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Sammanfattning 

Media är en del av vår vardag som genom sina framställningar skapar förebilder. Dessa 

förebilder påverkar och inspirerar oss för hur vi bör vara och bete oss och därför är det viktigt 

att studera framställningarna. I uppsatsen har jag granskat de två amerikanska Tv-serierna The 

big bang theory och Entourage, som sänts i både svensk och utländsk Tv. Båda serierna 

handlar om manliga kompisgäng, med den skillnaden att gängen har olika social status. The 

big bang theory handlar om ett gäng forskare medan Entourage handlar om en kille som slagit 

igenom i Hollywood, där han bor tillsammans med sina vänner. De båda serierna har fått stor 

genomslagskraft med mångmiljonpublik och mängder med vunna priser. Jag har granskat 

serierna genom en kvalitativ innehållsanalys, där fokus har legat på relationen mellan män, 

och mellan män och kvinnor. Syftet har varit att granska vilka underliggande föreställningar 

om könen som kommer till uttryck i serierna. Det är viktigt att granska etablerade 

föreställningar eftersom de lätt framställs som normala. Serierna har jämförts för att granska 

om relationen mellan män och mellan män och kvinnor är annorlunda beroende på 

huvudrollsinnehavarens sociala status. Även om serierna handlar om olika saker och vid en 

första anblick verkar ha olika genusidelogier, så visar det sig att de båda delar nästan samma 

uppfattning om kvinnligt och manligt och relationen mellan dem.    
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1. Inledning och bakgrund 

Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle, ett samhälle där vi hela tiden strävar efter att vara 

säljbara varor. För att bli säljbara måste vi hela tiden göra medvetna val som gör oss attraktiva 

(Bauman, 2009). För att veta vilka val som gör oss attraktiva behöver vi inspireras av 

förebilder. Då man letar förebilder att efterlikna, är media en stor del i skapandet av jaget och 

kan genom sin framställning exempelvis ge oss föreställningar om vad som anses vara 

maskulint och feminint (Thomson, 1995). David Gauntlett har studerat livsstilsmagasin för 

män och han hävdar att magasinen har skapat nya manliga förebilder, vilket har ändrat synen 

på vad som är manligt. Genom att magasinen har börjat skriva artiklar som hjälper män med 

tips om hudvård, klädsel med mera har föreställningarna om vad som räknas som manligt 

förändrats (Gauntlett, 2008). Precis som livsstilsmagasinen kan också Tv-serier, genom de 

framställningarna de förmedlar om vad som i samhället ska ses som manligt och kvinnligt, 

samt vad som ska uppfattas som avvikande, påverka människor.   

The big bang theory och Entourage är båda Tv-serier med killgäng i huvudrollerna. 

Serierna har setts av en mångmiljonpublik (www.nielsen.com) och de har blivit nominerade 

och vunnit en mängd priser (www.imdb.com). Även om huvudrollerna spelas av killar så 

florerar det en mängd kvinnor i mer eller mindre stora roller.  I Sverige har The big bang 

theory sänts på kanal 5 och Entourage på SVT, TV 6 och Canal +. Med den stora 

genomslagskraften har serien möjlighet, att som Thomson (1995) hävdar, påverka jaget. Det 

är därför viktigt att studera seriernas framställning av könen och deras relation till varandra. 

De båda serierna visar upp män som är väldigt framgångsrika inom sin respektive yrkesgrupp. 

Trots likheterna är det stor skillnad mellan killarnas status. På The big bang theorys baksida 

av DVD utgåvan står det bland annat, ”Nördfysikerna Leonard och Sheldon förstår sig på det 

mesta, från den oemotståndliga gravitationskraften hos svarta hål till atomernas komplexa 

struktur. Men när atomerna samlas i en kvinnas skepnad kommer deras teorier och kunskaper 

till korta.”  

Det ställer frågan, om det inte räcker med att vara framgångsrik inom sitt yrke för att räknas 

som en framgångsrik och attraktiv man? Måste man som man och kvinna leva efter en viss 

typ av normer och föreställningar för att man i samhället ska ses som en lyckad person? 

Massmedia använder ofta stereotyper eftersom de passar bra in i den massmediala 

dramaturgin (Jacobson, 2004). Entourage framställer en mer stereotyp manlighet medan The 

big bang theory visar en annan typ av manlighet. Det jag är ute efter är att se om 

föreställningarna av genus och maktrelationer förändras beroende på vilken maskulinitet som 
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symboliseras. Jag kommer i uppsatsen att studera och analysera de båda seriernas första 

säsonger på djupet för att undersöka hur de framställer manligt och kvinnligt och hur könens 

relation till varandra framställs. Det jag är ute efter är att blottlägga seriernas framställning av 

könen, för att se vad serierna ser som normal respektive onormal maskulinitet och femininitet. 

Det är således viktigt att titta på hur männen och kvinnorna i serierna framställs, men också 

om det finns människogrupper som utesluts eller framställs på ett sådant sätt att de 

representerar det onormala. Vidare kommer jag analysera relationen mellan könen, genom att 

granska hur männen och kvinnorna ser på varandra och om ett av könen eventuellt har mer 

makt än det andra. Jag kommer att jämföra serierna för att undersöka framställningen av 

könen och granska om de delar samma genuskonstruktioner och ideologier och på så sätt 

vidhåller etablerade föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt.         

 

2. Syfte  

Mitt syfte med uppsatsen är att granska och blottlägga vilka underliggande könsbilder som 

finns i två populära Tv-serier, som båda utgår från manliga kompisgäng, genom att studera 

hur de framställer normal respektive onormal maskulinitet och femininitet. Syftet med att 

jämföra serierna är också att undersöka om genus och maktrelationer förändras beroende på 

vilken typ av manlighet som serien symboliserar. Jag kommer i analysen att jämföra serierna 

för att se om de skiljer sig åt eller om det finns likheter i hur de uttrycker genus, samt om de 

ger uttryck för redan etablerade genusideologier.     

Utgångspunkten för uppsatsen ligger i dessa tre centrala frågor: 

 

Hur konstruerar och framställer serierna könen? 

Hur ser maktförhållandena mellan könen ut? 

Vilka underliggande föreställningar om genus kommer till yttryck i serierna? 

 

 

3. Metod 

3.1 Innehållsanalys 

För att svara på mina frågeställningar kommer jag att analysera serierna genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Med den kvalitativa innehållsanalysen kan jag genom symtomal läsart 

granska och blottlägga underliggande och dolda betydelser i serierna (Östbye et al, 2004). 

Med hjälp av semiotiken kommer jag att söka efter de underliggande meningar som finns i 
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serierna, för att på så sätt kunna finna de maktrelationer som ligger bakom uttryckssätten och 

språket (Bignell, 2002) som används i serierna.  

Semiotiken studerar tecken på två nivåer. Den denotativa nivån, som är den omedelbara 

nivån, med andra ord det bildliga man ser framför sig utan att göra några associationer om vad 

tecknet betyder. För att finna de eventuella maktrelationerna bakom tecknen går man i den 

djupare konnotativa nivån in och tolkar vad tecknet symboliserar eller betyder i 

sammanhanget (Bignell, 2002). Barthes (2007) menar att man i den konnotativa nivån 

använder sig av egna tolkningar. Dessa tolkningar är kulturellt påverkade, vilket betyder att de 

känslor och associationer vi gör med tecknet har påverkats och skapats av våra sociala 

erfarenheter (Barthes, 2007). De Tv-serier jag kommer att analysera kan med sina 

framställningar av könen avspegla vad vi i vår kultur betraktar som normal och onormal, 

maskulint och feminint. En sådan påverkan kallar Barthes (2007) för en myt. Myter skapar 

framställningar om vad som ses som normalt, men också vad som ses som onormalt. Dessa 

myter skapas av upprepning av föreställningar som till slut blir etablerade. Det kan dock 

finnas svårigheter med att finna myterna eftersom de är diskreta och ofta väl etablerade och på 

så sätt svåra att ifrågasätta (Barthes, 2007). Tillsammans med sin framställning kan serierna 

ytterligare förstärka de etablerade normer om genus, som kommer till uttryck i konnotationer.    

Den kvalitativa innehållsanalysen kommer alltså att genomföras med hjälp av semiotisk 

analys och i viss mån diskursanalys som till största del kommer att utgå från Barthes (2007) 

teorier om myter. Jag kommer att bygga min uppsats kring genusforskning om maskulinitet 

och femininitet och relationen mellan könen. Jag kommer också att använda mig av litteratur 

som behandlar hur avvikelser från det normala framställs.  

 

3.2 Urval och tillvägagångsätt  

Entourage och The big bang theory handlar båda i grunden om två kompisgäng där fyra män, 

i stort sätt dagligen, lever med varandra. Anledningen till att jag valt de två serierna är att 

båda till stor del handlar om relationen mellan män, och mellan män och kvinnor, men på 

olika sätt.  

Jag har valt att studera den första säsongen av de båda serierna, vilket innebär åtta 

avsnitt av Entourage och sjutton av The big bang theory. Anledningen till att jag enbart valt 

att studera den första säsongen av respektive serie är att jag vill analysera karaktärerna som de 

var från början och inte hur de har utvecklats. När en Tv-serie skapas är karaktärerna tydligt 

byggda efter vad serien vill att de ska symbolisera, något som kan förändras i takt med att 

karaktärerna utvecklas. Denna urvalsbegränsning kommer också att ge mig möjligheten att 
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studera alla avsnitt djupt istället för att välja ut några enstaka per säsong, vilket annars hade 

blivit nödvändigt.  

För att tydligare ge svara på de centrala frågor jag ämnar analysera i uppsatsen har jag 

delat upp analysen och teorin i tre teman. Dessa teman är, Betraktad och betraktare, Det 

normala och det avvikande och Den manliga och kvinnliga myten. Teman är dock inte strikt 

avskilda från varandra och analysverktygen som jag redogör för i teorin behöver 

nödvändigtvis inte enbart användas i samma tema i analysen. 

I analysen kommer jag att ge exempel från serierna för att dyka djupare ner i somliga 

scener. Dessa scener kommer först att beskrivas ur den denotativa nivån, det vill säga att jag 

redogör för händelseförloppet och citerar eventuella samtal. Syftet med beskrivningarna av 

scenerna är att förtydliga och förenkla vad jag analyserar och kommer fram till. Av praktiska 

skäl är vissa scener komprimerade för att enbart beskriva det för analysen centrala. Därefter 

kommer jag att gå djupare in i scenen för att i den konnotativa nivån analysera vad dessa 

tecken förmedlar och framställer. 

 

3.3 Kort om serierna 

Precis som jag tidigare skrivit finns det flera likheter mellan serierna, då de båda handlar om 

två manliga kompisgäng där en eller fler i gängen är väldigt framgångsrika i sitt respektive 

yrke. Det finns givetvis också en hel del som skiljer serierna åt. 

