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Abstract 
Författare: Liza Kettil 
 
Titel: Den motsägelsefulla kvinnan. En kvalitativ publikstudie om kvinnor, sexualitet och 
heteronormativitet i Sex and the City och L Word 
 
Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C 
 
Termin: Vårterminen 2007 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor tolkar och förstår hur kvinnor och 

kvinnors sexualitet skildras i programmen L Word och Sex and the City. Vilka olika sätt 

att förstå och förhålla sig till sexualitet och heteronormativitet skapas i mötet mellan 

tittare och text? 

 
Metod och Material: Kvalitativa intervjuer med sju kvinnor 
 

Resultat: Informanterna beskriver en motsägelsefull bild av kvinnan som framställs i 

både Sex and the City och L Word. Kvinnorna ses som starka i Sex and the City på så vis 

att de är självständiga och lever sina egna liv. Samtidigt upplevs de som svaga på grund 

av att de är ytliga och fokuserar sitt lev efter sökandet efter den rätte mannen. Kvinnorna 

i L Word tillskrivs mänsklighet och djup eftersom vardagen direkt knyts till karaktären 

och handlingen.  Informanterna ser att båda programmen som socialiseringsagenter på så 

vis att de lyfter fram att kvinnor har en egen sexualitet och att kvinnor kan ha en 

sexualitet utan att den innefattar män. Informanterna upplever att detta kan bidra till att 

förändra synen på kvinnors sexualitet. I tolkandet och meningsskapandet i mötet med Sex 

and the City och L Word använder informanterna sig av en populärkulturell kompetens. 

De använder ofta referenser till andra populära program för att förklara eller förtydliga 

vad de menar. Den sexuella heteronormativiteten har betydelse för framställningen av 

sexualitet i båda programmen. I Sex and the City verkar en tydlig heterosexuell norm 

även om karaktärerna gör homosexuella erfarenheter. Dessa erfarenheter fungerar dock 

som reproducerande av heteronormativiteten på så vis att de ständigt söker sig tillbaka till 

det heterosexuella. I L Word framställs det heterosexuella nästan som det avvikande och 

där blir det icke-normativa istället till norm. 
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Kapitel 1 
 

Inledning 
Kvinnlig sexualitet är något som ständigt tycks vara omgärdat med mycket tyckande och 

tänkande. Någonstans verkar det också finnas någon sorts gräns för hur just kvinnlig 

sexualitet tillåts framställas. Kvinnor och sex är inte något nytt i TV, men det har 

fortfarande kraft att skapa diskussioner.  

 

När serien Sex and the City kom i slutet av 1990-talet väckte den starka diskussioner på 

grund av sitt sätt att framställa kvinnor. Här tilläts kvinnor ha en stark sexualitet och 

många gånger innehåll avsnitten vad som kunde uppfattas som vågade scener. Under alla 

år serien sändes var kvinnor och sex ett viktigt inslag och kvinnorna framställdes som 

sexuella varelser utan att hamna i pornografins definition av kvinnors sexualitet. Serien 

var också nyskapande på så vis att alla huvudroller spelades av kvinnor. Trots dess 

banbrytande ansats var det dock fortfarande som jag ser det så att kvinnorna och deras 

sexualitet definierades i förhållande till män och mäns sexualitet. Genom alla åren följdes 

kvinnorna av en längtan efter relationer med män, och äktenskap var ett viktigt inslag 

även om det inte sågs som helt nödvändigt. Vissa avsteg gjordes och en av karaktärerna 

prövade på en homosexuell relation innan hon valde att det inte var något som passade 

henne. Det är här serien L Word tar vid och tar steget bort från den sexuella 

heteronormativiteten. När det gäller L Word är de flesta av karaktärerna homosexuella 

eller bisexuella även om där också finns några som är heterosexuella. För några av 

karaktärerna är även deras könstillhörighet flytande och det kan vara svårt att avgöra om 

personen är en man eller kvinna. I denna serie bryter kvinnorna som jag ser det mot alla 

normer och de har inte heller en manlig norm att definiera sig själva utifrån. 

 

Båda dessa serier har väckt uppmärksamhet och varit föremål för diskussion och med 

detta som bakgrund har jag valt att studera hur kvinnor själva ser på hur kvinnors 

sexualitet framställs i dessa båda program samt vilken betydelse framställningen kan ha 

för dem själva i den egna livsvärlden. 
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Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen syftar till att placera in min analys i en kontext. För att förstå 

hur kvinnor ser på kvinnor, sexualitet och heteronormativitet kopplat till Sex and the City 

och L Word är viss förförståelse viktig. Temat Kön och sexualitet har en viss historisk 

översyn och beskriver mediernas del i skapandet av vår tids sexuella diskurs. Temat 

Genre och såpa beskriver genreteori och hur de båda programmen kan placeras in i 

genren såpa. Det avslutande temat Syntetisk gemenskap, den manliga blicken och 

kvinnliga strategier handlar om hur såpan kan användas i publikens egna sociala 

interaktion och tar upp hur kvinnor betraktas, samt visar på strategier såpan kan 

tillhandahålla. 

 

Kön och Sexualitet 
Människans syn på sexualitet har varierat beroende på plats, tidsperiod och kultur men 

kan trots detta alltid ses som det kulturella uttrycket i specifika kontexter och som något 

socialt konstruerat anser medie- och kommunikationsvetaren Jane Arthurs i boken 

Television and Sexuality (2004). Det innebär att olika kontexter kommer att konstruera 

olika sorters syn på sexualitet och även på vad som ses som normalitet. Det som anses 

vara fullt normalt i en tidsperiod och i en kultur kan ha förändrats till en annan tidsperiod 

även om den kulturella kontexten är densamma (Ibid.).  

 

Både synen på sexualiteten och synen på de biologiska könen har varit föränderlig över 

tid vilket är en viktig kunskap för förståelsen av det som anses vara normativt i ett 

samhälle. Journalisten Sara Arrhenius har studerat biologismens idélära i sin bok En 

riktig kvinna (1999) som handlar om biologism och skillnad mellan könen. Hon anser att 

det är genom den biologiska kroppen biologismen hävdar kvinnans naturliga 

underordning. Kvinnan, menar biologismen är genom sin svagare kropp en vekare 

varelse än mannen och genom det bäst lämpad att vårda barn och sociala relationer. 

Mannen däremot har en starkare kropp och blir genom det en kraftfull varelse och passar 

därför bra till att ha en framträdande plats i samhället och tävla med andra män om ära 

och makt. Sara Arrhenius menar vidare att biologin används både som ett sätt att förklara 

och befästa den rådande genusordningen, det vill säga den ordning som sätter mannen 
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som norm. Om naturen har givit mannen och kvinnan olika platser i tillvaron och naturen 

är det sanna och stabila, då blir det ju i stort sett omöjligt att opponera mot det. Detta i sin 

tur gör att även genussystemet kan ses som en naturlig följd av könens naturliga tillstånd 

och att även det blir svårt att ifrågasätta. Samtidigt innebär det att dagens biologismen har 

uppfattningen om att synen på kroppen och på könen är något statiskt, något som inte 

förändras över tid. Detta är också något Sara Arrhenius pekar på genom att lyfta fram 

historiska exemplen på hur dagens syn på könen inte varit det enda synsättet genom 

mänsklighetens historia. Snarare är det så att kvinnan historiskt sett har setts som samma 

som mannen fast lite annorlunda. Gränsen mellan man och kvinna har alltså varit mer 

flytande än idag och inte ens kroppsliga skillnader var definitiva. Aristoteles menade att 

de kvinnliga könsorganen var i själva verket samma som mannens med den skillnaden att 

de istället låg inne i kroppen. Aristoteles syn på könen faller inom det begrepp som kallas 

en-könsmodellen och det är först under det tidig moderna skedet som en två-köns modell 

börjar ersätta det tidigare synsättet. Att se på man och kvinna som samma fast lite 

annorlunda är en syn som skiljer sig ganska radikalt från dagens syn att man är varandras 

motsatser (Ibid.).  

 

Hittills har jag fokuserat på begreppet kön som jag anser kan vara svårt att använda 

eftersom det så tydligt anger en koppling till ett biologiskt, kroppsligt kön. Istället ser jag 

begreppet genus som mer tillämpbart. Litteraturvetaren Sara Danius lyfter också fram 

problematiseringen av synen på kvinna och man i Själen är kroppens fängelse: om den 

vanskliga distinktionen mellan kön och genus (1995). Sara Danius menar att det finns en 

mening med att göra en skillnad mellan kön och genus kopplat till synen på 

kvinnoidentiteten som länkad till den biologiska kroppen. ”Så länge en kvinnlig identitet 

anses kroppsligen förankrad, förefaller den också naturlig (Danius, 1995:144)”. Om 

kvinnan är knuten till kroppen och könet och det är något statiskt då blir ju också 

kvinnoidentiteten något statiskt. Detta i sin tur blir en viktig del i att befästa den manliga 

normen om även mannen knyts till kroppen och de egenskaper det medför (Ibid.).   

 

Enligt sociologen Michel Foucault i boken Sexualitetens historia 1 (1976) har det i varje 

samhälle funnits sätt att reglera sexualiteten och av att fastställa vad som är normalt 
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respektive onormalt. Han menar dessutom att det utvecklats maktfulla institutioner ur 

dessa praktiker. Kunskapen de producerar har makten att definiera vad som är sant så väl 

som normalt. Tillsammans bildar de ett kombinerat nätverk av diskurser som 

karaktäriserar en särskild period i historien. Diskurser kan ses som ett sätt att uttrycka, 

tänka eller representera ett ämne som producerar meningsfull kunskap. Med detta 

perspektiv som utgångspunkt beskrivet inte sexualitetens diskurs något redan existerande, 

istället är sexualitetens diskurs konstruerad genom de diskurser som försökt studera, 

beskriva och reglera den. Framställningen av en diskurs är något vi gör; det är en praktik 

som har effekter i människors beteende och påverkar deras liv (Ibid.). I vårt senmoderna 

samhälle utgör massmedierna maktfulla institutioner och är en viktig källa till kunskap 

och information. Det innebär också att medierna är en del i vad som skapar vår tids 

sexuella diskurs. Karl Erik Rosengren tar upp hur massmedierna fungerar också som 

socialiseringsagenter och har som det en unik position i socialiseringsprocessen i boken 

Communication – an introduction (2000). Socialiseringsprocessen menar han sker genom 

primär och sekundär socialisering och det är i den senare medierna agerar. Primär 

socialisation handlar om den process där den samhälleliga kulturen förs vidare från 

generation till generation. Det är en process vi blir delaktiga från den stund vi föds och 

som stegvis fostrar oss till att bli fullvärdiga medborgare i samhället. Den sekundära 

socialisationen handlar om hur vi människor tillägnar oss kunskap och färdigheter för att 

vi på ett rationellt sätt skall kunna fungera i samhället. I den processen fungerar 

massmedierna som socialiseringsagenter på så vis att de är en del av att föra kulturen från 

den samhälleliga sfären till den enskilde individen. Som socialiseringsagenter har 

massmedierna en unik ställning i våra liv eftersom de finns tillgängliga i våra hem under 

dygnets alla timmar och ger oss en ändlös ström av information. Medierna är en delaktiga 

i att sätta den politiska dagordningen så väl som den ekonomiska och den kulturella, de är 

en del av rådande maktstrukturer i samhället och bidrar till att bevara dem samtidigt som 

de också är en arena för nya normer och ideal (Ibid.). Detta innebär att medierna är en 

viktiga inte bara i samhället utan även i de processer där det egna jaget skapas så väl som 

genusstrukturer och normer för sexualitet. 
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I boken Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap (2006) lyfter medie- 

och kommunikationsvetaren Madeleine Kleberg att den feministiska kritiken av medierna 

oavsett ideologisk inriktning har inriktats på just sådant som stereotypa könsroller och 

vad hon kallar för det romantiserande perspektivet på kärnfamiljen. (Ibid.) Här menar hon 

att det finns en problematik om utbudet bara speglar en sorts kvinnlighet eller en sorts 

manlighet. De bilder publiken har tillgång till blir en viktig del i den egna uppfattningen 

och konstruktionen av föreställningar om genus. Medie- och kommunikationsvetaren 

Liesbeth van Zoonen anser dock i boken Feminist Media Studies (1994) att det kan 

uppstå något av ett dilemma för de feministiska kritikerna. De kan peka på patriarkala 

strukturer i programmen och visa på avsaknaden av kvinnor, men genom att göra detta 

blir kritikern enligt Liesbeth van Zoonen delaktig i att återskapa strukturen. Genom att 

understryka kvinnors osynlighet i en patriarkal struktur stärks och återskapas den manliga 

hegemonin. För att undvika detta måste man ta ett steg bort från ett synsätt där man eller 

kvinna är varandras absoluta motpoler (Ibid.). 

  

Genre, kvinnor och såpa 

En genre kan ses som ett hjälpverktyg när vi skall välja vad vi vill läsa, höra eller se på 

TV. Genren är ett sätt att nå ut med sitt budskap till rätt målgrupp. Genom att sätta 

etiketten komedi eller skräck på ett program då kommer sändare att attrahera olika 

människor. Det blir också enklare för användaren att orientera sig i medieutbudet. Medie- 

och kommunikationsvetaren André Jansson menar i sin bok Mediekultur och samhälle 

(2002) att bryta mot en genre kan också vara ett sätt att nå ut och dessutom kanske lyckas 

attrahera nya målgrupper. Beroende på genre har användarna olika förväntningar, genom 

att veta vilken genre en text kan sorteras under kan användaren förvänta sig en viss sorts 

narrativ struktur. Dessa genrespecifika förväntningar kan också omfatta innehållet så väl 

som dess form och struktur. Användarens kunskap om genren bygger på tidigare 

användning av annat innehåll inom genren och av liknande texter (Ibid.). 

 

En genre är enligt André Jansson inte något statiskt utan istället föränderlig till sin form. 

Det innebär att en genre förändras över tid och inte kan ses som något bestående. Jansson 

menar att varje nytt bidrag till en genre är en del av förändringsprocessen. Detta leder i 
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sin tur till att även förväntningarna på genren kommer att förändras. Gränserna mellan 

olika genrer är suddig och till stor del något subjektivt. Förutom att befintliga genrer 

förändras uppstår det dessutom nya. André Jansson anser att en ny genre kan betraktas 

som just en egen genre när det råder vad han kallar för ett kulturellt konsensus, det vill 

säga när människor i dagligt tal har accepterat det nya. Ett exempel på en sådan ny genre 

är dokusåpan som sedan 1990-talet varit vanligt förekommande i svensk TV (Ibid.). 

 

En genre som är av ett äldre datum är såpoperan, eller kort och gott såpan. Detta är också 

en genre som jag anser att både Sex and the City och L Word bär tydliga drag av och 

kommer därför gå in djupare på hur såpan fungerar. Namnet kommer från 1950-talet då 

amerikansk tvålindustri sponsrade lågbudgetprogram (Soap Opera) som visades på 

dagtid. Såpan har ett långsamt berättartempo som fortsätter från avsnitt till avsnitt och där 

problemen sällan blir lösta utan snarare resulterar i nya förvecklingar. Handlingen är 

oftast knuten till en särskild plats som är central för handlingen och är på så vis i stort sett 

knuten till detta fysiska rum. Enligt etnologen Marianne Liliequist i boken Våp, bitchor 

och moderliga män (2000) har dessutom såpan följts av en negativ laddning.  Det är 

därtill en genre som mest har attraherat en kvinnlig publik och en orsak till detta skulle 

kunna vara dess struktur. Såporna behandlar relationer och relationsförvecklingar och 

detta menar Marianne Liliequist skulle kunna vara själva orsaken till att de attraherar 

främst just en kvinnlig publik.  Hon pekar på att kvinnor från den tidiga barndomen 

socialiseras till att bli experter på relationer, att det i samhället ses som en kvinnlig 

egenskap att vara relationsinriktad (Ibid.).  

 

Medie- och kommunikationsvetaren Christine Geraghty skriver om såpor i boken Women 

and Soap Opera (1991) och anser att såpan är aktivitetsskapande på så vis att den 

aktiverar tittarens egna kreativa tänkande. Genom såpans narrativa struktur och dess 

pauser i form av reklam eller byte av scen aktiveras tittarens eget tänkande och 

erfarenheter. För den som besitter gedigen erfarenhet om den aktuella såpan är 

möjligheten till att spekulera i vad som skall komma härnäst än för den som ser 

programmet för första gången. Både Christine Geraghty och Marianne Liliequist har valt 

en utökad definition av vad en såpa är ”Såpopera får stå för TV-serier med särskilda 
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teman och ett speciellt förhållningssätt till sina tittare” (Liliequist, 2000:19). Gränsen 

mellan såporna och andra serier har blivit allt mer flytande och det är ett fenomen som 

pågått under lång tid.  

 

Genom serier som Dallas och Dynasty kom det som kallas Prime Time Soaps. Till 

skillnad mot den traditionella såpan visades dessa program inte på dagtid utan på prime 

time vilket innebär bästa sändningstid från 19-22 på kvällen. De använde sig av samma 

sorts narrativa struktur som dag såpan men kunde genom sin sändningstid nå en annan 

målgrupp. Vad som enligt Marianne Liliequist kom att bli av betydelse för den utsuddade 

gränsen för vad som är såpa kom med Twin Peaks. Twin Peaks var en serie som började 

sändas i 90-talets början och som plockade upp såpans struktur och koncentration på ytan 

men hade samtidigt en påkostad budget och nya berättargrepp. Twin Peaks lyckades nå ut 

till en intellektuell publik som tidigare inte sett på såpor. Efter Twin Peaks har fler serier 

följt i dess fotspår. På samma sätt som i den traditionella såpan finns här ett eller flera 

huvudproblem som följer genom seriens gång. Det kan däremot finnas delproblem som 

får sin lösning vid varje programs slut och som bidrar till att föra handlingen framåt. Nya 

problem tillkommer under berättelsens gång men huvudproblematiken får ofta följa som 

en rödtråd genom serien (Liljequist, 2000). Exempel på detta kan vara ett program som 

Alias där de onda skurkarna växlar från program till program, men där det övergripandel 

problemet, kampen mot det onda kvarstår från säsong till säsong. Precis som i den 

traditionella såpan är handlingen ofta knuten till ett särskilt rum och till en uppsättning 

huvudkaraktärer. I Sex and the City blir detta tydligt där rummet är Manhattan och 

huvudkaraktärerna de fyra kvinnorna Carrie, Miranda, Charlotte och Samantha. 

