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Abstract 
 

I denna uppsats studeras den kvinnliga vänskapen i tv-serien Sex and the city utifrån 

homosocialitetsteorier och framställning av den kvinnliga vänskapen. Tidigare studier om 

serien har gjorts men där fann jag en lucka då kvinnornas vänskap inte studerats på ett 

liknande sätt tidigare. Syftet med studien är att undersöka hur den kvinnliga vänskapen 

gestaltas mellan kvinnorna i serien. För att studera detta har Lipman-Blumens 

homosocialitetsteori använts som definierar homosocialitet som att uppskatta, söka sig till 

eller föredra umgänge med människor av samma kön.  

Gothlins teori om vänskap och hur denna porträtteras har används i studien för att kunna 

identifiera kvinnornas vänskap. Heterosocialitetsteori tas också upp för att visa på motsatsen 

till homosocialitetsteorin. Undersökningen av studien är uppdelad i två delar, en kvantitativ 

del där relevanta inslag klockats för att se hur lång tid ett visst innehåll fått i serien. Samt en 

kvalitativ analys av innehållet i serien där typiska scener valts ut och analyserats för att förstå 

innehållet och för att kunna analysera kvinnornas vänskap till varandra. 

Den genomförda analysen behandlar deras vänskap och visar på att kvinnornas homosociala 

band och deras vänskap till varandra är betydligt starkare än vad tidigare forskning och teorier 

benämnt. Denna studie visar på att vänskapen i serien tagits till en ny nivå där vännerna inte 

bara är vänner utan själsfränder och kärlekar utan sexuelldragningskraft till varandra. Där 

vänskapen är vad som värderas högst och att kvinnan inte är i behov av en man.  
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1. Inledning 
 

”They say nothing last forever; dreams change, trends come and go, but friendships never go 
out of style” 

 
-Carrie Bradshaw 

 

Att vara eller att icke vara ihop är och har varit ett centralt ämne i olika serier där kärlekssagor 

stått i fokus. Temat vänskap har också förekommit vilket vi sett i serier som Entourage, Girls, 

Two and a half men, Vänner och Sex and the city. Det första avsnittet av tv-serien Sex and the 

city sändes den 6 juni 1998 och slog igenom stort med dess modernisering av den kvinnliga 

vänskapen. Den kvinnliga vänskapen har historiskt setts som svagare och av mindre vikt då 

kvinnan alltid ska rikta sin uppmärksamhet till männen. I tidigare serier har den manliga 

vänskapen stått i fokus därför kom denna serie med ett förhållandevis helt nytt koncept. Det 

sista avsnittet av tv-serien Sex and the city sändes i februari år 2004, en serie som fått stor 

uppmärksamhet världen över i form av allt från hyllningar till hård kritik. Dess popularitet 

hos tittarna vittnar om betydelsen av serien för många (Gerhard:2005). Trots att det gått tolv 

år sedan det sista avsnittet sändes så är serien fortfarande högaktuell där kärlekssagan mellan 

Carrie och Big tycks kunna ses om och om igen, och repriseras ständigt på olika kanaler. De 

fyra singlarna från New York lever ett självständigt liv som en som tittare gärna identifierar 

sig själv med, kärlek tyckts alltid vara intressant att betrakta oavsett vem eller vilka det 

handlar om. Kärlekskarusellen mellan Carrie och Big fick tillslut ett lyckligt slut men under 

resans gång hann tittare många gånger fundera över vad Carrie gång på gång förlät och föll 

tillbaka till, hennes vänner har under resan stått vid hennes sida och hon likaså i deras 

kärlekstrubbel. Serien har oftast studerats med fokus på den kvinnliga relationen till männen 

vilket inte är särskilt nytänkande då den kvinnliga vänskapen undervärderats. Den stora 

betydelsen av deras vänskap kan mycket väl vara en faktor till dess popularitet. Deras 

kvinnliga vänskap och ömsesidiga kärlek till varandra lyfts inte fram på det kraftfulla sätt som 

den egentligen borde göra. Trots relationen till män står deras vänskap i fokus och därför är 

denna studie tillämpad till deras vänskap och sättet att leva genom mannen tillsammans med 

sina vänner. Medierepresentationen påverkar dagens könsnormer och seriens popularitet har 

bidragit till en rad studier och olika sätt att se på den.  

Olika teman har studerats så som konsumtionsbeteende, klassperspektiv, traditionella 

könsrelationer, samt studier om deras skilda karaktärer. Patriarkala värderingar har också 

studerats kontra det nytänkande där boken Reading Sex and the city studerar den nya kvinnan 
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som lyfts fram i serien och menar att denna bild av henne bidragit till en ny kvinnorörelse 

som vuxit fram (Akass, McCabe 2003:80-81). Det finns även studier om seriens reaktionära 

betydelse som menar att fokus hela tiden legat på män då det är vad kvinnorna ägnar sin tid åt 

att prata om, här finner jag en lucka i den tidigare forskningen. Kärleksrelationerna till 

männen har en stor plats men det är vänskapen mellan kvinnorna som behöver lyftas fram. 

Vänskap behöver tillmätas en större betydelse i vår värld då den är viktig för oss alla och 

därför ämnar denna studie att lyfta fram vänskapen mellan kvinnorna och deras relation till 

varandra samt se på männens plats i deras liv utifrån dessa aspekter.  

2. Syfte & Frågeställningar 

2.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vänskapen gestaltas mellan kvinnorna, detta görs 

utifrån homosocialitetsteorier som innebär att uppskatta, söka sig till eller föredra umgänge 

med människor av samma kön men inte på ett sexuellt sätt. Enligt Hirdman (2001) bidrar den 

kvinnliga homosocialiteten till ett försvagande av den traditionella genusordningen, därför 

finner jag det intressant att studera serien utifrån detta perspektiv.  

 

2.2 Frågeställningar 
 
- Hur mycket tid i serien ägnas åt relationen till män kontra vännerna? 

- Hur talar kvinnorna om män och vad fyller männen för funktion? 

- Hur interagerar kvinnorna med varandra? 

- Vilka element i vänskapen lyfts fram?  
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3. Material & Avgränsningar 
 

3.1 Material  
 
Materialet för studien är hämtat ur tv-serien Sex and the city vars första säsong baserades på 

en bok med samma namn skriven av Candace Bushnell. Serien har producerats och sänts av 

det amerikanska tv-bolaget Home box office inc (HBO) mellan år 1998-2004 sändes serien i 

sex säsonger med sammanlagt 94 stycken avsnitt. Varje avsnitt är cirka 25-30 minuter långt, 

vissa är lite kortare och några lite längre. Senare har även två filmer gjorts utifrån serien Sex 

and the city the movie (2008) samt Sex and the city 2 (2010) dessa filmer är ej med i denna 

studie då de inte är utformade på samma sätt som de kortare avsnitten. Jag är själv väldigt 

familjär med serien och har sett varje avsnitt flera gånger vilket bidrar till en viss förförståelse 

för serien, i analysen av studien kommer en objektiv tolkning att göras vilket gör att min 

närhet till serien inte påverkar utfallet av denna studie. I studien kommer vänskapen mellan de 

fyra huvudkaraktärerna att studeras vilka är Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte 

York och Miranda Hobbes. De manliga karaktärerna som i någon form är partnerobjekt för 

kvinnorna kommer också att studeras i både den kvantitativa och kvalitativa delen.  

3.2 Avgränsningar  
 
I denna studie så kommer första och sista avsnittet av varje säsong att studeras, vilket är 

sammanlagt tolv avsnitt. Dessa är valda för att det ger en representativ bild av serien som 

helhet, därefter kommer scener som anses representativa/typiska för studiens syfte samt 

frågeställningar lyftas ur dessa avsnitt i den kvalitativa analysdelen. Scener där karaktärernas 

homosociala relation till varandra visas samt deras samtalsämnen och männens tid i bild kan 

studeras för att besvara studiens frågeställningar.  

 

3.3 Disposition 
 
I uppsatsens bakgrund presenteras serien och huvudkaraktärerna kortfattat, därefter följer den 

tidigare forskningen som är relevant för studien. Teoriavsnittet redogör för definitionen av 

vänskap, hur den porträtteras samt vad homosocialitet innebär, därefter tas heterosexualitet 

upp för att visa på motsatsen. Metoden består först av en kvantitativ innehållsanalys där fyra 

olika kategorier klockas i varje avsnitt, resultatet redovisas i bilaga 1.  
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Vidare görs en kvalitativ innehållsanalys där olika scener från fyra avsnitt valts utifrån 

mönstret i den kvantitativa metoden, scenerna väljs ut och analyseras utifrån tre kategorier. 

Därefter redovisas diskussionen och slutresultatet.  

4. Bakgrund 
 

Serien handlar om fyra kvinnor som bor i New York där berättelsen fokuserar på deras jakt 

efter den rätta mannen, sex, mode, karriär, pengar och shopping. Serien blev snabbt populär 

och det tros bero på dess aktuella och viktiga ämnen med stort fokus på kvinnans ställning i 

samhället. Serien beskrivs som en situationskomedi med tydliga inslag av såpopera. 

