saker som han inte är så 

lyckosam med, det vill säga allt förutom kvinnor. Den enda som egentligen ser Joeys briljans 

som mänsklig individ är Phoebe, som är en utåtriktad och egensinnig person som tidigare levt 

på gatan, men som nu försörjer sig som frilansande massös, samt genom att spela musik på 

vännernas favoritkafé, Central Perk. 

 

1.3 Disposition 

I del 1 (inledning) presenteras analysmaterialet kort, följt av studiens syfte, frågeställningar 

och en ytlig beskrivning av handlingen och de viktigaste karaktärerna. 

 

I del 2 (teoretisk ram) framläggs de teorier som studien utgår från, samt tidigare forskning 

som gjorts inom ramen för genusforskning inom populärkulturen. 

 

I del 3 (metod) beskrivs den metod som använts för att utföra analysen, samt hur denna har 

tillämpats i praktiken. Här hittar man också en förklaring till studiens material och 

avgränsning. 

 

I del 4 (resultat och diskussion) analyseras och diskuteras det valda studieobjektet, vilket även 

kopplas till det teoretiska ramverk och tidigare forskning som presenterats i teoridelen. 

 

I del 5 (slutsatser) sammanfattas och framhävs de tydligaste tendenserna som uppdagats i 

studien, och förslag på förbättringar och framtida forskning läggs fram. 

 

I del 6 (litteraturförteckning) presenteras den litteratur som varit behjälplig i studiens 

utförande. 

2. Teoretisk ram 
Denna studie kommer att ta avstamp från en del tidigare forskning inom ämnet för 

populärkultur, representation, social makt och genus som utförts fram till idag. Denna 
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forskning kommer sedan att kopplas till resultatet och diskuteras utifrån det resultat som nås i 

denna studie, i syfte att stärka studiens olika argument. Denna tidigare forskning inkluderar 

dels forskning som gjorts kring annat underhållningsmaterial, men även television överlag där 

genus och representationer diskuteras. I denna del av uppsatsen kommer det även att 

presenteras några teoretiska utgångspunkter som ligger som en grund för studien. Framförallt 

kommer studien att utgå ifrån två inflytelserika teoretiker inom två liknande men ändå skilda 

forskningsområden – filosofen Simone de Beauvoirs feministiska teorier om att könet är 

något socialt hellre än biologiskt, samt kulturteretikern och sociologen Stuart Halls idéer om 

representationer. Slutligen presenteras även sociologen Johan Asplunds forskning kring social 

makt som utövas på mikronivå. 

 

2.1 Feminism och genusforskning 

Genusforskaren Mary Celeste Kearney beskriver i boken ”The Gender and Media Reader” 

Simone de Beauvoirs ”Det andra könet” som den erkänt mest inflytelserika feministiska 

texten på 1900-talet (Kearney, 2012:1). Beauvoir menade att man inte föds till kvinna, utan 

att det är något man blir, och varken biologiska, ekonomiska eller psykologiska faktorer 

bestämmer hur kvinnan figurerar i samhället (Kearney, 2012:1). Med detta menar Beauvoir 

att kvinnlighet ”inte är något som utsöndras via äggstockarna”, alltså inget som biologiska 

faktorer kan påverka (Beauvoir, 2006:23). Istället bestäms alltså könet utifrån våra sociala 

handlingar, vilket innebär att kvinnor inte ska ha varken nackdelar eller fördelar för att man 

föds med livmoder, utan att ens handlingar i livet definierar ens kön, och även ställning, mer 

än något annat. 

 

I sitt inflytelserika verk presenterar Beauvoir sin tids syn på hur en kvinna sågs på av 

samhället och redogör sedan även för vad som definierade en kvinna: om det var en människa 

som hade livmoder, om det var en människa som uppträdde ”kvinnligt”, om man kunde vara 

kvinna utan att ha en livmoder, etc. Efter att ha klargjort att kvinnan, precis som boktiteln 

indikerar, ofta betraktas som det ”andra” könet bakom mannen, stred hon mot etablerade 

mansdominerande teorier som härstammade ända från Aristoteles, nämligen att ”[H]onan är 

hona i kraft av en viss brist på egenskaper” och att ”[V]i bör betrakta kvinnornas karaktär 

såsom lidande av en naturlig ofullkomlighet” (Beauvoir, 2006:25-26).  
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En hel del forskare och författare har sedan använt Beauvoir som utgångspunkt för att 

utveckla den feministiska genusdiskursen. En av dessa är retorik-, genus- och 

litteraturprofessorn Judith Butler, som även hon menar att könet är något som konstrueras, 

och inte kommer till biologiskt. Butler menar dock även att människans kön och sexualitet är 

något som konstrueras genom språket, och att det inte är några kroppsliga ting som 

materialiserar kvinnor och män (Butler, 2006:119). Med detta, poängterar hon, menar hon inte 

att kroppen är ”reducerbar” till språket, eftersom språket kommer ifrån kroppen, men att 

språket inte bara är begränsat till talakter, utan förekommer även genom kroppsspråk. Hennes 

teorier handlar alltså även om att genus bestäms genom hur kroppen ter sig för att 

kommunicera. Dessa idéer grundar sig även i Pierre Bourdieus teorier om att människan 

genom tiden har skapat en naturaliserad social konstruktion som vi än idag präglas av 

(Bourdieu, 1999:13). Han menar alltså, i likhet med Butler, att bland annat våra uppfattningar 

om genus beror på hur vi i samhället pratar om skillnaderna, och att vi på olika sätt 

socialiserar våra biologiska skillnader (Bourdieu, 1999:13). 

 

En tidigare studie om könsroller i ”prime-time television” gjordes av 

kommunikationsforskaren Jack Glascock (2001), där han undersökte ett utbud av diverse tv-

program från kategorierna: ”sports”, ”news”, ”movies”, ”specials” och ”variety shows”. Han 

fann då att män oftast var mer fysiskt aggressiva, medan kvinnor var mer verbalt aggressiva – 

särskilt i komedier. Hans resultat visade även att kvinnor överlag var mer negativa, och 

pratade mer fientligt än män. Även språkforskaren Alessandra Senzani (2010) har gjort en 

tidigare studie inom ramen för genusforskning i underhållningsmaterial, där hon undersökte 

humorserien Roseanne. Senzani (2010:241) menar där att huvudkaraktären Roseannes humor 

är ”ofeminin” eftersom den är aggressiv och satirisk. Enligt Senzani är alltså denna aggressiva 

ton som Roseanne står för mer förknippad med maskulinitet, men dessa två studier kan alltså 

tolkas ha liknande resultat vad gäller kvinnors verbalt aggressiva ton. 

 

I en studie från 2012 analyserade humorforskarna Millicent H. Abel och Jason Flick hur män 

och kvinnor uppskattade sex-skämt. Man undersökte dels vilket kön som uppskattade sex-

skämt mest, men framför allt vilket som var mest uppskattat av sex-skämt riktade mot män 

och sex-skämt riktade mot kvinnor. Studien inkluderade 54 män och 52 kvinnor som fick ta 

ställning till 100 skämt tagna från olika internetsidor, varpå skämten sedan blev indelade i tre 

kategorier: mans-riktade sex-skämt, kvinno-riktade sex-skämt och neutrala sex-skämt (Abel 

& Flick, 2012:46). Studiens resultat visade att båda könen uppskattade sex-skämt riktade mot 
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det motsatta könet mest – kvinnor uppskattade skämt riktade mot män, och män uppskattade 

skämt riktade mot kvinnor mer. Författarna diskuterar även problematiken att studien enbart 

innefattade college-studenter, och att om deltagarna i studien hade varit äldre, hade resultatet 

kunnat variera betydligt (Abel & Flick, 2012:56). 

 

Även skillnader i män och kvinnors preferenser vad gäller kroppsbyggnad har forskats kring 

tidigare. Detta genom kroppsidealsforskarna Sarah Murnen, Katherine Poinsatte, Karen 

Huntsman, Jesse Goldfarb och Daniel Glaser, som i en studie undersökte dels vilken typ av 

kroppsfigur det motsatta könet helst skulle ha hos en romantisk partner, samt hur viktigt det 

var att partnern hade den önskade figuren (Murnen, Poinsatte, Huntsman, Goldfarb & Glaser, 

2015). I studien fick 327 kvinnor och 160 män ta ställning till vilken ”siluett” de föredrog hos 

sin partner, alltså vilken kroppsbyggnad de skulle ha, för att sedan på en femgradig skala 

berätta hur viktig denna siluett var hos partnern. Resultatet visade att män la betydligt högre 

vikt vid den perfekta kroppsformen än vad kvinnor gjorde (Murnen, et al, 2015:26). 