Målgruppen för denna nya sorts såpa är en publik med hög populärkulturell kompetens. 

Till skillnad från den traditionella såpapubliken har denna publik ett mer ironiskt och 

distanserat förhållningssätt till programmen. Marianne Liliequist kallar detta för en 

postmodern ironisk blinkning. De skäms inte för de program de följer, men är kanske inte 

fullt lika engagerad som den traditionella publiken (Ibid.)  

Jag kommer i fortsättningen att referera till denna nya sorts såpa som en postmodern 

såpa. 
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Syntetisk gemenskap, den manliga blicken och kvinnliga strategier 
Den tidiga dagsända såpan riktade sig främst till en publik bestående av hemmafruar. 

Även om hemmafruarna kanske inte längre är såpans främsta måltavla är det fortfarande 

kvinnor som i störst grad väljer att se på såpor. Orsakerna till att just kvinnor väljer att 

följa en såpa kan vara flera olika. En av dessa orsaker är enligt Marianne Liliequist att 

kunna följa med i samtalen under lunchen på arbetsplatsen. Handlingen i såpan kan alltså 

användas i den egna sociala samvaron. För den som inte följer det program som för 

närvarande diskuteras kan det alltså bli svårt att följa med i det sociala umgänget. Såpans 

handling och karaktärer används på samma sätt som verkliga händelser och personer och 

skiljer sig egentligen inte särskilt mycket från vanligt prat vänner emellan (Ibid.). Ett 

exempel på detta kan vara i en grupp väninnor och en av kvinnorna har råkat ut för ett 

problem. Ingen av kvinnorna har själva varit med om något liknande men de vet att 

samma sak hände Carrie i ett avsnitt av Sex and the City. Carries problem och lösning på 

problemet kan då diskuteras i förhållande till den verkliga väninnans problem på samma 

sätt som om karaktären Carrie varit en del av gruppen. Enligt medie- och 

kommunikationsvetaren Jostein Gripsrud i Mediekultur, mediesamhälle (2002) skapar 

detta en sorts syntetisk social gemenskap där såpan löper vid sidan av det egna livet och 

ibland kan integreras i de egna erfarenheterna. I såpans narrativa struktur finns dessutom 

en kopplig till verkligt liv på så vis att livets förvecklingar pågår i det oändliga och sällan 

har några tydliga slut. Vanligen kan tittaren identifiera sig med mer än en karaktär menar 

Marianne Liliequist (2000). Många gånger kan tittaren hitta delar av sig själv i de olika 

karaktärerna och på så vis kan tittaren känna igen sig själv och relatera till handlingen. 

Detta skiljer såpan från action- eller kriminalserien menar hon eftersom det där vanligtvis 

bara finns ett identifikationsobjekt nämligen hjälten (Ibid.). Här skall tilläggas att även 

detta förändras och i nyare kriminalserier som CSI finns det inte ett tydligt 

identifikationsobjekt utan deras upplägg påminner mer om den postmoderna såpans vilket 

visar att genren idag har en flytande gräns. Christine Geraghty (1991) pekar också på att 

såpan är en genre som särskilt representerar mångfald genom att objekten för 

identifikation är många. Här ges kvinnor, menar hon möjligheten att testa många olika 

sorters personligheter, attityder och identiteter i det egna identitetsarbetet. De behöver 

inte köpa ett helt paket utan kan själva välja det som passar dem (Ibid.). Detta innebär att 
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det är möjligt för mig som tittare att identifiera mig med karaktärer som lever i andra 

kulturer och i andra sociala omständigheter än vad jag själv gör. Ien Ang lyfter också 

fram detta i sin studie Watching Dallas Soap Opera and the Melodramatic Imagination 

(1982) där tittarna upplevde serien som känslomässigt realistisk trots att den sociala 

kontexten helt skiljde sig från deras egen. Tittarna upplevde att även om de aldrig varit 

USA och aldrig drivit ett oljeföretag kunde de känna igen de mänskliga relationerna. Det 

känslomässiga spelet mellan karaktärerna upplevdes som realistiskt och rimligt och gick 

att känna igen även om sceneriet var helt främmande för dem. Ien Ang menar att 

skaparna av serier för TV medvetet använder sig av detta för att knyta publiken till sig. I 

Dallas är familjen i fokus, de utsätts ständigt för olika sorters problem och lyckan är 

aldrig beständig, vilket bör vara något de flesta människor kan känna igen sig i. Hon 

anser att framställningen av kvinnor i Dallas är starkt konservativ på så vis att det är 

mannen som har den ekonomiska och politiska makten och kvinnan den känslomässiga. 

Kvinnorna har sämre möjligheter att påverka sina egna liv vilket också är något Ien Ang 

menar att många kvinnor kan känna igen sig i och relatera till (Ibid.). Med detta 

resonemang blir det också möjligt för en heterosexuell kvinna i Sverige att relatera till en 

homosexuell kvinna i L Word som utspelar sig i Los Angeles. Medie- och 

kommunikationsvetaren Ulla Abrahamsson lyfter också fram detta i artikeln När kvinnor 

ser på TV… (1993) att man genom fantasin ges möjlighet att pröva olika kvinnliga 

subjektspositioner, identiteter och liv. Hon anser att det genom exempelvis såpan finns 

möjlighet att släppa lite på självkontrollen och pröva något annat än den egna vardagen. 

Hon menar att alla kvinnor ständigt måste ompröva vad det innebär att vara människa och 

kvinna och att det också innebär ett konstant omprövande av det egna jaget. 

 

Medieforskaren Anja Hirdman anser i sin studie Tilltalande bilder (2002) att publiken lär 

sig hur de skall titta på kvinnor genom att de förmedlas bilder av femininet genom olika 

gester, poser och ansiktsuttryck som anses kvinnliga. Kvinnan är det främsta objektet för 

kameran som har en manlig blick och en manlig bärare. Män förväntas menar hon att 

rikta både sin blick och sin kamera mot kvinnan. Kvinnan i sin tur tränas till att bli 

betraktad och ser därför på sig själva med samma perspektiv som den maskulina blicken. 

Anja Hirdman menar att detta obevekligt har format kvinnans syn på sig själv och andra 
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kvinnor. Det sätter också normen att män är betraktare och kvinnor betraktade, män är 

aktiva och kvinnor passiva. Hon menar att detta också innebär att unga kvinnor tidigt lär 

sig att se på sig själva på ett sådant sätt att de vet hur de ser ut när de blir betraktade. Den 

manliga blicken tillskrivs sexualitet och virilitet medan den kvinnliga blicken ses som 

neutral. Detta gäller också när kvinnor framställs erotiskt inför andra kvinnor som i Vecko 

Revyn. Här representerar istället den avbildade kvinnan den som väcker begär, den som 

blir betraktad och underförstått säger bilden till den kvinnliga publiken att om man ser ut 

så här blir man begärd och betraktad (Ibid.). 

 

Jane Arthurs (2006) lyfter fram just Sex and the City som ett program som blivit till en 

levande tidning som Cosmopolitan. Genom serien får tittaren goda råd kring mode, 

relationer, sex och liknande på samma sätt som i tidningen. Carrie är förutom en av 

karaktärerna också berättarrösten som förklarar avsnittets dilemma och som sedan 

summerar resultatet. Hur fungerar det att vara kompisar och ha sex? Vilken klänning 

säger: jag älskar dig och vilken säger: att jag vill göra slut? Jane Arthurs menar att även 

om Sex and the City liksom många andra postmoderna såpor har ett feministiskt tema 

med ett fokus på liberala, heterosexuella, vita, metropolitiska karriärkvinnor så skiljer sig 

serien enligt henne radikalt från andra i samma genre. Genom att använda vad hon kallar 

för feminint tilltal som etablerats i lyxiga tidningar som Cosmopolitan med deras 

konsumentorienterade råd blir Sex and the City till en tidning som fått liv (Ibid.). En 

intressant kuriosa kopplat till detta är att en av huvudkaraktärerna i serien har drinken 

Cosmopolitan som sin favorit. Är det en slump eller ser seriemakarna själva karaktärerna 

som levande Cosmogirls? 

 

Enligt Jane Arthurs kan kvinnobilden i Sex and the City förstås som en kvinna dedikerad 

till självförbättring och ekonomiskt oberoende. Även om sexualiteten är en källa för 

njutning ses den som något som kan förändras genom de råd om skönhet och sexuella 

tekniker som serien tillhandahåller (Ibid.). Precis som i Vecko Revyn tränas kvinnor 

genom programmet till att bli betraktade. Skillnaden här är att de genom seriens 

karaktärer får en bild av vad råden kan leda till, på vilket sätt det kan innebära att bli 

betraktad och med vilka konsekvenser. Kvinnorna i Sex and the City tycks dessutom ha 
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oändligt med tid till att bli betraktade, till shopping och till att umgås med vänner trots att 

de är yrkesarbetande kvinnor. En av karaktärerna är egen företagare, en advokat, en 

skribent och en gallerist. Jane Arthurs menar att just genom att kvinnorna gets flexibla 

arbeten är det möjligt att integrera det offentliga i det privata och på så vis finns inte 

någon tydlig gräns mellan arbete och fritid (Ibid.). 

 

Marianne Liliequist (2000) pekar på att såpan kan tillhandahålla bilder av kvinnliga 

strategier som hon menar att kvinnor kan använda sig av i det egna livet. Hon menar att 

det sätt de kvinnliga karaktärerna agerar på i vad hon kallar det heterosexuella rollspelet 

kan visa på strategier som jag som kvinna kan använda mig av i liknande situationer. Hon 

använder Melrose Place som exempel och beskriver att de kvinnliga karaktärerna där 

framställdes som objekt för en manlig blick. Samtidigt som kvinnorna var objekt var de 

också aktivt handlade subjekt. Att bli utnyttjad var en självklarhet och karaktärernas 

strategi var att utnyttja först eller ge tillbaka så att det verkligen känns (Ibid.). Här kan jag 

också göra en tydlig koppling till det första avsnittet av Sex and the City där de fyra 

kvinnorna bestämmer sig för att de inte skall bli utnyttjade längre. De skall ha sex som 

män, vilket de menar är att ha sex utan att känna något efteråt.  

 

Gunilla Jarlbro tar upp i boken Medier, genus och makt (2006) att det riktats kritik 

gentemot produktionsbolagen för att de program som producerats har visat en allt för 

stereotyp bild av män och framför allt av kvinnor. Hon menar att kritiken resulterat i 

program som Sex and the City och Ally McBeal. Program där kvinnorna har höga 

positioner och är frispråkiga kring sexualitet och vid en första anblick enligt Gunilla 

Jarlbro verkar vara något annat än det som tidigare visats. Vid en närmare granskning 

menar hon dock att stereotyperna finns kvar. Vid sidan av deras utbildning, arbetsposition 

och frispråkighet finns det stora sökandet efter den rätte mannen som de skall gifta sig 

med (Ibid.). 
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Kapitel 2
 

Sex and the City 
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Sex and the City är en serie som utspelar sig på Manhattan i New York och handlar om 

fyra väninnor mellan 35 och 40; Carrie, Samantha, Charlotte och Miranda. Handlingen 

kretsar kring de fyra väninnornas liv, deras karriärer och deras dejtande, mode och sex. 

Serien tänjer på gränser om sexuella tabun och mode och hela serien bygger på boken 

med samma namn av Candace Buschnell som likt karaktären Carrie också är skribent för 

en tidning i New York. I Sex and the City tas olika ämnen upp som är aktuella och viktiga 

som t ex kvinnans ställning i samhället och ofta börjar avsnitten med ett dilemma för 

Carrie som hon under avsnittets gång bearbetar och avsnittet avslutas med en 

sammanfattning eller slutsats för Carrie. Serien har blivit mycket populär på grund av 

sina autentiska miljöer, gator, klubbar, butiker och restauranger i New York.  

Karaktärerna serien bygger på är Carrie, en skribent för veckotidningen The New York 

Star. Hon är en känd person som älskar mode och hon kännetecknas för sina vågade 

kombinationer av olika stilar. Hon bor i en enrumslägenhet i Upper East Side på 

Manhattan. Hennes två huvudsakliga förhållanden under serien är med Mr. Big och med 

Aidan. Miranda arbetar som advokat och är en mycket karriärsinriktad kvinna med en 

väldigt cynisk inställning till både män och förhållanden, trots det är hon den första av 

kvinnorna att få barn. Charlotte är den av de fyra kvinnorna som är mest traditionsbunden 

och konservativ. Hon längtar efter kärleken och söker hela tiden efter den rätte. Hon är 

ofta av helt andra åsikter än de andra kvinnorna och är inte heller lika sexuellt frigjord 

som de andra, främst Samantha. Charlotte arbetar under seriens första del på ett galleri på 

Manhattan men slutar med detta efter sitt första äktenskap. Samantha är den äldsta av de 

fyra kvinnorna och också den mest sexuellt frigjorda med en inställning till förhållanden 

som kan kallas stereotypt manligt. Hon undviker långvariga förhållanden och all sorts 

emotionell inblandning. Hon äger en egen PR-byrå och i seriens senare del köper hon en 

lägenhet på Manhattans Upper East Side.  

Det är de fyra kvinnorna som är beständiga och utgör serien men det finns vissa 

återkommande karaktärer som Carries manlige homosexuelle vän Stanford, Mr Big, 

Steve som är pappan till Mirandas son och även andra mer eller mindre viktiga 

karaktärer. 
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L Word 
L Word är en serie där ordet L kan stå för både Lesbian och för Love. Serien skapades av 

Ilene Chaiken och handlar om grupp kvinnor som antingen är homo- eller bisexuella. De 

bor i Los Angeles hippa kvarter och serien skildrar deras liv både på arbetet och utanför. 

Karaktärerna i serien är snygga, starka och de är säkra på sin sexualitet. Serien kretsar till 

stor del runt det lesbiska paret Tina och Bette som varit ett par under många år, de 

försöker skaffa barn och Tina har fått missfall en gång. Efter besvikelsen med missfallet 

lyckas de till sist få sitt efterlängtade barn. Tina arbetar inom en volontärorganisation och 

Bette är chef på ett museum. De har en relation som inte alla gånger är enkel, de börjar 

under första säsongen få problem som till slut resulterar i en brytning dem emellan. I en 

av de senare säsongerna väljer dessutom Tina att ta steget att leva med en man. 

 

I seriens början flyttar Jenny och hennes pojkvän Tim till L.A, Jenny är författare och 

Tim arbetar som tränare. Det är när Jenny och hennes pojkvän börjar umgås med 

grannarna Bette och Tina och deras vänner som hon kommer fram till att hon är nyfiken 

på sex med en kvinna. Hon träffar Marina som är ägare till caféet alla vännerna har som 

mötesplats och hennes liv blir komplicerat då hon bestämmer sig för att följa sin önskan. 

Marina lever dock med en annan kvinna, vilket inte Jenny vet om när hon väljer Marina. 

Marina är därför inte fri att leva med Jenny, men har gärna en affär med henne eftersom 

hennes partner sällan är hemma. Marina försvinner ur serien när hon säljer sitt café till 

Bettes syster Kit. Kit är en av få heterosexuella karaktärer i serien. Hon har ett förflutet 

som sångerska och tampas med sin alkoholism. Hon har dessutom en vuxen son som växt 

upp med sin morfar istället för sin mamma. 

Karaktären Shane är den av kvinnorna som är mest stereotypt manlig, hennes inställning 

till förhållanden är att hon hellre vill ha sex än ett stabilt förhållande. Hon arbetar som 

frisör. Dana är tennisspelare på elitnivå och är lesbisk. Hennes komma-ut-process är 

långdragen i serien eftersom att hon känner sig osäker på hur konsekvenserna kommer att 

bli med henne som tennisproffs eftersom hon har sponsorer att tänka på. Dana kommer 

dessutom från en strikt konservativ familj där homosexualitet inte ses som något positivt. 

Efter att Dana valt att komma ut väljer hennes yngre bror att komma ut han också. Alice 
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är en karaktär i serien med många tankar kring den lesbiska välden. Hon menar att alla 

lesbiska kan kopplas till varandra genom sina sexuella partners och har en stor karta där 

hon kopplar ihop namn med varandra för att bevisa detta. Alice arbetar på en radiostation 

vilket skapar problem när hon efter brytningen med en flickvän enbart diskuterar den 

tidigare flickvännen under sina program. Serien handlar om kvinnor och homosexualitet 

och hur deras dagliga liv ser ut. Serien tar upp ämnen såsom insemination och 

homosexuella föräldrar och hur karaktärerna handskas med dessa frågor. De karaktärer 

som beskrivits är de som i huvudsak finns med från säsong till säsong. Även om en 

karaktär har en nyckelroll under en säsong är det inte säkert att den finns med i nästa..  

 
Information om serierna är hämtad från respektive hemsida, från Wikipedia samt från 
författarens egen erfarenhet genom att ha följt de båda programmen. 
 

Presentation av informanterna 
Här följer en kortare presentation av de kvinnor som fungerat som informanter i den här 

studien.  

 

Alva 

Alva är 22 år och bor i en mellanstor stad i södra Sverige där hon pluggar sista året på ett 

program med inriktning mot litteratur, kultur och digitala medier på en mindre högskola. 