Entourage är en komediserie med drag av drama som handlar om ett gäng killar från New 

York bestående av vännerna Vince, Eric, Drama och Turtle. Vince har slagit igenom i 

Hollywood och det är där historien börjar. Killarna bor tillsammans i ett lyxigt hus, mitt bland 

alla kändisar. I serien följer man Vince och killarnas galna liv bakom kulisserna i Hollywood, 

där mycket består av fest och sex. Vince som är vacker och framgångsrik gillas av de flesta, 

vilket de övriga killarna utnyttjar och drar nytta av. Vince, Eric och Turtle har varit bästa 

kompisar i hela livet, medan Drama är Vince halvbror som kämpar för att återfå den 

skådespelarkarriär som han tidigare haft.  

The big bang theory är en sitcom som framför allt handlar om de överbegåvade 

fysikerna Leonard och Sheldon, och deras nästan lika smarta vänner Raj och Howard. 

Leonard och Sheldon delar en lägenhet tillsammans, medan Howard bor hos sin mamma. Raj 

kommer från Indien och har kommit till USA för att jobba på universitetet, där han blev vän 

med Howard och Leonard. Sheldon, som inte är någon särskilt trevlig eller social person, har 

hamnat i umgänget tack vare att han bor tillsammans med Leonard.  
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Killarna ska, enligt serien, tillhöra gruppen nördar, vilket i det här fallet betyder att de är 

väldigt smarta och tycker om serietidningar, tv-spel m.m.  

Granne med Leonard och Sheldon, bor den vackra Penny, en tjej som precis flyttat in. 

Hon vill göra karriär i Hollywood, vilket dock inte går så bra och hon tvingats istället att 

jobba som servitris. Killarna har fram tills de lärde känna Penny enbart umgåtts med 

likasinnade, så kallade nördar, något som komplicerar umgänget med Penny. Killarna är 

väldigt intellektuella och smarta men socialt har de svårigheter, inte minst när de möter 

kvinnor. Leonard blir direkt förtjust i Penny och han kämpar hårt för att vinna hennes hjärta. 

Serien handlar till stor del om killarnas liv där de sysselsätter sig med saker som, enligt serien, 

räknas som nördiga. En stor del i dramaturgin är Leonards kamp om att vinna Pennys hjärta, 

vilket till en början ses som omöjligt. Seriens komiska poäng ligger för det mesta i de 

supersmarta killarnas bristande sociala kompetens, som tydligast syns när killarna träffar på 

folk som i serien ska ses som vanliga. 

Eftersom The big bang theory är en sitcom, måste man inte ha sett alla tidigare avsnitt 

för att förstå handlingen. Det finns en röd tråd mellan avsnitten som främst handlar om 

Leonards jakt på Pennys hjärta. Varje avsnitt har dock sitt eget tema vilket, gör att man 

ganska lätt kommer in i handlingen och förstår den. I Entourage, som inte bara är en komisk 

serie utan också har en del drama, är det viktigare att följa avsnitten i ordning för att kunna 

sätta sig in i handlingen.  

 

4. Teori 

4.1 Betraktade och betraktare 

Jag kommer, med utgångpunkt från Efrat Tseëlons (1998) bok Kvinnan och maskerna, att 

analyserar hur serierna framställer relationen mellan män och kvinnor. Enligt Tseëlon (1998), 

har kvinnor historiskt varit de som blivit betraktade, medan männen de som har betraktat, 

något de båda parterna har varit väl medvetna om. Kvinnan har varit socialt osynlig samtidigt 

som hon varit fysiskt och psykiskt synlig, vilket har lett till att kvinnor levt med kravet att 

anstränga sig för att vara vacker, genom att till exempel klä sig rätt. Kvinnor gör skillnad på 

om klädseln är genomtänkt, omsorgsfull eller medveten. Med genomtänkt klädsel menas att 

man genom kläder, makeup och attityd skapar sig ett visst utseende. Omsorgsfull klädsel är 

den omtanken och det handlandet som används till planering och förberedelse av utseendet. 

Medvetenheten, betyder i detta fall, att hon är medveten om att hon är ett föremål som 
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betraktas av andra. Kvinnan känner sig alltså betraktad och behöver därför uppträda efter det 

(Tseëlon, 1998). 

Då kvinnor känner sig otrygga och ängsliga, eller vid speciellt viktiga situationer, då de 

känner sig bedömda, blir utseendet centralt och viktigt. Det blir alltså viktigare vad andra 

tycker om kvinnans utseende än vad hon själv gör. En opassande klädsel kan sänka en 

kvinnas självkänsla, medan hon med kläder som sitter bra, är vackra och lyfter fram det 

kvinnliga kan stärka sitt självförtroende, eftersom hon vet att hon då i betraktarens ögon 

kommer se bättre ut (Tseëlon, 1998). Den betraktade gör allt den kan för att tillfredsställa den 

som betraktar. Personen i det betraktande perspektivet, som traditionellt varit en man, får på 

så sätt makten. Dessa könsroller har blivit etablerat i samhället i stort och återfinns också 

inom konstens värld. 

Lynda Nead (1997) har i boken The female nude studerat den nakna kvinnokroppen i 

konst och kommit fram till att könen även där har samma roller som de Tseëlon (1998) 

beskriver. Nead hävdar att kvinnan i konst historiskt sätt har fått symbolisera nakenhet, medan 

mannen har varit den som istället studerat och betraktat den nakna kvinnokroppen. Den nakna 

kvinnokroppen blir ett objekt. Vidare hävdar hon att kroppen, i detta fall den nakna 

kvinnokroppen, är producerad av kulturen vi lever i. I kulturen skapas en bild av vad som är 

normalt och vad som anses vara avvikande. Kvinnan behöver anpassa sig efter kulturens krav 

för att få ingå i det offentliga rummet, vilket i detta fall är, att vara den nakna kvinnan i 

konstverk (Nead, 1997).     

Både Tseëlon (1998) och Nead (1997) är överens om att mannen betraktar kvinnan som 

då blir betraktad. Men det finns också personer som hävdar att mannen i dag inte bara är den 

som betraktar utan också själv blir betraktad. David Gauntlett har i boken Media, gender and 

identity analyserat manliga livsstilsmagasin, där han menar att nya förebilder för män har 

skapats, något som har fått även mannen att bli och känna sig betraktad. Detta sker genom att 

tidningarna har börjat rapportera som saker som hårvård, kläder och relationer, istället för som 

tidigare skriva om traditionellt manliga saker som jakt och fisk. Dessa artiklar om tips för att 

bättra på utsidan har gett män nya manliga förebilder, vilket har påverkat dem att lägga mer 

kraft på sitt utseende. Detta har gjort att även män blir och känner sig betraktade (Gauntlett, 

2008). I boken Kultur, kropp och konsumtion beskriver Mike Featherstone det uppträdande 

jaget, som är en del av att mannen känner sig betraktad. Genom narcissistiska 

personlighetstyper och den narcissistiska kulturen har ett nytt förhållande mellan kroppen och 

jaget skapats. Det uppträdande jaget lägger större vikt vid utseende, uppträdande och 

hantering av intryck, än vad som tidigare gjorts. Featherstone beskriver att det i Hollywood 
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inte enbart krävs att du kan agera, du måste också ständigt kunna ge publiken en ”vinnande 

image” (Featherstone, 1994: 125). För att kunna leverara den ”vinnande imagen” behöver 

man anstränga sig och ständigt göra medvetna val för att leva upp till förväntningarna.  

Zigmunt Bauman beskriver i boken Konsumtionsliv ett samhälle som bygger på att män 

och kvinnor känner sig betraktade och därför försöker leva upp till förebilder, vilket han kallar 

för konsumtionssamhälle. Han hävdar att alla personer är säljbara varor på en marknad. Man 

måste således göra sig säljbar och attraktiv genom att leva upp till de föreställningar som i 

samhället räknas som just attraktiva. För att leva upp till dessa förställningar gör man hela 

tiden aktiva val (Bauman, 2009). Val som kan vara att köra rätt bil, gilla rätt musik eller att ha 

rätt kläder, för att på så sätt bygga den image som man vill uppnå. Man spelar på så sätt en 

roll inför de människor som man blir betraktad av.  

Erving Goffman (2009) redogör i boken Jaget och maskerna för hur vi individer i det 

vardagliga livet spelar en roll och att vi i den rollen förutsätter att våra observatörer, de som 

ser oss, tar det de ser på allvar. På samma sätt förväntar sig observatörerna att personen de ser 

framför sig ska ha de egenskaper som personen utger sig för att ha (Goffman, 2009). Det 

krävs ett samspel mellan den som betraktar och den som blir betraktad. Klär man upp sig i 

kostym så förväntar man sig att man ska bli mottagen på ett seriöst sätt, på samma sätt som att 

andra förväntar sig att du i din kostym ska bete dig seriöst.  

Då män och kvinnor känner sig betraktade av varandra gäller det för respektive kön att 

visa sina tillgångar för att dra uppmärksamheten till sig och vara konkurrenskraftig mot andra 

rivaler. Den resursen män oftast tar vara på är den ekonomiska, genom att vifta med pengar, 

ha en dyr bil, skryta om sina prestationer och berätta hur viktigt jobb man har. För att göra sig 

ännu mer konkurrenskraftig nedvärderar män också varandra, genom att förtala eller sprida 

falska rykten om varandra. Helt enkelt är andra män motsatsen till den bild man byggt upp om 

sig själv. Kvinnors största resurs är istället utseendet och sexuell trohet, något som män ser 

som viktigt för att de ska bli attraherade (Buss, 1995).    

 

4.2 Det normala och det avvikande 

För att studera maktförhållanden mellan könen kommer jag att använda mig av Mark Husseys 

bok Masculinities, där han beskriver maktförhållandena mellan könen som en stratifierande 

process. En process som särskiljer personer från samma kultur och klass åt enbart genom 

deras skillnad på kön. Skillnaden resulterar i att könen får både olika rättigheter och 

skyldigheter och på så sätt skapas också skillnader i status. Genom sociala samspel livet 

igenom lär sig män och kvinnor vad som förväntas av dem och de agerar och reagerar därför 
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på de sätt som de vet att de förväntas att göra. Resultatet av den här processen blir helt enkelt 

ett bidrag till hur genusordningen konstrueras och ser dessutom till att de värderingarna som 

finns också behålls. Så länge män och kvinnor lever efter den mall som finns i samhället som 

förklarar hur könen förväntas vara och agera lever den traditionella genusordningen kvar 

(Hussey, 2003). Genusordningen bygger på stereotyper som har byggts upp genom åren och 

på så sätt blivit normala. 

I det offentliga rummet har mannen makten, medan kvinnan har fått acceptera att vara 

underlägsen. I boken Tilltalande bilder beskriver Anja Hirdman hur veckopressen under 60-

talet var ett av de starkaste kulturella forumen för etablerandet av en stereotyp kvinnobild. De 

formade myten om att kvinnor endast kunde bli kvinnliga genom att ha ansvaret i hemmet, ge 

service och kärlek till man och barn samtidigt som hon skulle förlita sig på att alla beslut 

utanför hemmet skulle tas av mannen (Hirdman, 2001). Kvinnan fick ansvaret för att få 

hemmet och familjen att fungera och på så sätt blev det hennes enda maktområde, eftersom 

hon helt och hållet skulle förlita sig på sin man vid beslut som rörde saker utanför hushållet. 