Respondenterna fick även svara på hur mycket de konsumerade olika typer av tv-program, för 

att se vad det hade för koppling till resultatet. Det visade sig att de som tittade mycket på 

olika typer av sport-program samt reality-tv, var de som la störst vikt vid att det motsatta 

könet skulle se ut på ett visst sätt för att man skulle vilja ingå partnerskap med personen 

(Murnen, et al, 2015:29). 

 

2.2 Representation 

Stuart Hall är en av de absolut mest inflytelserika forskarna av alla vad gäller kulturstudier, 

och mest betydelsefull för den här studien är hans teorier om representation. Med 

representation menar Hall (2013:2) ”hur mening produceras genom språk”, alltså hur vi 

människor använder språket för att lära oss hur specifika saker och företeelser är, ser ut, 

används, etc. Hall (1997:15) menar att representation är en viktig del i hur mening skapas och 

förstås mellan människor inom en kultur, och eftersom televisionen idag har en betydlig 

inverkan på människor, så reproducerar mediematerialet i allra högsta grad idéer och 

föreställningar kring, bland mycket annat, genus. Det är alltså av hög betydelse hur 

televisionen på olika sätt speglar typiska drag för olika typer av personligheter, till exempel 

män och kvinnor. Om man, exempelvis, speglar kvinnan som ”sårbar” i en tv-serie, så 

kommer denna uppfattning att spridas vidare i en typ av multiplikatoreffekt, vilket till slut 
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kommer att resultera i att stereotypa drag för män, kvinnor, unga, gamla, européer och asiater 

skapas och reproduceras. 

 

I april 2014 utförde filmforskarna Aran-Ramspott, Medina-Bravo, Rodrigo-Alsina och Munté 

Ramos en studie gällande maskulinitet och femininitet i den spanska sitcom-serien Porca 

Miséria. Man identifierade då dels fyra olika typer av maskulinitet i heterosexuella 

förhållanden – narcissistisk, omtänksam, dialogisk och ”Don Juan”-maskulinitet (Aran-

Ramspott, et al, 2014:75-76). Detta resultat kom man fram till genom en textanalys av de två 

första säsongerna av serien, för att sedan följa Faircloughs exempel att koppla resultatet till 

sociala och kulturella processer. En typ av maskulinitet som dock inte finns med i deras studie 

är den romantiska maskuliniteten, vilket kan vara intressant såtillvida att man kanske ofta inte 

ser romantik som något maskulint, utan något som enbart finns hos kvinnor. Intressant med 

studien är också att man även identifierade fyra olika typer av kärlek i ett förhållande, 

nämligen ”bonding love”, ”caring love”, ”inclusive love” och ”Donjuanesque love”. En typ 

som jag saknar här är någon typ av ”vardagskärlek” som jag tror ofta förekommer mellan två 

parter som varit ett par en längre tid, och som innefattar det faktum att man kanske inte är så 

väldigt kärleksfulla, utan helt enkelt att man delar ett liv tillsammans och utför vardagliga 

sysslor tillsammans, vilket jag skulle vilja kalla en speciell typ av kärlek.  

 

Oró-Piqueras (2014) utförde sedan en studie om äldre kvinnors representation i tv-serien 

Brothers and Sisters där hon analyserade hur man representerade äldre kvinnor och deras 

handlingsmönster som åldrande individer. Hon kom i denna studie fram till att serieskaparna 

hittade ett sätt för kvinnorna att fortfarande vara attraktiva, trots att de såg äldre ut.  Oró-

Piqueras (2014:22)  menar att då kvinnornas ålder sågs tydlig i deras kroppar, hittade 

producenterna till serien ett sätt för dem att fortfarande vara attraktiva. Oró-Piqueras 

(2014:24) skriver också: ”By dating different men, in the case of Nora Walker, and by 

becoming an efficient businesswoman, in the case of Holly Harper, they overcome the 

restrictive role left to older women”. Hon menar alltså att man vill visa på att kvinnan kan 

vara något efter det att hon har slutat vara attraktiv för mannen – efter att hon fött barn och 

efter hennes moderskap (Oró-Piqueras, 2014:25).  
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2.3 Social makt 

Denna del av det teoretiska ramverket kommer att representeras genom sociologen Johan 

Asplund och hans teorier om mikromakt och asocial responslöshet. Asplund (1987:14) menar 

att den mest elementära typen av maktutövning, mikromakt, utövas aldrig genom ombud, utan 

enbart ansikte mot ansikte. I sin bok ”Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial 

pratsamhet, skriver Asplund om det maktspel som kan pågå mellan två eller flera individer, 

med- eller omedvetet. Ett exempel på mikromakt som Asplund diskuterar är den situation som 

kan uppkomma mellan två grannar och deras hälsningsceremonier. Om man träffar sin granne 

varje dag och således även hälsar på denne och om någon part abrupt slutar att hälsa på den 

andre, menar Asplund (1987:22) att man har ”iverksatt en effektiv sanktion”, eftersom man 

”berövat” sin granne en hälsning – och därmed bestraffat honom. På grund av detta 

händelseförlopp har man alltså skaffat sig själv ett socialt övertag gentemot grannen som 

sedan försöker rätta till och jämna ut situationen. 

 

Denna aktion, där man slutar att hälsa på sin granne kallar Asplund för asocial responslöshet, 

och kan tillkomma med- eller omedvetet från båda parter (Asplund, 1987:15-16). Det kan till 

exempel vara så att grannen har gjort något för att misshaga dig, och du helt enkelt inte vill ha 

med den att göra, varpå du av ren intuition ignorerar honom vid nästa hälsning (Asplund, 

1987:15-16). Följden av detta kan sedan bli att du medvetet ignorerar honom genom att inte 

hålla ögonkontakt med honom, följt av att du till slut undviker honom helt, vilket resulterar i 

att du berövar grannen på fler sanktioner i form av hälsningar eller tillkännagivanden, vilket 

innebär att du skaffar dig ett socialt maktöverläge gentemot honom (Asplund, 1987:16-17). 

3. Metod 
För att gå djupare in på ämnet som undersöktes i den tidigare pilotstudien, kommer denna 

studie att använda sig utav en kvalitativ innehållsanalys i form av en diskursanalys. En av 

anledningarna till att just denna metod valdes att användas var att en kvalitativ undersökning, 

lättare än en kvantitativ, kan analysera hur det skämtas om de olika könen, det vill säga, vad 

skämtar man om och hur kommer dessa skämt till uttryck. Med en kvalitativ metod kan man 

dessutom gå mer in på djupet, och den utgör i mitt tycke ett större redskap för en analys kring 

hur man väljer att representera de båda könen. 
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3.1 Varför diskursanalys? 

Diskurs är ett ord med många betydelser, beroende på vilket sammanhang det sätts in i. Med 

detta inte sagt att vetskapen om sammanhang heller gör begreppet helt lätt att förstå, och 

begreppets definition beror även på vem man frågar. En allmän definition av diskurs inom 

vetenskaplig forskning har dock vuxit fram med tiden, och kort sagt kan man säga att hela 

vårt förhållande till verkligheten uttrycks genom diskurser (Nationalencyklopedin). En 

diskurs är alltså ett sätt att prata om en viss företeelse på ett specifikt sätt. Börjesson och 

Palmblad (2007:10) menar, i enighet med Butlers teorier som nämns under avsnittet ”tidigare 

forskning”, att språket spelar en stor roll i hur uppfattningar om företeelser skapas – nämligen 

att så snart språk används så har verklighet konstruerats. Det är alltså det sätt vi använder 

språket på, hur vi pratar om olika saker, som styr vad vi tycker om saker och ting och hur vi 

ser på världen – alltså hur en diskurs ser ut.  