Hon är sambo med sin fästman sedan två år tillbaka och de planerar att snarast flytta 

tillbaka till västra Sverige där de båda kommer ifrån. Alva ser sig själv som heterosexuell 

men anser att det är en person man blir kär i och inte i ett kön och utesluter därför inte 

möjligheten att hon skulle kunna bli kär i någon av samma kön. Alva har ett stort intresse 

för fotografi som hon delar med fästmannen. De är båda dessutom intresserade av film 

och Alva planerar fortsatta studier med film som inriktning efter examen. För närvarande 

är filmen V för vendetta en favorit men hon är också mycket förtjust i Ingemar Bergmans 

Sjunde inseglet. Alva var under tonåren politiskt engagerad och har en önskan om att åter 

engagera sig för de frågor hon brinner för. Läser gör hon när hon har tid och då blir det 

gärna böcker skrivna om kvinnor av kvinnor, som skildrar starka historiska levnadsöden. 

Alva ser gärna på TV och följer då program som Stargate, Ugly Betty, CSI Miami och 

Greys Anatomy 
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Anja 

Anja är 33 år och bor tillsammans med sin man i en mellanstor stad i Västsverige. Hon är 

gift och har två barn och väntar sitt tredje. Hon har tidigare studerat på en mindre 

högskola men arbetar idag som inspiratör på en stiftelse. Anja vill helst inte placera in sig 

själv varken som hetero- eller bisexuell utan kort och gott som sexuell. Hon har innan 

hon träffade sin man levt öppet som lesbisk i en större stad. Idag upptas en stor del av 

Anjas fritid av familjen och deras hus.  Hon är en kreativ person och tycker om att skapa 

och planerar att renovera och göra om i huset. Hon har dessutom ett stort intresse för 

mode och syr gärna själv. För några år sedan tog hon över sin mammas firma och har 

genom det tillgång till lite mer avancerade symaskiner även om hon inte driver företaget. 

När Anja vill ha egen tid för sig själv läser hon gärna Damernas Värld. Den stunden hon 

läser är bara hennes egen och är något hon ser framemot. När hon ser på TV följer hon 

program som Desperate Housewives. 

 

Nina 

Nina är 27 år och bor i en mellanstor stad i Västsverige. Hon har nyligen gift sig med sin 

pojkvän sedan flera år tillbaka. Nina arbetar med bemanning på ett större 

bemanningsföretag, men är i grunden utbildad informatör. Nina ser sig själv som 

heterosexuell. Nina tycker om att resa och har när hon var yngre arbetat en period i 

London som är en stad hon tycker om att besöka. Utöver att resa tycker Nina om att 

renovera på sitt hus, hon tränar om än motvilligt i vart fall regelbundet och hon umgås 

gärna med sina vänner. Hon läser inte särskilt mycket böcker men när hon läser blir det 

helst deckare eller Jonas Gardell. Det skall handla om vanliga människor och deras öden 

för att vara intressant tycker Nina. Hon ser gärna på TV och ser då på program som Sex 

and the City, Simpsons, Family Guy och kriminalprogram som CSI. 

 

Simoné 

Simoné är 31 år och bor i en mellanstor stad i Västsverige. Hon är singel men har tidigare 

varit sambo under flera år. Hon studerar genusvetenskap i en större stad, men har tidigare 

studerat kulturvetenskap vid en mindre högskola i Västsverige. Simoné ser sig själv som 
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bisexuell men har bara haft längre förhållanden med män. Simoné har ett stort intresse för 

mode och läser gärna om detta och shoppar gärna. Hon tycker om att resa och reser hellre 

till Afrika och arbetar som volontär än att åka på en charter solresa. Simoné har nyligen 

blivit politisk engagerad och hennes politiska intresse väcktes till stor del under en sådan 

resa. Hon har tidigare varit engagerad i Rfsl och i en musikförening på orten där hon bor. 

Vid sidan om dessa intressen tycker Simoné om att läsa och läser helst berättelser ur 

verkliga livet. Simoné ser det kreativa som viktigt och tycker om att skapa saker och hon 

både syr, tapetserar och snickrar. Vid sidan om detta ser hon gärna på film och TV och 

väljer då program som Helt hysteriskt, Sex and the City, kulturnyheterna och brittiska 

kriminalare.  

 

Judith 

Judith är 25 år och bor i en större stad i Västsverige dit hon nyligen flyttat efter att ha 

arbetat utomlands. Under några månader bodde Judith i Dublin och arbetade med 

telemarketing. Nu arbetar hon på ett företag i staden där hon bor och ansvarar främst för 

företagets kontakt med de finska kunderna. Judith är 25 år och bor i en större stad i 

Västsverige. Tidigare har hon bott i en mellanstor stad i Västsverige där hon också 

studerade till informatör. Judith har tidigare varit sambo men är idag singel och trivs med 

att få rå om sig själv. Judith är intresserad av mode och inredning och läser gärna 

tidningar på det temat. I övrigt läser hon gärna kvällstidningar och skönlitterära böcker. 

På fritiden fikar hon gärna med sina vänner och har nyligen börjat träna. Hon ser gärna på 

TV och väljer då amerikanska såpor i stil med Desperate Housewifes och Vänner men 

gillar också program som American Idol. 

 

Lena  

Lena är 27 år och bor i en mellanstorstad i Västsverige där hon också arbetar. Lena är i 

grunden undersköterska som habiliteringsassistent på ett gruppboende. Familjelivet 

upptar en viktig del av Lenas tid. Hon är sedan några månader tillbaka sambo med 

flickvännen Carin och har dessutom två mindre barn från en tidigare relation. Relationen 

avslutades i samband med att Lena tog ställning till att vara lesbisk. Barnen bor större 

delen av tiden hos Lena. Vid sidan av familjen har Lena ett litterärt intresse och både 
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läser och skriver. För närvarande skriver hon på en självbiografi och när hon läser blir det 

helst Sarah Waters som skriver om lesbiska kvinnor i England på 1800-talet.  Lena är 

kreativ och förutom att hon skriver målar hon egna tavlor. Hon tycker om att lyssna på 

musik och allt mellan punk och schlager är sådant hon kan tänkas spela. Hon ser inte 

särskilt mycket på TV för närvarande eftersom annat upptar hennes tid, hon är däremot 

noga med att kolla nyheterna på nätet för att ha koll på vad som händer i världen. När hon 

väl ser på TV blir det program som Greys Anatomy, L Word och Desperate Housewives 

 

Carin  

Carin är 28 år och bor i en mellanstorstad i Västsverige tillsammans med sin flickvän 

Lena och två bonusbarn. Carin lever i en lesbisk relation men definierar sig själv som 

bisexuell. Hon är uppväxt i staden där hon bor men var under några år bosatt i Lund och 

Köpenhamn där hon pluggade naturvetenskapligt basår, psykologi och medicin. 

Inriktningen på studierna var inte riktigt vad hon tänkt sig och hon valde istället att sluta. 

För närvarande arbetar hon i barnomsorgen men tänker fortsätta att studera när hon 

beslutat vilken inriktning som känns rätt. Carin tycker om musik men bortsett från att hon 

spelat tvärflöjt som barn är hon en lyssnare. Hon gillar det mesta och tycker om 

radiokanalen Lugna Favoriter även om flickvännen helst ändrar till Rix FM. Carin tittar 

inte så mycket på TV, men hon är noga med att se på nyheterna en gång om dagen. När 

hon tittar tycker hon om program som Greys Anatomy, L Word och Desperate 

Housewives. Hon läser gärna böcker och föredrar verklighetsbaserade berättelser och 

gärna Liza Marklund. 

 

 - 22 -



Kapitel 3 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Eftersom studien handlar om hur kvinnor tolkar och skapar mening i framställningen av 

kvinnlig sexualitet i programmen är det också viktigt med bra teoretiska verktyg som 

hjälp på vägen. I detta kapitel kommet de tre teorierna receptionsanalys, genusteori och 

queerteori att beskrivas överskådligt. Här är det viktigt att påpeka att jag också har använt 

mig av genreteori för att bättre förstå hur såpan som genre fungerar. Genreteorin har 

presenterats under tidigare forskning eftersom jag ser den som tätt sammanlänkad med de 

teman som berörs där.  För att kunna förstå hur kvinnor ser på framställningen av 

kvinnors sexualitet har jag sett det som viktigt att utöver receptionsanalysen också 

använda mig av genusteori och queer teori. Genusteorin försöker att åskådliggöra 

strukturer i samhället som både män och kvinnor underordnas. Det är en struktur som 

påverkar det offentliga livet så väl som det mest privata i den egna vardagen och är alltså 

en viktig nyckel för att kunna besvara studiens syfte. För att bättre kunna förstå 

heteronormativitet och synen på sexualitet har jag också valt att komplettera dessa 

teoretiska utgångspunkter med queerteori. Enligt min mening kompletterar dessa tre 

teorier varandra på ett utomordentligt sätt. Receptionsanalysen sätter fokus på tittarens 

möte med programmen och vad som sker i det mötet, genusteorin blir en hjälp till att 

förstå hur kön konstrueras och queerteorin blir till sist ett verktyg att plocka isär det 

heteronormativa. 

 

Receptionsanalys 
När det gäller att studera TV-program då är receptionsanalysen ett viktigt verktyg. För 

receptionsanalysen är det som händer i mötet mellan användare och text, det vill säga 

mötet mellan tittare och program viktigt.  Genom detta vill man sedan försöka förstå och 

studera de olika sätt användare kan tolka och skapa mening genom sitt tittande. Göran 

Eriksson beskriver denna process i boken Metoder i kommunikationsvetenskap (2002) 

och menar att de olika tolkningsmöjligheter som uppstår i mötet är tyngdpunkten i teorin. 

Enligt receptionsanalysen uppfattar vi som tittare programmen olika beroende på vår 
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sociala bakgrund. Det innebär att min granne och jag kan uppfatta ett program helt olika 

beroende på vilka erfarenheter och sociala resurser vi har med oss sedan tidigare samt vår 

nuvarande sociala situation (Ibid.). 

 

Förutom att tolka det som sker mellan tittare och program utförs det inom 

receptionsanalysen även en analys av den aktuella texten. Enligt Göran Eriksson behövs 

detta för att synliggöra de meningsskapande element som kan tänkas finnas. Även om det 

är möjligt att synliggöra dess element är det dock enligt receptionsanalysen omöjligt att 

förutse vilka tolkningar som publiken kommer att göra. Det innebär alltså att tittaren kan 

tolka ett program på ett sätt som inte alls varit programmakarens intention. Enligt 

Madeleine Kleberg (1993) är vissa genrer och vissa sorters program mer öppna för flera 

tolkningar, de är mer polysemiska. Själva begreppet polysemi betyder just att en text ges 

olika meningar beroende på vem som tolkar den. Den mening publiken ger texten är 

därför viktigt för förståelsen av textens funktion av reproducerandet av dominerande 

diskurser (Ibid.). I den här studien har jag valt att inte göra en innehållsanalys trots att det 

kunde ha varit intressant. 

 

För receptionsanalysen är det alltså användarens tolkning och meningsskapande som står 

i fokus. Här finns en skiljelinje mellan receptionsanalysen och tidigare studier inom 

publikforskningen. Tidigare forskning hade intresserat sig för vad medierna gör med 

människan också kallad effektforskning eller vad människorna gör med medierna som 

ofta går under benämningen uses and gratification’s och receptionsanalysen kom att inta 

en tredje möjlighet, den där forskningen frågar hur publiken tolkar och skapar mening i 

mötet med medierna (Eriksson, 2002 ). 

 

Sociologen David Morley har varit viktig för utvecklandet av receptionsanalysen genom 

den forskning han ansvarade för. Den teoriutveckling och forskning som genomfördes 

vid Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) vid Birminghams universitet 

under 1970-talet och studerade det brittiska programmet Nation Wide. I projektet 

analyserades först programmet och sedan studerades användarna för att se om de kunde 

identifiera de bakomliggande koderna och ideologierna (Eriksson, 2002). Dessa två steg 
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är viktiga verktyg i receptionsanalysen. Det första steget innehåller en textanalys som 

syftar till att synliggöra ideologiska koder som verkar i programmet. Det andra steget blir 

sedan mötet mellan tittare och text. Här är inte heller receptionsanalysen intresserad av i 

vilken miljö tittandet sker utan fokus ligger helt på tittarens tolkning och förståelse av 

texten (Ibid.)  

 

Culture studies har varit viktig i att förändra medieforskningen både till form och 

innehåll. Det är ett nytt angreppssätt och man intresserar sig också för att studera sådant 

som tidigare inte setts som intressant. Något som också varit viktigt i det paradigmskifte 

som skett inom medieforskningen har varit att nya grupper tagit plats inom forskningen 

och med det fört med sig nya perspektiv. Grupper som tidigare inte har haft möjlighet att 

ta plats i den akademiska världen började under 1970-talet att kräva utrymme och 

möjligheter. Två studier som enligt Liesbeth van Zoonen (1994) varit avgörande i 

förändringen har varit Ien Angs (1985) studie om Dallas som fokuserar på såpapubliken 

och Janice Radways (1984) studie som fokuserar på kvinnliga romanläsare. Från 

feministiskt håll hade tidigare forskningsmodeller som fokuserade på vad medierna gör 

med människorna eller vad människorna gör med medierna starkt kritiserats eftersom de 

inte såg till publikens meningsskapande. Det nya perspektivet innebar istället att mening 

är förstått som en konstruktion av det historiska och sociala förhandlandet mellan 

institutionella producenter av mening och publiker som producenter av mening. 

Meningsskapande kan inte ses som något statiskt utan är flexibelt och mångfacetterat. 

Både feministisk kritik och culture studies inriktningen har enligt Liesbeth van Zoonen 

(1994) bidragit till att skapa ett paradigmskifte och med det ett nytt förhållningssätt 

genom receptionsanalysen. 

 

Genusteori 
Enligt statsvetaren Chris Beasley i boken Gender & Sexualitet (2005) kan genus förklaras 

som en del i en social process som delar upp och kategoriserar människor efter kön, 

sexualitet, etnicitet, klass och liknande. Genom detta skapas en social hierarki där vissa 

kategorier kommer att ses som överordnade och andra som underordnad, vissa får en 

positiv stämpel och andra en negativ. Generellt kan de sociala kategorier som man, vit, 
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heterosexuell och överklass representerar det överordnade medan kategorier som kvinna, 

svart, homosexuell och underklass ses som underordnade. En viktig markering här menar 

Chris Beasley är det här viktigt att markera att detta gäller för det senmoderna 

västerländska samhället. I andra tider och sociala kontexter kan det finnas andra sorters 

kategoriseringar och andra hierarkier. Chris Beasly anser att genus kan uppfattas som två 

distinkta och separata kategorier av människor nämligen man och kvinna så väl som 

uppdelningen av sociala praktiker i två fält. De båda kategorierna är inte enbart skilda 

från varandra utan också rangordnade i en hierarki där det manliga ses som norm och 

överordnat.  Den sociala praktiken menar han står att finna i kopplingen mellan män till 

den produktiva sfären och kvinnor till den reproduktiva sfären. Enligt Chris Beasly tar 

den sig till och med uttryck i språket genom att referera till kvinnan som det andra könet 

(Ibid.). 

 

Utgångspunkten i historikern Yvonne Hirdmans teorier (Genus - om det stabilas 

föränderliga former, 2001) är upprätthållandet av den manliga normen och könens 

isärhållande. Hon menar att vårt samhälle idag är präglat av en manlig norm vilket 

innebär att det är mannen som är det normala tillståndet. Det är mannen som är 

människan och det är utifrån honom som allting räknas. Det förefaller onekligen märkligt 

att en sådan norm kan fortgå i ett samhälle bestående av både män och kvinnor och detta 

förklarar Yvonne Hirdman med könens isärhållande. Genom att könen hålls skilda åt kan 

den manliga normen både upprätthållas och legitimeras. Lite förenklat skulle man kunna 

se det som att män gör manssaker på manliga platser och det är detta som bör dem till 

män. Kvinnor gör istället kvinnosaker på kvinnliga platser och detta gör dem till kvinnor 

(Ibid.).  Exempel på detta är att det fortfarande finns yrken som kategoriseras som 

manliga eller kvinnliga. Det är få män i vården och få kvinnor i räddningstjänsten. Enligt 

Yvonne Hirdman är isärhållningen så pass effektiv att den inte bara drar upp tydliga 

gränser för manliga respektive kvinnliga sfärer utan hon menar också att den bidrar till 

män och kvinnor nästan uppfattas som artskilda (Ibid.). 

 

Förhållandet mellan könen regleras enligt Yvonne Hirdman av ett genuskontrakt. Hon 

menar att genom att känna till detta skapas också förutsättningen för att kunna förstå 
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varför den manliga normen genom historien har både upprätthållits och tolererats. 

Genuskontrakten skall inte ses som konkreta kontrakt i den sinneliga världen även om 

dess innehåll kan vara lika hårt reglerat som ett konkret kontrakt. Yvonne Hirdman väljer 

också att använda sig av begreppet genus eftersom det skapar ett avstånd till det 

biologiska begreppet kön. Rent konkret handlar Yvonne Hirdmans genuskontrakt om hur 

män och kvinnor skall förhålla sig till varandra på olika nivåer och i olika situationer. Det 

kan röra en privat kärleksrelation så väl som en arbetsplats. Samtidigt som 

genuskontraktet skapar en balans mellan könen innebär den också en konstant 

förhandling eftersom det är i genuskontraktet som isärhållandet och den manliga normen 

återfinns både i teori och i praktik. Genom genuskontraktet kan konflikter flyttas från det 

personliga genom att definiera könens skilda områden även om det även inom begreppet 

finns möjlighet till konflikt. Att identifiera genussystemet som struktur innebär ett 

synliggörande av förhållanden som annars kunde ha förblivit dolda och det skapar en 

möjlighet att förändra strukturen. Alla människor befinner sig ett genussystem även om 

Yvonne Hirdman också påpekar att detta system kan ta sig olika utryck beroende på tid 

och social kontext, det är således inte en statisk struktur även om den ibland kan upplevas 

så. Hon menar också att det är utifrån det nu rådande genussystemet som människor 

agerar och reagerar (Ibid.). 