Den föreställningen skapade en bild av att kvinnan inte klarade sig utan mannen. Något som 

ytterligare etablerade mannens makt över kvinnan. Dominic Strinati är inne på samma spår 

och hävdar i boken An introductions to theories of popular culture att kvinnor oftast i 

massmedia framställs som fruar, mammor och flickvänner, som har traditionellt kvinnliga 

jobb som sjuksköterskor och receptionister eller som rena sexobjekt (Strinati, 2010). Dessa 

framställningar har normaliserat en relation mellan män och kvinnor där mannen har makten.   

Även i boken Genus ger Yvonne Hirdman bilden av den traditionellt stereotypa kvinnan 

som underlägsen. Det finns normer som är kulturellt nedärvda självklarheter, vilka kan ses 

överallt i vardagen. Hon ger ett exempel på att en brandman är just en man och om den skulle 

vara en kvinna hade det varit en anormalitet. Kvinnor har historiskt sätt varit det mindre och 

svagare könet som behövt en stark man som tar hand om dem (Hirdman, 2004). En 

föreställning som skapar en tydlig obalans vad gäller makten. Kvinnan behöver alltså en stor 

och stark man för att klara sig, vilket då givetvis för med sig att maktförhållandena mellan 

könen blir skeva.     

Även i det stratifierande system Hussey (2003) redogör för, är mannen också det högst 

rankade könet. På ett individuellt plan är det normerna för genus som berättar för individen 

vilken hon eller han är lik och på samma sätt ges också bilden av vem hon eller han inte är lik. 

Föreställningar som är väl etablerade och därför lätt ses som normala. För att kategorisera, i 

det här fallet det könet med mest makt, delar man in dem i två grupper, män i grupp A, som är 

ren och kvinnor i inte-A, som är oren. A är således gruppen som tillhör de högst rankade. 
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Personligen identifierar man sig med den ena gruppen, medan den andra gruppen känns fel 

och avvikande. Men om man istället ser på indelningen ur ett samhällsperspektiv så är det ena 

könet, i det här fallet A, det mäktiga, normala, dominanta, helt enkelt det könet som sätter 

normerna, medan det andra inte-A, ses som avvikande, annorlunda och underställt. (Hussey, 

2003).  

Då man delar upp människor i att vissa symboliserar normalitet och andra onormalitet, 

så väljer man att stigmatisera en viss grupp av människor. I boken Stigma av Erving 

Goffman, beskriver han hur man historiskt har använt ordet stigma för att påvisa att en 

persons kroppsliga tecken visar något ovanligt eller nedsättande i personens moraliska status. 

Stigma kan delas in i tre olika kategorier. För det första kan det röra sig om kroppsliga 

missbildningar, där människor skiljer sig rent kroppsligt från de ideal som anses vara det 

normala. Den andra inriktar sig på människans personlighet och Goffman kallar den för 

fläckar på den kroppsliga karaktären. Människor som är homosexuella, ohederliga, arbetslösa, 

eller viljesvaga ingår i den kategorin. Den tredje och sista grupp som stigmatiseras är den 

stambetingade stigman. Där ingår människor som anses komma från fel länder, ha fel religion 

eller fel ras (Goffman, 1972). Människor som avviker från det som samhället ser som normalt 

blir stigmatiserade och på så sätt tydligt indelade i en grupp av människor som avviker och 

inte passar in i vår bild. 

Liknade indelningar beskriver Mary Douglas i boken Renhet och fara, där hon hävdar 

att kulturella skillnader i en kultur kan avfärdas som smuts. Föremål eller föreställningar som 

går emot eller vilseleder oss i våra invanda klasskillnader, kommer avfärdas som orenhet eller 

smuts. Vi har svårt för att ta till oss saker som skiljer sig från våra etablerade föreställningar 

och vill gärna avfärda och kategorisera avvikande saker för att förtydliga deras felaktighet. I 

en värld med mängder av intryck skapar vi oss helt enkelt en stabilare värld genom att omge 

oss med saker som vi känner igen och är bekväma med. Douglas hävdar att det är samhällets 

kultur som har makten, och varje individ förväntas bete sig som alla andra i samhället. 

Personer som då inte väljer att följa de normer som övriga befolkningen följer, blir avvikande 

och kan avfärdas som smuts (Douglas, 1997). 

Ett annat sätt att dela in människor på är att skilja på kropp och hjärna, något som 

Turner, Featherstone och Hepworth (1991) redogör för i boken The body. Kroppen 

symboliserar den lägre nivån där det kroppsliga är det viktiga, medan hjärna står får det 

kulturella och den finare nivån. Kroppen kan göra uttryck som sexuell passion och vara 

irrationell och emotionell, och tvingas då använda dessa egenskaper som maktmedel, istället 

för att använda den intellektuella hjärnan. (Turner et at. 1991). Med utgång från Buss (1995) 
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perspektiv, där hon hävdar att kvinnans viktigaste resurs har varit kroppen medan mannens 

har varit rikedom skulle kvinnan symbolisera kroppen, vilket ger lägre status, medan mannen 

hjärnan, ses som mäktigare.                    

 

4.3 Den manliga och kvinnliga myten 

Jag kommer att använda mig en del av termerna stereotyp och stereotypisering. Med stereotyp 

menar jag i detta fall de normer som blir till normala för en grupp av människor och i mitt fall 

kommer jag att titta på hur bilden av kvinnligt kontra manligt porträtteras. Stereotyper är i 

grund och botten ofta generaliseringar och Maria Jacobson går i boken Allt möjligt, så långt 

att hon skriver att stereotyper bygger på förutfattade meningar och att de i extrema former 

leder till rasism och sexism. Stereotyper används för att de passar perfekt till massmedias 

dramaturgi. I svenska medier har den stereotypa mannen bland annat framställts som stark, 

kompetent, utåtriktad och som chef eller politiker, medan kvinnan har fått bilden som smal, 

vacker, inåtvänd, mor och maka eller sexobjekt (Jacobson, 2004). Stereotyper som har skapats 

genom ensidig framställning för att till slut bli etablerade. 

Föreställningar som upprepas och framställs blir till slut etablerade myter, som lägger 

grund för hur vi upplever samhället. Myterna ger oss förställningar som vi använder då vi 

upplever saker som normala eller avvikande. Historiska myter kan vara svåra att upptäcka då 

de har blivit en del av det samhälle som vi lever i och därmed känns helt normala (Barthes, 

2007). Myterna är därför oerhört viktiga att finna eftersom de har möjlighet att normalisera en 

verklighet, trots att den exempelvis inte är jämställd. 

Historiskt sätt har mannen framställts som en fysiskt stark person som jobbar hårt för att 

försörja familjen. Gauntlett (2008) menar, att när livsstilsmagasinen för män ändrade sin 

rapportering från traditionellt manliga saker såsom jakt, fisk och nakna kvinnor, för att istället 

ge män stiltips, skönhetsråd och recept på maträtter, ändrade de också föreställningen av 

manlighet. Denna nya rapportering skapade en tolerans för det avvikande, vilket skapade en 

ny typ av manlighet. Man behövde inte längre jobba med fysiska jobb och försörja familjen 

för att räknas som manlig, utan man kunde lika gärna klä sig rätt och vara mån om sitt yttre. 

Detta gjorde att det, precis som för kvinnor också för män, blev viktigt att utåt sätt visa upp 

sina kvaliteter (Gauntlett, 2008). Man skulle kunna säga att detta bara var nya föreställningar 

om vad som är manligt, där man endast har ändrat förebilder och att andra egenskaper hos 

män fortfarande ses som avvikande och onormalt maskulina. Dessa nya föreställningar om 

vad som räknas som manligt får konsekvenser i det samhälle Bauman (2009) kallar för 

konsumtionssamhället. Den identifieringen man gör med sin förebild som sedan visar sig i 
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synliga tecken som liknar förebilden, är det viktiga i tillhörighetskänslan (Bauman, 2009). De 

förebilder som ges av vad som är normal maskulinitet och femininitet blir oerhört viktiga för 

människors identifiering. Problemet blir när media får makten att genom sin framställning av 

män och kvinnor påverka vad som är normalt och inte. Media har förmågan att skapa myter 

som blir normaliteter (Barthes, 2007). Dessa myter blir då i konsumtionssamhället de 

förebilder som man måste leva efter för att nå upp till den säljbara vara man har som mål att 

bli. Men om myten inte är bra för samhället blir det problematiskt. Ger myten till exempel en 

bild av att män har makt över kvinnor, är det den framställningen som skapar förebilden som 

människor tar efter för att bli den säljbara vara de strävar efter.   

Gauntlett (2009) menar dock att de manliga livsstilsmagasinen har en stor acceptans för 

det avvikande och hänvisar till Butlers (2007) Queer theory. En viktig del av Butlers queer 

theory är hennes hyllning till det avvikande där hennes acceptans för homosexualitet är en 

central del (Butler, 2007). Men i den nya manliga framställning som Gauntlett (2009) 

beskriver, har inte homosexualitet blivit normalt maskulint eftersom livsstilsmagasinen sällan 

eller aldrig skriver artiklar om eller som riktar sig till homosexuella. R. W. Connell utvecklar i 

boken Maskuliniteter vidare, genom resonemanget om att män som inte lever upp till det 

normalt maskulina förlorar den makt män normalt sätt har över kvinnor. Han beskriver en 

hegemonisk maskulinitet där mäktiga män ingår, där män förväntas ha dominanta positioner 

medan kvinnan ska vara underordnad. Men i det kulturella ramvärket finns det också 

dominans och underordning mellan olika grupper av män. I den underordnade mansgruppen 

hamnar män som i sin personlighet har drag som kan kopplas till feminitet, så som 

homosexualitet, töntar, fegisar och ynkryggar. Dessa underordnade män hamnar i samma 

grupp som kvinnorna, vilket betyder att de är underordnade de män som inte anses avvika 

från det som i kulturen är normalt maskulint (Connell, 2008). 

 

5. Analys 

Jag kommer genomgående i analysen att referera till killarna och jag syftar då till det 

kompisgäng som har huvudrollerna i serierna jag analyserar. Det vill säga i analysen av 

Entourage består killarna av, Vince, Eric, Drama och Turtle, och i The big bang theory, 

Leonard, Sheldon, Raj och Howard. Vid övriga tillfällen, då jag avser att beskriva män och 

kvinnor generellt i serien, kommer jag således att skriva just kvinnor och män. Det är viktigt 

att skilja begreppen åt, då huvudrollsinnehavarna (killarna) inte alltid porträtteras på samma 

sätt som övriga män i serien, för att inte få ett missvisande resultat. 
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Jag kommer också vid en del tillfällen att kalla eller beskriva killgänget i The big bang 

theory som nördar. Jag har lånat uttrycket från den beskrivning av Tv-serien som finns på 

baksidan av den svenska utgåvan. Meningen med att använda uttrycket är inte att generalisera 

utan för att på ett enkelt sätt kunna skilja på de två typer av sociala grupper som serien rör sig 

mellan.   