 

I boken ”Metoder i kommunikationsvetenskap” skriver Peter Berglez att analytikern av en 

text, i användning av diskursanalys, ser texten som en social handling istället för enbart 

informationsbärare (Ekström & Larsson, 2000:195). Det är alltså, istället för bara ett sätt att ta 

åt sig information, ett sätt att gå bakom textens ytliga form och analysera varför texten ser ut 

som den gör (Ekström & Larsson, 2000:195). Man kan alltså analysera varför vissa typer av 

folkgrupper speglas som de gör, varför det ena könet får mer uppmärksamhet i en viss artikel 

än det andra, etc. Berglez menar att det kanske allra vanligaste analysobjektet för den här 

typen av studier är nyhetsartiklar och reportage, där man ofta lägger fokus på hur tidningen 

vinklar olika typer av personer genom att analysera den aktuella diskursen (Ekström & 

Larsson, 2000:194). Detta gör man lättast genom att ”ta hänsyn till kognitiva, kulturella, 

sociala, ideologiska, politiska och ekonomiska betingelser under vilka texten har kommit till” 

(Ekström & Larsson, 2000:195-196). 

 

Det som analyseras i denna studie är genusdiskursen i tv-serien Friends. Studien diskuterar 

alltså hur det pratas om män och kvinnor, och vilka uppfattningar vi får om de båda könen 

genom hur den här serien gestaltar dem – vilka typiska drag som finns hos män och kvinnor 

och hur de enligt diskursen beter sig i olika situationer. Detta kommer att göras genom att 

diskutera hur man i serien gestalter de båda könen, för att sedan koppla resultatet till tidigare 

forskning som gjorts inom diverse fält relevanta för studien. Metoden, och för den delen den 

här studien, ger alltså inte några svar på hur män och kvinnor är, utan genom att analysera hur 
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genusdiskursen ser ut, hjälper den oss att förstå hur vi förstår och betraktar de båda könen, i 

det här fallet, genom den här specifika serien. 

 

3.2 Material och avgränsning 

Denna studie kommer att analysera den amerikanska sitcom-serien Friends. Studien är 

avgränsad till endast en serie i hopp om att kunna nå djupare in i helheten istället för att nå ett 

ytligare resultat, vilket på grund av det knappa tidsspannet hade blivit fallet vid en analys av 

flera serier. Denna serie är vald för att den är en av de allra största och mest visade serierna 

någonsin i USA, och även för att serien är bekant för mig sedan tidigare. Jag har även på 

förhand vetskap om att det i serien förekommer en hel del heterosexuella förhållanden mot 

vilka typiska skämt som anspelar på genus brukas väl, vilket spåddes användbart i analysen. 

Serien valdes även för att den, även om det sista avsnittet sändes 2004, fortfarande visas i nya 

tappningar i form av repriser i flera olika länder, vilket gör att genusdiskursen i serien som 

analyseras i denna studie är intressant och aktuell än idag trots att den samhälleliga 

genusdiskursen är i ständig förändring. I serien hade man även kunnat identifiera ytterligare 

teman, eftersom det förekommer oändligt många typer av skämt i de 238 avsnitt som 

utkommit genom åren. I denna studie har dock enbart de sex mest omfattande och tydliga 

valts ut, dels i brist på tid, men även på grund av att en del teman annars skulle kunna ses som 

diffusa och subjektiva, då de kanske inte är riktigt lika tydliga som de som tagits med. 

 

Serien består utav tio säsonger, och studien är avgränsad till att undersöka en av dessa 

säsonger – säsong fem. Denna säsong valdes ut på grund av att en del karaktärer går in i 

förhållande som jag tror kan vara användbara i studien – till exempel blir karaktärerna Monica 

och Chandler ett par, samt att Ross och Emily gifter sig. Utifrån dessa förhållanden skämtas 

det sedan mycket om könsroller, och stereotypa skämt om genus förekommer i stor 

utsträckning. Ur denna säsong kommer sedan relevanta scener för studien, det vill säga scener 

där genus-skämt används, att plockas ut, diskuteras och kopplas till tidigare forskning. 

Studien är begränsad till en säsong på grund av att jag anser att det är tillräckligt med material 

för att få en övergripande bild av serien i allmänhet, och även på grund av att tidsbristen inte 

tillåter mer analysmaterial. 
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3.3 Genomförande 

Som tidigare nämnt har säsong fem av tv-serien Friends undersökts. Analysen börjades med 

att titta igenom samtliga 24 avsnitt för att identifiera återkommande teman som kunde 

användas i studien. Efter att ha identifierat olika teman för analys, tittades samtliga avsnitt 

igenom en andra gång för att välja ut potentiella nyckelscener, citat och skämt som kunde 

fungera som argument för varje tema. Varje nyckelscen beskrivs sedan kortfattat för att få en 

förståelse för vad som sker i scenen, och diskuteras sedan under respektive tema i förhållande 

till studiens teoretiska ram och tidigare forskning som gjorts, och som är relevant för studiens 

resultat. I slutsatsdelen sammanställs och poängteras sedan de viktigaste och mest intressanta 

resultatdelarna som diskuterats i analysen. Efter detta ges även förslag på framtida forskning, 

samt några tankar kring hur denna studie skulle kunna gjorts annorlunda för att stärka den 

ytterligare. 

 

Givetvis, vilket även nämns i ”material och avgränsning”, skulle man i en sådan här serie 

kunna identifiera en mänga olika genus-stereotypa teman då serien omfattar en mängd olika 

typer av skämt, men i den här studien har de sex tydligaste valts ut. Kriteriet för att ett tema 

skulle väljas ut och vara med i studien var att jag, under andra gången som jag tittade igenom 

säsongen, skulle hitta åtminstone 5-6 starka nyckelscener med citat och skämt som på ett så 

objektivt sätt som möjligt skulle kunna stärka mitt antagande att detta var ett återkommande 

tema. När gallringen och insamlingen av argument var klar, hade jag fått ihop sex starka 

teman, vilket jag ansåg var tillräckligt för en uppsats av denna omfattning. En stor del av den 

tidigare forskning som sedan finns med som stöd för studiens argument har plockats in efter 

hand som resultat- och diskussionsdelen har skrivits. Researchen har fungerat som så att i takt 

med att jag fått fram önskat empiri från serien och diskuterat nyckelscenerna, sedan har sökt 

efter tidigare forskning som jag ansåg passade bra för det aktuella temat, och sedan dragit 

kopplingar mellan empiri, tidigare forskning och den teoretiska ram som är central för 

studien. 

4. Resultat och diskussion  
I resultat- och diskussionsdelen kommer en analys av det valda studiematerialet att göras. Jag 

har här identifierat sex olika ”teman” från vilka många skämt utgår i säsong fem av serien. 

Dessa teman är (1) kvinnor är dominanta i förhållanden, (2) män är dåliga på förhållanden, (3) 

kvinnor är utseendefixerade, (4) män är sexfixerade, (5) män är oromantiska och (6) kvinnor 

är lättsårade. Varje tema utger ett eget kapitel i resultat- och diskussionsdelen, där temat 



 12 

diskuteras genom exemplifieringar från tv-serien som sedan kopplas till det teoretiska 

ramverk och tidigare forskning som presenterats i teoridelen. 

 

4.1 Kvinnor är dominanta i förhållanden 

Det första temat från vilket många genusskämt utgår från i Friends är att kvinnor är den 

dominanta parten i ett förhållande. I den undersökta säsongen blir två av huvudkaraktärerna, 

Chandler och Monica, ett par, vilket gör att en stor del av den femte säsongens material 

kretsar kring denna stora händelse. Manusförfattaren har här, med- eller omedvetet, valt att 

sätta den kvinnliga karaktären, Monica, i en makthavande roll i förhållandet, vilket gör att den 

manliga parten, Chandler, framstår som kuvad. Detta återspeglas i en hel del scener, till 

exempel i avsnittet ”The One Hundredth” då Monica är irriterad på Chandler efter ett litet gräl 

och ber en annan man om en dejt för att göra Chandler svartsjuk. På detta sätt får hon 

Chandler att be Monica om att hon inte ska verkställa dejten och istället förlåta och ta tillbaka 

honom, vilket gör att Monica kan utöva en typ av socialt maktspel över sin partner. Detta 

maktspel kallar Asplund (1987) för mikromakt, vilket innebär att Monica gör något för att 

påvisa misshag, vilket gör att Chandler, för att återställa maktbalansen i deras förhållande, 

måste återgälda det som Monica anser vara ett misstag av Chandler. Detta maktspel fortsätter 

genom hela säsongen, och ett annat exempel är i avsnittet ”The One Where Phoebe Hates 

PBS” där Chandler gläds åt att Monica berättat för sina vänner att Chandler ”är det bästa sex 

hon någonsin haft”. För att ta ned Chandler på jorden igen så skäller hon ut honom och ”sex-

strejkar” fram till dess att Chandler, återigen, ber om ursäkt och säger att det är tack vare 

Monica som han är så bra i sängen.  