 

I och med att genussystemet är föränderligt finns det också möjlighet att förändra normer 

och dominerande strukturer även om dessa kan ha överlevt genom generationers 

genussystem. Möjligheten till förändring ligger i den manliga normen och i könens 

isärhållande, alltså precis de två faktorer som också bär upp systemet. Yvonne Hirdman 

menar att ju kraftigare isärhållandet fungerar desto mer självklart och rätt blir det manliga 

som norm. Detta innebär i sin tur menar hon att om isärhållningen är svag eller kanske till 

och med obefintlig försvagas också den manliga normen. När kvinnor och män 

oberoende av kön kan agera inom det som traditionellt setts som en kvinnlig eller manlig 

sfär då bryts isärhållningen och det går att upprätta nya normer och strukturer (Ibid.). 
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Queerteori 
Perspektivet att människan är en del av en social konstruktion är något som också finns 

inom queerteorin. I artikeln Queer Theory: Vad det är och vad är det bra för? (1996) 

menar Don Kulic att det inte finns något som en enda självklar och naturlig sexualitet. 

Vår syn på sexualitet och vad som är det så kallade normala styrs i stället av socialt och 

kulturellt historiska grunder. Precis som genus kan sexualitet och sexuell identitet ses 

som föränderligt även om det kan upplevas som statiskt. Don Kulik menar att queerteorin 

på ett tydligt sätt ifrågasätter den heterosexuella normen genom att visa på att det 

heterosexuella inte är den enda sorts sexualitet som finns att tillgå (Ibid.). Queerforskaren 

Tiina Rosenberg anser i boken Queerfeministisk agenda (2002) att queerteorin inte kan 

ses som en enhetlig homogen teoribildning. Hon ser den istället som en mix av teorier 

som kritiskt granskar och ifrågasätter det heteronormativa. Hon menar vidare att 

queerteorin fungerar som ett paraply för olika teoribildningar rörande homo-, bi- och 

transexualitet. Hon markerar dock att all forskning som rör dessa grupper inte ryms under 

paraplyet queer. För att forskningen skall kunna ses som en del av queerteorin måste den 

innehålla ett emancipatoriskt förhållningssätt (Ibid.). 

 

Precis som genusteorin kan vara ett verktyg att synliggöra genusstrukturer kan 

queerteorin enligt Tiina Rosenberg vara ett verktyg att synliggöra sexuella strukturer. För 

queerteoretiker blir det då intressant att fokusera på dem som avviker från den 

heterosexuella normen. Strukturer som reglerar kön och sexualitet kan inte ses som 

fristående utan är istället intimt sammanlänkade med varandra. För lesbiska kvinnor blir 

detta särskilt tydligt då missgynnas båda dessa strukturer genom att avvika från normen 

att vara heterosexuella män.  

 

Det som Tiina Rosenberg ser som det centrala i queerteorin handlar om distinktionen 

mellan heterosexualitet och homosexualitet. Precis som Don Kulik pekar hon på att 

heterosexualiteten ses som något naturligt medan det homosexuella utgör det onaturliga. 

Det heterosexuella behöver det homosexuella för att kunna definiera vad det 

heterosexuella omfattar och vad som faller utanför. Även om heterosexualiteten 

förutsätter homosexualitet för att kunna definiera sig självt är det inte ett jämlikt 
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förhållande. Det heterosexuella är den överordnade strukturen och homosexualitet den 

underordnade. Här menar Tiina Rosenberg att det är intressant att se till bi- och 

transsexualitet eftersom dessa sexualiteter utmanar både det heterosexuella och det 

homosexuella. Det faller visserligen utanför den sexuella heteronormativiteten men det 

visar på att uppdelningen mellan heterosexualitet och homosexualitet inte är helt enkel 

utan att det finns en glidande skala dem emellan. Enligt Tiina Rosenberg blir queerteorin 

ett verktyg att ”markera och konkretisera heteronormativiteten som exkluderande och 

utdefinierande praktik. Homosexualitet och heterosexualitet är historiskt sett lika 

problematiska och i lika stort behov av analys och förståelse. Den som befinner sig i ett 

socialt överläge behöver sällan förklara sig, medan ’avvikaren’ alltid måste ställa sig 

frågan om sin sociala tillhörighet och dessutom förklara sig för omvärlden. Så länge 

homosexualitet studeras utan samtidig granskning av heterosexualitet bibehåller 

heterosexualiteten sin ställning som en självklar och privilegierad social position.” 

(Rosenberg, 2002:17-18). Detta kopplar Tiina Roseberg till användandet av begreppet 

heteronormativitet och menar att det skall ses som heterosexualitet i en förväntad form 

och inte enbart som förväntad heterosexualitet. 
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Kapitel 4 

 
Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor tolkar och förstår hur kvinnor och 

kvinnors sexualitet skildras i programmen L Word och Sex and the City. Vilka olika sätt 

att förstå och förhålla sig till sexualitet och heteronormativitet skapas i mötet mellan 

tittare och text? 

 

• Hur anser kvinnor att kvinnor och kvinnors sexualitet framställs i programmen L 

Word och Sex and the City? 

 

• Använder kvinnor sig av en populärkulturell kompetens i tolkandet av L Word 

och Sex and the City? 

 

• Vilken betydelse har sexuell heteronormativitet för framställningen av sexualitet i 

de båda programmen? 

 

Metod och material 
I de följande styckena kommer uppsatsens metod och material att diskuteras. Jag kommer 

att beröra hur jag valt ut min metod, vad som är viktigt i den kvalitativa intervjun, hur jag 

gått tillväga i mitt urval, vilka avgränsningar jag har gjort, mina forskningsetiska 

övervägande samt uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

Val av metod  
För mig som också är kulturvetare känner jag ett större intresse inför att arbeta kvalitativt 

än kvantitativt vilket också innebar att jag tidigt gjorde valet att min studie skulle vara 

kvalitativ. Steinar Kvale lyfter fram olika perspektiv kring kvantitativ metod respektive 

kvalitativ i boken Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). Han anser att dessa olika 

angreppssätt används växlande inom samhällsvetenskaplig praktik. Han lyfter fram 

medie- och kommunikationsvetenskapen som exempel och menar att det är vanligt att 
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texters innehåll och form görs tillgängliga för en statistisk behandling genom en 

kvantifiering. Däremot menar han att det i forskning om TV och såpor som den här 

behandla menar han att det kan vara nödvändigt att blanda metoderna. Att analysera den 

narrativa strukturen i såpan eller publikens meningsskapande görs enklast med en 

kvalitativ metod medan en analys kring hur många som följer ett program och hur den 

sociala fördelningen av tittarna ser ut kräver en kvantitativ metod. Steinar Kvale betonar 

att både kvantitativa och kvalitativa metoder skall betraktas som användbara verktyg, 

men vilken metod som bäst lämpar sig beror på studiens syfte och inriktning (Ibid.). 

När jag valt ämne och inriktning för min uppsats kändes det också naturligt att det skulle 

vara en publikstudie med kvalitativa djupintervjuer för att enklast kunna besvara 

uppsatsens syfte. Uppsatsens empiri består därför av sju intervjuer samt till viss del av de 

avsnitt av Sex and the City och L Word som informanterna har sett. Det kunde också ha 

varit intressant att gjort en innehållsstudie av programmen, men eftersom jag är 

intresserad av att få veta hur kvinnor tolkar och förstår kvinnors sexualitet i programmen 

L Word och Sex and the City samt vilka olika sätt att förstå och förhålla sig till sexualitet 

och heteronormativitet skapas i mötet mellan tittare och text kändes en det som en 

publikstudie var en bra metod att studera detta genom. I en större studie med ett längre 

tidsperspektiv anser jag dock att det hade varit intressant att komplettera med en 

innehållsanalys särskilt eftersom detta också är en viktig del av receptionsanalysen. På 

grund av den begränsade tiden har jag dock valt att fokusera på publikens 

meningsskapande genom kvalitativa intervjuer. 

 

Den kvalitativa intervjun 
Enligt Steinar Kvale (1997) omfattar en intervjuundersökning sju stadier. I det första 

stadiet som han benämner tematiseringar formuleras studiens syfte. Vad som skall 

studeras och varför det skall studeras måste vara avgjort innan forskaren går vidare och 

gör intervjuer. Nästa steg handlar om planering och här menar Steinar Kvale att det är 

viktigt att ta hänsyn till vilken kunskap som krävs för att de sju olika stadierna skall 

kunna genomföras. Det tredje steget handlar om själva intervjun och är det tillfälle då 

forskare och informant möts. Här är det enligt Steinar Kvale också viktigt att som 

forskare vara medveten om att även om det är ett samtal två människor emellan har 
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forskaren och informanten olika roller. Forskaren är den som stället frågorna och 

informanten den som svarar. Alltså ger det forskaren en maktposition på så vis att den 

styr den mellanmänskliga relationen genom att bestämma vad som skall diskuteras. Det 

fjärde stadiet handlar om utskrift från tal till text. Det femte stadiet handlar om analys. I 

det sjättestadiet ser forskaren till studiens validitet och reliabilitet. Till sist i det 

avslutande sjunde stadiet presenteras resultatet och dess metod i någon sorts rapport 

(Ibid.) 

 

Jag har i stora delar använt mig av Steinar Kvales sju steg i min planering av uppsatsen. 

När jag beslutat mig för uppsatsens syfte och inriktning valde jag en kvalitativ metod 

med intervjuer. Innan intervjuerna kunde genomföras bedömde jag att jag behövde mer 

kunskap för att på ett bättre sätt kunna utforma intervjuguide och kunna genomföra mina 

intervjuer. Den kunskap jag inhämtat finns redovisad i tidigare forskning och i teoretiska 

utgångspunkter. Innan jag genomförde mina intervjuer tog jag också ställning till om jag 

skulle genomföra dem enskilt eller genom fokusgrupper. Det finns fördelat med båda 

metoderna vilket också Knut Halvorsen pekar på i boken Samhällsvetenskaplig metod 

(1992). Han anser att fördelen med att använda gruppdiskussioner är att man genom dem 

kan få fram dolda inställningar och kollektiva åsikter. Särskilt användbar anser han att 

gruppdiskussionen kan vara för att lyfta fram de sammanhang som åsikter bildas i (Ibid.) 

 

Som jag ser det hade det kunnat vara intressant att göra fokusgrupper för att kunna följa 

diskussionerna informanterna emellan. Samtidigt är ämnet intimt personligt i och med att 

det handlar om sexualitet och jag såg här en risk med att använda gruppdiskussioner 

eftersom det skulle kunna vara svårare att nå den förtrolighet som ämnet kräver. Steinar 

Kvale (1997) berör just detta där han menar att det är viktigt att informanten känner 

förtroende för intervjuaren och upplever trygghet i intervjusituationen. Genom den 

kvalitativa intervjun är det enligt Steinar Kvale möjligt att få en fördjupad insikt av en 

persons agerande, motiv och personlighet genom att informanten med egna ord ger 

uttryck för erfarenheter och attityder som är relevanta för undersökningen (Ibid.) För att 

detta skall kunna fungera krävs det alltså en förtrolighet mellan intervjuare och informant 

som jag tror är svår att uppnå genom en fokusgrupp. 
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Jag har valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer eftersom jag då kunnat låta 

informanten styra mycket av vad som skall diskuteras. Enligt Steinar Kvale är det 

kvalitativa forskningsintervjun ett bra sätt att få kunskap om informanternas livsvärld. 

Han anser att det inte är möjligt att låta en kvalitativ intervju vara allt för strukturerad 

eftersom det på förhand inte går att avgöra vad som kommer visa sig vara viktigt. Den 

halvstrukturerade intervjun tillåter öppenhet samtidigt som den utgår från en 

intervjuguide som utgör diskussionens ram. Blir diskussionen allt för fri finns det trots 

allt risk att det som sägs inte lägre är relevant för forskningens syfte (Ibid.) Jag har valt 

att inte använda mina frågeställningar direkt i intervjuguiden utan har istället låtit dem bli 

teman att diskutera runt. Att ställa mina frågeställningar som direkta frågor tror jag hade 

varit svårt eftersom de ligger på en viss abstraktionsnivå och jag har därför försökt 

översätta dem till vardagligt tal. Jag har också många gånger valt att inte ställa följdfrågor 

utan istället använt mig av tystnaden som en metod i intervjun. Steinar Kvale pekar också 

på att i det hermeneutiska förhållningssättet är det viktigt att just lyssna för att kunna få 

med de olika tolkningsmöjligheter som kan inrymmas i informantens uttalande (Ibid.). 

Genom att allt för snart ställa en följdfråga riskerar jag alltså att inte få med alla 

tolkningar som varit möjliga. 

 

I och med att datainsamlingen till största delen skedde under december månad var tiden 

ett problem. Detta har lett till att jag har varit tvungen att vara kreativ i mina metoder. En 

av mina informanter fick ändrade planer och kunde inte komma till den här delen av 

landet. Då valde jag att istället för att ställa in intervjun först ha ett samtal på telefon och 

sedan genomförde vi intervjun via MSN. Jag upplever att detta fungerade väl men jag 

känner samtidigt att det inte fungerat att genomföra alla intervjuer på samma sätt. Det 

kändes ibland svårt att få fram de nyanser i samtalet som jag sökte efter och på så vis 

anser jag att det varit att föredra att träffas. Vi gjorde först ett försök att genomföra 

intervjun med hjälp av Skype eftersom vi då skulle kunna spela in intervjun, men vi 

lyckades inte få det tekniska att fungera oh valde då en annan lösning. Den sista intervjun 

som genomfördes var med mina båda lesbiska informanter och den blev en gruppintervju. 

Även detta fungerade väl, vilket jag till stor del tror beror på att det var ett par jag 
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intervjuade. Jag tror att det varit svårt att nå samma förtrolighet om informanterna inte 

alls känt varandra. Samtliga intervjuer genomfördes på en plats som informanterna själva 

valde och spelades in med hjälp av diktafon. Tre informanter valde att intervjuas i det 

egna hemmet, en på ett café, två på högskolan och en via MSN. Inför intervjuerna hade 

informanterna dessutom försett med ett avsnitt av respektive program. Varje intervju tog 

ungefär en timme att genomföra och ytterliggare ett flertal timmar att transkribera. 

 

Enligt Steinar Kvale finns det flera faktorer som bidrar till en hög intervjukvalitet. Jag har 

redan lyft fram förtrolighet och trygghet som två viktiga exempel. Att välja att spela in 

intervjun med en diktafon kan också bidra till intervjuns kvalitet eftersom den som 

intervjuar då helt kan fokusera på informanten och slipper föra anteckningar. Vid en 

inspelning är det dock viktigt att se till att tekniken fungerar samt sörja för en god 

ljudmiljö. Annat som påverkar intervjuns kvalité är om den är rik på spontana och 

relevanta svar. Han anser att korta frågor som ger långa svar är positivt eftersom det kan 

bidra rill att intervjun blir i stort sett självkommunicerande (Ibid.) 

 

Efter att ha transkriberat intervjuerna har jag använt materialet som grund i min 

materialpresentation och analys. Här blir det viktigt att markera att en transkribering är en 

transformation där tal blir till text anser Steinar Kvale. Den empiri som skapas genom 

utskriften är inte forskarens grundläggande data, men det är utifrån den empiri som 

resultatredovisning och analys kommer att göras. Han pekar också på att det är viktigt att 

texten blir läsbar vilket ibland kan kräva viss redigering vid pauser och annat som kan 

påverka läsbarheten (Ibid.) 

 

 Jag har också använt mig av citat ur empirin för att ytterliggare förstärka materialet. I 

arbetet med analysen har jag också använt mig av den litteratur som ligger till grund för 

min tidigare forskning. Min teoretiska utgångspunkter genreteori, receptionsanalys, 

genusteori och queerteori har dessutom fungerat som analysverktyg genom hela 

uppsatsarbetet. 
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Urval 
Jag har valt att intervjua 7 kvinnor i åldrarna 22-33. Min målsättning i det strategiska 

urvalet har varit att försöka spegla åldrarna på karaktärerna i den båda serierna eftersom 

jag ser det en viktig del för identifikationsmöjligheten. I och med att uppsatsen behandlar 

kvinnors sexualitet och bilden av kvinnors sexualitet har det också varit viktigt att välja 

informanter med olika sexuella identiteter. Här har jag bara tagit fasta på om de är 

heterosexuella, bisexuella eller homosexuella även om det också finns andra sexuella 

identiteter. Orsaken till att jag sett det som viktigt att olika sexuella identiteter finns 

representerade är att jag velat få fram olika bilder och upplevelser av de båda 

programmen och där tror jag att sexualiteten är en faktor. 

 

Det visade sig snart vara svårt att lyckas få tag i framförallt homosexuella informanter. 

Flera av de kvinnor jag hade kontakt med kände en rädsla inför att medverka i studien 

eftersom de redan upplevde en utsatthet och marginalisering i samhället. De kände en oro 

för att deras medverkan skulle innebär att de skulle hängas ut som lesbiska vilket de inte 

var beredda att göra. Här misslyckades jag alltså med att skapa det förtroende som krävs 

för att kunna genomföra en intervju. Detta resulterade i att jag till slut gav upp med att 

hitta några lesbiska informanter och gick vidare med arbetet för att alls kunna göra klart 

min studie. Problematiken med att hitta lesbiska informanter speglar som jag ser det 

ämnets problematik. Kvinnors sexualitet och kvinnor med en sexualitet fristående från 

män är inte helt okontroversiellt ens i dagens samhälle. Efter en tid blev jag kontaktad av 

en bekant som haft kontakt med en tjej som var intresserad av att vara med. Genom 

henne fick jag också kontakt med hennes flickvän som även hon kunde tänka sig att bli 

intervjuad.  

 

Avgränsningar 
En viktig faktor för avgränsandet av min studie har varit tidsperspektivet. Jag hade gärna 

kompletterat mina intervjuer med en innehållsanalys av programmen men tyvärr inte sett 

det som möjligt att hinna med och jag har därför valt att fokusera på intervjuer. Jag har 

också valt att begränsa min undersökning till enbart två serier även om det finns andra 

serier som också kunnat vara intressanta för studien. 
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Forskningsetiska problem 
Enligt Steinar Kvale är det viktigt att tidigt göra etiska överväganden. Han anser att 

forskaren bör tänka över vilka fördelar studien kan komma att innebära, hur forskaren 

skall få informanternas samtycke, hur informanternas konfidentialitet kan skyddas, vilka 

konsekvenser studien kan orsaka samt hur forskarens roll kan påverka (Ibid.) 