 

5.1 Betraktade och betraktare 

Redan i Entourages första scen får vi som tittare en klar bild av relationen mellan könen. Som 

jag tidigare skrivit, är kvinnan den som traditionellt blivit betraktad, medan männen har haft 

rollen som den som betraktar. Detta är kvinnor medvetna om och därför försöker de leva upp 

till förväntningarna (Tseëlon, 1998). Dessa könsroller visar sig tydligt redan i seriens första 

scen. 

 

Samtidigt som Turtle nonchalant glider in på parkeringen med sin fina bil, fångar kameran 

upp snygga, sexiga och lättklädda kvinnor som tycks finnas överallt. Turtle hoppar av bilen 

och på vägen in mot fiket, där han ska möta övriga medlemmar i killgänget, hälsar han 

igenkännande, men fortfarande nonchalant på kvinnorna han möter. Efter hälsningen passar 

han dessutom på att vända sig om och med en nöjd blick titta efter kvinnorna. Väl inne på 

fiket börjar Turtle prata med två bekanta kvinnor som undrar varför de inte blivit bjudna till 

Vinces filmpremiär. Turtle svara med, ”Eftersom ni inte är sexiga nog”, varpå tjejerna utan 

att säga något ger honom fingret. Men innan de går passar de dock på att säga ”Lycka till. 

Ring oss” 

(Avsnitt 1). 

 

Denna första scen visar tydligt könsrollerna och inställningen som serien framställer och det 

är precis detta som Tseëlon (1998) menar med att kvinnor blir och känner sig betraktade av 

män. Kvinnorna är medvetna om sin roll och agerar därför som de förväntas göra (Tseëlon, 

1998). När man granskar kvinnorna är det första man lägger märke till att alla kvinnorna i 

scenen lever upp till dagens ideal för vad som räknas som attraktivt. Ingen av de många 

kvinnor som syns i bild under den första scenen är tjocka, extremt långa/korta eller har något 

annat attribut som skulle kunna ses som osnyggt eller osexigt. Kvinnorna bär tighta kläder för 

att framhäva brösten och deras smala och vältränade kroppar. Kläderna är alltså precis som 

Tseëlon beskriver, omsorgsfullt, genomtänkt och medvetet utvalda för att kvinnan ska kunna 

uppträda som den betraktade person hon är och känner sig som (Tseëlon, 1998). I vardagen 
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uppträder vi i en roll och vi förväntar oss att de som ser oss ska ta den rollen på allvar 

(Goffman, 2009). I det här fallet gäller det för kvinnorna att se sexiga ut och det löser de 

genom att klä sig dels i tighta kläder men också genom att vara lättklädda. Detta är något som 

förväntas falla män i smaken och på så sätt uppfattar män kvinnors roll som sexig. Många av 

kvinnorna bär djupt urringade linnen som slutar ovanför naveln, vilket resulterar i att de 

blottar sina smala, fasta och brunbrända magar. Till det bär många av dem kjol för att visa 

sina långa ben och på fötterna ett par högklackade skor som förlänger benen och ökar kvinnan 

sexiga framtoningar. Givetvis rör sig kvinnorna vant i de högklackade skorna och har en 

flörtande gångstil med rak rygg och vickande höfter som tyder på en medvetenhet om att de är 

betraktade. 

Samtidigt som Turtle glider in på parkeringen och kameran sveper över alla dessa 

kvinnor så spelas en låt med refrängen:   

 

”From her hair to her lips, to her nails to her shoes (come on). She bang bang boom! Got hips, 

got ass. That´ll make a nigga crash (come on) She bang bang boom.” 

(Avsnitt 1) 

 

Ett låtval som ytterligare förtydligar seriens framställning, där männen betraktar kvinnorna 

och kvinnorna accepterar detta och försöker leva upp till det männen vill ha.     

Men det är inte bara genom den fysiska utsidan som kvinnan måste anpassa sig efter 

männens betraktande, utan hon har även psykiska knep för att leva upp till förväntningarna 

(Tseëlon, 1998). När Turtle säger till sina bekanta att de inte är bjudna till filmpremiären för 

att de inte är sexiga nog, så ger i för sig kvinnorna honom först ett ”fuck you-finger”, men när 

de sedan svarar muntligt, så är de på något sätt likväl förstående över att de inte räcker till. De 

vill därför förtydliga att de fortfarande är tillgängliga genom att säga lycka till och dessutom 

avsluta med att säga ring oss. Kvinnorna får alltså tåla att bli avvisade och de är så pass 

medvetna om att de är utbytbara att de måste acceptera att bli ställda utanför. Kvinnorna är så 

desperata efter att bli betraktade på ett positivt sätt att de tål att bli förnedrade samtidigt som 

de vill att killarna ringer dem igen. 

När det gäller relationen mellan män och kvinnor är det tydligt vem som betraktar och 

vem som blir betraktad, men man får inte förbise att killarna i gänget, och då främst Vince, 

som är stjärnan, också ständigt känner sig betraktade. De köper dyra kläder och bilar, några av 

dem tränar hårt och äter rätt, och de diskuterar sina utseenden en hel del. Ett beteende som 

Featherstone (1994) kallar för det uppträdande jaget. Individerna, i detta fall stjärnan Vince, 
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men även hans närmaste vänner, uppmanas i konsumtionskulturen att spela roller och 

förväntas självmedvetet kunna studera sitt personliga uppträdande så att det blir en ”vinnande 

image” (Featherstone, 1994). I det konsumtionssamhälle vi lever i idag måste vi hela tiden 

vara medvetna om att vi är en säljbar vara. Vi måste ständigt göra medvetna val för att 

konstruera oss som en attraktiv vara (Bauman, 2009). Killarna kämpar hårt för att vara denna 

säljbara vara, främst genom att köpa dyra statusprylar.   

 

Trots att Vince inte har körkort ska han köpa en ny bil. Hela gänget åker till en exklusiv 

bilhall där de möts av en säljare. Turtle tycker att Vince ska köpa en Rolls Royce, vilket 

säljaren menar är en bra idé. Säljaren kallar bilen för den ultimata lyxbilen och påstår att 

man genom att köra den gör ett avtryck. Ett argument som får Vince att köpa bilen trots att 

han inte har tillräckligt med pengar. 

(Avsnitt 2) 

 

Även om killarna ekonomiskt sätt gör en väldigt dålig affär så köps bilen eftersom det är en 

statuspryl. Bilen är alltså inte bara ett fordon som ska ta killarna från a till b, utan det handlar 

också om en symbolisk konsumtion, det är en vara som kommunicerar. En konsumtion av 

tecken, som kan associeras med lyx (Featherstone, 1994). Killarna är medvetna om att deras 

yttre betraktas och att de måste leva upp till den myt som framgång och rikedom för med sig. 

Det viktiga för killarna är alltså inte bilens inre funktioner, utan hur omgivningen kommer att 

reagera på den. En bil som är den ultimata lyxbilen och som man enligt säljaren, gör ett 

avtryck med bara genom att köra den, är precis vad de har letat efter.  Scenen i bilhallen 

framställer bilden av att killarna inte bara är de som betraktar utan också de som blir 

betraktade.  

Förväntningar har skapats genom att manlighet har ändrats, bland annat genom 

livsstilsmagasin, där det byggts upp nya bilder och förväntningar för hur en man förväntas 

vara och agera. Dessa nya förebilder har medfört att även män blir och känner sig betraktade 

(Gauntlett, 2008). Killarna är väl medvetna om att de är betraktade och vårdar sin image och 

sitt personliga uppträdande precis som Featherstone (1994) beskriver, eftersom de vill leva 

upp till myten om hur förmögna och framgångsrika personer i Hollywood ska vara. Som 

Bauman (2009) hävdar så måste man hela tiden göra medvetna val som lever upp till den 

bilden man vill förmedla av sig själv. Killarna som är och vill vara rika och framgångsrika, 

måste därför göra val som går hand i hand med den förmögna och framgångsrika världen och 

för att de ska bli en säljbar vara är en dyr bil en del av det.  
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Men bilköpet har också andra egenskaper. Det är också ett manligt knep, som syftar till 

att visa att man är framgångsrik och har mycket pengar, för att på så sätt vara attraktiv för 

kvinnor. Med att tydlig visa upp sina kvaliteter, i detta fall ekonomiska, genom att skryta om 

sina prestationer, vifta med pengar eller köra en dyr bil, avser killarna att framställa sig som 

starkare än sina konkurrenter, när det handlar om att dra till sig kvinnor för tillfälliga sexuella 

relationer (Buss, 1995). Killarna är inte bara de som betraktar utan blir också betraktade 

själva. Skillnaden mellan könen, när det gäller att visa upp sina resurser inför en eventuell 

sexpartner, är den att män gärna visar upp sin ekonomiska framgång, som dyra bilar, medan 

kvinnors tillgångar är deras utseende (Buss, 1995). Detta är precis den bilden som serien 

framställer, då den framhåller killarnas exklusiva vanor och de vackra kvinnorna runt omkring 

dem.       

   

I The big bang theory är förhållandet mellan de som betraktar och blir betraktade vid en första 

anblick inte lika uppenbara, eftersom serien avmaskuliniserar somliga män. Killarna i gänget, 

och då i synnerhet Leonard, känner sig betraktade av Penny och han gör allt för att vara som 

han tror att hon vill. Penny däremot verkar inte uppleva det som att killarna betraktar henne, 

vilket hon visar genom att inte var uppklädd och fixad när hon umgås med dem. När kvinnor 

känner sig otrygga, när de känner sig bedömda eller i viktiga situationer, då är utseendet och 

klädseln en central och viktig egenskap (Tseëlon, 1989). Penny känner sig helt enkelt inte 

bedömd av killarna, eftersom de inte ingår i den kategori av män som Penny normalt umgås 

och blir attraherad av. Hon ser inte dem som normalt maskulina och behöver då inte leva upp 

till den roll som hon annars hade behövt göra.  

 

”Jag lovar, jag ska aldrig vara med sådan killar igen. Du vet, matchotyper med perfekt kropp, 

hår och som har pengar.”  

(Penny, Avsnitt 17).  

 

Leonard och hans vänner har inte den utstrålningen, utan är istället bara genier eller nördar, 

vilket inte får henne att känna sig betraktat, något som skänker en trygghet. Hon känner sig 

helt enkelt inte betraktad och har därför inget behov av att klä upp sig och för att vara 

attraktiv.   

 

Leonard bjuder ut Penny på en dejt, även om han inte fullt ut vågar berätta för henne att det 

är just en dejt. De ska ut och äta på restaurang och Leonard är supernervös, duschar flera 
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gånger och tar alldeles för mycket parfym. Dessutom tar han på sig finkläder, det vill säga 

skjorta och kostym. Penny är inte lika uppspelt och går ut i samma kläder som hon hade på 

sig tidigare under dagen och hon verkar inte ha ansträngt sig alls. 