Kvinnorna har varit vänner länge och i varje avsnitt så får vi möta dem alla fyra tillsammans.  

Serien har hyllats och kritiserats och trots att det gått tolv år sedan det sista avsnittet sändes så 

är serien fortfarande högaktuell och följs av många. Deras singelliv porträtteras och seriens 

skapare Darren Star har verkligen lyckats tänja på sexuella tabun och gränslösheten i tjejernas 

levnadssätt. Serien porträtterar de kvinnliga behoven, problemen och upplevelserna.  

4.1 De fyra kvinnorna 
 
Carrie Bradshaw- Fashionistan som är seriens huvudperson och berättarröst genom alla 

säsonger och avsnitt. I serien får vi följa henne i arbetet med sin spalt som hon skriver i 

tidningen The New York Star som heter just Sex and the city. Hon är känd för sitt intresse till 

mode och hon ses ofta ute på de hetaste ställena i New York. Carrie bryr sig väldigt mycket 

om sina vänner men kan ibland uppfattas som självcentrerad då hon fastnar i kärlekstrubbel. 

Mr Big är hennes ständigt återkommande kärlek. 

 

Samantha Jones- Mansslukerskan som är den mest sexuellt frigjorda av de fyra karaktärerna. 

Hon är den äldsta av kvinnorna och har kommit långt i karriären med sin egna PR-byrå. 

Hennes sätt att se på män, relationer och sex liknas ofta med något stereotypiskt manligt där 

hon inte gillar emotionell inblandning. Hon gillar inte förhållanden eller giftermål och är en 

förespråkare av one night stands. Samantha är egocentrisk och skäms inte för att vara det. 

Hon har svårt att visa känslor vilket även kan ställa till det i hennes relation till sina nära 

vänner. Hon har ett gott självförtroende och en god självkänsla som ingen verkar kunna 

rubba.  
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Miranda Hobbes – Karriärkvinnan som arbetar hårt på en advokatbyrå och som alltid sätter 

jobbet i första rummet. Hon är hård och bestämd i sina åsikter och säger alltid sanningen och 

vad hon tycker. Där av uppfattas hon ofta som cynisk i inställningen till hennes egna och 

vännernas män och relationer. Hon är den som står Carrie närmast och får därför ofta agera 

psykolog trots att Carrie ibland tycker att hon är för ärlig. Hon är en omtänksam människa 

som lägger mer tid på sin karriär än på sitt yttre vilket de andra karaktärerna lägger halva sitt 

liv åt.  

 

Charlotte York – Lever i en dröm om att bli den perfekta frun och mamman. Hon arbetar 

som konsthandlare och är uppvuxen i en fin familj. Det är bara hennes bakgrund som tittaren 

får beskriven för sig. Hon är en traditionsbunden och konservativ kvinna som ibland ses som 

Samanthas motsvarighet. Hon är i konstant jakt på kärleken och den perfekta mannen att bilda 

familj med. Giftermål är hela tiden hennes största önskan och många gånger drabbas hon 

tyvärr av att kärleken till kärleken tar över de verkliga relationerna. Charlotte är en karaktär 

som alltid vill vara alla till lags.  

 

5. Tidigare forskning 
5.1 Nya kvinnan 
 
Serien har konsumerats av många och gör det fortfarande världen över, vilket bidrar till att 

bilden av kvinnan som serien förmedlar är intressant och viktig att studera. I boken Reading 

Sex and the city (2003) menar Akass och McCabe att serien fått stå för den ”nya kvinnan” 

och att det är här som en ny kvinnorörelse vuxit fram. Seriens grundtanke handlade om att 

öppna upp för diskussion om kvinnornas sexualitet och singelliv och som sedan visade sig bli 

ett forum för denna utveckling (Akass, McCabe 2003:80-81). I boken granskades 

könskonstruktionerna samt relationerna mellan både männen- och kvinnorna men också deras 

relation till själva staden. Resultatet i studien av serien är att typen av relation till männen 

visar på skillnaderna mellan kvinnorna då de vill få ut olika saker i relationen med en man. 

Men det pekar också på traditionella likheter mellan kvinnorna då alla fyra söker sig till män, 

vilket kan ses som konservativt. Men trots detta menar de att dessa kvinnor och serien står för 

en ”ny” kvinna som öppnat upp för en diskussion om kvinnlig frigörelse (ibid:82).   
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5.2 Kritik mot serien 
 
Rosalind Gill har tidigare studerat serien och redogör för det i boken Gender and the media 

(2007) där hon helt i motsats till Akass & McCabes studie visar att karaktärernas feministiska 

framställning bara är en fasad och att det rådande patriarkatet gömmer sig under ytan. I 

hennes studie av dess genusrepresentationer kommer hon fram till att karaktärernas strävan 

efter kärleken hela tiden står i vägen för deras självständiga liv. Hon belyser dess feministiska 

framställning där singellivet och vilt sex i staden framställs som bra, men att det under ytan 

gömmer sig en underordnad ställning gentemot mannen vilket kan ses som konservativa 

värderingar och sätt att leva. (Gill 2007:242-244). Gill tar också upp seriens homosociala 

betydelse men anser inte att den är särskilt tydlig. Hon förlöjligar dess betydelse genom att 

beskriva det som ”tjejerna fikar med varandra, pratar, skrattar och det värsta som kan hända i 

staden är då Carries kläder blir blöta av att en buss kör förbi”. Gill menar att seriens 

grundtanke är dess homosociala band då den bygger på att vara en av tjejerna i gänget och att 

denna framställning öppnat upp för frihet och njutning i dess homosociala relationer, men att 

dessa egentligen inte existerar då hela serien är uppbyggd kring att kvinnorna ska främja de 

manliga intressena (ibid 244-145).  

5.3 Lockelsen i såpoperan 
 
Tania Modleski beskriver i sin bok Loving with a vengeance om såpoperans uppbyggnad och 

dragningskraft för den kvinnliga publiken. Hon redogör för lockelsen i medie materialet som 

riktar sig till kvinnor där det oftast handlar om olika problem som ses som relevanta för 

publiken. Hon beskriver att den konstanta längtan efter en stor familj och jakten på kärleken 

är ett återkommande tema inom såpoperan (Modleski1990:88-89). Männen står i fokus i de 

traditionella formerna där hanteringen av maskulinitet anses viktigt för den kvinnliga 

publiken och innehållet i såpoperan speglar varandra då alla innehåller drama, konflikter och 

patriarkala äktenskapsvärderingar. Tolerans och sympati är enligt Modleski kvinnans största 

roll inom såpoperorna, kvinnan ses som beroende av mannen och efter mycket om och men så 

blir tillslut mannen bunden till kvinnan. Denna kärlekssaga reproduceras gång på gång i alla 

typer av såpoperor (ibid:91-93).  
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5.4 Samkönad vänskap- mer lojalitet 
 

Suzanna M. Rose har i sin studie Same and Cross- Sex friendships and the psychology of 

homosociality, studerat vänskap mellan samkönade och icke samkönade utifrån homosociala 

preferenser. Där hon utgått från att all typ av vänskap befaras vara densamma oavsett kön. I 

studien där hon studerat 90 unga vuxna i åldrarna 20-28 år kommer hon fram till att både män 

och kvinnor upplever större lojalitet och mer hjälp av varandra i de samkönade relationerna.  I 

denna studie visar det sig vara en majoritet av kvinnor som föredrog de homosociala 

relationerna. Både män och kvinnor angav att närhet, godtagande, ansträngning, 

kommunikation och gemensamma intressen är grunden för att den samkönade (homosociala) 

relationen ska upprätthållas (Rose 1985:69-73).  

5.5 Framställning av män och kvinnor 
 

Anja har i sin avhandling gjort en studie om framställningen av män och kvinnor i media 

Tilltalande bilder (2001). Hon har studerat ett feminint media och ett manligt i form av två 

olika tidningar, där hon studerar hur kvinnor talar till kvinnor samt hur män talar till män.  

I avhandlingen studeras framställningen av män och kvinnor med fokus på bilderna och hur 

dessa skapar olika sätt att se på könen. Hon kom fram till att feminin media talar till kvinnor 

på ett sätt som gör de kvinnliga homosociala relationerna svagare med ett större fokus på 

männen. Den manliga tidningen talade till män och definierade männens band till varandra 

utan kvinnan i bild (Hirdman 2001:270,292). Tidningarna talar med sin läsare och på så sätt 

produceras intima rum av gemenskaper vilket skapar ett ”vi” mellan tidning och läsare 

(ibid:19). I studien kom Hirdman fram till att de kvinnliga homosociala relationerna var 

svagare och mer heterosociala med mer fokus på männen än den samkönade relationen. I Fib-

aktuellt definieras relationen mellan män med eller utan kvinnor där gemenskapen 

konstrueras via kvinnan och inte på grund av kvinnan. De kvinnliga relationerna till varandra 

ger inte status. Den heterosociala uppgiften står i fokus och den kvinnliga uppmärksamheten 

bör vara riktad mot mannen (ibid:275). Hirdmans forskning tas vidare upp i teoriavsnittet.  
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6. Teoretisk ram 
6.1 Vänskap 
 
”En sann och djup vänskap kan endast uppstå mellan män eftersom att en sådan vänskap 

endast uppstår mellan jämlikar i form av värderingar, social ställning och god moral”  

Denna syn på vänskap grundades redan under antiken av Aristoteles, kvinnan ansågs vara 

socialt avskild från detta fenomen och hon var underordnad mannen. Det kvinnliga könet 

ansågs också vara radikalt underordnat mannens (Holmqvist 2011:7).  