 

Att välja att studera ett ämne som sexualitet är att välja något mycket personligt. 

Sexualiteten är något intimt och omgärdat av många tabun vilket gör det viktigt att se till 

det forskningsetiska perspektivet. För mig har det varit att i mötet med informanterna 

vara mån om att inte på något sätt kränka deras integritet. Redan i den första kontakten 

med en informant har jag förklarat min avsikt med studien samt informerat dem om att 

deras svar kommer att anonymiseras och att de kommer att ges fingerade namn. Nästa 

fråga som kan vara intressant att diskutera är huruvida ämnet alls är etiskt att studera 

kopplats till dess personliga karaktär. Som jag ser det föreligger det inte något etiskt 

dilemma gällande den här studien. Sexualiteten är en viktig del av människans liv och jag 

kan inte se den som varken oetisk eller som ett tabu att studera. Det är dock viktigt att 

vara medveten om dess personliga karaktär vilket har gjort en god kommunikation med 

informanterna nödvändig. 

 

Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet handlar om jag har undersökt det jag har haft för avsikt att 

undersöka och hur tillförlitlig min metod har varit (Ibid.). Mitt syfte har varit att 

undersöka hur kvinnor tolkar och förstår hur kvinnor och kvinnors sexualitet skildras i 

programmen L Word och Sex and the City. Vilka olika sätt att förstå och förhålla sig till 

sexualitet och heteronormativitet skapas i mötet mellan tittare och text? Detta har jag 

gjort genom kvalitativa djupintervjuer och min resultatredovisning, analys och 

slutdiskussion finns redovisad i kommande kapitel. Eftersom jag bara har intervjuat sju 

kvinnor är det inte möjligt att göra generaliseringar utifrån min empiri. Det går alltså inte 

att säga att detta är något som gället för majoriteten av den kvinnliga publiken. Detta har 

 - 36 -



inte heller varit min avsikt eftersom jag valt en kvalitativ metod. Hade jag istället varit 

intresserad av ett statistiskt generaliserbart empiriskt material då hade jag istället valt en 

kvantitativ metod. Det jag redovisar i min studie är hur sju kvinnor tolkar och skapar 

mening i mötet med Sex and the City och L Word. Empirin berör endast dessa sju kvinnor 

och jag inte några anspråk på att mitt resultat skall gälla för alla kvinnor. Jag tror dock att 

det är möjligt för en annan forskare som väljer samma metod och har liknande 

förkunskaper och förförståelse som jag själv att komma till ett liknande resultat som jag. 

Att helt kopiera konceptet genom att ställa samma frågor för att få exakt samma svar är 

dock inte något jag ser som möjligt eftersom intervjuerna varit öppna och till stor del 

styrda av informanterna själva. Något som jag själv ser som problematiskt för studien är 

att Sex and the City inte sänds längre (annat än i repriser på natten) och att L Word sänds 

på en kanal som inte tillhör standardutbudet. Detta har varit en bidragande faktor till att 

alla mina informanter faktiskt inte har följt serierna. En av informanterna påpekar dock 

att bara genom att man ser på TV och ser på reklamen så har man faktiskt ganska bra koll 

på handlingen i de serier som visas. I samtal med informanterna visar det sig också att 

alla har god kännedom om programmen även om de själva inte följer dem. För att 

ytterliggare underlätta för informanterna har de också inför intervjuerna fått se ett avsnitt 

av respektive program. 

 

 - 37 -



Kapitel 5 

 
Den motsägelsefulla kvinnan – kvinnobilden i L Word och Sex and the City 

Sju kvinnor har sett samma program och med det kommer sju olika tolkningar av vad de 

egentligen har sett. Det är inte någon enhetlig bild av seriernas kvinnor som presenteras 

av informanterna. Å ena sidan kan man se kvinnorna som starka och självständiga 

samtidigt som de är sårbara och utsatta. Alva tycker att man i Sex and the City presenterar 

en kvinnobild som förvånar henne. Hon anser att kvinnor i andra serier inte ges samma 

styrka och oberoende. 

 

Jag tycker att kvinnobilden är stark och kraftfull på ett sätt som är förvånande 

eftersom det är amerikansk TV. Ser man till kvinnorna i Desperate Housewives så 

är dom också starka kvinnor men låter sig definieras utifrån männen. (Alva) 

 

Här finns det en koppling till ett annat program och i jämförelsen är kvinnorna i Sex and 

the City starka och självständiga. För att förstärka vad hon menar kopplar Alva till en 

annan serie som visas idag där hon anser att kvinnorna inte är så starka som i Sex and the 

City. Hon använder sig alltså av en populärkulturell kompetens för att kunna tolka och 

relatera till det hon ser. Marianne Liliequist (2000) menar också att en hög 

populärkulturell kompetens är signifikant för den postmoderna såpans publik. I ett samtal 

med vänner hade hon kanske refererat till en gemensam väninna som alla känner till, men 

om inte någon sådan finns fungerar karaktärer från TV som en gemensam referensram. 

Även om man själv inte följer det aktuella programmet är det ändå vanligt att man känner 

till de serier som för närvarande är mest populära. Även Anja använder sig av en 

populärkulturell kompetens när hon skall förklara vilka hon tror dras till att titta på 

program som Sex and the City och L Word. 

 

Om man fastnar för de här serierna skulle man säkert fastna för Greys Anatomy 

som också är så där underfundigt, lite roligt (…) jag skulle säga att Greys 

Anatomy och Desperate Housewives och Models Inc som gick för hundra år 
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sedan är den typen av lite glassigt magasin som passar för kvinnan i tiden. (…) 

Jag skulle säga att det har varit riktat för dem som läser Veckorevyn, Damernas 

värld, alltså den typen av kvinnor. (Anja) 

 

Anja refererar också till tidskrifter vilket är intressant med tanke på Jane Arthurs (2004) 

resonemang kring att Sex and the City är ett lyxigt magasin som fått liv. Anja tror att man 

riktar sig till samma publik som för dessa tidskrifter. Hon menar att man söker efter 

kvinnan i tiden, hon som har barn och karriär och som kanske kan känna igen sig och 

relatera till seriernas innehåll. 

 

Judith ser också kvinnorna i Sex and the City som starka kvinnor. Hon menar att det som 

representerar detta är att de är över trettio och fortfarande singlar utan att det är något 

fult. De är frispråkiga och öppna med sina mest intima relationer på ett sätt som tidigare 

inte varit möjligt. Samtidigt som hon ser dem som självständiga lyfter hon också fram ett 

motsägelsefullt perspektiv. 

 

Alltså det är väl starka kvinnor på så sätt att det inte är några offer det handlar 

om (…) De har ju sina problem också. Är det de som bestämmer eller är det 

männen som bestämmer över dem? Männen i Sex and the city… Allt kretsar ju 

kring männen. Så det är kanske de som styr och ställer och är kvinnorna 

verkligen starka? (…) Det är ju inte några svaga kvinnor på det sättet att det är 

någon som har väldigt dåligt självförtroende, är djupt deprimerade eller … De 

visar den där roliga biten av att vara kvinna och singel, de tar det inte så seriöst. 

(Judith) 

 

De är starka kvinnor genom att stå för att vara singlar och inte vara några offer. Judith ser 

dem dock inte som helt självständiga utan i själva verket kretsar hela deras liv kring män. 

Sökandet efter en rätte mannen är också något som Judith nämner som viktigt för seriens 

handling. Nina berör samma sak och lyfter fram att även om kvinnorna i Sex and the City 

uppfattas som att de inte är så intresserade av en relation så är det ändå vad de vill ha. 

Möjligen är de inte helt medvetna om det själva menar hon. 
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Tjejerna i Sex and the City de pratar mycket om sex och så men det känns ändå 

som om det kanske är en relation de är ute efter även om de inte vet riktigt hur de 

vill ha det. (Nina) 

 

Här bekräftar både Judith och Ninas meningsskapande Gunilla Jarlbros (2006) slutsatser 

kring program som Sex and the City där hon menar att kvinnorna där vid första anblicken 

verkar vara starka och självständiga, men att deras liv i själva verket kretsar kring att hitta 

den rätte mannen. 

 

Just att Sex and the City inte tar det så seriöst är det flera av informanterna som lyfter 

fram. Flera pekar på att Sex and the City känns ytlig och komisk medan L Word upplevs 

djupare och mer genuin. Anja önskar att man skulle få se mer av kvinnornas liv och att 

det i serien fokuseras väl mycket till deras privata liv men sällan visar det jobbiga eller 

när de är på arbetet. Detta är ju också något Jane Arthurs (2004) tar upp när hon pekar på 

att man i Sex and the City genom att låta kvinnorna ha flexibla arbeten kunnat integrera 

den i den privata sfären. På så vis har gränsen mellan privat och offentligt suddats ut 

vilket också är något Alva upplever. Hon menar att man inte får följa med in i Sex and 

the City kvinnornas offentliga liv, vilket hon ser som en svaghet. 

 

… man får sällan följa Sex and the City på jobbet om man säger så. Det är ju 

förstås Carrie man följer och som guidar en igenom en serie. Ett arbete som 

hennes tar inte så stor plats och verkar mindre verklighetsrelaterat… (Alva) 

 

Genom att sakna koppling till det offentliga livet blir Sex and the City mindre realistiskt 

tycker Alva. Hon hade gärna sett helheten av deras liv för att också förstå hur de hanterar 

konflikten mellan arbete och privatliv. I L Word lyckas man visa på detta vilket enligt 

Alva ger serien styrka. Hon refererar till när karaktären Bette och hennes partner har 

förlorat sitt barn samtidigt som det uppstår en kris på Bettes arbete som innebär att hon 

hamnar i medias rampljus. 
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…och hamnade i en TV-sändning där hon blev anklagad för hemska saker och 

hon inte förstod hur någon kunde vara så hemsk när hon precis förlorat sitt barn. 

(Alva) 

 

Här uppstår en konflikt mellan det privata och det offentliga som Alva menar tillhör den 

verklighet de allra flesta människor lever i. Här uppstår alltså den konflikt som Sex and 

the City enligt Jane Arthurs (2004) undviker genom kvinnornas flexibla arbeten. Anja 

söker också efter det realistiska livet med dess baksidor men känner inte att de 

presenteras genom kvinnorna i Sex and the City. 

 

Att det fanns något mer än bara det problemet. Att deras liv, att man såg att deras 

liv gick framåt, att det hände något annat än att det var en talkshow á la Ricky 

Lake fast i ett glassigare paket. (…) Alltså livet är mer än champagne och att äta 

choklad. Det är inte bara champagnen och choklad som är rolig att komma åt, det 

tycker i alla fall inte jag. (Anja) 

 

För Anja blir inte kvinnorna trovärdiga genom programmets presentation av dem. För att 

förstärka hur hon ser på karaktärerna kopplar hon återigen till ett annat program och visar 

samtidigt på vikten av en hög populärkulturell kompetens Detta är också något som Carin 

håller med om. Hon säger att dessa kvinnobilder är lätta att knacka sönder, att det inte 

finns så mycket innanför skalet. 

 

Alltså jag kan väl tycka att kvinnorna i Sex and the City de är lättare att knacka 

sönder på något sätt. De karaktärerna… på grund av att de är ytliga, att de bara 

spelar på en grej på ytterligheterna. Det är ju folk som är ganska lätta att plocka 

ner. När du får se hela spektrat det ger ju en starkare person. Så kvinnorna i L 

Word är starka och de i Sex and the City svaga. (Carin) 

 

Genom att sakna djup blir kvinnobilden i Sex and the City enligt Carin svag och lätt att 

plocka isär. Det som gör att hon ser bilden av kvinnan i L Word som starkare är att de 

karaktärerna tillåts vara sårbara. De har problem som vanliga människor och lever ett liv 
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som hon menar att det går att relatera till vilket gör att hon ser dem som starka. 

Kvinnorna i Sex and the City lever istället ett ytligt artificiellt liv vilket gör dem till svaga 

kvinnor, de är helt enkelt inte några verkliga kvinnor. Att kunna stå på sig är något som 

Simoné ser som viktigt för att skapa en stark och självständig kvinna. Hon upplever att 

detta är något som kvinnorna i L Word verkligen gör. De står för vad de själva tycker och 

bryr sig inte om vad andra tänker om det anser hon. 

 

Just i L Word så framställs kvinnor som väldigt starka människor som vet vad de 

vill, som pratar högt och tydligt om vad de vill och de tar ingen skit från någon. 

(Simoné) 

 

Även Simoné ser kvinnorna i L Word som mänskliga och närvarande, vilket visar en bild 

av kvinnor som hon tycker är positiv. De har förvisso problem, men de tar tag i dem och 

de väljer sin egen väg trots att normen i samhället säger att den vägen är fel. I L Word gör 

kvinnorna det de gör för sin egen skull och inte för att behaga någon annan. I L Word 

visas en annan sida än det roliga som är mer än champagne och choklad. Genom att visa 

både det privata och det offentliga livet med allt vad det innebär skapas enligt Anja en 

mångfasetterad bild av kvinnan. 

 

I L Word där är de ju inte bara. Där är kvinnorna betydligt mer mångfacetterade, 

visst är det ett spel mellan kvinnorna istället då. Vem som är hop med vem, vem 

som är mest glad och snäll och vad kan jag berätta eller inte berätta för min 

partner kontra mina vänner. Den känns ändå mer som livet är, vissa hemligheter 

är ju svårare att berätta för den som står en allra närmast än för de som bara 

finns i periferin. Där är inte bilden av kvinnan lika ensidig. …inte ens om alla 

tjejerna i serien hade haft blont krulligt hår inte ens då hade det varit lika 

ensidigt. (Anja) 

 

Kvinnor framställs som mänskliga i L Word vilket är viktigt för att ge karaktärerna djup 

och mening. Det som gör dem starka är inte att de är lesbiska och genom det tillhör en 

marginaliserad grupp utan istället att de är mänskliga och hanterar livet på samma sätt 
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som de allra flesta människor. I Sex and the City är bilden av kvinnan enligt Anja en helt 

annan. 

 

Där framställs ju kvinnan som antingen fullständigt hysterisk, hispig och allting 

går ut på, cirklar kring hur man blir mest uppvaktad av eller hur man får omkull 

mest. Den bilden handlar ju bara om aim to please the man. Alltså bara om att 

allt de gör är kopplat till hur de skall behaga någon man någonstans och så har 

de olika kval om de vill vara singlar eller inte, om de vill vara med i en trekant 

eller inte om de tycker att det är ok att mannen är otrogen eller inte, om de får lov 

att dubbeldejta eller inte. Det är bara fokuserat kring hur… sen de kan ju vara 

starka och gå därifrån och borsta av sig och tänka att oj det här vill jag inte ha i 

mitt liv. Men jag tycker ändå att allt är fokuserat kring de obefintliga männen i 

serien. De där som borde stå utanför staketet och vänta på att bli uppvaktade av 

de här fyra kvinnorna. (…) Men på något vis går det ändå ut på att dejta och 

hitta mannen i sitt liv. Det är väldigt Bridget Jones (Anja) 

 

Förutom att hon anser att kvinnor framställs som hysteriska är de också osjälvständiga 

varelser vars liv helt kretsar kring män och att hitta den rätte. Hon ser precis som Judith 

dubbelheten i de kvinnor som presenteras. De är svaga på så vis att de är osjälvständiga 

och behöver en man att organisera sitt liv kring. Samtidigt är de starka på så vis att de 

inte skäms för att de är singlar och dejtar. På så vis ser inte heller Anja dem som offer, 

men hon anser att de istället för att fokusera på att uppfylla mannens önskningar borde 

leva sina liv där män gärna får vara en viktig del istället för att vara det som allt kretsar 

kring. Anjas resonemang går att koppla till Gunilla Jarlbros (2006) resonemang kring att 

kvinnor i Sex and the City vid en närmare granskning inte är så självständiga och starka 

som de verkar. Lena är inne på samma tema och menar att en kvinna i Sex and the City 

inte tillåts vara stark och ha makt utan att det drivs till det komiska. Visserligen anser hon 

att Sex and the City spelar mycket på humor, att programmen ofta är lite roliga samtidigt 

som de levererar ett dilemma eller ett budskap. När något drivs till det komiska är det inte 

på samma sätt som att spela på humor. Då handlar det istället av att avväpna kvinnans 

makt och kanske rent av att förlöjliga henne. 

 - 43 -



 

…om det skall vara en stark kvinna med makt och kunskap och så vidare då har 

de nästan förlöjligat henne. Det blir så komiskt, det är mycket mer humor i Sex 

and the City. Där har de… de spelar på humorn där så man kan inte… en kvinna 

kan inte bara ha makt utan att det skall vara komiskt. (…) ja det känns som att 

man måste driva med kvinnorna för att det skall vara okej att vara så. De kan inte 

bara få vara och det är det jag tycker är synd. (Lena) 

 

Att förlöjliga en kvinna med makt skapar ju en bild av att kvinnor och makt inte går ihop 

och att vara kvinna blir synonymt med att vara maktlös. Genom att tillskriva kvinnor 

maktlöshet blir det också tydligt hur genussystemet fungerar. Yvonne Hirdman (2001) 

hävdar att en del att upprätthålla den manliga normen handlar om vad män och kvinnor 

tillskrivs. Här tillskrivs kvinnor maktlöshet vilket innebär att makten blir en del i att 

upprätthålla isärhållningen och med det den manliga normen. I L Word har man enligt 

Lena inte samma inställning till makt. Där visas kvinnor med makt utan att förlöjligas 

tycker hon. De visar också att även maktmänniskor är människor bakom sin mask av 

makt, att de har känslor och är som vem som helst och det tycker hon är viktigt 

 

Sen just det här att när det handlar om makt då är det ju Bette som har makt i L 

Word och som är välutbildad och verkligen har pengar och allt det där. men hon 

är väldigt sårbar hon också. Det är bara en mask som hon tar på sig men 

egentligen är hon livrädd. (Lena) 

 

Lena tycker att Bettes sätt att vara är en mask hon plockar på sig för att hon skall kunna 

sköta sitt arbete. Egentligen är hon inte på det viset även om hon plockar med masken 

även in i relationen med sin partner vilket orsakar konflikter i hemmet där partnern 

känner sig osynliggjord. Som jag ser det upprätthåller man i båda programmen den 

patriarkala synen på makt. I Sex and the city förlöjligas kvinnan med makt, vilket visar på 

att en kvinna med makt är ett skämt, inte är på riktigt. I L Word visar man att en kvinna 

har makt och kan leda ett museum men kostnaden har blivit att hon blir hård och kall 

även i sin privata relation. Det blir som att makten har berövat hennes femininitet och att 
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hon genom sin position i det offentliga livet inte längre förmår att agera i det privata. 