 

Det finns även en annan manlig karaktär som får uppleva denna stereotypa kvinnliga 

dominansen, nämligen en annan huvudkaraktär – Ross. I början av denna säsong, i ”The One 

After Ross Says Rachel”, gifter sig Ross med karaktären Emily, men deras äktenskap börjar i 

ett jättebråk för att Ross råkar säga fel namn vid vigseln. Efter hand som säsongen fortlöper 

gör Emily en allt större sak av händelsen och Ross tvingas ta till en hel del extrema åtgärder 

för att få tillbaka Emily, exempelvis att byta lägenhet, sälja sina möbler och aldrig mer träffa 

sin bästa vän, Rachel. Detta gör hon genom en verbal aggressivitet som resulterar i en hög 

respekt och nästan rädsla hos Ross för Emily, till exempel skriker Emily åt honom inför alla 

gäster att han har skämt ut henne inför hela sin släkt. Genom hela säsongen har Emily Ross i 

ett järngrepp för att allt han vill är att få förhållandet att lyckas så att han slipper gå igenom 

ännu en skilsmässa, vilket Emily minst sagt utnyttjar för att dominera över honom. 
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Denna kvinnliga dominans kan kopplas till den tidigare forskning som gjorts av Glascock 

(2001), som även han menar att kvinnor är mer verbalt aggressiva än män. Detta stämmer bra 

även i Friends när det gäller samtal mellan män och kvinnor, i synnerhet om de har ett 

förhållande. Denna högljudda, aggressiva ton som exemplifierats ovan genom Emily och 

Monica, används alltså ofta som en maktfaktor för att inge respekt. Om det däremot handlar 

om kvinnor som talar med kvinnor och män som talar med män, så kan man tänka sig att män 

ofta är relativt aggressiva verbalt mot varandra, men just när det gäller heterosexuella 

förhållanden så är det ett vanligt förekommande tendens att kvinnan faktiskt är den som styr 

och, som Glascock (2001) även säger, att kvinnor är mer nedlåtande och negativa verbalt 

gentemot mannen, vilket ofta sätter dem i en maktposition där männen tvingas kuva sig och 

komma på ett sätt att behaga sin partner. Om rollerna däremot är ombytta verkar tendensen 

vara att det inte riktigt blir samma effekt. Om mannen istället försöker utöva makt mot 

kvinnan så finner manusförfattaren ofta ett sätt att återge kvinnan makten. Detta exemplifieras 

bland annat i avsnittet ”The One with Rachel’s Inadvertent Kiss” där Monica får ångest över 

att vara i ett förhållande och aldrig kommer att få ha sex med någon annan igen, varpå 

Chandler lyckas övertala henne om att det även finns fördelar med att vara i ett förhållande 

och att dessa fördelar övervinner nackdelarna. Då försöker Chandler indikera att det är han 

som är ”den starka” i förhållandet och att han får ställa det till rätta när något går snett och 

uttrycker då detta på ett klumpigt sätt till Monica, vilket resulterar att hon blir arg på 

Chandler, varpå han tvingas be om ursäkt för sitt agerande och Monica återfår makten i 

förhållandet.  

 

Här kan det kanske tyckas att de inte bara är så att kvinnorna är mer verbalt aggressiva, utan 

att de framstår som mer verbalt skickliga just vad gäller förhållanden och kärlek. Kvinnor 

framstår alltså som att de i större utsträckning än män vet hur man ska bete sig i ett 

förhållande och vad som är rätt att säga i rätt läge. Senzani (2010:241) skriver att detta 

aggressiva språkbruk är ”ofeminint”. Detta kanske stämmer i vissa sammanhang, men just i 

heterosexuella förhållanden verkar det vara vanligt förekommande att kvinnor faktiskt är den 

aggressivare och mer talföra parten – ett stereotypt drag som filmskapare faktiskt använder 

sig av för att skapa en annan genusstereotyp – att de med hjälp av denna verbala aggressivitet 

dominerar sin manliga partner. 
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Denna kvinnliga dominans som gestaltas i Friends kan ses som raka motsatsen av det som 

Simone de Beauvoir antyder i sina teorier om kvinnan som det andra könet och manlig 

dominans. Självklart ser Beauvoir problemet från ett betydligt större perspektiv, nämligen en 

helomfattande samhällsbild, men tendenser till motsatsen finns ändå att finna i serien – 

nämligen att det är kvinnan som styr över mannen, och enligt Halls teorier om representation 

är det dessa små gestaltningar som till slut utvecklas och till slut speglas i den stora, 

samhälleliga helhetsbilden. Dock kan man kanske ändå bekräfta Beauvoirs ställning i att den 

mänskliga överlägsenheten inte ligger i något biologiskt. Det som serien kanske vill visa är 

istället just att det inte spelar någon roll vilket kön du tillhör för att dominera över en annan 

person, utan att det istället enbart spelar roll hur personen är som person, vilken uppväxt den 

har haft och vilka val den gör.  

 

4.2 Män är dåliga på förhållanden 

I det föregående avsnittet har vi redan sett ett exempel på stereotypt manligt agerande i ett 

heterosexuellt förhållande, nämligen när Chandler på ett osmidigt sätt uttrycker sin glädje 

över att ha ”fixat” förhållandet genom att tala Monica till rätta. Detta tycks också vara ett 

vanligt förekommande tema i Friends – att män överlag är dåliga på att hantera förhållanden. 

Detta tema ligger som en grund till hela serien, då alla de tre manliga karaktärerna ständigt 

misslyckas med sina förhållanden. Chandler framstår som att han är oönskad av attraktiva 

kvinnor medan han själv ständigt finner fel hos lite mindre attraktiva kvinnor vilket gör att 

han har väldigt svårt att hitta en partner, och när han väl hittar någon så klantar han till det. 

Vad gäller Ross så är hans tre skilsmässor och evigt misslyckade dejter ett genomgående tema 

för hela säsongen och den tredje manliga karaktären, Joey, är en ungkarl som i princip aldrig 

har ett förhållande, och de få, korta förhållanden han har fungerar aldrig. Om man sedan tittar 

på de kvinnliga karaktärerna så har de heller inte så många fungerande förhållanden, men 

skillnaden är att det framstår oftast som att de kvinnliga huvudkaraktärernas förhållanden 

aldrig fungerar på grund av att det alltid är något fel på männen de dejtar, medan de manliga 

huvudkaraktärerna oftast själva strular till det.   

 

I den undersökta säsongen exemplifieras detta redan i första avsnittet ”The One After Ross 

Says Rachel”, då Ross säger fel namn vid altaret när han gifter sig, vilket gör att det 

förhållandet aldrig blir bra igen på grund av honom. Ett annat exempel är när Rachel, i ”The 

One with the Yeti”, hittar en man som hon gillar, men som visar sig ha ett märkligt, intimt 

förhållande med sin syster som gör att förhållandet fallerar. Till exempel är de två syskonen 
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väldigt intima med varandra genom att bada i badkar tillsammans, äta efterrätter från 

varandras fingrar och har en tendens att alltid småbråka på ett väldigt intimt sätt. Samma 

tendens finns i ”The One With Rachel’s Inadvertent Kiss” i Phoebes förhållande med en 

poliskommissarie som är en tillsynes perfekt man, men som till sist skjuter en fågel med sitt 

tjänstevapen, vilket stöter bort en vegetarian som Phoebe. Ett sista exempel i den femte 

säsongen är en scen från ”The One Where Ross Can’t Flirt” som handlar om att Ross försöker 

flörta med ett pizzabud, men misslyckas totalt för att han inte vet hur man ska behandla en 

kvinna för att få till en dejt. Han börjar istället prata om opassande saker som hur olika typer 

av gas luktar, och när han försöker få till en flörtande ton framstår han istället som läskig och 

oattraktiv. 