Synen har förändrats över tid men trots det så har vänskapen mellan män behållit den högre 

statusen. Synen på vänskap mellan två olika kön bygger på heteronormativ könsuppfattning 

där kärlek och erotik tas förgivet vilket inte kopplas samman med samkönade 

vänskapsrelationer. Synen leder till heteronormativa könsuppfattningar då de samkönade 

vänskapsrelationerna inte uppfattas på samma sätt (ibid:8). Vänskapsidealet uppvisar ofta en 

grundform utifrån den antika aristoteliska vänskapsuppfattningen om en perfekt vänskap där 

likhet och jämlikhet råder och där vännen blir den andres jag (Gothlin 2000:90).   

 

6.1.1 Hur vänskap porträtteras  
 
Eva Gothlin docent i idé och lärdomshistoria presenterar i sin avhandling Kön och existens, 

Studier i Simone de Beauvoirs Le Deuxième Sexe (2011) om hur vänskap synliggörs. Där hon 

väljer att studera Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoirs relation utifrån ett vänskapligt 

perspektiv med utgångspunkt i phila som är det ordet som grekerna använder för vänskap som 

egentligen betyder kärlek. Hon studerar deras relation i ett nytt ljus utanför kärlekens tecken 

och ser det ur ett vänskapligt perspektiv. Därmed byter hon ut deras relation ur den 

traditionella kontexten av romantik och sätter in den i en vänskaplig kontext (Gothlin 

2011:17). I studien av vänskapen utgår Gothlin från några återkommande drag från den 

filosofin som behandlat ämnet vänskap genom tiden. Där Aristoteles delat upp vänskap i tre 

olika delar, nytto-, nöjes- och dygdevänskap där den sistnämnda är den faktiska vänskapen 

och de två förstnämnda är en efterlikning av den faktiska vänskapen. Dygdevänskapen står för 

en ram där den ”perfekta vänskapen” även kallad teleia philia kan realiseras och blir ett slags 

ideal för vänskap. Där vänskapen kännetecknas av att man älskar vännen för dennes egen 

skull och inte för att denne är nyttig för en eller för att denne ger njutning i någon form. När 

denna typ av vänskap är ömsesidig mellan två jämlikar så kan den andre i fråga vara ”ett 

andra jag” och där med en äkta vänskap (ibid:18-19).  
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Gothlin studerar denna vänskap som en kärlekssaga utifrån dessa termer: 

Osmos (gemenskap), Philia (vänskap), Eros (kärlek), Tvillingsjäl (gemensam själ) 

Där hon kommer fram till att i valet mellan kärlek och skapandet i Simone de Beauvoirs liv så 

tycks phila ha kommit före eros. Vilket i denna tid gjorde henne till en ovanlig kvinna. Där 

hon uttryckligen menade att hon inte kunnat tänka sig att leva bara för kärlek utan att en 

kvinna som hon har så mycket mer att ge än att bara vara moder eller bara vara någons hustru.  

Hon menar att kvinnan bör söka sin mening och identitet i det hon gör och inte genom en 

förälskelse i en man i tron om att det ska ge livet ett innehåll (ibid:23-27).  

Gothlin nämner vidare att ömsesidighet, jämlikhet och de gemensamma intressena, samt 

djupa respekten och solidariteten kännetecknar vänskap vilket hon också finner även i Sartre-

Beauvoirs relation till varandra. Gothlin visar i sin text på den intellektuella kvinnan som här 

blir unikt då den historiskt sett främst representerats av mannen. Det visar också på att 

vänskap inte bara behöver innebära den kvinnliga som emotionell och den manliga som 

stereotyp med genusföreställningar. Där kvinnor ses som mer emotionella och mindre 

rationella och män som känslohämmade varelser som enbart lever i sin egna tanke (ibid:28-

29). Vänskapens karaktär porträtteras på detta sätt och med dessa termer som utgångpunkt 

kan vänskapens betydelse lyftas fram samt visa på dess existens eller icke existens.  

6.2 Homosocialitet  
 

Att uppskatta, söka sig till eller föredra umgänge med människor av samma kön är 

definitionen av homosocialitet menar sociologen Jean Lipman-Blumen som skrivit texten 

”Toward a homosocial theory of sex roles: an explanation of the sex segregation of social 

instution” Där hon skriver om homosocialitet och dess påverkan på könssegregeringen. Ordet 

bör inte förväxlas med homosexualitet då denna typ av umgänge inte förknippas med sexuellt 

umgänge med partner av samma kön (Lipman-Blumen 1976:16). Enligt Lipman så finns det 

två faktorer som bidrar till utvecklingen av den homosociala normen. Den första är att 

främjandet av homosociala beteenden startar redan vid barndomen och då särskilt hos män 

där deras umgänge värderas högre redan som barn där killarna uppmuntras att umgås med 

varandra och att dessa relationer då får en högre status än de kvinnliga. Den andra beror på de 

samhälliga värderingarna om män och kvinnor där män fått en större plats och besuttit mer 

makt i högre utsträckning än vad kvinnor gjort. Båda faktorerna verkar för att stratifiera 

kvinnor och män på ett sådant sätt där män har och har haft större tillgång till resurser av olika 

slag.  
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Redan när vi är barn uppmuntras den manliga homosocialiteten före den kvinnliga, Lipman 

menar att denna uppmuntran bidrar till att relationen till kvinnor i det undermedvetna blir 

mindre värda. Att relationen till en man anses ha högre status redan från barnsben gör att 

männen ses ha högre anseende vilket bidrar till könssegregering (ibid:18). I denna studie 

kommer Lipman-Blumens hypotes om att män i högre utsträckning är mer homosociala än 

kvinnor att testas. Konsekvensen av det blir att männen anses ha högre status och kan 

kontrollera olika resurser vilket gör dem attraktiva att umgås med både för kvinnor men också 

för andra män (ibid:19). För andra män i synnerhet då dessa vill umgås än mer med varandra 

på grund av den högre statusen. Vilket gör att männen anses mer homosociala än kvinnor då 

de finner stimulans i att umgås med varandra. Konsekvenserna av den manliga 

homosocialiteten sker då dessa grupper av män och kvinnor blir uppdelade, då förstärks 

ojämställdheten. Lipman menar vidare på att den manliga homosocialiteten byggts på 

historiska skeenden där den manliga kontrollen över pengar och politik bidragit till att 

kvinnan sökt sig till mannen för stöd och hjälp då han besuttit kontrollen. Något som än idag 

finns kvar i det omedvetna menar hon men där hon påpekar att det idag inte handlar om ett 

biologiskt beteende i samma utsträckning.  

Lipman kallar det kvinnliga bekräftelsessökandet till männen för heterosocialtsamspel och 

pekar på att det beror på maktobalansen där mäns övertag är stort i det homosociala 

samspelet.  

 

Den kvinnliga homosocialiteten ses som svagare än den manliga då fokuseringen hela tiden 

ligger på männen och att även den kvinnliga vänskapsrelationen vänds mot det andra könet. 

Hela tiden landar det i de manliga homosociala relationerna men Lipman påstår i sin text att 

det finns tecken på en ny typ av nätverkande kvinnor som hon omnämner i sin text som ”new-

girl network” som kan komma att bli en omvälvning mot det maktfulla ”old-boy network” 

(ibid:18). Denna teori är ett användbart sätt att förklara homosocialitet utifrån och det kan ge 

en inblick i olika socialisationsmönster.  
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6.3 Heterosocialitet 
 
Anja Hirdman har i sin forskning gjort en undersökning om framställningen av kvinnor och 

män i media. Hon skriver att representationen av kvinnor och män idag är en viktig 

komponent i konstruktionen av manligt och kvinnligt. Hirdman har i sin avhandling 

Tilltalande bilder (2001) undersökt två olika veckotidningar, Veckorevyn och Fib Aktuellt 

Hirdman menar att representationer kan ses som en arena där media väljer hur kvinnor och 

män ska presenteras (Hirdman 2001:292). Hon har tittat på hur tidningarna förändrats över tid 

mellan år 1960-1995. Hirdman tar också upp Lipman-Blumens teori om homosocialitet och 

ifrågasätter om kvinnors homosocialitet ser annorlunda ut än männens då den beskrivs ha en 

maskulin överordning. Hon tar även upp begreppet heterosocialitet där de kvinnliga 

relationerna ses som svaga homosociala band då kvinnan undermedvetet fokuserar på mannen 

(ibid:270). Genom att studera tidningarna kunde heterosocialiteten identifieras. Hirdman 

menar att könsordningen inte bara ger uttryck i tidningens innehåll utan också i förhållandet 

till publiken. Dessa mönster som Hirdman identifierat i sin avhandling förklarar en ordning 

mellan könen, där de manliga homosociala banden bidrar till en stark traditionell 

genusordning. Den kvinnliga homosocialiteten resulterar i motsats till männens, starka 

homosociala band mellan kvinnorna bidrar till svagare traditionell genusordning. Vilket 

resulterar i en tydlig uppdelad ordning mellan könen och betydelsen av homosocialitet och 

heterosocialitet (ibid:276).   