Detta visualiserar också Yvonne Hirdmans (2001) båda logiker som upprätthåller 

genussystemet. Män och kvinnor hålls skilda åt genom att kvinnor med makt förlöjligas. 

Makt är manligt betingat vilket innebär att den kvinna som trots allt lyckas uppnå en 

maktposition berövas sin kvinnlighet och blir till en icke-kvinna. Hon kan inte längre 

fungera i det privata känslostyrda och har i stort sett förvandlats till en man. Genom det 

kan den manliga normen upprätthållas. 

 

Anja upplever att man i L Word inte heller lyckas skapa trovärdiga karaktärer även om 

menar att man lyckats bättre än i Sex and the City. Generellt sett tycker hon att kvinnorna 

är som vem som helst och att de mycket väl hade kunnat bo på hennes egen gata. 

Däremot tror hon att skaparen av serien har haft förutfattade meningar när de har skapat 

seriens karaktärer. Hon tror att serien är skapad av någon som är heterosexuell på grund 

av dessa förutfattade meningar. De har tittat på stereotypen för en fjollig bög och försökt 

skapa dess motsats i en stadig flata menar Anja. 

 

Generellt de flesta är som vilka kvinnor som helst. Sen är det några som känns 

som att de är ditplockade av den som har skapat serien. Den som har skapat 

serien är definitivt inte en homosexuell kvinna eller man. (…) Jag tror att den har 

skapats av någon som är heterosexuell. Av någon som har förutfattade meningar 

(…) Jag upplever jag har aldrig träffat en sån person i gayvärlden när jag har 

levt i den. Som är sådär… visst finns det macho och maskulinare än du och jag 

och än de andra tjejerna i serien men inte så där. Inte så töntigt: Jag bär minsann 

tvättsäcken för jag är okvinna. (…) Annars tycker jag att de är som vilka som 

helst fast kanske lite snyggare än generella beståndet av kvinnor i världen. Men 

det är ju vad som säljer. (…) Jag tror att man sneglar för mycket åt hur man 

skulle framställa en fjollig bög (…). (Anja) 

 

Anja kopplar också till sin egen erfarenhet av att leva som lesbisk i vad hon refererar till 

som den homosexuella världen. Genom att hon själv tidigare har definierat sig själv som 

lesbisk och levt en liknande tillvaro som kvinnorna i L Word blir det också möjligt menar 
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hon för henne att känna igen vilka karaktärer som fanns i hennes egen livsvärld och vilka 

som inte fanns där. Nina håller inte med om att karaktärerna i L Word är stereotypa. 

Istället menar hon att man bortsett från en av karaktärerna har lyckats ta steget bort från 

förutfattade meningar kring hur en homosexuell kvinna är. 

 

Många gånger tror jag att man själv har en ganska stereotyp bild av 

lesbiska. Det är väl egentligen bara Shane i L Word som ser ut som en sån 

stereotyp. De andra ser ut som vem som helst och hade lika gärna kunnat 

vara karaktärer i Sex and the City. (Nina) 

 

För Nina skiljer sig alltså inte de kvinnliga karaktärerna åt särskilt mycket. Hon tycker att 

Shane som är en karaktär som hon menar kanske ser ut mer som en kille än som en tjej är 

den enda som inte likaväl hade kunnat finnas med i Sex and the City. Det märks alltså 

inte på de andra karaktärerna att de inte är normativt sexuella utan skulle utan problem 

kunna smälta in i en heterosexuell gemenskap. Genom sitt perspektiv lyckas Nina fånga 

upp något som flera av informanterna har berört nämligen att det inte är något vare sig 

konstigt eller underligt att vara kvinna och lesbisk. De är som vilken annan människa och 

det går inte att enbart genom utseende peka ut någon som lesbisk. Det blir också ett 

resonemang som kommer att följa med i nästa tema. 

 

Det är en motsägelsefull bild av kvinnan som informanterna visar på. Å ena sidan ses 

kvinnorna i Sex and the City som starka eftersom de lever sina egna liv och inte skäms 

för att vara singlar trots att de passerat trettio. Å andra sidan ses de som svaga på grund 

av att de i hög grad låter sin tillvaro kretsa kring sökandet efter den rätte mannen. 

Kvinnorna i L Word upplevs som mänskligare på grund av att informanterna får se mer 

av deras tillvaro. Att de upplevs som mänskliga ger dem djup gör att informanterna ser 

dem som starka kvinnor. En populärkulturell kompetens är också en viktig del i 

kvinnornas meningsskapande och tolkande av texten. 

Sexualitet och heteronormativitet 
Både i Sex and the City och i L Word är sex centralt för handlingen. Även om det också 

finns andra teman är sexualiteten något ständigt närvarande i handlingen och i 
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karaktärernas liv. Eftersom detta är något jag tror gäller för mänskligheten i stort blir det 

intressant att resonera kring hur normerna för sexualitet ser ut i de båda programmen. 

Karl-Erik Rosengren (2000) anser att medierna har en unik position i människors liv och 

har en viktig funktion som socialiseringsagenter. Detta i sin tur innebär att de program 

som sänds blir en del av den process som sätter upp vår samtids normer. Jag har tidigare 

berört att normen för det västerländska senmoderna samhället är att vara heterosexuell, 

vit och man vilket också något jag tycker bekräftas i informanternas syn på sexualitet och 

heteronormativitet. Judith menar att man i L Word har vänt på begreppen, vilket 

signalerar att det finns ett begrepp att utgå från och att man här har valt det motsatta. 

 

L Word där har de ju vänt på begreppet helt och hållet egentligen och den 

lesbiska bilden som inte är normen just i den serien är det ju det. (…) de försöker 

väl att ge en normal bild, försöker i alla fall att visa det som att det är som vad 

som helst, det är normalt det är inget konstigt att gilla en tjej alltså. (…) Det är 

väl den bilden de försöker måla.. alltså att det är normalt att vara lesbisk. Det är i 

alla fall som jag ser det. (Judith) 

 

Judith tror att syftet med L Word till stor del handlar om att påvisa att det inte är något 

konstigt att vara lesbiskt och att lesbiska är helt vanliga människor. Just att Judith 

upplever att man i programmet vänder på begreppen och vad hon ser som programmets 

syfte påvisar enligt mig att det finns en underliggande struktur. En struktur som definierar 

vad som är normalt alternativt inte normalt. Detta är också något som Tiina Rosenberg 

(2002) tar upp och menar att det finns en sådan struktur och att den särskilt missgynnar 

lesbiska kvinnor.  Något som Judith ser som positivt är att man i båda programmen är 

öppna med sin sexualitet. Att ha sex är inte något tabubelagt utan hanteras istället som ett 

naturligt inslag i programmen. Nina ser det som att både Sex and the City har haft en 

upplysande funktion och varit viktiga för att få fram budskapet att kvinnor har en 

sexualitet och kan känna lust. 

 

Alla har sex och alla har lust, men det är nog bara Sex and the City och L Word 

som så tydligt lyfter fram att det faktiskt också gäller för kvinnor. (…) Många 
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gånger när en tjej har många sexuella partners så blir man sedd som lite 

slampiga och den bilden visar de verkligen inte i programmen. Det är i stället så 

att kvinnorna är som män. De tar för sig och visar att de har en sexualitet, att det 

är helt okej att vara kvinna och vara sexuell. I övriga livet kanske det inte är så. 

(Nina) 

 

Nina ser det som naturligt att alla människor känner lust och har sex och att kvinnor 

räknas till att vara människor. Nina tror att serier som lyfter fram kvinnors lust och 

sexualitet bidrar till en förändrad syn i samhället och att man genom det kan komma bort 

från att kvinnor stämplas som slampor. Detta innebär att programmen blir en del i att 

förändra strukturen. Den manliga normen kan enligt Yvonne Hirdman (2001) försvagas 

genom att isärhållningen upphör. På sätt bör heteronormativiteten kunna försvagas om 

människor ges kunskap och inte längre är okunniga. 

 

Att kvinnor har en egen sexualitet som är fristående från mannen ser Anja som en 

självklarhet, och i likhet med Nina menar hon att detta framställs för dåligt. Hon anser att 

detta till stor del beror på en socialiseringsagent i form av pornografin. Hon anser att 

program som L Word kan fungera som en viktig motpol till skolans sexualundervisning, 

men även till de ideal som pornografin förmedlar. 

 

Sen har vi unga killars porrfilmstittande och tjejer som försöker att motsvarande 

det som dom tror att killarna kanske har för förväntningar på dem. De filmerna 

som visar en annan del av kvinnlig homosexualitet än vad som är verkligheten. 

Det handlar inte om att två tjejer fixar lite med varandra och så kommer killen in 

och fixar resten. Sex handlar ju om mycket mer än bara penetration. Att de lyfter 

fram att det faktiskt finns någonting, en egen värld för kvinnlig sexualitet (…) 

männen har inte där att göra. Kvinnorna vill inte ha dem där… (Anja) 

 

Från Anjas perspektiv är det viktigt att markera att kvinnors sexualitet har ett eget 

utrymme och existerar för sin egen skull. Även om hon anser att både L Word och Sex 

and the City kan ha ett pedagogiskt syfte upplever hon att hon själv inte behöver den 
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informationen. Hon tror att den säkert känts mer betydelsefull för henne själv om hon inte 

känt sig säker i sin egen sexuella identitet och fortfarande var sökande. Anja har tidigare 

levt som lesbisk med en tillvaro som hon på sätt och vis tycker liknar den kvinnorna i Sex 

and the City har. Hon var ute på klubbar på kvällarna och träffade många människor på 

samma sätt som de. Möjligen kan det också vara en orsak till att Anja inte känner sig så 

attraherad av de båda programmen. De representerar i så fall ett tidigare kapitel i hennes 

liv som är passerat. För Nina är synen på sexualitet i L Word intressant kanske just därför 

att den världen inte är en del av hennes egen vardag. Hon menar att det finns nog en 

nyfikenhet på lesbiska kvinnor och hur deras relationer fungerar. 

 

Killen som filmar hemma hos Shane och hon Jenny han får liksom representera 

den nyfikenheten som finns när det gäller lesbiska. Är man inte det själv då är det 

ju inte något man vet riktigt hur det fungerar. (Nina) 

 

Mannen i serien gör enligt Nina precis det som många skulle vilja, genom sin filmkamera 

tar han bokstavligt talat steget in i det lesbiska rummet på gott och på ont. Lena håller 

med om att han representerar omvärldens nyfikenhet på homosexuella kvinnor. Hon 

menar att många människor, framförallt män inte ser lesbiska som människor utan enbart 

som sexuella objekt. Precis som Anja upplever hon att detta är något som kommer från 

pornografin och hon tycker att det är bra att L Word finns för att visa en annan bild av 

kvinnors sexualitet. Hon känner att hon kan identifiera sig med handlingen i programmet 

och att de många gånger tar upp sådant som hon själv har varit med om. 

 

… nästan allt som händer i L Word kan jag relatera till. Förutom kanske att de 

har en karl som sätter upp filmkameror hemma. (…). Skulle det finnas en man 

som fick den möjligheten så skulle det hända det tror jag. Det finns en sådan 

nyfikenhet in i den världen. Han får stå för den nyfikenheten och fascinationen av 

(…) hur de ser på oss kvinnor, hur de ser på lesbiska. Lesbiska de är en symbol 

de är inte människor. Det är fritt för män att titta på oss och gå fram och ta på 

oss när de är ute på krogen och gå fram och säga spydiga och sexistiska 
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kommentarer (…) Det måste komma från porrfilmen… vi är inte några människor 

vi är objekt… (Lena) 

 

För Lena är det viktigt att markera att även lesbiska är aktivt handlande subjekt och inte 

enbart objekt som skall bli betraktade. Hon tror också att pornografin är en viktig 

komponent i vad som har skapat vad hon ser som en felaktig bild av lesbiskhet. Som jag 

ser det representerar den filmande mannen den manliga blicken som Anja Hirdman 

(2004) beskriver. Han och hans kamera blir till den blick som ständigt riktas mot kvinnor. 

Även om de flesta människor inte filmas i sitt hem följs kvinnor menar Anja Hirdman av 

en imaginär kamera. Kvinnor blir inte bara betraktade utan lär sig också tidigt att se på 

sig själva för att veta hur de skall bli betraktade. Anja Hirdman pekar på att den 

betraktande blicken är tydligt manlig vilket skapar en konflikt när det gäller den lesbiska 

kvinnan. Den lesbiska kvinnan har ju faktiskt inte någon önskan att vara ett objekt för 

manlig lust. Det är inte heller så att hennes sexualitet enbart existerar för att tillfredställa 

den manliga betraktaren. När det gäller den lesbiska kvinnan och hennes sexualitet är det 

en sfär där mannen inte har något utrymme vilket också är något Anja tagit upp tidigare. 

 

Även samtliga informanter anser att sex är centralt för handlingen i den båda 

programmen ser de olika på vilken roll sexualiteten spelar och hur den framställs. Nina 

tycker att man i L Word har valt att visa mer av vad som händer än i Sex and the City. I 

den senare serien tycker hon att det istället är på det viset att karaktärerna diskuterar sex 

och hur de har varit snarare än att det visas. 

 

Jag skulle vilja säga att L Word fokuserar mer på sex och att Sex and the 

City fokuserar mer på relationer. Det var verkligen så jag tänkte första 

gången jag såg på L Word att herre gud vad de har sex hela tiden. 

Egentligen har de nog lika mycket sex i Sex and the City också men att det 

visas kanske inte lika mycket. Det känns mer som om väninnorna sitter och 

diskuterar vad som hänt i Sex and the City och i L Word visar man det helt 

enkelt. Det känns som att sexscenerna i L Word är lite mer för att 

provocera (Nina) 
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Till viss del tror Nina att man i L Word är ute efter att utmana och provocera genom sina 

sexscener medan det i Sex and the City är mer en del av handlingen. Istället för sexscener 

integreras karaktärernas sexuella erfarenheter i deras sociala interaktion och blir föremål 

för diskussioner under shoppingturer, frukostar, luncher och dylikt. Simoné tycker också 

att det är mer sex i L Word än vad det är i Sex and the City. Hon ser det som att Sex and 

the City fokuserar mer på relationer. Simoné menar att sexscenerna är mycket starkare i L 

Word, nästan dokumentära. Hon ser inte som Nina att de är provocerande, men tycker att 

de är utmanande. 

 

Där är det ju lite annorlunda eftersom att det är lesbiska, eller i och för sig 

det är inte annorlunda så men just själva den serien är ju väldigt sexuell. 

Man kan tycka att Sex and the City också är en väldigt sexuell serie men 

ändå inte på samma sätt som L Word är utan där är väldigt mycket 

fokuserat på att ha sex. Och det är det ju i och för sig i Sex and the City 

men inte på samma sätt, det är inte med samma känsla. I Sex and the City 

är det fokuserat på att ha sex men inte på själva hur och med vem och i L 

Word är det väldigt starka sexscener på ett mer seriöst sätt, nästan som en 

erotisk film. På något sätt kan L Word vara mer en dokumentär eftersom att 

serien verkligen visar hur det är att vara lesbisk och hur man som lesbisk 

har sex och så. I Sex and the City är det mer på ett skojigt sätt med inte så 

mycket allvar bakom utan det är mer underliggande komedi. (Simoné) 

 

Simoné funderar också ifall L Word upplevs som mer sexuell eftersom det handlar om 

lesbiska kvinnor. Hon menar att det inte är så utan att det blir annorlunda eftersom L 

Word har ett nästintill dokumentärt anslag och Sex and the City arbetar mer med komik. 

Genom det dokumentära anslaget menar Simoné att de sexuella scenerna blir starkare och 

menar att de faktiskt stundtals påminner om erotisk film. Det är också möjligt menar hon 

att människor skulle kunna uppfatta detta som provocerande eftersom det erotiska är 

något intimt privat och att erotisk film känslomässigt ligger nära den pornografiska 

filmen även om där enligt Simoné finns en tydlig distinktion. Hon ser inte L Word som 
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pornografisk men förstår samtidigt att det är så den kan uppfattas. Nina fortsätter också 

sitt resonemang i den riktningen och pekar på att det är som hon säger lite mer rakt på i L 

Word när det gäller sex. 

 

Sex i Sex and the City är mer som ett skådespel, lite vackert eller komiskt. I 

L Word är det mer rakt på och sätta på. Just sexbiten skildras på ett annat 

sätt i L Word än i Sex and the City. De har mer sex, det är mer nakenhet 

och utlämnande. I Sex and the City är det mer guppande täcken. (Nina) 

 

Nina tycker även att sexet i L Word är naket och utelämnande vilket jag kopplar till 

Simonés perspektiv att det påminner om en dokumentär. 

 

Lena har också funderingar kring att sex skildras olika i de båda serierna. Precis som 

Nina tycker hon att i L Word är det mer rakt på. Hon säger att sådant som blir föremål för 

diskussion i Sex and the City inte blir en fråga i L Word. I L Word behöver karaktärerna 

inte diskutera lika mycket utan de väljer istället att agera. 