(Avsnitt 3) 

 

Penny ser alltså inte Leonard och hans vänner som de vanliga män hon brukar dejta och 

umgås med. Killarna avviker från den föreställning Penny har av den normalt maskulina 

mannen och hon ser därför inte på killarna på samma sätt som hon ser på andra män. Hon 

känner sig därmed inte betraktad av dem och behöver inte vara eller klä sig efter hur hon vill 

att de ska se på henne. Leonard, som i det här fallet är avvikande men samtidigt intresserad av 

Penny, känner att han hela tiden blir betraktad och därför måste se ut och vara på ett visst sätt. 

Han försöker bland annat prata och agera som han tror att Pennys manliga bekanta gör, för att 

på så sätt få Penny att inte betrakta honom som en nörd.   

Även om Leonard och hans vänner tycker att Penny är väldigt snygg och intressant så 

finns det saker i deras värld som är viktigare. De ägnar således inte all kraft åt att betrakta 

Penny och andra kvinnor, vilket är ytterligare en anledning till att Penny inte känner sig 

betraktad, vilket hon normalt sätt är van vid.  

 

Killarna har ställt till det för sig och Penny har varit arg på dem. För att ställa allt till rätta 

igen, tar killarna på sig att hjälpa henne med att bygga ihop en möbel. Det visar sig dock inte 

var helt enkelt eftersom de inte tycker att ritningen gör så att möbeln får ut sin fulla funktion. 

Penny tröttnar till slut på killarnas diskussion om hur de ska göra ritningen bättre och hon 

utbrister för att få killarnas uppmärksamhet, ”Det är varmt här inne, jag tror jag klär av 

mig”. Ingen av killarna reagerar.  

(Avsnitt 2)   

     

Det uppmärksamhetsuttryck Penny använder, men inte får någon respons för, är en del av den 

avmaskulinisering av killarna som serien gör. Scenen framställer det som att Penny normalt 

sätt är van vid att män betraktar henne och att hon skulle få full uppmärksamhet om hon tog 

av sig kläderna. Kvinnan som står för nakenheten medan män betraktar henne (Nead, 1997). 

Men de här killarna är inte som de Penny vanligtvis umgås med och deras ointresse för 

hennes nakna kropp skapar en komisk effekt, eftersom vi tittare också är medvetna om de 

etablerade stereotyperna. Serien bygger på de etablerade föreställningarna som Nead 

beskriver där män betraktar den nakna kvinnokroppen (Nead, 1997), vilket medför att vi 
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tolkar killarnas ointresse som något negativt och nördigt. Detta i sin tur medför att serien 

framställer killarnas beteende som omanligt.  

Dessa etablerade föreställningar är de som poängterar att killarna är nördar som ger 

bilden av en onormal maskulinitet, vilket stora delar av serien bygger på. I avsnitt sju finns en 

lite grövre, men annars snarlik scen.  

 

Penny har varit ute och dansat med sina vänner. På vägen hem knackar de på hos killarna 

som spelar Tv-spel. Penny och hennes vänner öppnar dörren in till killarna och säger ”Hej 

killar. Mina vänner och jag har tröttnat på att dansa – så vi kom hit för att ha sex med er”. 

Ingen av killarna reagerar på att det är någon i rummet och fortsätter spela intensivt, varpå 

Penny leende och något hånfullt säger till sina vänner, ”Jag sa ju det”. När kvinnorna 

lämnar rummet pausar helt plötsligt Leonard spelet och säger, ”Jag tyckte jag hörde något”. 

Ingen annan har hört något och de fortsätter spela. 

(Avsnitt 7) 

 

Även denna scen bygger på etablerade föreställningar om vilka som är betraktande och vilka 

som blir betraktade. Föreställningar som är så etablerade att till och med Penny och hennes 

kvinnliga vänner är lite hånfulla mot killarna, trots att deras ointresse egentligen visar en 

bättre syn på kvinnan än vad deras manliga vänner har. Men killarna avviker från den 

traditionella mannen som enligt Nead (1997) och Tseëlon (1998) objektifierar och betraktar 

kvinnan. Killarna, som inte väljer att betrakta och objektifiera kvinnan, står för en onormal 

maskulinitet enligt The big bang theorys framställning. Kvinnor söker sin makt genom 

utseende, vilket normalt sätt skulle fungera, men inte gör det här eftersom killarna avviker 

från det normala manliga.   

När Penny däremot träffar eller ska träffa andra personer som hon mer kan identifiera 

sig med är det tydligt att hon känner sig betraktad och hon har då en större press på sig att se 

bra ut. Vid ett tillfälle springer Leonard på Penny när hon pussas med en man. Hon är då 

klädd i ett snyggt linne, med en djup urringning och bär till det en kort kjol. Den typen av 

snyggare men också sexigare klädsel är inget hon bär när hon vanligtvis umgås med Leonard 

och hans vänner.  

De män som Penny dejtar eller har dejtat är alla av den, enligt Gauntlett (2008), gamla 

stereotypa mansbilden, som i serien står för det normala maskulina. De är fysiskt stora, 

muskulösa, våldsamma och för att uttrycka sig snällt inte särskilt smarta. Det är de här 

männen som Penny är van vid att umgås med och också de här männen som hon blir 
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attraherad av. Leonard och han kompisar tillhör en annan sida av manligheten som Penny inte 

är van vid och som serien beskrivs som onormal maskulinitet.  

När Penny är i sällskap med män som är traditionellt manliga kliver hon in i rollen som 

den traditionella kvinna, som betraktas som snygg, sexig och underlägsen det manliga könet. 

Med andra ord så väljer serien olika könsroller efter hur stereotyp mannen är. Vid möten 

mellan stereotypa män och kvinnor, används också de traditionella könsrollerna, där kvinnan 

blir betraktad av mannen som betraktar. Men i relationen mellan kvinnorna och ”nördarna”, 

som inte tillhör den gammeldags stereotypa bilden av manlighet, då är rollerna helt plötsligt 

annorlunda. Kvinnorna får då ett övertag och det blir istället männen som känner sig 

betraktade och bedömda. När Penny är med Leonard och gänget är hon en helt annan person 

och tar inte rollen som underlägsen kvinna. Hon tar för sig, vilket medför att det istället är hon 

som får makten över killarna. 

 

5.2 Det normala och det avvikande 

Hussey (2003) delar upp makten i två grupper, A som är det rena och inte-A som är oren. 

Man skulle istället kunna säga att grupp A är de som har makten och att de representerar det 

som ses som normalt, medan inte-A är underlägsna och avvikande (Hussey, 2003).  

Om man ska kategorisera könen i Entourage så är det tydligt vilken grupp man ska dela 

in dem i. I stort sett alla personer på mäktiga platser och med möjligheten att ta viktiga beslut 

är män. Vi har Vinces agent, Ari, en hårt karriärsinriktad man, med grov och sexistisk attityd. 

Ari har själv en assistent, som enligt honom själv är en het och sexig tjej. Aris chef är också 

man, precis som regissörer och de flesta andra personer som killarna träffar och behöver göra 

överenskommelser med. En av få kvinnor med makt och högre status är Vinces väldigt 

hetlevrade och aggressiva publicist Shauna.  

En viktig iakttagelse är killarnas attityd gentemot mäktiga personer i branschen. De har 

ett enormt självförtroende och är ganska nonchalanta emot Ari, trots att han ständigt blir galen 

och jättearg på dem. Samma attityd använder de emot andra mäktiga män, som regissörer och 

investerare. På något sett lever de efter att de ändå kommer att få som de vill. Men det 

intressanta är killarnas relation till deras publicist och Aris relation till sin fru. Både killarna 

och Ari kan vara väldigt sexistiska mot dem, men samtidigt har dessa två kvinnor ett övertag 

gentemot dem.  

 

Vince ska vad med i Jimmy Kimmels Talkshow. Han och killarna tillsammans med Shauna är 

och handlar kläder inför kvällen. Shauna börjar med att ge Eric en utskällning för att han 
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inte ringt och upplyst henne om att Vince ska vara med i showen. Hon ger Eric fingret 

samtidigt som hon kallar Turtle för ”rövhål”. Vince säger att han tycker att hon är sexig arg 

och smeker henne på halsen. Hon ber honom sluta med det skitet och lyssna på henne. Även 

om hon själv håller med om att hon är sexigt när hon är arg. Shauna fortsätter sedan att 

förolämpa alla killarna utom Vince och det är ingen av killarna som vågar säga något 

tillbaka. 

(Avsnitt 3) 

 

Även om Vince försöker skämta bort Shaunas ilska på ett sexistiskt sätt, så har killarna 

speciell respekt för henne. I alla andra möten så är killarna alltid självsäkra och tillåter ingen 

att få makt över dem. Med Shauna är det skillnad, hon skäller ut Eric och förolämpar killarna 

ordentligt och ändå får hon dem att göra som hon säger. Killarna har också en annan bild av 

henne, jämfört med andra kvinnor och de pratar aldrig med eller om henne som ett objekt som 

de annars gärna gör när det gäller kvinnor. 

Ett annat intressant förhållande är, som jag tidigare skrev, det mellan Ari och hans fru. 

Ari är i allmänhet väldigt aggressiv, osympatisk och inte minst sexistisk. Han är en 

frånvarande pappa och make som sätter karriären före allt, vilket ofta ställer till problem. Han 

är även väldigt rå och sexistisk mot sin fru, men det intressanta är att han har respekt för 

henne. I hemmamiljön är det helt enkelt Aris fru som bestämmer, och det vågar han inte sätta 

sig upp mot.  

 

Killarna är arga på Ari för att han inte lyckas få med Vince i den film som han vill vara med 

i. Därför går de på fest hos en annan agent som säger sig kunna lösa deras problem. 

Samtidigt har Ari barnkalas för sin son. Eric ringer upp Ari för att berätta var de är och att 

de kanske kommer att byta agent. Detta får Ari att bli galen och han känner att han måste 

lämna sin sons kalas för att åka till festen där killarna är, vilket gör Aris fru arg. På ett 

förnedrande sätt säger Ari till henne, att det är han som betalar för allt som hon gör och får 

till svar ”Du lilla agentpojke, det är bäst för dig att du kommer tillbaka till fikat”. Vilket får 

Ari att bli stum och nicka medgivande.  

(Avsnitt 6) 

 

Ari som stundtals har en oerhört förnedrande kvinnosyn är i hemmet underlägsen sin hustru. 

Även om han beter sig illa, är sexistisk och flyr från sin sons födelsedagskalas, så har hans fru 

ett övertag på honom. Något som kan vara svårt att förstå då Ari knappast accepterar att 



20 

 

någon bestämmer över honom och speciellt inte någon från det kvinnliga könet. Hirdman 

(2001) hävdar att veckopressen på 60-talet gav ett stark kulturellt uttryck för en stereotyp 

kvinna. Kvinnan kunde bara vara kvinnlig genom att vara en hustru som gav kärlek till barn 

och man. Kvinnan hade ansvaret och på så sätt även makten där hemma, medan mannen tog 

alla beslut utanför hemmet (Hirdman, 2001). Entourage bygger på denna stereotypa 

kvinnobild då Aris fru är en hemmafru och får ta det stora ansvaret för familjen, eftersom Ari 

själv är ganska frånvarande. Det har gett henne makten över familjen och hemmet. En makt 

som Ari inte kan ifrågasätta eftersom han är väl medveten om att han är beroende av frun för 

att få familjen och det privat att fungera. Men när det kommer utanför familjen, till det 

offentliga, då har Ari full makt. Det är han som jobbar och tjänar pengar till familjen. Ari har 

rollen som den historiskt sätt stereotypa man som hade som en av sina viktigaste uppgifter att 

försörja familjen (Gauntlett, 2008). 