7. Tillvägagångssätt  
 

Studien består först av en övergripande kvantitativ innehållsanalys där resultaten blir en bas 

som sedan analyseras med en kvalitativ innehållsanalys. Serien studeras genom att titta på och 

undersöka hur vänskapen porträtteras samt hur homosocialiteten ser ut inom gruppen, detta 

görs genom att studera kvinnornas relationer till varandra och till deras män, varje karaktär 

studeras inte individuellt utan de studeras tillsammans i varje avsnitt där kvinnornas relationer 

behandlas sammansatt i analysen. Sammanlagt består analysen av att studera tolv avsnitt med 

en kvantitativ innehållsanalys och därefter väljs fyra stycken scener utifrån den kvantitativa 

basens mönster ut för en kvalitativ innehållsanalys.  
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7.1 Kvantitativ innehållsanalys  
 
Denna analys är användbar för att besvara frågor om olika typer av innehållsmässiga 

kategorier i ett material. Exempelvis hur frekvent olika kategorier förekommer i ett material 

eller hur stort utrymme i tid och rum som olika kategorier får (Eraiasson et al.2012:198). Den 

kvantitativa innehållsanalysen är en mycket användbar metod när man vill ha svar på frågor 

om förekomsten eller utrymmet av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material. Här 

mäts utrymmet i tid för olika kategorier och för att kunna räkna förekomsten av en kategori så 

måste denna/dessa definieras för att kunna analyseras (Eraiasson et al.2012:198-202). 

7.2 Kvalitativ innehållsanalys 
 
De kvantitativa resultaten kommer att analyseras med en kvalitativ innehållsanalys, en metod 

som kännetecknas av närhet till forskningsobjektet. Genom att identifiera mönster utifrån de 

kvantitativa resultaten och på så sätt utveckla kategorier som bygger på dessa som och utgör 

en bas för analysen. Metoden studerar både det berättande, inkluderade och det exkluderade i 

texten (Bergström, Boréus 2012:226). Vid en kvalitativ analys organiseras datan och bryts 

ned till hanterbara enheter för att kunna söka efter mönster, på så sätt kan mening skapas och 

synliggöras i en massiv mängd innehåll, det handlar om att se de betydelsefulla mönstren för 

att sedan kunna analysera dessa utifrån kategoriseringen (Fejes, Thornberg 2011: 32-33). Med 

den kvalitativa metoden så kan uttryck i händelser, normer och handlingar studeras för att 

kunna ta del av närheten till ämnet som undersöks, enligt Bryman (2011) så är det en bra 

metod för att analysera en ostrukturerad information.  

7.3 Tid av typisk scen i bild 
 

Den kvantitativa innehållsanalysen används för att studera hur mycket tid olika teman är i bild 

eller förekommer under ett avsnitt. Här kommer en tidsanalys på alla tolv avsnitt att göras. 

Avsnitten som valts ut är representativa för serien som helhet då varje avsnitt är ungefär lika 

långa. En kvantitativ undersökning kan göras utifrån tre olika sätt att analysera objektet vilka 

är analysenheter, egenskaper eller utrymmesmätning (Eraiasson et al .2012). 

 I denna studie studeras/klockas serien utifrån fyra olika kategorier: 

1- Hur mycket tid får män i bild under ett avsnitt? (Män som kvinnorna har någon form 

av parrelation/sexuellrelation till). 

2- Hur mycket talar kvinnorna med varandra? 

3- Hur mycket talar kvinnorna med varandra om män? 
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4- Hur mycket interagerar kvinnorna med varandra? 

Det kvantitativa resultatet kommer att studeras här nedan samt redovisas i bilaga 1.  

7.4 Närhet till typisk scen 
 
Fyra kategorier som tematiserats utifrån det kvantitativa resultatet kommer här analyseras 

med en kvalitativ analys för att få mer närhet till  de typiska scenerna, det kommer att ske i tre 

steg hämtade från Selby och Cowderys (1995) text How to study television. Dessa steg ger en 

grundläggande ram för att kunna organisera berättandet och på så sätt kunna studera det i mer 

komplexa frågor. Stegen bildar en sammanhängande analys (ibid:30). De tre analysstegen ser 

ut såhär: 

1- Beskriv situationen i berättelsen och plocka ut de mest tydliga delarna som synliggör 

detta. 

2- Vilka betydelser är explicita i berättelsen? Här kan explicita teman plockas ut för att 

analyseras. 

3- Vilken implicit betydelse går att se i berättelsen? 

8. Analys 
 
Ett typiskt avsnitt av Sex and the city börjar alltid med att Carrie pratar och man som tittare 

hör hennes röst, hon pratar om ett specifikt ämne som hon skriver om i sin kolumn i 

tidningen. Därefter träffas alla fyra tjejerna för att diskutera Carries tankar. De ses oftast på ett 

café eller restaurang. Under ett avsnitt förekommer det också någon eller några män och 

någon av de fyra karaktärerna har sex. Efter det så går de ut tillsammans för att festa eller 

shoppa och prata med varandra och alla avsnitt slutar med att Carrie får svar på sin fråga eller 

ämne som avsnittet började med och oftast ligger tyngden i att det är deras vänskap som löst 

svaret på frågan eller är lösningen på problemet.  

Nedan kommer den kvantitativa analysen att presenteras sedan den kvalitativa. 
 

8.1 Analys I Kvantitativ analys 
 
Här redogörs den kvantitativa klockade tiden för de olika avsnitten utifrån analysenheterna, 

resultaten finns även i bilaga 1. Tolv avsnitt har analyserats vilket sammanlagt blev 348,82 

minuter att analysera. Enheterna att studera fyllde sammanlagt 298,34 minuter, resterande tid 
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50,48 minuter bestod av innehåll som inte analyserats utifrån dessa analysenheter. Nedan 

redogörs respektive analysenhet och dess resultat.  

 

1- Hur mycket tid får män i bild under ett avsnitt? Män som kvinnorna har någon form av 

parrelation eller sexuellrelation till. Efter att ha klockat alla avsnitt så blev resultatet att 

männen visats i bild sammanlagt 43,93 minuter, 15,03 minuter ägnas åt sex med någon av 

karaktärerna. Medelvärdet resulterar i att män får 2,91 minuter i bild i varje avsnitt och i 1,25 

minuter förkommer det sex med någon av karaktärerna. När de visas i bild så har de oftast sex 

med någon av karaktärerna eller befinner sig i eller utanför en säng. Männens funktion för 

kvinnorna är övergripande att ha sex med eller så planerar någon av karaktärerna att ligga 

med mannen i fråga. Om männen visas i bild utan att det handlar om sex så diskuterar de 

oftast kärlek med männen eller reder ut något pågående problem eller bråk som uppstått.  

 

 

2- Hur mycket talar kvinnorna med varandra? Här har alla typer av konversationer mellan 

kvinnorna klockats förutom då de talar om män, den delen har analyserats för sig. Sammanlagt 

konverserar kvinnorna med varandra 46,68 minuter vilket ger ett medelvärde på 3,89 minuter 

per avsnitt. Dessa konversationer ser olika ut, de ses oftast och pratar med varandra men många 

av konversationerna sker även över telefon. Då de inte pratar om män med varandra så 

diskuterar de ofta vänskap både deras vänskap men också andras. Shopping och planerade 

inköp pratas det mycket om där märkeskläder och skor uppskattas av alla fyra karaktärerna. 

Trender är ett centralt samtalsämne mellan kvinnorna, både i form av mode men också nattliv, 

klubbar och restauranger. Diskussioner om livet och deras framtid tillsammans pratar de ofta 

om och det landar många gånger i att det är de fyra som är det centrala i deras liv.  