 

En bra tidigare studie att koppla till detta tema är den som utfördes av filmforskarna Aran-

Ramspott, Medina-Bravo, Rodrigo-Alsina och Munté Ramos (2014), vilken resulterade i 

identifikationen av fyra olika typer av kärlek och fyra olika typer av maskulinitet i 

heterosexuella förhållanden. Om man tittar närmare på den ena typen av maskulinitet, 

nämligen ”Don Juan-maskuliniteten”, så verkar det i Friends vara den som jämnt misslyckas 

för Chandler och Ross när det kommer till att charma kvinnor. Exempelvis när Ross försöker 

att flörta med pizzabudet, så är det denna typ av maskulinitet han använder sig utav, det vill 

säga en världsvan och självsäker attityd som inte alls verkar bita på kvinnorna. Om man 

däremot tittar på Joey så är det denna typ som faktiskt gör att han får många kvinnor på fall. 

Här kan det såklart vara så att serieproducenterna vill få det att verka som att denna typ av 

maskulinitet funkar förutsatt att man är sådan som person. Däremot om man försöker anta 

rollen som en ”Don Juan” så misslyckas man.  

 

En liknande kontrast kan dras vad gäller de olika typerna av kärlek som Aran-Ramspott, et al. 

(2014) diskuterar. Här framstår Ross som brukare av den inkluderande, omtänksamma och 

”bondande” mannen som till varje pris försöker att bevara ett sunt och långvarigt förhållande 

med alla sina flickvänner, vilket däremot aldrig lyckas förrän i slutet av hela serien, då han till 

slut blir tillsammans med Rachel igen. Vad gäller Chandler är det svårare att sortera in honom 

i ett av de fack som Aran-Ramspott, et al presenterar. Det Chandler står för är istället en femte 

kategori av kärlek som jag själv presenterade i det teoretiska ramverket, nämligen något som 

jag kallar för ”vardagskärlek”. Med detta menat att han, trots att han och Monica inte har varit 

ett par särskilt länge, beter sig som om det var världens mest naturliga sak att de lever 

tillsammans. Han står för en oromantisk och humoristisk kärlek som gör att Monica ser 
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honom som oseriös, när det i själva verket, vilket nämns flertalet gånger genom hela serien, är 

så att Chandler använder humorn som en försvarsmekanism för att han är så dålig på att 

socialisera med kvinnor. 

 

Oberoende av vilken maskulinitet eller typ av kärlek man som man anammar i Friends är man 

alltså dömd att misslyckas, och även genom detta tema kan man se kvinnan som lite av en 

vinnare. Det är alltså inte bara så att kvinnan är den dominanta parten i ett heterosexuellt 

förhållande, utan de är oftast väldigt framgångsrika inom ett förhållande när de utövar denna 

typ av dominanta stil. För att återigen återkoppla till Beauvoirs teorier så kanske serien ligger 

rätt i tiden, då Beauvoir menar att kvinnan verkar få det bättre med tiden, vilket Friends 

tillsammans med andra tv-program verkar vara delaktiga i genom att höja kvinnan som 

självständig och stark individ och aningen dominant över mannen, i alla fall vad gäller 

förhållanden. 

 

4.3 Kvinnor är utseendefixerade 

Från seriens början är karaktären ”Rachel” den som representeras av den kvinnliga fåfängan. 

Hon var ”head cheerleader” i high school och serieskaparna framhäver bilden av Rachel som 

en väldigt attraktiv kvinna för alla män. Genom serien spinner man sedan vidare på skämten 

om den kvinnliga fåfängan och utseendefixeringen, vilken inte bara gäller Rachel, utan även 

de andra kvinnliga karaktärerna. I avsnittet ”The One with the Yeti”  kretsar historien kring 

hur Rachel, försöker få till en dejt med ”Danny”, som i sin tur avvisar Rachel på grund av att 

hon tidigare avvisat honom när han hade långt vildvuxet skägg, som han nu rakat av och 

plötsligt, i Rachels ögon, blivit attraktiv. Danny kläcker ur sig kommentaren: ”Some people 

are just into appearances”, vilket resulterar i att Rachel utan lycka försöker bevisa att hon inte 

alls är utseendefixerad.  

 

I ”The One with the Thanksgiving Flashbacks” får man också följa utvecklingen av Monicas 

viktminskning som påbörjades när hon var yngre. Med hjälp av ett avsnitt fyllt med 

flashback-historier diskuteras det mellan Rachel och Monica hur Monicas vikt håller henne 

tillbaka och att hon aldrig kommer att få några killar att gilla henne när hon är överviktig. 

Detta kan såklart även tolkas som ett skämt om att män är utseendefixerade genom att ingen 

vill ha Monica på grund av hennes övervikt, men min tolkning av situationen är att det mer är 

Monicas brist på självförtroende kring sin kropp som gör att hon helt enkelt inte tror att män 

vill ha henne. Detta självförtroende höjs sedan rejält när hon, i ett flashback-avsnitt från när 
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vännerna gick på college, gått ner i vikt och direkt sätter in en stöt på Chandler. I ett senare 

flashback-avsnitt visar det sig dessutom att Chandler faktiskt vill ha Monica trots att hon är 

överviktig. Utöver Monicas viktminskning så finns det även ett annat liknande fall där man 

skämtar om att kvinnor måste se bra ut för att ha självförtroende, nämligen Rachels 

näsoperation. I samma flashback-avsnitt som kretsars kring Monicas viktminskning får vi se 

Rachel innan operationen, där hon har en väldigt stor näsa, och med seriens gång dyker det 

upp återkommande skämt om att Rachel inte skulle varit där hon var om hon hade haft ”sin 

gamla näsa”.  

 

Ytterligare ett exempel kan hittas i ”The One After Ross Says Rachel”, där en främling 

kommer fram till Monica och tror att hon är Ross mamma, när hon egentligen är hans syster. 

Detta gör Monica så upprörd och sårad att hon letar upp Chandler för att ha sex med honom. 

Detta bevisar återigen att serien vill få det att framstå som att om man säger att en kvinna inte 

ser bra ut eller ser gammal eller överviktig ut, så blir de väldigt sårade; att deras utseende är 

väldigt viktigt för dem. Detta är en företeelse som även Oró-Piqueras (2014) behandlar i sin 

analys av tv-serien Brothers and Sisters. Hon skriver där, i sin analys av hur äldre kvinnor 

gestaltas i serien, att producenterna av serien vill skapa en bild av att kvinnan faktiskt kan 

göra något med sitt liv efter att hon inte längre är attraktiv för mannen. Hon säger även att då 

dessa kvinnor inte längre har den naturliga utstrålningen (då åldrandet syns tydligt utåt) så 

hittar man ett annat sätt att göra dem attraktiva, bland annat genom att göra en av kvinnorna 

till en framgångsrik affärskvinna – vilket resulterar i att hon blir attraktiv hos männen igen 

(Oró-Piqueras, 2014:22). Resultatet av hennes analys kan alltså tolkas som att producenten av 

Brothers and sisters vill bryta ned den nedsättande myten om att kvinnors utseende är allt, 

och att de kan lyckas lika väl utan att ”se bra ut”. I Friends, däremot, verkar det vara raka 

motsatsen, nämligen att kvinnorna måste genomföra näsoperationer, gå ned i vikt och vara 

cheer-leaders för att få män att gilla dem. Om man tittar objektivt på karaktärerna Monica och 

Rachels utseenden, så skulle Monica likaväl kunna betraktas som den mest attraktiva. 

Däremot bygger man upp bilden av Rachel på ett perfekt sätt som möjligt – rätta till hennes 

enda bristfälliga kroppsdel (näsan), presentera henne som head cheer-leader och gång på gång 

upprepa att hon har haft sex med många killar.  

 

Detta antagande stämmer bra in på den problematik angående det kvinnliga könet som 

Beauvoir (2006:25-26) framhäver när hon skriver att kvinnan är något mer än bara en 

livmoder och ett komplement till mannen. Beauvoir (2006) problematiserar även att kvinnan 
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genom historien, ända sedan uppkomsten av de bibliska berättelserna om att Eva skapades 

genom ett överflödigt revben från Adam, att kvinnan inte var något självständigt, utan ett 

medel som  mannen använde sig av. Här kan man diskutera att produktionen av Friends 

förstärker bilden av kvinnan som ett redskap till mannen, genom att hon måste se bra ut och 

använda sin kropp och sitt utseende som ett sorts vapen för att vinna männens förtroende – 

därav den ihärdiga kvinnliga utseendefixeringen som speglas i mediematerialet. 