Gemensamt för Aris fru och Shauna är att de till synes lyckas ta makten ifrån de män 

som vanligtvis är vana att ha makten och dessutom behandlar kvinnor mer eller mindre illa. 

Deras gemensamma nämnare, som är en del i ”framgången”, är att de är väldigt hårda och kan 

svara emot männens respektlösa och sexistiska stil. Dessutom låter de sig inte imponeras av 

männen utan istället kör de över dem utan att ta hänsyn till vilka de är. 

 

Det går inte att komma från att männen i Entourage tillhör A och kvinnorna inte-A. Det är 

hela tiden kvinnorna som ska rätta sig efter männen oavsett hur männen beter sig. Om man 

går djupare in i den kvinnliga gruppen så finns det även där två tydliga grupper. Grupp A, där 

den vita, smala och snygga kvinnan ingår och inte-A där de som inte håller måttet för vad som 

räknas som attraktivt och snyggt finns. Under säsongens åtta avsnitt ser man nästan inga 

överviktiga kvinnor, inte ens lite kurviga, något som inte kan vara en slump eftersom mängder 

av kvinnor syns och som vi vet är inte alla kvinnor i samhället smala. Det är också 

förvånansvärt få mörkhyade kvinnor som syns. Ingen av de kvinnorna som männen dejtar 

eller umgås med är mörkhyade, det närmaste man kommer är kvinnor med latinamerikanskt 

utseende. De kvinnor som avviker på dessa icke önskvärda sätt blir, som Goffman (1972) 

uttrycker det, stigmatiserade. Kvinnor som inte är tillräckligt snygga ingår i stigmat av 

kroppsliga missbildningar och de uteblivna mörkhyade kvinnorna av stambetingad stigma. 

Den stambetingade stigman framhävs också av att en del utländska människor har jobb med 

lägre status, som de trädgårdsarbetare med latinamerikanskt utseende och namn som jobbar 

för killarna. Stigmateorier byggs upp för att förklara underlägsenhet, till exempel sociala 

skillnader (Goffman, 1972). Serien skapar en väldigt snäv och smal linje för vad som är 
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normalt kvinnligt och vad som inte är det. För att en viss ordning ska kunna upprätthållas, i 

Entourages fall en glamorös värld, hävdar Douglas (1997) att vi inte vill att det ska finnas 

något orent och smutsigt. Alla vet att det finns mörkhyade personer i USA, men här väljer 

man att till viss del dölja dem eftersom de inte passar in i den bilden som serien vill skapa. De 

kategoriseras alltså som orena, eller helt enkelt som smuts. Det går därför, att på starka 

grunder påstå, att mörkhyade och personer med större kurvor tillhör inte-A. 

 

Maktförhållandena är ur ett könsperspektiv inte lika tydliga i The big bang theory, eftersom 

det finns två typer av män, där de män som enligt serien är onormalt maskulina inte får den 

makten som de som är normalt maskulina har. 

Utgår man från de manliga huvudkaraktärerna, så för de ingen maktkamp mot det 

kvinnliga könet. Killarnas A och inte-A, är istället baserad på intellektet och kunskapen hos 

personen oavsett kön. Killarna lever i en värld där i för sig merparten består av män, men de 

gör aldrig skillnader på män och kvinnor i den intellektuella diskussionen. I deras värld är 

utbildning och kunskap A och outbildade människor inte-A.  

 

Penny bjuder killarna på sin halloweenfest. Leonard ser det som en chans där han kan visa 

Penny att han klarar av att umgås med hennes vänner. Eftersom killarna inte riktigt vet hur 

de ska agera mot de andra gästerna sitter de själva i soffan. Leonard säger att han vill göra 

ett försök, men att han inte vet hur man pratar med de här människorna. Sheldon påstår att 

han kan hjälpa till eftersom han har studerat dessa människor precis som Jane Goodall 

studerade apor. Sheldon fortsätter och säger att deras (Pennys vänners) beteende är 

ostrukturerat men att han har hittat ett mönster. De har ett eget språk där man börjar med att 

fråga en person – hur jäkla full är jag? Och personen svarar tillbaka – grymt. Längre har 

han inte kommit i sin observation. 

(Avsnitt 6) 

 

Det är tydligt att killarna gör skillnad på sig själva, som tillhörande den smarta och nördiga 

gruppen, och den andra som enligt dem består av övriga inte tillräckligt bildade människor. 

Killarna gör som (Turner et at. 1991) skillnad på kropp och hjärna. Män och kvinnor utan 

tillräcklig intelligens framhäver sig genom muskulösa och vackra kroppar, vilket enligt 

killarna är något negativt. Serien framställer däremot hjärnan, som killarna symboliserar då 

den är deras maktmedel, som något avvikande och negativt. Killarnas konversation avslöjar 

synen som de har på sig själva och på andra. De pratar väldigt nedsättande och rent ut 
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förnedrande om de andra personerna i rummet. Dessutom generaliserar och fördummar 

Sheldon dem genom sin iakttagelse. Det är klart och tydligt att i deras värld så tillhör de själv 

grupp A, eftersom de är begåvade och intellektuella. De andra i rummet tillhör det avvikande 

och onormala, som i detta fall betyder att de inte lever upp till den höga intellektuella nivå 

som killarna kräver, alltså inte-A.      

Med killarnas perspektiv så tillhör också Penny inte-A, då hon inte är tillräckligt smart. 

Hon är trots det den enda personen från inte-A gruppen som killarna har accepterat som sin 

vän, även om Sheldon, som är den trångsyntaste av dem ibland har lite svårt att umgås med 

henne. Men att de har släppt in Penny i sin umgängeskrets är inte enbart killarnas förtjänst.  

För om man byter glasögon och istället ser det ur Pennys perspektiv, så lever hon som jag 

tidigare skrivit, i en värld där den historiskt sätt stereotypa bilden av manligt och kvinnligt 

finns kvar. Där mannen tar hand om den mindre och svagare kvinnan (Hirdman, 2004).  I 

Pennys vänkrets, där kvinnor och män porträtteras stereotyp, lever också Husseys 

föreställningar om att män är A och kvinnor inte-A. Det vill säga att männen har makten och 

utgör de normala, medan kvinnorna är avvikande och får anpassa sig efter männen (Hussey, 

2003). Men med Pennys föreställningar kommer också Leonard och hans kompisar att ingå i 

den inte-A gruppen, eftersom de kategoriseras som onormalt maskulina och därför inte räknas 

som riktiga män.  

Tar vi det hela ett steg längre och studerar den inte-A gruppen där de båda parterna 

tillhör och försöker hitta en A grupp och en inte-A grupp i den så tillhör faktiskt Penny A 

gruppen. Hon är en vanlig social person som enligt serien är normalt feminin, medan killarna 

representerar det avvikande och onormala, som serien menar gör dem till nördar. 

Vänrelationen mellan Penny och killarna har kunnat fungera eftersom båda parterna har 

släppt in varandra trots att den andra parten, enligt deras egna föreställningar, själva tillhör 

den avvikande inte-A grupp som de själva inte är en del av.    

  

5.3 Den manliga och kvinnliga myten 

Enligt Jacobson så är stereotyper ofta rasistiska och sexistiska. Hon hävdar att en av 

anledningarna till att de ofta används i massmediala sammanhang är att de passar bra in i den 

mediala dramaturgin (Jacobson, 2004). Entourage och The big bang theory är inga undantag, 

båda serierna bygger mycket på eller kring stereotypa bilder av könen och hur relationen 

mellan dem ser ut. Hur förhållandet mellan dessa stereotyper ser ut och hur serierna väljer att 

symbolisera dem skiljer sig dock något åt. 
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The big bang theory och Entourage handlar, som tidigare skrivits, om två kompisgäng 

bestående av män, vilket gör att mycket fokus ligger på det manliga perspektivet. Serierna 

bygger framförallt upp föreställningar om vad som är normal respektive onormal 

maskulinitet, men även vad normal kontra onormal femininitet är. Dessa föreställningar eller 

myter, blir till historiska sanningar som i sin tur lägger grunden för vad vi själva ser som 

naturligt och normalt och vad vi upplever som avvikande och onormalt (Barthes, 2007).      

 

I Gauntletts studie av de brittiska manliga livsstilsmagasinen kommer han, som tidigare 

skrivits, fram till att de beskriver en ny manlig livsstil som tidigare kanske skulle ha betraktats 

som omanlig. Istället för att inrikta sig på historiskt manliga saker som jakt och fiske, handlar 

artiklarna om tips inom kroppsvård, matlagning, kläder m.m. (Gauntlett, 2008). Det är precis 

denna nya form av manlighet som killarna i Entourage har anammat.  

Vid alla typer av fysiskt jobb, som till exempel trädgårdsarbete eller flyttjobb, anställer 

killarna folk som gör jobbet åt dem. Däremot står Drama vid spisen varje morgon och lagar en 

ordentlig frukost till sig själv och de andra. Killarna är inte intresserade av och visar ingen 

kunskap på något som skulle kunna användas till det fysiska arbete som tidigare har 

förknippats med manlighet. Men precis som Gauntlett (2008)  hävdar så har manligheten 

förändrats, och om man utgår från serien så är det i dag lika manligt att laga mat som att 

klippa gräs. Drama tar matlagningen på största allvar och varierar sina rätter efter hur dagen 

ser ut, så att maten ska ge önskad effekt för killarna och då framförallt för Vince. När han 

någon gång får klagomål angående maten blir han väldigt uppretad, vilket tyder på att han 

verkligen tar matlagningen på allvar och ser en stolthet i det. Ingen av killarna kommenterar 

någonsin att det skulle vara omanligt att laga mat, utan verkar istället inte alls tycka att det är 

konstigt med en man som sköter matlagninen.   

Denna nya typ av manlighet som Gauntlett (2008) beskriver och som killarna i 

Entourage delvis lever efter bygger mycket på Butlers (1990) queer theory där det avvikande 

hyllas. Gauntlett menar att denna nya manlighet hyllar det avvikande, genom att man till 

exempel inte längre måste vara en fysiskt stark man för att räknas som manlig (Gauntlett, 

2008). Det finns mer än en förställning om vad som räknas som manligt, vilket Gauntlett 

(2008) hävdar är något som framhåller att det är okej att vara avvikande. Butler (1990) går 

steget längre och accepterar och hyllar också homosexualitet, en nivå i hyllandet av det 

avvikande dit varken Entourage eller Gauntlett kommit. Killarna använder tvärtom ordet bög 

som ett skällsord eller hån mot någon som gör något som anses som omanligt.  
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Drama tar teaterlektioner som går ut på att öva ombytta könsroller. Han skippar dock en 

lektion för att gå på en fest, och där träffar han en klasskamrat som gjort det samma. Med ett 

stort leende skriker Drama till sin klasskamrat, ”Ombytta könsroller. Är vi bögar, eller?” och 

får ett medgivande från sin kamrat.  