 

3- Hur mycket talar kvinnorna med varandra om män? Kvinnorna pratar om män i 39,69 minuter 

vilket ger ett medelvärde på 3,30 minuter per avsnitt. Då de diskuterar män handlar det oftast 

om att redogöra för deras relationer till männen genom att berätta om dessa för de andra. Det 

pratas både om problem och lösningar, sex är också ett centralt samtalsämne då de gärna delar 

med sig av sina upplevelser. När någon av kvinnorna integrerat med en man så vill de 

diskutera det med antingen någon av väninnorna eller alla fyra för att berätta och dela med sig 

av senaste händelsen med eller från en man. Genom att studera deras konversationer om män 

tolkas det som att kvinnorna objektifierar männen då det hela tiden talas om männen så fort de 

har umgåtts med dem som ett sexobjekt eller någon att bli kär i.  
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4- Hur mycket interagerar kvinnorna med varandra? Kvinnorna interagerar mycket med 

varandra i serien. Sammanlagt resulterade den kvantitativa analysen i att de integrerat 148,91 

minuter med varandra vilket ger ett medelvärde på 12,40 minuter per avsnitt. Det är en stor 

del av varje avsnitt och visar på hur mycket de umgås med varandra. De umgås på olika sätt, 

de äter tillsammans, är ute och går, shoppar, dricker kaffe, är hemma hos varandra och festar 

ihop. Den kvantitativa analysen visar på ett mönster i att kvinnorna umgås mer med varandra 

än vad de gör med männen, samt pratar mer om andra samtalsämnen än om specifika män. 

Dessa siffror redogör för att kvinnorna föredrar umgänge med varandra framför att umgås 

med män samt att det inte är män som är deras största samtalsfokus när de umgås med 

varandra. Deras vänskap kan utifrån det kvantitativa resultatet stärka vänskapens betydelse i 

serien då vänskapen mellan de fyra kvinnorna är vad som tar upp flest minuter av varje 

program. För att vidare studera hur vänskapen gestaltas i serien så kommer en kvalitativ 

analys att göras av fyra olika typiska scener här nedan, analysen är gjord utifrån mönstren från 

de kvantitativa resultaten för att djupare förstå hur dessa porträtteras i serien.  

8.2 Analys II Kvalitativ analys 
Med Selby och Cowderys (1995) How to study television som utgångspunkt kommer deras 

analysverktyg att användas i tre steg för att analysera och förstå seriens innehåll. De tre stegen 

i den kvalitativa analysen ser ut såhär: 

 

Steg 1 Beskrivning av vad som händer i scenen där de tydligaste delarna plockas ut för att 

tydliggöra detta. Här ska serien studeras utifrån vad det är som faktiskt händer.  

Steg 2 I detta steg plockas de explicita delarna ut det som är mest relevant och representativt 

för att studera scenen. Här kan även betydelser som inte uttalas spela in, så som miljö, klädsel 

och minspel. Känslor av olika slag är relevanta att studera i detta steg samt se på kvinnornas 

problem och lösningar.  

Steg 3 Här ska de icke självklara tolkningarna göras för att se om de går att studera i 

berättelsen. Här studeras de outsagda och underförstådda i berättelsen, studerar scenen i två 

olika nivåer, hur scenen ser ut vid en snabb anblick men också hur den ser ut om man 

analyserar den mer noggrant.  
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8.2.1 Scen där män är i bild som kvinnorna har någon form av relation till 

Den kvantitativa analysen visar på att männen inte är med i bild under så stor del av avsnitten. 

Här kommer därför ett avsnitt att analyseras för att visa på vad det är som typiskt sker när 

mannen/männen är med i bild. 

 

”Ex and the city” säsong 2 avsnitt 18 

Steg 1 Beskrivning av scenen 

Avsnittet börjar med att Miranda och Carrie är och handlar blommor, när Miranda plötsligt 

får syn på Steve som är hennes ex de springer därifrån. Kvinnorna ses direkt efteråt på ett café 

för att diskutera Mirandas rädsla för sitt ex. ”Jag har aldrig kunnat vara vän med ett gammal 

ex. Hur gör folk?” Samantha svarar med ”jag har aldrig kunnat vara vän med en man, jag 

har bara sex med män”. Charlotte påstår att vänskap även tillhör en kärleksrelation, Carrie 

frågar henne ” så utan relation, ingen vänskap?” och tittar samtidigt med en skeptisk blick på 

Charlotte. Miranda pratar högt så att alla på cafét vänder sig om. Hon vill så gärna kunna vara 

vän med sitt ex Steve men hon nämner att det inte går att ha en vänskaplig relation med sitt 

ex. Hon säger ”vi funkade inte ihop, så det vore bättre om du inte fanns”.  

Carrie tycker att hon är barnslig och jämför killar med gamla klänningar ”Du slänger inte en 

gammal klänning bara för att du inte tycker om den längre? Du sparar den, och vart tar 

kärleken vägen när det tar slut med någon man älskat?”  

Samantha är rak på sak och menar att kärleken går rakt vidare till nästa tjej. Carrie blir lite 

upprörd då hennes ex precis träffat en ny tjej. Hon börjar prata i en lägre ton och berättar att 

hon sett dem tillsammans i en butik och att de såg lyckliga ut tillsammans.  

Efter att de fikat tillsammans går Miranda hem, Steve knackar på hemma hos Miranda för att 

ifrågasätta varför hon sprang ifrån honom. Miranda försvarar det med att hon inte är så bra på 

ex-situationer. Miranda ber om ursäkt och börjar gråta, hon erkänner att hon saknar honom 

och att det är därför som hon har svårt för att träffa honom. De tjafsar med varandra men på 

ett ironiskt sätt och Steve vill att de ska börja träffas som vänner, Miranda håller med och de 

planerar in en middag.  

Steve och Miranda kommer hem till henne efter att ha varit på middagen, de står i sovrummet 

bredvid sängen och ska precis säga hejdå till varandra. Steve börjar kyssa henne och 

ifrågasätter om vänner kysser varandra. Miranda svarar nej men kysser honom tillbaka. Till 

en början är hon stel men efter en stund ger hon med sig, de kysser varandra och har sex 

tillsammans. Efteråt är Miranda kall och kort mot honom, hon tar snabbt på sig kläderna och 

börjar ställa alarm på väckarklockan för att han ska förstå att hon vill sova och att han borde 
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gå ”vi är bara vänner som har sex nu” säger hon och Steve försöker kyssa henne men hon 

puttar bort honom.  

 

Samantha går på stan och möter en man som hon tycker ser bra ut, hon ger honom en blick 

som får honom att vända sig om. Hon går vidare och han följer efter henne för att sedan börja 

prata. Han presenterar sig och bjuder ut Samantha på middag, Samantha är kaxig mot honom 

och ger inte ut sitt nummer. Hon får hans nummer och ber om att få återkomma.  

Samantha träffar honom senare hemma hos henne, hon ligger i sängen och ber honom att 

komma och lägga sig bredvid henne. De har sex med varandra och Samantha är tydlig med att 

hon bara träffar honom för sex.  

 

Carrie och Big träffas för lunch då de båda vill vara vänner med varandra, de skrattar och har 

kul tillsammans. Carrie tror sig har löst gåtan om hur man blir vän med sitt ex ”whisky + 

Cosmopolitan”. De pratar om deras gångna relation och skrattar tillsammans, allt är trevligt 

fram tills att Carrie frågar om hans nya tjej. Hon inser så fort han svarar att hon är trevlig att 

hon inte klarar av tanken på att han gått vidare. ”Vi pratar inte om våra förhållanden förrän 

de är riktigt allvarliga” Big svarar att det är allvarligt och att han har förlovat sig med sin nya 

tjej. Carrie blir chokad och ifrågasätter varför han inte kunde binda sig med henne, hon blir 

upprörd, ställer sig upp på restaurangen och ställer till en stor scen framför alla. Hela 

restaurangen tystnar och Carrie rusar ut därifrån.   

 

 

Steg 2 Känslor, problem, lösning 

När Samantha träffar mannen som hon flörtat med på gatan igen ligger de i hennes säng och 

Samantha vill ha sex med honom. Han frågar henne varför hon inte vill kyssa honom och hon 

svarar tydligt att det här bara handlar om sex och att känslor inte ska blandas in. ”Det är sex, 

inget annat”. Samantha ser inget problem i att ha en sådan relation med mannen men han 

utrycker det lite jobbigt att hon är så ointresserad av att kyssa honom.  

 
Big (Carries ex) i bild igen, han ringer till Carrie för att be om ursäkt för att det blev som det 

blev på lunchen, han börjar prata in ett meddelande på hennes telefonsvarare, hon står bredvid 

och lyssnar utan att svara. Hon lyfter på luren när han säger att det aldrig var meningen att 

såra henne, de pratar en stund och lägger på som vänner. För Carrie har det uppstått ett 

känslomässigt problem i att hennes ex förlovat sig med en annan tjej och för att lösa 
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problemet med Big träffar hon väninnorna. Alla fyra ses för att diskutera vad som hänt, de 

diskuterar Bigs förlovning och dricker drinkar. Carrie är förtvivlad men Miranda svarar 

snabbt att hon inte borde vara det. Hon förklarar det för Carrie i form av en jämförelse med en 

film, där hon menar att det finns två sorters kvinnor i världen ”Den enkla tjejen och Katie-

tjejen” Hon inser att hon är för vild för att vara tillsammans med Big och att det är därför som 

han förlovat sig med den enkla tjejen. Tjejerna sjunger en låt från filmen som Miranda jämfört 

Carrie med inne på restaurangen och på vägen hem går Carrie förbi Bigs förlovningsfest och 

ser honom utanför, han går fram till henne för att prata. Hon vill ställa en fråga ”varför blev 

det inte jag?” Big svarar att han inte vet men tillslut säger han, ”allt var svårt men hon är så 

enkel” Carrie ler och säger ett citat från filmen som Miranda nämnde och som de diskuterat. 