 

Jag kommer att tänka på det här i det avsnittet där de diskuterar om det är 

ok att ha en knullkompis eller inte. I Sex and the City blir det en grej av det 

men i L Word skulle det nästan inte komma upp det, där har de det utan att 

det är någon diskussion liksom. (…) det är mer om debatten om kvinnors 

sexualitet som är det viktiga i Sex and the City. Ja kan säga att en 

anledning till att jag slutade att titta på Sex and the City var att jag tyckte 

det var lite tråkigt att se det här, det här att man var tvungen att driva med 

den kvinnliga sexualiteten för att göra den ok. Det är liksom det väl det jag 

tyckte man blir trött på. Det blir en svag serie då, en tunn story. (Lena) 

 

Enligt Lena är mycket av det som kommer upp till diskussion i Sex and the City sådant 

som i L Word ses som självklarheter. Hon menar också att man i Sex and the City har valt 

att oskadliggöra kvinnors sexualitet genom att välja ett komiskt anslag. Genom att göra så 

anser hon också att man driver med kvinnors sexualitet vilket för henne blev en orsak att 
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sluta titta på serien. Carin håller med om att sex ofta framställs lite komiskt i Sex and the 

City. Hon resonerar kring vad det är som gör att hon uppfattar det som komiskt och 

konstaterar att det kanske är så enkelt att hon tänder på det hon ser i L Word men inte i 

Sex and the City. 

 

I Sex and the City, om det är en sexscen då är den komisk. Inte alla kanske 

men det är mycket så att det kanske inte alltid framställs på ett realistiskt 

sätt, medan i L Word så tycker jag att sexet är mycket realistiskt. (…) Jag 

vet inte riktigt men det kanske bara är så att i L Word tänder jag på det jag 

ser. Så kan det vara. (Carin)  

 

Samtidigt som Carin tror att det faktum att hon tänder på det hon ser i L Word kan ha 

betydelse för hur hon uppfattar hur man gestaltar sexscener lyfter hon också fram att hon 

helt enkelt upplever det mer realistiskt. Hon menar att sex i L Word framställs så som det 

går till i hennes egen realitet men att det inte är fallet för Sex and the City. Hon anser att 

framställningen i det senare programmet faller på att de enligt henne inte tillräckligt väl 

lyckas förmedla känslan av lust och begär. 

 

Även i Sex and the City finns det inslag av kvinnlig homosexualitet. Flera av 

informanterna refererar till en period då karaktären Samantha prövar på en relation med 

en kvinna. Just att pröva blir här till ett nyckelord för flera av dem. Varken informanterna 

eller karaktärerna i serien ser det som att Samantha verkligen blivit lesbisk utan det ses 

som något hon testar under en period. Simoné påpekar också att det funnits andra inslag i 

serien som berört ämnet från lite olika utgångspunkter. Temat är alltså inte nytt när 

Samantha tar det till sig, men ingen av de tidigare karaktärerna har tagit steget fullt ut till 

att ha sex eller en relation med någon av samma kön. Som Simoné upplever det har dessa 

episoder nästan fungerat som ett befästande av att kvinnor vill ha män, i alla fall i Sex and 

the City. 

 

Absolut att det är en man de vill ha. Det prövas på lite grann här och där 

att vara, ibland så pratas det om det här med och vara lesbisk som när 
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Samantha helt plötsligt är lesbisk och har ett förhållande med en kvinna. 

Eller att Carrie leker snurra flaskan och måste kyssa en kvinna. Miranda 

har ju också varit ute för det här och låtsats vara lesbisk för att komma in i 

gemenskapen på fritiden och så där. Det handlar alltid om en orsak till att 

man är det. Att Samantha har tröttnat på män och ska vara lesbisk. Alltså 

det är inte så naturligt för dem att vara annat än med män. (Simoné) 

 

Enligt Simoné finns det en tanke hos många kvinnor att om det är så svårt att vara med 

män då kanske jag skulle pröva en kvinna istället. I Sex and the City visar de fullt ut vad 

den tanken leder till och slutsatsen blir där ett reproducerande av den heterosexuella 

normen när kvinnan tröttnar på att vara lesbisk och så att säga går tillbaka till att vara så 

att säga normal i det perspektivet. Att det går att pröva på något annat än att vara 

heterosexuell visar dock på att det i viss mån finns en flytande sexualitet i serien. Nina 

plockar upp detta och hänvisar till vad som sker när Samantha bestämmer sig för att testa 

att vara lesbisk. 

 

Samantha är ju öppen för det mesta och då reagerar de andra ganska starkt på 

det. Speciellt Charlotte som är väldigt konservativ. (…) De har ju visserligen 

homosexuella vänner men då är det ganska stereotyp bild av en homosexuell man. 

En så där lite fjollig modeinriktad person som de har som bästis. (…) Det känns 

som att de reagerar mer på när Sammanta prövar på att vara lesbisk än på att de 

hade manliga vänner som är homosexuella. Det verkar vara en annan sak för dem 

när det handlar om kvinnors homosexualitet. (Nina) 

 

Hon resonerar också kring det faktum att karaktärerna i Sex and the City har manliga 

vänner som är homosexuella, men att det inte är något föremål för diskussion. Alva anser 

att orsaken till att det är på det viset är att bögarna inte hotar de kvinnliga karaktärernas 

sexualitet. När Samantha som är en av dem undersöker och utforskar nya sidor av sin 

sexualitet då får hon plötsligt en sexualitet som avviker från deras menar Alva. 
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I Sex and the City kan man pröva det mesta en gång och de övriga karaktärerna 

blir förvånade men accepterar det eftersom det inte är deras egen sexualitet som 

står på spel. (Alva) 

 

Allt är alltså tillåtet enligt Alva så länge som det inte rubbar deras egen sexuella identitet. 

Att Samantha visar upp nya sidor kräver också att de andra karaktärerna funderar inte 

bara över sin egen sexualitet utan också sina väninnors. Om en av dem har en flytande 

sexualitet då finns ju också risken eller möjligheten att någon annan har det. Det i sin tur 

kan påverka den egna sexuella identiteten menar Alva. Nina tror att om samma sak 

istället hade hänt i L Word då hade det inte blivit lika mycket diskussion i som i Sex and 

the City. 

 

Jag tror att som homosexuellperson är man mycket mer tolerant oavsett om man 

gillar män eller kvinnor tror jag att man är mer öppen för en annan sexualitet än 

den egna. (Nina) 

 

Hon tror inte att det är lika problematiskt att gå från att vara homosexuell till att vara 

heterosexuell. Även om hon själv inte har den erfarenheten tror hon att det finns en mer 

tillåtande attityd gentemot en flytande sexuell identitet i den homosexuella sfären. Judith 

upplever också att attityderna i L Word är mer öppna än i Sex and the City. 

 

I den serien känns det som allt kan hända. Alltså att det finns inga gränser 

för vad man är och vad man gillar. Där köper man allt liksom. (Judith) 

 

Judith tycker att man i både ord och handling visar på en liberal inställning till den 

sexuella identiteten i L Word och att där inte finns några fördömande. Här finns en 

skiljelinje mellan informanterna där Judith och Nina intar en annan hållning än övriga. 

Möjligen ligger en förklaring i att de själva inte har någon erfarenhet av den sfär i vilken 

L Word utspelas på så vis att de själva definierar sig som heterosexuella. Alva definierar 

visserligen också sig själv som heterosexuell men öppnar samtidigt upp för möjligheten 

att träffa någon av samma kön. Lena hävdar bestämt att det inte skulle vara acceptabelt 
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att gå från att vara lesbisk till att vara heterosexuell. Hon menar att det skulle innebära att 

tillvaron i den homosexuella världen förloras. Hon refererar också till en situation i L 

Word som uppstår efter att karaktären Tina som tidigare varit gift med Bette valt att 

istället leva med en man. 

 

I deras värld är det inte riktigt okej kan jag säga. Det är nog svårt att vara 

en del av den lesbiska världen om du lever i ett heterosexuellt förhållande 

så är det nog i verkligheten. Att det anses som något fullt som inte okej att 

gå tillbaka. Eller att gå tillbaka gå till heterovärlden det finns de som ser 

det som förräderi. (…) Hon får inte riktigt vara med i gruppen längre. Det 

är ett tillfälle när de skall spela basket i ett lag och kommer hon och vill 

vara med men de andra säger: du får inte vara med för du är inte med oss 

längre. Alltså på den nivån är det. Du är med män nu så nu får du inte vara 

med oss mer. (Lena) 

 

Konsekvensen av Tinas val blir enligt Lena att hon inte längre är accepterad i gruppen på 

grund av sitt förändrade förhållningssätt till sin egen sexualitet. Här blir det intressant att 

dra parallellen till Samantha i Sex and the City som inte förlorade sin plats i gemenskapen 

när hon prövade en alternativ väg. Anja har personlig erfarenhet av att hon har gjort 

samma val som karaktären Tina i L Word. Hon levde som lesbisk och är idag gift med en 

man som hon har barn tillsammans med. Hon tror att orsaken till att ett 

gränsöverskridande inte accepteras i L Word handlar om att det i slutändan handlar om ett 

upplösande av det homosexuella samfundet. Om alla är gränslösa då finns det inte längre 

några gränser att passera och inte heller några normer. Det leder i sin tur att det som hon 

ser som syftet med L Word, att visa att det finns en homosexuell tillvaro faller, om alla 

har en föränderlig sexuell identitet. 

  

Jag tror att man passar sig noga för att föra in det elementet i serien, det 

kraschar man serien på. Det känns som att budskapet i serien är att visa på 

att den här världen finns. Jag tror man kraschar den om man suddar ut 

gränsen för det finns ändå en gräns. Det är lite som en amishgård mitt i 
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USA, alltså där inne är det så här och utanför är det så här och det finns 

inte något gränsöverskridande. (…) Det är inte mer okej i det verkliga livet 

men det händer oftare. Det måste få lov att hända. Vi kan inte sätta upp 

ramar för oss själva hur vi skall leva när vi är 14 om hur vi skall leva eller 

inte leva, vi måste få fluktuera Jag tror att trovärdigheten för serien faller 

som man tillåter gränsöverskridande. (…) Det vore jättebra om man kunde 

det. Jag fick inte lov att vara flytande, föll ju bilden av vem jag var för de 

andra. (Anja) 

 

Anja önskar att det skulle finnas mer gränsöverskridande i både Sex and the City och i L 

Word och hade gärna sett en serie dem emellan. Det som jag ser som särskilt intressant är 

att problemet med att Anja hade en flytande sexuell identitet låg inte hos henne utan hos 

andra som upplevde ett hot genom hennes gränsöverskridande. Carin hävdar att det 

handlar om en trångsynthet i den homosexuella världen som enligt henne är lika behängd 

med fördomar som den heterosexuella. 

 

Informanterna lyckas identifiera den heteronormativa strukturen i Sex and the City även 

om flera påpekar att det även där finns inslag av homosexualitet. L Word ses som ett 

program som går längre och så att säga vänder på ordningen och låter det icke-normativa 

bli normativt. En skillnad i informanternas syn på sexualitet ligger i synen på 

homosexualitet. De informanter som själva inte har någon erfarenhet av den så kallade 

homosexuella världen som den som mycket tolerant och frispråkig. De informanter som 

däremot själva har erfarenhet från den tillvaron ser den som minst lika trångsynt och 

otillåtande som den heterosexuella världen. 
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Från L.A och Manhattan till mitt liv 
Jag har tidigare berört Ien Angs (1985) resonemang kring att människor kan relatera till 

en handling som utspelar sig mot en helt annan bakgrund än deras egen. På samma sätt 

som människor i hennes studie om Dallas upplevde att de kunde känna igen sig i delar av 

de olika karaktärerna eller i delar av handlingen upplever jag att Sex and the City och L 

Words tittare gör. Även om ingen av informanterna lever som dessa kvinnor finns det 

ändå mycket som de kan känna igen och relatera till. Det som inte går att känna igen blir 

istället föremål för diskussion och kan bli till ett samtalsämne vänner emellan. Flera av 

informanterna berör just igenkänningsfaktorn som viktig. Vikten av att kunna relatera till 

handlingen eller karaktärer i serierna är något som alla informanterna lyfter fram som 

viktigt för att de skall välja att se på ett program eller inte. Det har också betydelse för 

hur kvinnorna uppfattar programmen. En högre igenkänningsfaktor tycks vara viktig för 

att serien skall upplevas som realistisk. 

 

Jag tror att jag gillar Sex and the City bättre för att det är något jag kan 

relatera till. Jag kan identifiera mig med sakerna de står för. (…) Det 

behöver nog inte vara så att jag gillar det bara för att det är en serie om 

heterosexuella kvinnor och att jag är heterosexuell. (…) De lever väl det liv 

många vill ha, det är ju inte någon som vill se en serie om någon som 

jobbar i ett snabbköp. De kan shoppa är framgångsrika och har bra jobb. 

Det är ju inte någon som har villa, Volvo och barnpaketet i Sex and the 

City. (Nina) 

 

Även om identifikationen är viktig tycker Nina att det inte får bli allt för nära. Hon tycker 

om att det finns ett inslag av ett annat lite exotiskt liv. Hon anser att kvinnorna i Sex and 

the City lever en i en tillvaro de allra flesta bara drömmer om. Genom serien ges dock 

möjligheten att för en stund kliva in i den världen och testa hur det känns att vara en 

framgångsrik singelkvinna på Manhattan. Även om Nina påpekar att hennes egen tillvaro 

radikalt skiljer sig från den i Sex and the City upplever hon att hon kan relatera till 

kvinnornas relationsarbete och diskussionerna väninnorna emellan. 
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Många gånger kan jag känna igen mig i det här med relationer. Diskussioner 

kring hur män tänker och sånt. Miranda är den personen jag kan känna igen mig 

i mest även om det inte är allt så kan jag känna igen mig i hur hon ser på barn 

och sånt. Jag vet ju att jag har diskuterat de olika avsnitten med mina vänner, hur 

man skötte den ena eller andra relationen. Men jag tror inte att jag hade kunnat 

diskutera L Word på samma sätt, det blir lite annorlunda när de är homosexuella 

och jag inte är det. (Nina) 

 

 Nina använder sig av Sex and the City i den sociala samvaron med sina vänner och 

diskuterade gärna de olika avsnitten när serien visades. Hon upplever inte att hon kunnat 

diskutera L Word på samma sätt med sina väninnor på grund av att den utspelar sig i en 

homosexuell miljö. Hon tror att hon och vännerna skulle få svårt att relatera till händelser 

i serien på grund av den skilda sexualiteten. Trots att Nina själv inte har någon erfarenhet 

av att leva som framgångsrik singelkvinna på Manhattan upplever hon att det är enklare 

att relatera till den tillvaron än till den homosexuella tillvaron i L Word. Lena anser inte 

att sexualiteten har någon betydelse när det gäller frågor som relationsproblem och 

upplever att hon kan känna igen sig även när det gäller Sex and the City. 

 

Där är väl i Sex and the City lite mer om sökandet efter en livspartner... den där 

önskan efter något som fungerar. Man vill att det skall fungera även om det inte 

alltid gör det. Den problematiken finns ju även i L Word. Problematiken är 

densamma det finns ju saker som splittrar och förstör i båda serierna det är ju 

samma även om man är lesbiska eller inte. (Lena) 

 

Även om problematiken kan vara densamma oavsett om det rör en heterosexuell eller en 

homosexuell relation finns det också sådant som är annorlunda menad Lena. Att 

identifiera sig som lesbisk innebär en marginalisering och ett utanförskap som hon 

upplever skildras i L Word men inte i Sex and the City. För Lena kom dessutom L Word 

att spela en avgörande roll i hennes egen process att komma ut som lesbisk. 
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Ja, jag kan ju säga så här att första säsongen av L Word när den kom levde jag 

fortfarande tillsammans med barnens pappa. Det var under den tiden som jag 

följde serien som jag kände att det här går inte längre. Jag är ju så lesbisk det var 

verkligen det som fick mig att öppna ögonen. Det här går inte lägre, jag får nog 

göra slut. Det var verkligen den serien som… Jag hade säkert kommit på det ändå 

men det hade tagit lite längre tid. Det finns inte så mycket lesbisk media eller 

förebilder. Det har inte funnits, inte så att vem som helst kan få tag på utan då får 

du verkligen leta. Det behövdes inte när det kom en serie… (Lena) 

 

Genom att följa serien väcktes hos Lena känslan av att hon behövde ändra på sitt eget liv, 

att hon behövde komma ut som lesbisk. Hon anser att det är viktigt att visa på att det 

finns homosexualitet och att det finns lättillgängligt i media. Hon anser att innan L Word 

var man tvungen att veta vad man sökte efter, men att det förändrades genom serien. Hon 

tror att hon själv hade insett att hon är lesbisk utan serien men tror att det tagit längre tid. 

Hon tror att serien har varit viktig för många som i likhet med henne själv inte varit 

sökande efter en annan sexualitet. Hon ser det som något positivt om program som L 

Word kan innebära att människor tidigare ges möjligheten att problematisera sin egen 

sexualitet.  

 

Simoné upplever att hon kan relatera mer till L Word än till Sex and the City på grund av 

att där finns fler inslag av vardagsproblematik. 

 
Jag tror att jag inte hade uppskattat serierna så mycket om det inte hade varit att 

jag kunnat relatera till dem så mycket med någon eller några personer i serien. 

På nåt sätt känns det ju som att det är ganska vardagliga bekymmer som de 

tampas med och det känns som att det finns alltid nånting som man kan tänka att 

så hade nog jag också gjort eller så hade nog jag också tänkt i min vardag. (…) 

Det är mera verklighetstroget i L Word än i Sex and the City mer att det är så här 

på riktigt och att det är de konflikterna som man kan ha som vänner. I och för sig 

så är det ju det i Sex and the City också men det är mer på lite ytligare nivå fast 
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det är ändå ganska djupa frågor som man kan ha som diskussioner och konflikter. 

(Simoné) 

 

För Simoné är det inte den sexuella identiteten avgörande för att hon skall kunna relatera 

till serien. Hennes fokus ligger på hur karaktärerna hanterar dilemman i den egna 

vardagen vilket innebär att det påverkar hennes upplevelse av de båda programmen. Att 

kunna koppla till den egna vardagen är också viktigt för att Judith. Hon tycker dessutom 

att de inte visar de tråkiga delarna av vardagen. 