 

4.4 Män är sexfixerade 

Sexfixeringen kring de manliga karaktärerna, i synnerhet hos karaktären ”Joey”, är kanske 

den mest tydliga stereotypen som blivit identifierad i denna studie. Joey och Chandler 

framstår som barnsliga och omogna genom hela serien och framförallt är det deras sexuella 

underton som är karaktäristisk för dem, då de ständigt påpekar de ”snuskiga vinklingarna” i 

ett oskyldigt vardagssamtal. Ett exempel från avsnittet ”The One with All the Resolutions” är 

när alla karaktärerna, enbart för sakens skull, ska kyssa varandra på nyårsafton och Joey, som 

kysst Rachel, efter kyssen frågar henne: ”So, did that do anything for ya?”, med vilket menas 

om hon kände någon sexuell spänning mellan de båda. Ett annat exempel från samma avsnitt 

är när Ross säger att han ”ska göra sig själv lycklig detta året och Chandler svarar: ”Do you 

want us to leave the room, or…?”, menandes att han trodde att Ross skulle tillfredsställa sig 

själv sexuellt. 

 

Abel och Flicks (2012) studie om hur män och kvinnor uppskattade sex-skämt, där det visade 

sig att både män och kvinnor till hög grad uppskattade sex-skämt, diskuterade de att de 

troligtvis skulle få ett annat resultat om de hade haft äldre människor som respondenter istället 

för college-studenter. I Friends så framstår både Joey och Chandler ofta som ”unga i sinnet”. 

De är alltså vuxna människor, men produktionen har valt att få dem att framstå som barnsliga. 

Enligt Abel och Flicks (2012) teorier skulle detta alltså kunna vara en anledning till varför 

dessa två karaktärer uppskattar och i hög grad använder sig av just av sex-skämt – för att 

deras karaktärsbeskrivning är att de är barnsliga. Därmed kan det såklart även diskuteras om 

stereotypen borde vara att män är sexfixerade, eller att barn/ungdomar är sexfixerade. Dock 

har ju producenterna, med- eller omedvetet, valt att representera männen som de barnsliga 

och sexfixerade personerna, vilket är väldigt avgörande i hur stereotypen om mannen och 

sexfixeringen byggs upp. Vare sig denna stereotyp är sann eller inte går såklart inte att avgöra 

i den här typen av studie, men som Hall (1997:15) poängterar är det i stor del televisionen 
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genom dess olika representationer som starkt bidrar till hur dessa idéer sprids till omvärlden. 

Hur producenterna sedan har fått sina idéer att göra just männen sexfixerade går även det 

enbart att spekulera kring, men som Bourdieu (1999) och Butler (2006) säger är dessa 

stereotyper något som med tiden uppkommer som ett resultat av hur vi pratar om dem, och 

om olika tv-produktioner, såsom Friends och dess föregångare, fortsätter att representera män 

som sexfixerade, så förstärks denna specifika bild av mannen mer och mer. 

 

I sin studie kom Abel och Flick (2012) också fram till att både män och kvinnor uppskattade 

sex-skämt riktade mot det motsatta könet mer än skämt som riktades mot sitt eget kön. I den 

undersökta säsongen, närmare bestämt i avsnittet ”The One with the Inappropriate Sister”, 

visar Joey återigen prov på sin sexfixering när han ska skriva ett manus till en pjäs. Då 

”castar” han Monica och Rachel i varsin roll i vad som visar sig vara en pornografisk pjäs där 

två lesbiska kvinnor spelar huvudrollerna, vilket Rachel och Monica inte märker förrän en bit 

in i manuset. Däremot är det tydligt att Joey från första raden bygger upp en erotisk stämning 

med sexiga namn och aktioner som till slut ska leda till sex. Detta är inte alls uppskattat av 

Monica och Rachel, men frågan är då, enligt Abel och Flicks resultat, om detta skämt hade 

varit mer uppskattat om karaktärerna Chandler och Ross hade varit med i rummet och sett 

Joeys ”practical joke”, eftersom det var riktat mot kvinnor. Om man tittar på hur det ser ut i 

många andra scener är svaret på den frågan ”ja”. Det förekommer nämligen väldigt ofta att de 

kvinnliga karaktärerna blir stötta av de ”kvinnoförnedrande” skämten medan männen 

uppskattar dem, och även vice versa. I avsnittet ”The One with All the Poker” från en tidigare 

säsong säger till exempel Rachel: ”Ooh... I'm a man, ooh... I have a penis, ooh... I have to win 

money to observe my power over women.” Detta reagerar samtliga manliga karaktärer dåligt 

på, medan de andra kvinnorna tycker att det är roligt, vilket definitivt stärker Abel och Flicks 

resultat. Däremot är detta inte ett särskilt sexistiskt skämt, utan mer ett könsskämt, vilket 

kanske indikerar att det inte bara är sex-skämt som man uppskattar mer riktade mot det 

motsatta könet, kanske på grund av en viss stolthet och beskyddande av sitt eget kön. 

 

Detta kapitel om den manliga sexfixeringen kan även det, precis som föregående kapitel, 

kopplas till vad Beauvoir skriver om hur mannen genom historien sett kvinnan som ett 

komplement, och något som inte är självständigt (Beauvoir, 2006:25-26). Beauvoir (2006:29) 

skriver också att mannen har ett biologiskt behov av kvinnan, nämligen ett ”sexuellt begär 

och en önskan om avkomma”. Utan att glida in allt för långt på psykologi och psykoanalyser, 

så kan man diskutera att den manliga sexdriften kanske är något som sitter i exempelvis film- 
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och serieskapares bakhuvuden när man skapar material där just mannen står för den sexistiska 

humorn på kvinnans bekostnad, vilket bidrar till reproduktionen av den manliga stereotypen 

om sexfixering. 

 

4.5 Män är oromantiska 

En annan aspekt som framförallt Joey och Chandler får representera i serien är att män är 

oromantiska. Många romantiska långfilmer där en kvinna och en man ska finna kärleken 

brukar ofta sluta med att mannen gör något ofattbart romantiskt för att vinna kvinnans kärlek 

– en romantisk akt som ofta ska verka till synes omöjlig för en man att utföra i vardagen. I 

den här serien, satsar man mycket på att myten om att sådana romantiska ögonblick faktiskt 

inte förekommer i verkliga livet. Detta kan såklart bero på att miljön som ”Friends” utspelar 

sig i ska vara så avslappnad och vardaglig som möjligt så att så många som möjligt faktiskt 

kan känna igen sig i den. Det händer, vid vissa tillfällen, att Ross får för sig att göra något 

extra romantiskt i serien, men dessa försök slutar ofta i misslyckanden, som till exempel i 

”The One With All the Kissing”, där han skickar 72 röda rosor till Emily, eftersom det är så 

många dagar han har älskat henne. Det hela slutar med att Ross får alla rosor tillbakaskickade 

sönderskurna i en låda.  

 

Istället är det Joey och Chandler som tycks representera hur män faktiskt beter sig framför 

kvinnor – det vill säga hur stereotypen hur män i vardagen agerar i kvinnligt sällskap ser ut. 

Då Chandlers och Monicas förhållande är ett centralt tema genom hela säsongen, så utgår 

många skämt kring gräl och komplikationer mellan de båda, och många gånger startar bråken 

på grund av Chandlers brist på taktkänsla och det faktum att han är oromantisk. Ett exempel 

hittar vi i avsnittet ”The One with Rachel’s Inadvertent Kiss” där Phoebe nyss skaffat en ny 

pojkvän, Gary. Phoebe och Gary uppträder som ett nyförälskat par och Gary är alltid 

romantisk mot Phoebe, varpå Monica vill bevisa för Phoebe att Chandler också är romantisk 

och att de är ett ”hett” par. Just då stormar Chandler in i rummet med mat i munnen och på ett 

osexigt sätt säger: ”Hey Monica! Here’s your broom back”, vilket äcklar både Monica och 

Phoebe. 