Sedan går hon därifrån och säger ”vissa tjejer kan inte tämjas, de måste vara fria tills de 

hittar någon som är lika fria som dem själva” Lösningen på Carries problem med Big blev 

vännerna och deras sällskap och diskussion med varandra.  

 

Steg 3 Scenens betydelse I scenerna så framställs männen som partnerobjekt eller sexobjekt, 

det är den funktionen som de uppfyller. I detta avsnitt diskuteras även en eventuell 

heterosocial vänskap till männen men som tjejerna tillslut kommer fram till att dem inte kan 

ha då det handlar om deras ex. Problemen som uppstår med männen löser dem tillsammans 

med sina vänner. Vid en snabb anblick kan scenerna där männen är med i bild tolkas som det 

centrala i kvinnornas liv, då de är i bild men också att kvinnorna diskuterar dessa män med 

varandra.  Men när man studerar det utifrån den kvinnliga vänskapen och deras homosociala 

band så förstår men dess centrala roll och männens funktion blir objektiv. Det implicita i 

berättelsen blir då att männen mest ses vid eller i sängen och handlar det inte om det så står 

männen för frågor och problem för kvinnorna, vilket stärker den kvinnliga vänskapen och 

deras band till varandra. 

8.2.2 Scen där kvinnorna talar till/med varandra  
	  
 Anchors Away- Säsong 5 avsnitt 1 

Steg 1 Beskrivning av scenen 

Alla fyra sitter på ett café och dricker kaffe, Carrie berättar att hon varit på bio och Charlotte 

frågar snabbt vem hon gick med, ”ensam” svarar Carrie. Charlotte blir förvånad och frågar 

hur hon vågar gå dit ensam på dejt-kvällen. ”Går du aldrig ut ensam?” Frågar Miranda 

Charlotte och hon svarar nej. Carrie förklarar hur hon ser på det, att hon inte ser det som att gå 

ut ensam då hon dejtar New York city, ”vi har dejtat i 18 år”.  
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Charlotte ser imponerat på Carrie och förstår inte att hon kan vara så modig att hon går ut 

ensam på bio. Diskussionen leds in på ett samtal om hur många kärlekar man kan ha i sitt liv. 

Alla tycker olika och Samantha svarar ”fuck love”. Efter det går de ut på stan för att shoppa 

och spendera pengar, Miranda inser att hon inte kan följa med då hon har med sig sin nyfödda 

bebis, Samantha är snabb med att hitta en taxi åt henne så att hon och bebisen kan åka hem. 

Miranda sätter sig i taxin och åker hemåt. Senare på kvällen ska de gå ut tillsammans och 

festa, Samantha ringer Carrie och är bekymrad över att Miranda numera alltid har med sig sin 

bebis överallt och att de aldrig ses alla fyra utan barnet. ”Jag vill ha vänskap, inte 

bäbisbruncher”. Carrie svarar snabbt att hon inte alls alltid tar med honom och att Miranda är 

samma person även om hon fått barn. Samtalet leds in på deras ungdom och hur de hade det 

innan barn och vuxenproblem.  

 

Steg 2 Känslor, problem, lösningar 

Carrie åker hem till Miranda för att överraska henne med några goda bakverk. Miranda är 

snurrig och förvirrad, hennes son vill inte äta och det gör henne stressad. Carrie ber henne 

sätta sig ner. Miranda börjar gråta och förklarar hur rädd hon är över att deras vänskap ska 

förändras nu när hon fått barn, ”ni är det viktigaste jag har, jag vill aldrig förlora er. Carrie 

kramar om henne och förklarar att de aldrig kommer att överge varandra, att de alltid kommer 

att ställa upp för varandra och vara de fyra. De skrattar tillsammans och Miranda blir glad och 

lättad över Carries ord.  

På kvällen går Samantha, Carrie och Charlotte ut för att dansa tillsammans på en nattklubb, de 

alla tycker att det är tråkigt att inte Miranda kan följa med. På klubben står de i baren och 

beställer drinkar, diskuterar skor och vikten av att hålla ihop när de är ute tillsammans så att 

de inte tappar bort varandra. Carrie förklarar en sak som hon funderat på under dagen, där hon 

säger att de alla måste släppa det förflutna och blicka framåt, att det nu är en ny era och att de 

måste släppa taget om allt som varit för att kunna bli den som de kommer att vara. Tjejerna 

nickar och håller med henne och de skålar för Miranda.  

 

Steg 3 Scenens betydelse 

Vänskapen mellan kvinnorna lyfts fram här då alla är beredda att släppa det gamla för 

Mirandas skull, numera har hon ett barn och då måste de alla fyra acceptera det. Vid en snabb 

anblick kan scenen tolkas som att Miranda bli lämnad utanför gruppen för att hon fått barn, 

men efter att hon och Carrie pratat med varandra tydliggörs vänskapen än en gång. Här visas 

vänskapen på en tydlig empirisk nivå där deras vänskap framstår som okrossbar och att de 
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lovar varandra att alltid höra ihop oavsett vart livet tar dem. Som resultatet visar i bilaga 1 så 

pratar de mycket om män, men här då de inte diskuterar män så är det deras vänskap som är 

det största samtalsämnet för alla kvinnorna vilket det ges mer utrymme till i avsnittet än 

någon annan typ av diskussion.  

8.2.3 Scen där kvinnorna talar med varandra om män 

	  
I Love a charade – säsong 5 avsnitt 8 

Steg 1 Beskrivning av scenen 

Kvinnorna sitter på ett café och äter lunch, de diskuterar hur gifta par håller sin gnista kvar 

och mitt i konversationen avbryter Charlotte för att berätta att hon blivit kär, hon har träffat en 

kille och hon beskriver honom som motsatsen till vad hon brukar tycka om. ”Han är inte 

snygg och han pratar med mat i munnen” men sexet är det bästa jag upplevt säger hon och 

tillägger att hon tror att hon kommer att bli förälskad. De fortsätter att diskutera deras sex och 

alla lyssnar intressant på vad Charlotte har att berätta. Nästa dag äter Carrie och Miranda 

lunch tillsammans, hon berättar att hon råkat haft sex med sitt ex och att hon nu är förvirrad 

och inte vet vad det kommer att leda till, ”man kan inte ha sex med någon som du har barn 

med utan att ge fel intryck till personen ifråga” säger hon. Hon beskriver det som en gråzon 

att det kommer resultera i att hon inte vet om de ska vara vänner eller älskare med varandra, 

hon beskriver sin relation till sitt ex som lättsam och att det var just det att de inte hade sex 

med varandra längre som hållit deras relation så enkel, nu kommer allt förändras suckar hon.  

 

Steg 2 Känslor, problem & lösningar 

Alla fyra har åkt iväg till Hamptons för att gå på bröllop, brudparet som de knappt känner är 

väldigt öppna och bruden sätter sig vid Carrie för att berätta hur fanstatiskt sex hon och 

hennes blivande man har tillsammans. Carrie ser lite chokad ut över hennes oblyga inställning 

till att prata om det med någon hon knappt känner. Direkt när hon lämnat baren går Carrie för 

att diskutera det som just hände med Samantha. Till festen kommer det tre unga tjejer som 

Samantha blir svartsjuk på, hon och Carrie diskuterar hur vida de tror att Samanthas ex haft 

ihop det med någon av tjejerna som precis kom och kraschade hennes fest. Carrie svarar som 

en vän ska göra, att de säkert bara är vänner med varandra, även om hon inte tror på det själv 

då hon ser lika skeptisk ut som Samantha. Känslor kring och om män i denna scen är riktade 

till sex. Det finns inga större problem förutom diskussionen om andras sexliv och Samanthas 

svartsjuka på de andra tjejerna. Lösningen finner de hela tiden hos varandra som vänner 

genom att diskutera och prata om de olika situationerna.  
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 Steg 3 Scenens betydelse  

I scenen pratas det mycket om män och det kan uppfattas som att det är vad kvinnornas liv 

cirkulerar kring, att hitta en man. Men när de pratar om männen så är det inte vad det handlar 

om, det handlar om sex och deras sexuella relation till männen. Den mesta tiden som de ägnar 

åt att prata om män så är det vad konversationerna innehåller. De diskuterar mer sex än 

problem när det kommer till deras diskussioner om män. Genom att de pratar med varandra 

om det så tyder det på starka homosociala band, de föredrar att umgås med varandra och prata 

om det framför att umgås med männen och uppleva det som de diskuterar med varandra. Vid 

ett ytligt första ögonkast så pratar dem bara om män men sättet de gör det på landar i deras 

vänskapsrelation. Det framställs som att hitta en man och sex är det mest centrala i deras liv, 

men på ett implicit plan är lösningen på alla diskussioner de fyra. Det är i konversation med 

varandra som de löser sina tankar och problem, inte tillsammans med männen. 