(Avsnitt 2) 

 

Vid ett annat tillfälle klistrar Eric på ett klistermärke där det står ”I love cock” på Turtles bil, 

som hämnd för något Turtle gjort honom. Det får de andra killarna att hånskratta stort, varpå 

Eric utbrister att man aldrig ska bråka med honom. 

(Avsnitt 1) 

 

Enligt killarna är den optimala förnedringen alltså att bli förknippad med eller tagen som 

homosexuell. På så sätt framställs homosexualitet som något avvikande och negativt. En 

homosexuell man är, enligt seriens framställning, en onormalt maskulin person. Det sägs inte 

rakt ut att det är fel att vara man och homosexuell. Istället väljer man att undvika 

homosexuella människor och gör på så sett homosexualitet stigmatiserat. Killarna tillhör helt 

klart den nya modernare mannen som blir betraktad och är medveten om det. Men precis som 

i de livsstilsmagasin som Gauntlett (2008) studerat, är killarnas tolerans mot det avvikande så 

pass begränsad att den inte accepterar homosexualitet som något manligt. 

  

Jag har tidigare redogjort för killarnas objektifiering av det kvinnliga könet, vilket är grunden 

till deras stundtals förnedrande och sexistiska inställning till kvinnor. De gånger som någon i 

gänget umgås för mycket med samma kvinna eller skulle nämna något positivt om en längre 

relation blir de andra genast oroliga. Eric, som nyligen har haft ett förhållande och fortfarande 

är lite kär i sin förra flickvän, är undantaget. De andra utgår från att det är något negativt med 

att ha ett fast förhållande med en kvinna, något som bygger på inställningen att de kan få vilka 

kvinnor de vill och då också måste passa på att utnyttja denna status maximalt. 

Myten som byggs i serien är att den optimala framgången för män är synonym med att 

de har makt och framgång hos kvinnor. Seriens framställning av det normala, i det här fallet 

den normala maskuliniteten, är snäv. En man, enligt den normalitet som serien bygger på, ska 

vara väl medveten om det uppträdande jaget som Featherstone (1994) beskriver. Han ska 

lägga stor vikt vid sitt utseende, uppträdande och kunna hantera intryck (Featherstone, 1994), 

vilket är precis det killarna gör.  
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Framställningen av den manlighet som serien skapar följer inte den bild av vad som 

tidigare räknats som manligt. Killarna är inte fysiskt starka män vars enda uppgift är att 

försörja familjen, såsom Gauntlett (2008) beskriver den traditionella mannen. Istället lever 

killarna efter att det är fel att skaffa tjej och familj. Ett ständigt orosmoment för killarna är när 

någon av dem har träffat en och samma tjej under för lång tid. Som jag tidigare skrev, är 

killarna väldigt skeptiska till Erics gamla förhållande, ett förhållande som Eric inte riktigt kan 

släppa även om killarna göra allt för att hjälpa honom. De övriga i gänget gör sitt, inte för att 

hjälpa utan för att motverka att han ska gå tillbaka till förhållandet. Deras inställning är att de 

lever i en dröm där de kan få hur många och vilka kvinnor som helst. Det är enligt dem, därför 

ett stort misstag och oerhört negativt att binda upp sig, eftersom de då inte kan ta del av alla 

de kvinnor som finns. Kvinnor är, enligt killarna ett objekt som de har makt över, inte en 

person som de kan tänka sig att leva med på lika villkor.  

Kvinnorna i Entourage är väl medvetna om sin underlägsenhet men de ställer ändå upp 

på att vara sexuella objekt. Kvinnorna spelar en roll och den är att vara snygg och sexig för 

männen att betrakta, samt att vara männen till lags. De tjejer som killarna raggar upp är inga 

som ifrågasätter den rollen de som kvinna får utan godkänner att de bara är en tillfällig 

njutning för männen. Den roll som de allra flesta kvinnorna i serien får är biroller till männen. 

De vackra kvinnorna finns där i bakgrunden, i killgängen, i receptionen eller kassan i affären, 

där deras uppgift är att vara männen till lags, vilket stämmer överens med hur kvinnan 

historiskt sätt framställts i massmedier (Strinati, 2010).  

Den normala kvinnan som Entourage förmedlar är den snygga och sexiga, men också 

den som accepterar att låta männen ha makt över sig. Alla andra utseende och personligheter 

anses som onormala och får, som tidigare skrivits, i stort sätt inte vara med i serien över 

huvud taget. Mörkhyade och kvinnor med fel kroppsform duger inte och blir stigmatiserade.  

  

Den relation mellan kvinnor och män som serien skapar är långt ifrån jämställd. Serien 

framställer en verklighet där män ska sträva efter dominans och total framgång över kvinnor. 

Den föreställning och myt som serien skapar är att den yttersta framgången för en man 

nödvändigtvis inte är att själv vara vacker, utan att man ska leva i en värld där man kan 

dominera över vackra kvinnor. Framställningen av könen som förmedlas och som ytterligare 

etablerar redan befintliga föreställningar, blir när man på ett så här tydligt sätt förknippar 

framgång och kvinnlig erövring, en myt. I det konsumtionssamhälle som vi, enligt Bauman 

(2007), lever i idag blir detta den föreställning som kvinnor och män kommer att använda sig 
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av då de vill framställa sig som framgångsrika. För att göra sig till en säljbara vara som en 

framgångsrik man behöver man visa att man är populär och har makt över kvinnor. 

Myten som serien ger till kvinnor, är att kvinnan ska acceptera att det är männen som 

har makten och att kvinnor ska anpassa sig efter det genom att försöka väcka mäns intresse 

med hjälp av sitt viktigaste konkurrensmedel, utseendet. Ett utseende med tight avgränsning 

för vad som räknas som vackert och inte vackert. Risken är således stor att kvinnan kommer 

att tillhör den stigmatiserade gruppen med fel hudfärg och kroppsform, som inte duger.       

 

Männen i The big bang theory delas tydligt upp i två grupper. Den nördiga gruppen, där 

Leonard och hans vänner och kolleger ingår och den normalt maskulina gruppen där övriga 

män, oftast män i Pennys umgängeskrets ingår. 

Leonard och hans vänner är onormala, de är nördar. Serien talar tydligt om för tittaren 

att man inte ska sträva efter att vara som dem, eftersom de är annorlunda och lever utanför 

samhällets normer för vad som är normalt. I rak motsats till Butlers (2007) hyllande av det 

avvikande så går serien i stort sätt åt motsatta hållet och förklarar för oss att personer som 

avviker från det normala ska man skratt åt. Serien går bakåt i utveckling, till den onormala 

mannen som inte kan räknas in bland de andra mäktiga männen i en hegemonisk manlighet. 

De får tillhöra den underordnade maskuliniteten, där folk som har feminina drag som 

homosexuella, töntar och fegisar hör till (Connell, 2008).  En övervikt av seriens komiska 

inslag bygger nämligen på att man är medveten om hur myten för normal manlighet ser ut och 

att killarna avviker från den manligheten.  

I The big bang theory beskrivs manlighet genom Pennys bekanta män, vilka framställs 

som den historiskt sätt stereotypa mannen. Äkta maskulinitet utgår många gånger från mäns 

kroppar. Ofta driver kroppen på, vilket leder till handlade som i många fall betyder någon 

form av våld, eller så sätter den manliga kroppen gränser för handlade (Connell, 2008). 

Pennys före detta pojkvänner, tillhör den normalt maskulina gruppen med manskroppen som 

driver på.  

 

Penny har bjudit killarna på halloween-fest. På festen dyker Pennys före detta pojkvän som 

tidigare bråkat med killarna upp. Leonard tänker inte ge sig denna gång och går fram för att 

prata med honom och Penny. Pennys före detta är lång, muskulös och har klätt sig med lite 

kläder så att alla muskler syns. Leonard å andra sidan är en kort och tanig man. De blir 

ovänner och Leonard säger ”Jag förstår din impuls att försöka skrämma mig fysiskt när du 

inte kan konkurrera med mig på en intellektuell nivå.” Leonard fortsätter med att säga 
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meningar och ord som Pennys före detta inte förstår, tills han till slut får nog och lyfter upp 

Leonard i luften. 

(Avsnitt 6) 

 

Den normala maskulinitet som serien visar upp är just mannen som genom sin manliga kropp 

och aggressivitet visar att han är en man. Leonard är den raka motsatsen. Han är kort och 

använder inte sin kropp som ett redskap för att vinna en strid. Istället använder han sin stora 

resurs intellektet, något som enligt serien då ska ses som komiskt eftersom det enligt serien är 

ett onormalt manligt beteende.  

Istället för att beskriva Leonard och hans vänner som en egen manlig grupp utifrån 

deras agerande så beskrivs de ofta genom det som de inte är. De är inte muskulösa, tycker inte 

om idrott och har framförallt svårigheter i relation till kvinnor. Dessa egenskaper som killarna 

inte bisitter gör att de framställs som onormalt maskulina, eller som de beskrivs i serien, som 

nördar.  

Jag har tidigare beskrivit hur killarna inte enbart ägnar sig åt att betrakta kvinnor, 

eftersom det finns andra saker som är viktigare för dem. Den relation mellan kvinnor och män 

som framställs som normalt maskulin i serien överensstämmer med hur Tseëlon (1998) 

beskriver att det har sett ut historiskt. Män betraktar och kvinnor blir betraktade. Det som The 

big bang theory gör är att de framhäver denna relation mellan män och kvinnor som korrekt. 

Den normalt maskulina mannen ska, enligt serien betrakta kvinnan, vilket för med sig att när 

Leonard och hans killar inte reagerar på att Penny säger att hon ska ta av sig tröjan, är de 

onormalt maskulina. Deras kvinnosyn, som man skulle kunna påstå är mer jämställd än den 

Tseëlon (1998) beskriver, ses trots det som något negativt, en egenskap som ger dem den 

nedsättande benämningen nördar. 

Precis som i Entourage hänger man i The big bang theory inte med på Butlers (1990) 

hyllande för det avvikande och då framförallt inte hennes hyllande när det gäller 

homosexualitet. Eftersom Leonard och Sheldon bor tillsammans tror ibland folk de möter att 

de är homosexuella. Detta dementerar de dock snabbt och väldigt tydligt, eftersom de inte vill 

bli tagna som homosexuella. Det görs också komiska poäng av folks undran om Leonard och 

Sheldons har en homosexuell relation, vilket tyder på att det är negativt att bli tagen för att 

vara homosexuell.    

Kvinnorna i serien, förutom de som jobbar tillsammans med killarna på universitetet, är 

de som symboliserar normal femininitet. I The big bang theory blir inte kvinnorna lika tydligt 

ett sexobjekt som i Entourage, där man tar hjälp av kameravinklar och bakgrundsmusik för att 
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förstärka känslan av kvinnan i bild som enbart sexig. Men snygga och sexiga kvinnor är 

fortfarande överrepresenterat i serien. Uppbyggnaden och dramaturgin i serien bygger till 

väldigt stor del på att en kvinna som är alldeles för snygg för de nördiga killarna, flyttar in i 

lägenheten bredvid och att en av de nördiga killarna bli olyckligt kär i henne. 