 

Vad gäller Joey så är han kanske den karaktär som allra minst vet hur man ska behandla 

kvinnor respektfullt. Genom hela serien ser han kvinnor som objekt, och i en tidigare säsong 

skämtas det om att han har ”slept his way through the entire state of New York and is now 

starting over”. När Joey sedan väl har en flickvän är han inte särskilt romantiskt lagd. Bland 
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annat så ska han köpa en födelsedagspresent till sin flickvän ”Kathy”, och det mest 

romantiska han kan komma på är en penna som man kan se tiden med, vilken han ger för att 

hon, när hon jobbar, ska kunna se hur lång tid det är kvar till hennes dejt med honom. Ett 

annat exempel är när Joey nyss träffat en kvinna som han haft sex med, och morgonen där på 

förklarar för Rachel att kvinnorna inte bryr sig om han inte är kvar i lägenheten morgonen 

därpå, så länge där finns pannkakor på bordet när de vaknar. 

 

Precis som i föregående kapitel om att män är sexfixerade, kan man här diskutera den manliga 

attityden gentemot kvinnor i historien där man, enligt Beauvoir (2006:29) har sett kvinnan 

som ett redskap att använda för att bota sitt sexuella begär. Att mannen än idag skulle se på 

kvinnan som ett sådant redskap är kanske att gå för långt, men i fallet ”Joey” i Friends finns 

det ändå klara tendenser till att en del män faktiskt fortfarande tänker i dessa banor, och att 

serieskapare väljer att framhäva mannen på detta kvinnoförnedrande sätt. Vilka kopplingar 

detta har till att män faktiskt är oromantiska kan man såklart diskutera, men faktum är att 

romantiken idag kanske ofta förknippas med att behandla det andra könet med respekt, 

nämligen att sätta dem i centrum och att visa dem att de förtjänar det allra bästa, vilket man 

inte kan säga att exempelvis Joey gör när han har sex med kvinna efter kvinna för att sedan 

lämna dem.  

 

En tidigare studie som stärker detta tema har gjorts av Murnen, et al (2015), där man 

undersökte hur pass viktigt det var att en partner hade en viss typ av kroppsform för att man 

skulle vilja ingå partnerskap med den personen. Murnen, et al (2015) menar här att män hade 

högre preferenser på att kvinnan skulle leva upp till ett visst kroppsideal, än vice versa. Detta 

tyder på att männen i stor utsträckning bryr sig om hur kvinnan ser ut, än hur hon faktiskt är 

som person, vilket kanske även indikerar just att män i högra utsträckning ser kvinnor som 

något fint att titta på, snarare än något man bill behaga genom att behandla henne med respekt 

och att vara romantisk mot henne. Beauvoirs (2006) historiska perspektiv vad gäller kvinnans 

behov av att se bra ut kan alltså appliceras både på den manliga och den kvinnliga diskurser, 

om man dels ser till detta kapitel om mannen som oromantisk, samt kapitlet om att kvinnan är 

fixerad vid sitt eget utseende. 
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4.6 Kvinnor är lättsårade 

Det sista temat som identifierats i denna studie från vilket stereotypt skämt hämtas i serien är 

att kvinnor är lättsårade. Framför allt är det Rachel som framställs som lättsårad, då hon 

genom hela serien blir ledsen över diverse småsaker, varpå Monica brukar förklara för folk att 

”Rachel alltid gråter”. Som tidigare nämnt så blir Monica djupt sårad när hon blir misstagen 

för Ross mamma i ”The One After Ross Says Rachel”. Detta är av en främling som hon aldrig 

kommer träffa igen, men i kombination med det tidigare nämnda temat att kvinnor är 

utseendefixerade, så framlägger serien en stereotyp om att kvinnor är lättsårade genom att 

Monica blir djupt sårad av en menlös kommentar från en främling. Hade kommentaren 

kommit från en person hon känner eller kanske i synnerhet en person som Monica tycker om, 

så hade det kanske inte varit ett sådant här dilemma, men just på grund av att det gäller 

utseendet, som tidigare diskuterats enligt diskursen är väldigt viktigt för kvinnan, blir det en 

absurd situation som förstärker stereotypen. 

 

Ett annat exempel på kvinnas sårbarhet är karaktären ”Emily” – Ross exfru. I ”The One After 

Ross Says Rachel” råkar Ross säga Rachels namn vid altaret på grund av att hon oväntat 

dyker upp vid bröllopet. Detta gör att Emily misstänker att Ross älskar Rachel mer än vad han 

älskar Emily. Emily tar då till strikta åtgärdar för att Ross ska få henne tillbaka. Bland annat 

måste han sluta träffa Rachel, men han måste även sälja alla sina möbler som Rachel nuddat 

vid, samt flytta till en lägenhet där Emilys släkting kan hålla ett öga på honom dygnet runt. 

Dessa extrema åtgärder, för ett visserligen stort misstag, gör att Emily som karaktär blir 

stämplad som extremt svartsjuk, vilket helt klart är en gren av att vara lättsårad, då man inte 

klarar av att se partnern med någon annan utan att bli sårad. 

 

En tidigare diskuterad studie som kan kopplas även till detta kapitel är Jack Glascocks (2001) 

studie om könsroller i prime-time-tv, där han fann att kvinnor var mer verbalt aggressiva än 

män. Kanske kan denna aggressivitet med fog diskuteras i samband med att kvinnor 

representeras som lättsårade just vad gäller förhållande, vilket är fallet i exemplet med Emily 

och Ross. Denna aggressivitet, som jag tidigare diskuterat är en anledning till att kvinnor ses 

som dominanta i ett förhållande, kanske också förekommer just för att de är rädda att förlora 

sin partner. Emily kanske är så rädd att Ross ska vara med någon annan, så hon känner att hon 

helt enkelt måste sätta hårda regler och vara strikt i tonläget för att Ross inte ska ”våga” vara 

med någon annan. På så sätt utövar hon också en typ av den sociala makt som tidigare 

diskuterats kring Monica och Chandler i kapitlet ”kvinnor är dominanta i förhållanden”. 
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Emily får nämligen Ross, genom att skälla på honom, att känna sig skyldig att återgälda de 

problem som han enligt Emily ställt till med. Detta genom att framhäva hur allvarligt det han 

gjort är genom att höja rösten och vara strikt och bestämd mot honom, vilket resulterar i det 

som Asplund (1987:22) kallar för att ”iverksätta en sanktion”, eftersom maktbalansen mellan 

de båda blir ojämn. 

 

Om den kvinnliga aggressiviteten och sårbarheten hänger ihop på detta sätt kan, om man tittar 

på tidigare forskning, en viss motsägelsefullhet diskuteras vad gäller detta tema, i 

kombination med det att kvinnor är dominanta i förhållanden. Senzani (2010:241) menar i sin 

studie att den kvinnliga aggressiviteten är ”ofeminin”, alltså att det är mer förknippat med 

manligt beteende. Däremot menar Beauvoir (2006:23) att det är mänskliga handlingar som 

fastställer könet, alltså det sociala och inte det biologiska. Likaså menar  Butler (2006:119) att 

språket sätter könet och att språket inte är begränsat till talakter, utan även kroppsspråk. Med 

detta sagt kan det tyckas att Emily med sin aggressiva ton faktiskt reproducerar stereotypen 

om kvinnan som aggressiv, och därmed även sårbar. Och detta är inte den enda gången som 

Emily bevisar att dessa två teman hör ihop, utan inför hennes och Ross bröllop för de 

komplikationer med vigselplatsen som Emily har varmt om hjärtat, och när de inte kan vara 

där så blir hon återigen aggressiv mot Ross och skriker åt honom. På detta sätt kan man alltså  

säga att stereotypen om att kvinnor är lättsårade hänger ihop med båda de andra två 

stereotyperna som diskuterats kring kvinnan i denna studie – nämligen att de är dominanta i 

förhållanden och att de är utseendefixerade. Emily är ett bra exempel på att dominansen 

hänger ihop med att de är lättsårade, medan Monica bevisar att vara lättsårad hänger ihop med 

utseendefixeringen genom att bli sårad på grund av sitt utseende i scenen där hon blir kallad 

för Ross mamma.   