8.2.4 Scen där kvinnorna interagerar med varandra  
  
The Agony and the ”Ex”-tacy. Säsong 4 avsnitt 1 
 
Steg 1 Beskrivning av scenen 

I den första scenen som valts ut sitter alla fyra tjejer på en lunchrestaurang i New York. Carrie 

är upprörd då hon fått hem reklam för en dejtingannons. Hon är upprörd och slänger den i 

handen på Miranda som blir ännu argare och ifrågasätter brevet där det står ”Dear singel” 

och frågar direkt ”har vi inte ens ett namn längre?”  Charlotte är positiv till dejtingannonsen 

och påpekar gång på gång att den rätte finns där ute för alla. Miranda som är kritisk till den 

ifrågasätter Charlottes övertygelse. Carrie är övertygad om att alla har fler än en livskamrat 

och Samantha tycker likadant och säger högt att hon haft sex med över hundra män. Familjen 

vid bordet bakom dem vänder sig om och tittar på Samantha med en dömande blick. Charlotte 

viftar bort tjejernas kommentarer och utrycker igen hur mycket hon tror på den rätte mannen. 

Även om hon själv just nu befinner sig i skilsmässa så vet hon att han finns någonstans där 

ute. Miranda skrattar och tar tag i Carries reklamblad för att fylla i den åt Charlotte då hon är 

den enda i sällskapet som är positivt inställd till det. Det slutar med att lappen för dejting fylls 

i åt Carrie som ser det hela som ett skämt.  

 

Andra scenen i samma avsnitt som valts ut är då Carrie haft sin 35-års fest där ingen dykt upp 

av olika anledningar. Hon står i duschen, gråter och känner sig ensam. Charlotte har nycklar 

till lägenheten och tar sig in. Hon hittar Carrie ståendes i duschen och säger att hon måste 

följa med och fira sin födelsedag med ”oss fyra”.   
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De går tillsammans till ett café där de alla sitter och äter varsin tårtbit. Carrie berättar att hon 

känner sig ensam. Miranda svarar snabbt att hon inte är ensam bara för att hon är singel. ”Du 

har ju oss” säger Miranda. Carrie tittar på Miranda med en tacksam blick och förklarar i nästa 

stund att hon tycker att det känts sorgligt att hon fyllt 35 år och inte har en man i sitt liv.  

Hon börjar gråta och torkar tårarna från kinden, sen rycker hon upp sig och förklarar att hon 

inte tror på själsfränder. Charlotte har en idé, innan hon berättar så ber hon de andra att inte 

skratta åt henne. Sedan säger hon” Vi kan väl vara varandras livskamrater, vi kan låta män 

vara härliga killar att ha roligt med” Samantha svarar snabbt att det är en bra idé. Tjejerna 

skrattar tillsammans och håller om varandra. Carrie vandrar hem efter sitt firande och 

konstaterar att hennes tre livskamrater gör det lättare för henne att hitta killarna som man bara 

ska ha roligt med.  

 

Steg 2 Känslor, problem & lösningar 

Flera detaljer i scenerna visar på kvinnornas homosociala band. Deras starka vänskapsband 

porträtteras då karaktärerna vänder sig till varandra så fort de behöver stöd eller tröst. Deras 

vänskap knyts samman med deras idéer och gemenskaper vilket kvalificerar sig med den 

homosociala teorin. Trots att dem i början tycker olika om definitionen själsfränder så slutar 

det med att de definierar varandra som det, vilket Gothlin definierar som äkta vänskap. Deras 

vänskap är det viktigaste för dem och det är vänskapen som lyfter tjejerna när de är ledsna. 

När de ska ses så är alla fyra med vilket indikerar på att alla prioriterar att kunna ses och 

uppskattar varandras sällskap.   

 

Steg 3 Scenens betydelse 

När Carrie gråter över att hon inte har någon man på sin födelsedag visar det på heterosociala 

band, då hon trots sina vänner känner sig ensam och att tanken på en man lockar mer. Detta är 

dock något som går över ganska snabbt när hon är omringad av sina vänner och blir påmind 

om att killarna bara är till för att ha roligt med. Vilket gör att de homosociala banden blir 

starkare här även om de heterosociala tankarna framkom en stund. Vänskapen är det centrala 

och det som lyfter henne när hon varit ledsen.  
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9. Resultatredovisning  
	  

9.1 Heterosocialitet och homosocialitet i serien 
 
I de analyserade avsnitten så ägnas mycket tid till både deras vänskap men också till männen, 

47,93 minuter är männen i bild och 15,03 minuter har någon av karaktärerna sex med en man. 

Ibland handlar kvinnornas diskussioner om männen och det kan tolkas som heterosociala 

band då de fokuserar på männen. Varje gång landar dock diskussionen i deras kvinnliga 

vänskap och deras band vilket bekräftar deras homosociala relation till varandra. Kvinnorna 

interagerar med varandra i sammanlagt 148,91 minuter vilket är betydligt mer än vad det har 

med männen att göra i serien. De uppskattar och föredrar umgänge med varandra vilket är 

Lipman-Blumens definition av vad homosocialitet består av. Vilket också besvarar studiens 

första frågeställning där mest tid ägnas åt vännerna och minst tid åt männen i serien. Här 

handlar inte de homosociala banden om manlig homosocialitet utan här visar vänskapen på 

vad Lipman beskriver i sin teori som den nya typen av nätverkande kvinnor.  

9.2 Männens funktion 
 
Männen framställs i skuggan av kvinnorna, fokus ligger hela tiden på deras vänskap till 

varandra och de själva. När de pratar om män vilket de gör relativt ofta (se bilaga 1) så 

handlar det mestadels om sex och deras sexuella relation till män. Det gör att männens 

funktion blir objektiv i serien, männen ses som älskare, pojkvänner eller sexobjekt. Vilket 

även besvarar studiens andra frågeställning där kvinnor talar om män som olika objekt och 

männens funktion är främst sexuell. I motsats till hur männen framställts i Hirdmans studie så 

är den kvinnliga homosocialiteten starkare här. Männens funktion kan också definieras utifrån 

Gothlins begrepp heteronormativ könsuppfattning där kärlek och framförallt erotik tas för 

givet av det andra könet.  

9.3 Umgänge med varandra i serien 
 
Kvinnorna interagerar med varandra på många olika sätt och det är sällan som kvinnorna är 

ensamma, de spenderar mycket tid med varandra vilket också kan bekräftas i bilaga 1 där 

medelvärdet för deras integration är 12,40 minuter. Deras sätt att umgås ger en idealbild av att 

aldrig vara ensam utan att det är deras gemenskap som är det starkaste, de blir som en familj 

tillsammans vilket är ett nytt sätt att porträttera den kvinnliga vänskapen på.  
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De är inte i något behov av en man, det är deras homosociala relation till varandra som är den 

starkaste och när de umgås känner de gemenskap vilket tyder på en faktisk vänskap. 

Kvinnorna interagerar genom att ses, umgås, prata både i telefon och till varandra och följa 

med varandra på olika aktiviteter så som shopping eller träning. Vilket också besvarar 

uppsatsens tredje frågeställning i hur kvinnorna interagerar med varandra.  

9.4 Det viktigaste i kvinnornas liv 
 

Som båda analyserna visar så är det mest centrala i kvinnornas liv varandra och deras vänskap 

kan förstås och definieras utifrån Gothlins dygdevänskap som står för den faktiska vänskapen 

där man älskar vännen för dennes verkliga skull och ömsesidiga kärlek. Deras vänskap består 

av att alltid finnas där för varandra, alltid ha tid för att stötta och prata med varandra vilket 

tyder på en stark gemenskap och djup respekt för varandra. Deras homosociala relation till 

varandra ger en tydlig definition av vad vänskap är för dem, deras vänskap målas fram som 

enorm vilket tar vänskapen till en annan nivå. Uppsatsens sista frågeställning besvaras då 

elementen som lyfts fram i vänskapen är den konstanta närvaron och tillgängligheten till 

varandra. Vänskap och gemenskap samt deras kärlek till varandra gör att de ser och benämner 

varandra som gemensamma själar varpå dessa är definitionen av en vänskapsbetydelse som 

idealvänskap. Visst att männen visas i bild och att det pratas om män med varandra, men det 

är hela tiden vänskapen som det landar i. Det starkaste elementet i deras vänskap är deras 

gemenskap och deras lojalitet mot varandra. Kvinnornas vänskap passar ihop med det 

grekiska ordet för vänskap phila som betyder kärlek. Dess vänskap är starkare än något annat 

och därför sätter de alltid den i första rummet. Varandras närvaro och samtal är deras 

lösningar på problem och situationer som de hamnat i, därför blir de varandras andre jag.  