 

I första scenen går Sheldon och Leonard till en spermiebank för hög IQ. När de kommer hem 

stöter de för fösta gången på Penny som håller på att flytta in i grannlägenheten. Leonard 

säger ”Tydlig förbättring från den förra grannen”. Sheldon håller med eftersom den förra 

grannen tydligen var en tjock transvestit. Killarna ger ett väldigt nervöst intryck när de börjar 

prata med henne. Leonard bestämmer sig direkt för att bjuda henne på mat, vilket Sheldon 

tycker är onödigt eftersom de aldrig umgicks med den förra grannen. 

(Avsnitt 1) 

 

Att killarna går till en spermiebank för hög IQ, visar på att de är smarta men också på en slags 

symbol för att de inte har så stor framgång hos kvinnorna. När de kommer hem och får se 

Penny, så blir Leonard förtjust direkt, men hans nervösa intryck i jämförelse med Pennys 

självsäkerhet ger en tydlig bild av vem som har högsta sociala status. Pennys uppgift i serien 

är att vara den snygga tjejen i lägenheten bredvid, som en nörd blir kär i, även om alla vet att 

han inte är den typen av person som hon blir attraherad av.  

Vid andra tillfällen i serien är också ofta kvinnorna snygga, vilket oftast styrks genom 

att killarna bli väldigt till sig och ofta beter sig konstigt och nervöst när de hamnar i samtal 

med dem. I serien är kvinnornas uppgift att vara de vackra kvinnorna som de nördiga önskar 

att de kunde få en relation med. Även om en del av möten leder till tillfälliga relationer så är 

det tydligt att det är på de vackra kvinnornas villkor, eftersom det är de som har accepterat att 

träffa en nördig kille, fast att man som tittare vet att hon egentligen skulle kunna få någon 

bättre och snyggare.         

  

Killarna i The big bang theory är egentligen minst lika framgångsrika som killarna i 

Entourage inom sina yrkesgrupper, men ändå så framställs killarna i The big bang theory som 

misslyckade. De är framgångsrika i sin egen värld där det som finns i hjärnan, i form av 

kunskap, är det som räknas. Men orsaken till att de inte tillhör de framgångsrika i den normala 

världen är att de saknar framgång hos det kvinnliga könet. Killarna har inte makt över 

kvinnorna, tvärtom blir de nervösa, Raj till och med så nervös att han vid nyktert tillstånd inte 

kan prata när det finns en kvinna i rummet. Howard är den enda i gänget som ser kvinnor som 
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objekt, och han är stundtals väldigt sexistisk mot kvinnor. Men här ses det inte som en 

tillgång, som det gör i Entourage, utan istället skrattar man åt hans försökt till raggning, 

eftersom han är en nörd. Nördar har ingen framgång hos kvinnor och det blir komiskt när de 

visar samma attityd som de med framgång hos kvinnor gör. 

 

Howard har spenderat natten med Pennys sexgalna kompis. När Pennys vän hälsar på 

Leonard och Sheldon så utbrister hon ”Just det. Det är ni som är Howards entourage” 

(Avsnitt 7) 

 

Scenen förväntar sig att tittaren har vetskap om hur Tv-serien Entourages föreställningar om 

könsrollerna ser ut, något som tyder på att Entourages framställningar har fått ett genomslag 

och blivit normaliserat. Howard försöker vara som dem för att på så sätt få makten över 

kvinnan han träffat precis som de brukar ha. Än en gång spelar The big bang theory på det 

faktumet att killarna är onormalt manliga. I den här situationen är det helt enkelt fel att ha ett 

entourage, eftersom han är en nörd och nördar har inte ett entourage. Att nördar inte har ett 

entourage beror helt enkelt på att det som förknippas med att ha ett entourage är bilden som 

serien Entourage har lyckats göra till en myt. I den myten finns det inte plats för några nördar, 

som precis som jag tidigare skrivit, har stigmatiserats av Entourage. Denna myt har blivit så 

accepterad att den till och med kan vara som referenspunkt i ett komiskt sammanhang. För att 

förstå det roliga behöver man veta att Entourage är förknippad med enorm framgång, både 

yrkesmässigt och bland kvinnor. The big bang theory har byggt upp den motsatta bilden, där 

killarna är lyckade yrkesmässigt men har begränsa social kompetens, vilket gör att de inte är 

så populära bland kvinnor. Dessa myter, som serierna tillsammans har skapar, gör att det blir 

helt fel när en nörd säger att han har ett entourage. Men ännu viktigare, att vara och agera som 

de gör i Entourage, med den skeva och objektifierande bilden av kvinnan ses inte som något 

negativt, tvärtom.  

Myten av rätt attityd och framgång blir förknippad med stora maktskillnader mellan 

könen. För att vara en säljbar produkt i konsumtionssamhället bör man som man sträva efter 

att ha makt över kvinnor, och kvinnan ska acceptera detta och försöka tävla om mannens 

uppmärksamhet genom att vara till lags och utnyttja sitt utseende. För som The big bang 

theory framställer mannen så är man onormal om man inte har dessa värderingar och på så 

sätt är man ingen säljbar vara och blir då också stigmatiserad i den framgångsrika världen där 

bara personer med rätt mängd pengar, rätt agerande och attityd tillhör.  
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Den onormala manligheten medför att killarna avmaskuliniseras och hamnar 

tillsammans med kvinnorna i den grupp som Hussey (2003) kallar för inte-A, den avvikande, 

onormala och maktlösa gruppen. De män som avviker från det som ses som manligt, det vill 

säga, har pengar, makt och kvinnor, kategoriseras tillsammans med kvinnorna i den 

underlägsna positionen. Det är alltså en snäv bild av normal maskulinitet som är accepterad, 

och ett måste för att få den makten över kvinnor som man enligt serierna bör sträva efter. 

Tillsammans skapar och bygger serierna vidare på den etablerade myten om ett samhälle där 

vissa manliga egenskaper gör dig till mäktig och framgångsrik, vilket är vad man bör sträva 

efter. Allt annat räknas som ett misslyckande som gör att man blir maktlös. Den 

objektifierande och förnedrande kvinnobilden ses som något positivt, något som är en del av 

det manliga. Män som inte betraktar kvinnan och på så sätt inte har något intresse av att vara 

mäktigare än henne, räknas som onormalt maskulina, vilket är något oerhört negativt. 

 

6. Slutsats 

Vid en snabbtitt på Entourage och The big bang theory är det lätt att fastslå att de visserligen 

handlar om manlig vänskap men att det också är det enda som serierna har gemensamt. 

Analysen har på ett tydligt och från ett jämställdhetsperspektiv skrämmande sätt visat 

motsatsen, då båda serierna normaliserar en stereotyp bild av vad som är manligt och 

kvinnligt, och avfärdar det avvikande som onormalt. Serierna etablerar ytterligare myten om 

att det är mannen som har makten i samhället. 

Båda serierna framställer och genom ständig upprepning också etablerar en 

stereotypisering av könsrollerna. Mannen betraktar och kvinnan blir betraktad. Mannen är 

framgångsrik och mäktig. Han lever upp till den traditionellt sätt stereotypa mannen som är 

stor, stark och aggressiv eller så är han som den, enligt Gauntlett (2008), något modernare 

mannen som känner sig betraktad och därför är mån om sina yttre kvaliteter. Entourage 

framställer mannen som både betraktare och som betraktad. Det är dock en skillnad på hur 

mannen kontra kvinnan blir betraktad. Medan kvinnan betraktas som ett sexobjekt kan 

mannen framställas på flera olika sätt, ofta som framgångsrik och förmögen.    

Som normalt maskulin man förväntas man betrakta och objektifiera kvinnor som ett 

sexobjekt för en tillfällig relation, samtidigt som kvinnorna förväntas acceptera att deras roll 

är att bli betraktad och objektifierad. En roll som kvinnorna också väntas efterleva för att 

konkurrera om männens uppmärksamhet genom sina yttre kvaliteter. 

Den stereotypa mannen har makten och når genom sexuell framgång hos kvinnorna 

absoluta toppen. Denna stereotypa man ses som den normala och det är han som har makten. 
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Män som inte lever upp till det normalt maskulina bli avmaskuliniserade och blir tillsammans 

med kvinnorna underlägsna. På de flesta viktiga och maktfulla positionerna i samhället sitter 

det män, medan kvinnorna är servitriser, butiksbiträden eller liknande yrken som betjänar. En 

intressant del i uppdelningen av makt är att män som inte passar in i det som framställs som 

normalt maskulint också tappar sin makt. En viktig egenskap för att tillhöra den normala 

maskuliniteten är att nedvärdera kvinnor och betraktar dem som sexuella objekt. I The big 

bang theory, där Leonard och hans vänner har ett mer jämställt synsätt på kvinnor ses detta 

som något avvikande och negativt. Eftersom de inte lever upp till normal maskulinitet tappar 

de också sin makt över kvinnor. Istället hamnar de i samma underlägsna grupp som 

kvinnorna. Men även i den gruppen skiljer de sig åt från de sociala normerna och blir där 

underlägsen kvinnorna. Den framställning som görs är alltså att det är väldigt fel att vara 

avvikande. Båda serierna bidrar till att etablera föreställningarna om att det är mannen som 

ska ha makten och att detta inte är något konstigt eller felaktigt. Kvinnan har dock 

möjligheten att ha makten i hemmet eftersom det är hon som ansvarar för att familjen och 

barnen fungerar och mår bra.  

Serierna tillsammans framställer, upprepar och förstärker redan etablerade myter om ett 

samhälle där det är negativt med jämställdhet. Män ska vara på ett visst sätt för att räknas som 

manliga och där ingår det att se på kvinnan som ett objekt. Att vara homosexuell eller vara 

avvikande från denna manlighet är något negativt och man bestraffas genom att förlora sin 

makt och status. Framställningarna bidrar alltså till att förstärka och bevara de myter som 

redan finns om relationen mellan män och kvinnor. Dessutom går serierna emot Butlers 

(2007) teori om att vi ska hylla de som avviker och är annorlunda. Serierna framställer istället 

folk som avviker som onormala och deras beteende som negativt, något man ska skratta åt.   

Som kvinna förväntas man acceptera sin underlägsenhet och konkurrera om männens 

uppmärksamhet genom sina yttre kvaliteter i form av sitt utseende. Ett utseende som ska leva 

upp till ett specifikt ideal där bara smala, långa och vältränade kvinnor ingår i den normala 

femininiteten. Kvinnor med andra kroppsliga attribut stigmatiseras och räknas som smuts. 

Dessa föreställningar som genererar etablerade myter skapar i konsumtionssamhället ett 

skrämmande ideal, som blir till förebilder för hur människor ska vara som man eller kvinna, 

för att bli en säljbar produkt.  
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