5. Slutsatser 
Monica och Emily är de två kvinnorna i Friends som representerar den starka, självgående 

och kontrollerande kvinnan, medan Chandler och Ross är de som ”faller offer” för denna 

dominans. Monica gör det bland annat genom att ”sex-strejka” och medvetet göra honom 

svartsjuk genom att anordna dejter med och flörta med andra män. Då Glascock (2001) i sin 

studie om representationer i prime-time-tv kom fram till att kvinnor är mer verbalt aggressiva 

än män, kan man genom framför allt Emily, men även till viss del Monica, antyda att kvinnor 

styr förhållanden och är dominanta genom att vara strikta och hålla ett högt tonläge, och i 
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Ross och Emilys fall blir effekten att Ross blir rädd för att vara med andra kvinnor då han vet 

att Emily blir aggressiv. 

 

Detta aggressiva beteende kan man också koppla till ett annat tema, nämligen att kvinnor är 

lättsårade – framför allt genom Emily som blir så pass sårad av att Ross förväxlar hennes 

namn med Rachels, att hon förbjuder honom att träffa Rachel och även att han måste göra sig 

av med alla saker som på något sätt kan förknippas med henne. Detta aggressiva beteende kan 

alltså kopplas till att hon är lättsårad, eftersom grunden till all hennes aggressivitet är att Ross 

sårade henne från början. I övrigt kan denna stereotyp, att kvinnor är lättsårade, även 

exemplifieras genom både Monica och Rachel. Rachel för att Monica påstår att hon alltid 

gråter och Monica för att hon i avsnittet ”The One Where Ross Says Rachel” blir så sårad av 

att någon förväxlar henne med hennes mamma, att hon vill göra det absolut dummaste hon för 

stunden kan komma på – att ha sex med Chandler.  

 

Det faktum att Monica blir så pass sårad av att någon förväxlar henne med hennes mamma 

exemplifierar även temat om att kvinnor är utseendefixerade på ett bra sätt. Monica förklarar i 

serien att händelsen gjorde att hon blev så sårad att hon ville göra det absolut dummaste hon 

möjligtvis kunde göra, vilket indikerar att det hon utsattes för är något av det värsta som kan 

hända en kvinna – att bli kritiserad för sitt utseende – i det här fallet uppfattade Monica det 

som att någon tyckte att hon såg gammal ut, vilket sänkte hennes självförtroende avsevärt. 

Händelsen gör alltså att stereotypen om att utseendet betyder väldigt mycket för kvinnan, och 

om någon kritiserar det så sänks deras självförtroende, vilket i sin tur gör att kvinnor är 

väldigt måna om att faktiskt se så bra ut som möjligt. Även Monicas viktminskning och 

Rachels näsoperation diskuteras flitigt i serien, där man påstår att Monica aldrig kommer få 

en kille om hon inte går ned i vikt, och att Rachel inte hade varit så populär om hon hade haft 

sin ”gamla näsa”, varpå seriens antydan om att kvinnor ser utseendet som väldigt viktigt 

förstärks ännu mer. 

 

Simone de Beauvoir menar att ända sedan den bibliska berättelsen om att Eva skapades av ett 

överflödigt revben av Adam, så har kvinnan setts som ett komplement till mannen, och då 

mannen länge varit i en ledande ställning så gällde det för kvinnor att hitta en bra man. Och i 

kombination med resultatet från Murnen, Poinsatte, Huntsman, Goldfarb & Glasers (2015) 

studie, där man fann att män tyckte det var viktigt att kvinnor såg ut på ett visst sätt, så kan 

man se historiska tendenser varifrån denna utseendefixering härstammar. För att man skulle 
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hitta en bra man förr i tiden krävdes det kanske att man såg bra ut för att man skulle vara 

önskad hos männen. Även om Beauvoir menar att den kvinnliga ställningen har blivit bättre 

och att kvinnor inte längre är i mannens våld i lika stor utsträckning som förr, och även att 

hon menar att könet inte är något biologiskt vilket innebär att könsroller från förr inte borde 

spela någon roll, så är det ändå intressant att diskutera de historiska tendenserna för eventuella 

orsaker. 

 

Även de tre teman som i främsta hand rör männen hänger på ett eller annat sätt ihop med 

varandra. Samtliga tre manliga huvudkaraktärer – Ross, Joey och Chandler – representeras 

som dåliga på förhållanden. Ross genom sina tre skilsmässor och återkommande misslyckade 

dejter, och Joey som aldrig har något långvarigt förhållande, utan har nya tjejer hela tiden – 

tjejer som han ständigt behandlar som objekt. Vad gäller Chandler så ställer han hela tiden till 

det för sig själv i sitt förhållande med Monica, men han har även väldigt svårt att få kvinnor 

att gilla honom samtidigt som han alltid finner fel på dem som faktiskt vill ha honom. Just 

Chandler är den som även, i främsta hand, står för stereotypen om att män är oromantiska. 

Hans och Monicas förhållande är en central utgångspunkt i säsong fem, och mycket handlar 

om hur Chandler, som nyss nämnt, är dålig på att upprätthålla sitt förhållande genom att vara 

oromantisk och okänslig. Detta exemplifieras bland annat genom att han blir kaxig när 

Monica säger att hon aldrig haft bättre sex än vad hon har med honom, istället för att vara 

ödmjuk om det. Han visar även prov på att vara oromantisk när Monica ska visa att de är ett 

hett par, och Chandler börjar prata med mat i munnen. 

 

Vad gäller de andra två männen, Ross och Joey, så förekommer det scener där Ross faktiskt 

försöker vara romantisk, men det slutar oftast i att han misslyckas, eller att kvinnan han skulle 

vara romantisk mot inte uppskattar det han gör. Ett exempel på detta är när han skickar rosor 

till Emily när hon är arg på honom, vilket slutar med att hon skickar tillbaka alla rosorna 

sönderklippta. Med Joey, däremot, förekommer det i princip ingen kärlek alls, då han nästan 

aldrig är i ett förhållande och den romans han står för är alltid påhittad och används som en 

taktik för att locka till sig kvinnor. Joey är däremot det bästa exemplet på det sista temat som 

identifierats i denna studie, nämligen att män är sexfixerade, vilket exemplifieras i hans sätt 

att alltid poängtera den sexuella undertonen i vardagliga samtal. 
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5.1 Åtgärder och framtida forskning 

Även om denna studie har visat genomgående intressanta resultat, så finns det en del saker 

som skulle kunna göras bättre i framtiden. I en större studie med ett längre tidsspann hade det 

varit intressant att undersöka samtliga eller fler säsonger av serien, för att se om det finns 

några likheter eller skillnader gentemot denna studie som enbart fokuserar på en säsong. På så 

sätt hade man kunnat se större tendenser som inte på något sätt skulle kunna bli tolkade som 

slumpmässiga företeelser. I en studie av den utsträckningen skulle man troligtvis även kunna 

diskutera några fler teman, och inte bara de allra mest självklara, vilket är fallet i denna studie 

i brist på tid och plats. Självklart skulle det även kunna vara intressant att diskutera serien 

utifrån en annan metodologi, exempelvis semiotik, där fokus hade legat mer på bildliga 

analyser. 

 

För framtida referenser skulle det även vara intressant att titta på två, eller flera, olika serier 

för att utföra en jämförande studie. Exempelvis skulle man kunna ta Friends och Seinfeldt, 

eller The Big Bang Theory som är tre av de mest sedda sitcom-serierna i USA. I denna studie 

som enbart fokuserar på en serie är fördelarna, som tidigare diskuterat, att man får en 

omfattande bild av hur diskursen i just den serien ser ut, medan man i en jämförande studie av 

denna omfattning inte skulle kunna undersöka ett så brett material av varje serie, vilket skulle 

ge mer slumpmässiga resultat. Däremot, om man skulle göra en jämförande studie där man 

faktiskt har möjlighet att undersöka stora delar av båda serierna, skulle man kunna se klarare 

tendenser om vissa teman förekommer i sitcom-kulturen i stort, eller om varje sitcom-serie är 

annorlunda. Om man sedan vill ta studien till en ytterligare nivå, så hade det varit intressant 

att undersöka andra populärkulturella företeelser än just sitcom-branschen. Sitcom-serier 

betraktas kanske allra oftast som väldigt vardagliga och därmed verklighetsavspeglande, men 

det hade även varit intressant att se hur genusdiskursen ser ut inom filmbranschen som, 

beroende på genre, kan vara helt olik sitcom-branschen vad gäller handling och miljöer.  
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