10. Slutsats/diskussion  
 
Den tidigare presenterade forskningen och de teorier som gjorts på och om vänskap och 

homosocialitet visade på skillnad mellan kvinnligt och manligt i dessa aspekter. Där Lipman-

Blumen beskrev de kvinnliga homosociala banden som svagare än de manliga då kvinnans 

fokus oftast ligger i att hitta en man att socialisera sig med vilket genererar i en tydlig 

könsordning. Likaså har Hirdman i sin studie ifrågasatt den kvinnliga homosocialiteten 

genom att jämföra den med heterosocialitet där kvinnan hela tiden i det undermedvetna 

intresserar sig för mannen då han anses ha högre status.  
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I Roses studie visar resultaten på att kvinnorna föredrog de homosociala relationerna framför 

de manliga vilket står emot Lipmans teori och också bekräftas i denna studie där dessa 

påståenden testats genom att karaktärernas vänskap analyserats i serien, den tidigare 

forskningen har också prövats genom att studera serien utifrån dessa aspekter.  

Seriens popularitet och ständigt återkommande tyder på ett talande till den kvinnliga publiken 

och dess nyskapande av kvinnan som Akass & McCabe nämner i sin forskning och gör att 

denna typ av vänskap har fått ett större utrymme i populärkulturen där tittare gärna 

identifierar sig med den självständiga kvinnan. Serien talar till publiken vilket Modleski tar 

upp i sin forskning om såpoperor där problemen i serier gör att tittare lockas till att följa en 

serie/såpopera då dessa bidrar till högre identifikation med den. Lockelsen till Sex and the 

city kanske ligger i att många kvinnor känner igen sig i situationerna och problemen som 

uppstår samt att dessa löses genom och med hjälp av den kvinnliga vänskapen.  

Serien har fått stor uppmärksamhet mycket på grund av dess frigörelse och återkommande 

sexscener där kvinnorna är frigjorda och frispråkiga. Samt där den kvinnliga vänskapen är vad 

som står högst vilken den är under hela serien, trots det har reaktionerna om seriens innehåll 

främst legat på det sexuella och inte på framställningen av starka kvinnor och deras 

vänskapsband.  

 

Analysen som gjorts och resultaten i denna studie motsätter teorin om att den manliga 

homosocialiteten står högre än den kvinnliga. Jag vill påstå att kvinnornas vänskap i Sex and 

the city tas till en ny nivå där deras band till varandra är de starkaste och något som alla fyra 

hela tiden landar i. Deras relation till männen stärker deras homosociala band inte som 

tidigare studier visat på att männen skulle flytta kvinnornas fokus till dem. Intresset för män 

finns hela tiden med i serien men kärleken och dess relationer till män hamnar i skuggan av 

deras vänskap och umgänge, männen kommer hela tiden i andra hand vilket gör kvinnorna till 

de starka och bekräftar Roses resultat av hennes studie av homosocialitet.  

Resultaten i studien anses rimliga då studien bidragit till ökad förståelse för den kvinnliga 

vänskapen vilket har kunnat förklaras utifrån Gothlins definition av vänskap och hur denna 

porträtteras. Dessa argument stärktes då resultatet även svarar för Lipmans framtida tanke om 

den nya kvinnans homosociala band och utveckling. Resultaten svarar på studiens 

frågeställningar och uppfyller i sin tur uppsatsens syfte. Resultatet går inte att generalisera till 

övriga kvinnor i serien då det empiriska materialet visar på de fyra huvudkaraktärernas 

vänskap till varandra. Utifrån analysen redogörs kvinnornas vänskap till varandra samt 

männens plats i serien. 



	   29	  

 I jämförelse med Lipman-Blumens homosocialitetsteori där hon påstår att den manliga 

homosocialiteten är starkare än den kvinnliga strider studiens resultat mot hennes argument. I 

kvinnornas homosociala relation till varandra har inte männen en högre status som Lipman 

indikerar på. Vänskapsbanden i serien är inte av mindre kraft än de manliga relationerna. Här 

tyder vänskapen på stark gemenskap och de har varandra, de behöver inte män som stöd eller 

hjälp. Lipmans hypotes har testats och stämmer ej, den kvinnliga homosocialiteten är starkare 

än relationen till männen, i serien presenteras och är kvinnorna som Lipman omnämner som 

en framtidstanke vid sin teori som ”the new girl network”. Vilket också Rose (1985) 

konstaterat i sin empiriska studie där Lipmans teori inte håller.  

Gothlins teori om vänskap och hur denna porträtteras bekräftas i analysen av kvinnornas 

vänskap, den målas upp och porträtteras likt Gothlins definition där vänskapen ses som en 

idealvänskap en faktisk vänskap även kallad dygdevänskap och visar på dess starka betydelse.  

Seriens bild av kvinnorna och deras band till varandra har bidragit till en stark kvinnlig 

ställning som visar på att tidigare påstående om att de fastnat i tanken om män inte stämmer 

vilket även motsäger Gills teori om serien. Vid en första anblick kan jag förstå att det lätt 

tolkas som en berättelse om kvinnor som är på jakt efter män och att det skulle vara det mest 

centrala i deras liv. Men genom att se det implicita i berättelsen och dessutom titta på det 

utifrån det kvantitativa resultatet som visar tydligt på vännernas integration med varandra och 

dess betydelse så vill jag påstå att Gill inte sett de kvinnliga homosociala banden som faktiskt 

framstår i serien efter att ha studerat den.  

Suzanna M. Rose kom i sin studie fram till att samkönad vänskap genererade större lojalitet 

till varandra samt i ett intresse att hjälpa varandra. Hon redogjorde även för vad som krävdes 

för att upprätthålla en sådan relation där närhet, godtagande, ansträngning och 

kommunikation ansågs som det viktigaste. Fyra kriterier som vänskapen i serien uppnår då de 

befinner sig i konstant kommunikation med varandra och där ansträngning och deras 

umgänge med varandra är pågående under seriens gång vilket återigen bekräftar deras starka 

homosociala band.  

Vänskapen till varandra och framställningen av kvinnlig vänskap i serien gör den traditionella 

synen på homosocialitet svagare och därmed blir också den traditionella könsordningen 

svagare. Vänskapen är hela tiden det centrala och de koncentrerar sig på varandra och inte på 

det andra könet. Resultatet visar också på något nytt gentemot den tidigare forskningen och 

teorierna där vänskapen faktiskt stannar i vänskap och att det inte behöver finnas en implicit 

tanke om män. Vänskapen mellan de fyra tjejerna från New York framställs som oslagbar och 

den traditionella gestaltningen av vänskap och dess påverkan på genusordningen bör studeras 
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även utanför fiktionen. Seriens roll för kvinnlig vänskap har blivit stor och vänskapens 

påverkan och betydelse bör lyftas fram mer i det verkliga livet.   

10. Framtida forskning 
 
Vänskap och kvinnliga band fann jag väldigt intressant att studera, det skulle vara spännande 

att studera andra serier utifrån likande teorier för att eventuellt se starka vänskaper som man 

inte reflekterat över tidigare. En annan intressant studie skulle vara ett studera seriens 

popularitet och tittarens identifikation med karaktärerna. Jag vet själv hur jag och mina vänner 

ofta identifierar oss med karaktärerna i serien och det vore intressant att studera hur andra 

känner för serien och hur dessa relationer ser ut. En annan intressant aspekt skulle vara att se 

objektifieringen av männen i serien och vända på det, hur hade en serie med kvinnor som 

objekt sett ut och vad hade reaktionerna kring det blivit? Hur skulle en sådan serie studerats 

och hur hade en sådan typ av serie mottagits av tittaren? Uppsatsens teori och dess hypotes 

vore även intressant att använda i en jämförelse av båda sorternas homosocialitet eller mellan 

bi/transpersoner.  
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12. Bilagor  
Bilaga 1 
 
 
Säsong/Avsnitt 
Totalt 348,82 
min avsnitt 

Män i bild som 
har någon typ 
av parrelation 
till kvinnorna  
*= sex med 
någon av 
karaktärerna 
(sek) 

Kvinnorna 
talar med 
varandra (sek) 

Kvinnorna 
talar med 
varandra om 
män (sek) 

Kvinnorna 
interagerar 
med varandra, 
all form (sek) 

S1/A1 98 + 37* 11 241 268 
S1/ A12 252+106* 43 260 540 
S2/A1 50+130* 17 220 720 
S2/A18 250+199* 233 266 481 
S3/A1 240+90* 267 76 575 
S3/A18 298+89* 145 239 642 
S4/A1 168+40* 571 127 740 
S4/A18 197+98* 289 138 489 
S5/A1 42 408 208 852 
S5/A8 195+22* 472 409 770 
S6/A1 114+77* 267 119 408 
S6/A20 134+14* 78 79 147 

Totalt/minuter:            47,93 min                46,68 min              39,69 min              148,91 min 
                              Sex med män: 15,03 min 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Medelvärde:                  2,91 min                     3,89 min                 3,30 min                12,40 
min 
                              Sex med män: 1,25 min 
 
 