 

Det är ju ganska enkelspårigt de filmar ju inte bitarna när de är på jobbet, när de 

är och handlar mat eller har tråkigt och glor på TV tre timmar i sträck en kväll 

bara för att man har tråkigt. Det händer väl alla men det är inte det som man 

visar så man får ju en lyxbild, de visar ju go´bitarna om vi säger så. Det är ju inte 

så verkligheten ser ut. Inte i alla fall för någon som jag känner. (…) Det kanske är 

att det lättar upp svåra ämnen. Det blir liksom inte någon stor grej. Har du sett 

det på TV, har du sett en serie och sett karaktärerna där de verkar ha samma 

problem som jag då är det klart att det kanske inte blir så stort. (…) Problem med 

relationer och sånt. Det är väl kanske att man kan få tipps med det om man är i 

en situation och ser att det här leder ju inte någonstans. Det är ju lite som ett 

misslyckande och man kan känna att hopp det där var det enda som jag dög till. 

Men har Carrie har varit i den situationen så… Kan hon som har ett bra och 

lyckat liv råka ut för det då känns det lite bättre. (…) Då kan verkligen alla 

hamna i den situationen och då mår man lite bättre. (Judith) 

 

Judith ser det som att många brännande frågor inte blir lika svåra att diskutera om de 

redan har berörts i ett program som Sex and the City. Har det funnits med där kan man 

också referera till deras perspektiv på frågan och behöver inte riktigt ta ställning själv 

eftersom karaktärerna redan gjort det. Judith tycker också att det kan kännas skönt att 

någon som Carrie, som är både vacker och framgångsrik, kan ha problem med sina 

förhållanden eftersom hon menar att det då är något som kan drabba alla. Judith ser alltså 

flera möjligheter till att integrera programmet i sin egen sociala interaktion vilket också 

 - 61 -



är något Marianne Liliequist berör (2000). Hon anser att å ena sidan kan såpan tillhanda 

hålla strategier som kvinnor kan använda sig av i det ena livet. De kan dessutom fungera 

som ett kitt i samtalet vänner emellan. Anja har också identifiera något som hon rent 

praktiskt kan använda sig av i sin egen relation. Hon refererar till Bette och Tina som har 

separerat och hon tror att en orsak är att Bette är dålig på att lyssna till sin partner. 

 

Och det här att det är viktigt att man lyssnar på varandra. Det är två av tjejerna 

som har haft en relation och separerat och den ena bara pratar om sig själv hela 

tiden. Hon ser inte sin partner över huvudtaget. Det kan vara viktigt att ha med 

sig i sitt eget liv, att man ger varandra utrymme. Att man känner in om den andre 

har problem eller inte och att man pratar. Man behöver inte bara gå på om sig 

själv. (…) Ja det är ju just det. Jag är väldigt duktig på att prata hela tiden och 

problematisera och analysera och det är inte alltid jag ens hör vad problemet är i 

den relationen jag lever i idag. Det är viktigt att backa lite och låta den personen 

som vill prata prata och att man hör på det. (Anja) 

 

För Anja fungerade episoden som en tankeställare kring att detta är något som kan hända 

om man inte tar hänsyn till varandra i en relation. Hon upplever själv att hon är dålig på 

att lyssna och påpekar att det kan resultera i problem i hennes egen relation precis som i 

Bette och Tinas. 

 

Alva poängterar att det finns svårigheter i att relatera till en serie som utspelar sig i ett 

annat land och i en annan kultur. Däremot tycker hon att vardagsproblematiken är sådan 

hon kan känna igen sig i.  

 

Det kanske är svårt att relatera till serier som dels kommer ifrån ett annat land 

och en annan kultur men också dem utspelar sig i några av världens största 

städer deras perspektiv stämmer kanske inte alltid med det jag har med mig i mitt 

kulturarv eller hur jag lever mitt liv (…) jag tror att deras vardagsproblem jag 

relatera till, vad menade den personen när den sa som den gjorde eller varför kan 

inte jag gå ned i vikt eller liknande. (Alva) 
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Vardagen alltså viktig i det som gör att Alva trots allt känner att hon kan relatera till. Det 

är ju också precis vad Ien Ang (1985) kommer fram till i sin studie om Dallas. Även om 

miljön är obekant kan tittaren känna igen sig i den mänskliga interaktionen. Nina har 

tidigare varit inne på att det också kan finnas ett utbyte i att se på något som man själv 

inte kan relatera till. Lena lyfter upp ett exempel på det och menar att det kan vara skönt 

att se någon göra det där tokiga som man själv aldrig skulle göra. 

 

Sen i Sex and the City de gör ju de där tokiga grejerna som man vill göra. Han 

var otrogen och då går jag och trycker upp massor av papper där det står att han 

är ett stort svin och delar ut till alla jag känner för det vill jag göra. Det skulle 

man ju aldrig göra men där gör man det. Det där knäppa och hysteriska. Så visst 

kan man... jag vet ingen som har gjort det. (Lena) 

 

Genom Sex and the City kan Lena leva ut impulser som hon själv aldrig skulle göra. Ulla 

Abrahamsson (1993) tar upp just detta att tittaren genom programmet kan ge fantasin fritt 

spelrum och pröva identiteter och önskningar som den inte skulle pröva på i verkligheten. 

 

Flera av informanterna använder Sex and the City och L Word som en källa till 

information i det egna livet. Det kan handla om att drömma sig bort och pröva en exotisk 

livsstil eller kanske att göra knäppa saker som man själv inte skulle våga. Det kan också 

handla om det rent praktiska. Judith pekar på att det kan kännas skönt att se att även en 

kvinna som Carrie kan ha problem eftersom då kan alla kvinnor ha problem. För Lena 

blev L Word en del i hennes process att komma ut som lesbisk. 
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Kapitel 6 
Livet är mer än champagne och choklad… 
Kanske är rubriken lite märklig på en slutdiskussion, men som jag ser det fångar den 

ganska bra vad som varit viktigt för de kvinnor jag har intervjuat. För att en karaktär i Sex 

and the City eller L Word skall uppfattas som stark krävs det att hon inte bara lever ett 

lyxigt och roligt liv. Hon behöver vara mänsklig, ha ett arbete och tampas med vardagliga 

problem för att uppfattas som en trovärdig människa. Enligt mina informanter är det en 

motsägelsefull bild av kvinnor som presenteras framförallt i Sex and the City. Å ena sidan 

upplevs de som starka eftersom de lever sina egna liv, är självständiga och har en 

frispråkighet kring sin sexualitet. Samtidigt upplevs den som ytliga och lätta att knacka 

sönder för att de saknar verklighetskoppling och inte tycks ha ett liv som omfattar mer än 

att dricka champagne och att äta choklad. Kvinnorna i Sex and the City fokuserar 

dessutom en stor del av sitt liv kring sökandet efter den rätte mannen vilket upplevs som 

problematisk. Samtidigt som de uppfattas som starka och självständiga kvinnor så räcker 

inte det utan det saknas något om den rätte mannen inte hittas. Presentationen av kvinnor 

upplevs inte som lika problematisk i L Word och kvinnorna där tillskrivs både 

mänsklighet och djup vilket fungerar som nyckelord för vad som enligt informanterna 

skapar uppfattningen av en stark kvinna. Fast även där pekar en av informanterna på att 

karaktären Bette som har makt, i själva verket inte är en maktperson utan att det är en 

mask hon tar på sig. I det uttalande ligger som jag ser det också en antydan att makt inte 

egentligen hör ihop med kvinnor. Om en kvinna skall ha makt måste hon ta på sig en 

mask och förklä sig till något annat. Är det kanske en mask av manlighet Bette måste ta 

på sig för att kunna fungera i sin maktposition? 

 

Något som jag upplever blev tydligt i mötet med mina informanter är att de alla har en 

hög populärkulturell kompetens som de flitigt använder sig av. För att förklara hur de 

själva tolkar och skapar mening i mötet med de båda programmen kommer de ofta med 

hänvisningar till andra program. För att förklara att kvinnorna i Sex and the City upplevs 

som självständiga och starka pekar Alva på att de är annorlunda än kvinnorna i Desperate 

Housewives. De refererar obehindrat till olika populära program för att beskriva 
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karaktärer och händelser vilket tydligt visar på vikten av en hög populärkulturell 

kompetens i det egna tolkandet och meningsskapandet. 

 

När det gället hur kvinnors sexualitet framställs i de båda programmen tycker mina 

informanter att det är positivt att kvinnors lust ges utrymme. Flera sätter förhoppningar 

till både Sex and the City och L Word som samhällsförändrare eller som 

socialiseringsagenter om man så vill. Genom att dessa båda program visar att kvinnor kan 

känna lust och att den lusten inte behöver vara knuten till ett manligt objekt hoppas de att 

synen på sexualitet skall kunna förändras. Jag upplever att alla mina informanter har ett 

liberalt synsätt när det gäller sexualitet och heteronormativitet vilket till viss del 

förvånade mig. Jag hade förväntat mig att skillnaderna skulle vara större. 

 

Något som jag själv kommer att tänka på med anledning av det är mer diskussion 

väninnorna emellan i Sex and the City än i L Word är att behovet av diskussion i Sex and 

the City kanske inte handlar om diskussionen i sig. Snarare är det kanske en förhandling 

av normernas gränsdragning. Vad faller inom normaliteten och vad faller utanför? Om 

mina väninnor reagerar starkt på det jag säger då är det troligt att det jag säger faller 

utanför normaliteten. Även om det kan uppfattas som en oskyldig diskussion väninnor 

emellan med ett nog så hett ämne så blir diskussionen i sig normsättande. Deras 

avgörande i en fråga blir en viktig del i den samhällsprocess som producerar och 

reproducerar normer och mening. I den processen återfinns också det queerteoretiska 

perspektivet. För att något skall kunna pekas ut som normalt krävs det också en motsats 

som kan pekas ut som ickenormalt. Här blir det också intressant att se att det finns olika 

sätt att förstå och förhålla sig till sexualitet och heteronormativitet i mötet med texten. 

Den sexuella heteronormativiteten har som jag ser det har betydelse för framställningen 

av sexualitet i båda programmen. I Sex and the City verkar en tydlig heterosexuell norm 

även om karaktärerna gör homosexuella erfarenheter. Dessa erfarenheter fungerar dock 

som reproducerande av heteronormativiteten på så vis att de ständigt söker sig tillbaka till 

det heterosexuella. I L Word fungerar det icke-normativa som normativt. Någon av 

informanterna refererar till att de har vänt på begreppen. Jag tror att det är precis den 
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effekten skaparna söker, det vill säga att sätta gängse normerna ur spel och låta nya 

formeras. 

 

Särskilt intressant tycker jag att den skilda synen på öppenhet och tillåtande är. 

Kvinnorna som själva inte har någon erfarenhet av den homosexuella världen har bara 

vad de ser på TV som tolkningsram. Deras tolkning var att människor som faller utanför 

det heteronormativa var med öppna mot andra sexualiteter och var mer tillåtande än 

människor som var normativt sexuella. De kvinnor som kunde vid sidan av L Word 

kunde använda den egna livsvärlden i sin tolkning menade att det inte alls var så utan att 

man även där var fördomsfull mot det okända. Att ha en flytande sexualitet var inte 

acceptabelt oavsett om man föll inom eller utom heteronormativiteten. Jag tror att det 

beror på att det ses som komplicerat om människor kan förändra sin sexuella identitet 

eftersom det upplöser både det heterosexuella och det homosexuella. Om människor bara 

ses som sexuella blir det svårare att hävda en norm eftersom det då inte finns något att 

ange som en motsats. 
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Sammanfattning 
 Syfte med min uppsats har varit att undersöka hur kvinnor tolkar och förstår hur kvinnor 

och kvinnors sexualitet skildras i programmen L Word och Sex and the City. Vilka olika 

sätt att förstå och förhålla sig till sexualitet och heteronormativitet skapas i mötet mellan 

tittare och text? 

 

För att kunna besvara syftet och mina frågeställningar har jag genomfört intervjuer med 

sju kvinnor kring deras tolkning och meningsskapande i mötet med de båda programmen 

Sex and the City och L Word. 

 

Informanterna beskriver en motsägelsefull bild av kvinnan som framställs i både Sex and 

the City och L Word. Kvinnorna ses som starka i Sex and the City på så vis att de är 

självständiga och lever sina egna liv. Samtidigt upplevs de som svaga på grund av att de 

är ytliga och fokuserar sitt lev efter sökandet efter den rätte mannen. Kvinnorna i L Word 

tillskrivs mänsklighet och djup eftersom vardagen direkt knyts till karaktären och 

handlingen.  Informanterna ser att båda programmen som socialiseringsagenter på så vis 

att de lyfter fram att kvinnor har en egen sexualitet och att kvinnor kan ha en sexualitet 

utan att den innefattar män. Informanterna upplever att detta kan bidra till att förändra 

synen på kvinnors sexualitet. 

 

I tolkandet och meningsskapandet i mötet med Sex and the City och L Word använder 

informanterna sig av en populärkulturell kompetens. De använder ofta referenser till 

andra populära program för att förklara eller förtydliga vad de menar. 

 

Den sexuella heteronormativiteten har betydelse för framställningen av sexualitet i båda 

programmen. I Sex and the City verkar en tydlig heterosexuell norm även om 

karaktärerna gör homosexuella erfarenheter. Dessa erfarenheter fungerar dock som 

reproducerande av heteronormativiteten på så vis att de ständigt söker sig tillbaka till det 

heterosexuella. I L Word framställs det heterosexuella nästan som det avvikande och där 

blir det icke-normativa istället till norm. 
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Otryckta källor 

Intervjuer med sju kvinnor, transkribering finns i författarens ägo. 
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Bilaga 
 
Diskussionsteman 

 

• Diskussion kring programmen. Vad tycker informanten om programmen, vad är 

centralt för handlingen och hur ser informanten på de olika karaktärerna och den 

berättelse som berättas? 

 

• Diskussion kring bilden av kvinnor som presenteras i de båda programmen.  

 

• Diskussion kring synen på sexualitet i respektive program. Vad är normen?  

 

• Diskussion kring de specifika avsnitten 

 

• Övrigt, om det är något informanten själv vill lyfta. 
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	Sex and the City är en serie som utspelar sig på Manhattan i New York och handlar om fyra väninnor mellan 35 och 40; Carrie, Samantha, Charlotte och Miranda. Handlingen kretsar kring de fyra väninnornas liv, deras karriärer och deras dejtande, mode och sex. Serien tänjer på gränser om sexuella tabun och mode och hela serien bygger på boken med samma namn av Candace Buschnell som likt karaktären Carrie också är skribent för en tidning i New York. I Sex and the City tas olika ämnen upp som är aktuella och viktiga som t ex kvinnans ställning i samhället och ofta börjar avsnitten med ett dilemma för Carrie som hon under avsnittets gång bearbetar och avsnittet avslutas med en sammanfattning eller slutsats för Carrie. Serien har blivit mycket populär på grund av sina autentiska miljöer, gator, klubbar, butiker och restauranger i New York.  
	Karaktärerna serien bygger på är Carrie, en skribent för veckotidningen The New York Star. Hon är en känd person som älskar mode och hon kännetecknas för sina vågade kombinationer av olika stilar. Hon bor i en enrumslägenhet i Upper East Side på Manhattan. Hennes två huvudsakliga förhållanden under serien är med Mr. Big och med Aidan. Miranda arbetar som advokat och är en mycket karriärsinriktad kvinna med en väldigt cynisk inställning till både män och förhållanden, trots det är hon den första av kvinnorna att få barn. Charlotte är den av de fyra kvinnorna som är mest traditionsbunden och konservativ. Hon längtar efter kärleken och söker hela tiden efter den rätte. Hon är ofta av helt andra åsikter än de andra kvinnorna och är inte heller lika sexuellt frigjord som de andra, främst Samantha. Charlotte arbetar under seriens första del på ett galleri på Manhattan men slutar med detta efter sitt första äktenskap. Samantha är den äldsta av de fyra kvinnorna och också den mest sexuellt frigjorda med en inställning till förhållanden som kan kallas stereotypt manligt. Hon undviker långvariga förhållanden och all sorts emotionell inblandning. Hon äger en egen PR-byrå och i seriens senare del köper hon en lägenhet på Manhattans Upper East Side.  
	Det är de fyra kvinnorna som är beständiga och utgör serien men det finns vissa återkommande karaktärer som Carries manlige homosexuelle vän Stanford, Mr Big, Steve som är pappan till Mirandas son och även andra mer eller mindre viktiga karaktärer. 
	Karaktären Shane är den av kvinnorna som är mest stereotypt manlig, hennes inställning till förhållanden är att hon hellre vill ha sex än ett stabilt förhållande. Hon arbetar som frisör. Dana är tennisspelare på elitnivå och är lesbisk. Hennes komma-ut-process är långdragen i serien eftersom att hon känner sig osäker på hur konsekvenserna kommer att bli med henne som tennisproffs eftersom hon har sponsorer att tänka på. Dana kommer dessutom från en strikt konservativ familj där homosexualitet inte ses som något positivt. Efter att Dana valt att komma ut väljer hennes yngre bror att komma ut han också. Alice är en karaktär i serien med många tankar kring den lesbiska välden. Hon menar att alla lesbiska kan kopplas till varandra genom sina sexuella partners och har en stor karta där hon kopplar ihop namn med varandra för att bevisa detta. Alice arbetar på en radiostation vilket skapar problem när hon efter brytningen med en flickvän enbart diskuterar den tidigare flickvännen under sina program. Serien handlar om kvinnor och homosexualitet och hur deras dagliga liv ser ut. Serien tar upp ämnen såsom insemination och homosexuella föräldrar och hur karaktärerna handskas med dessa frågor. De karaktärer som beskrivits är de som i huvudsak finns med från säsong till säsong. Även om en karaktär har en nyckelroll under en säsong är det inte säkert att den finns med i nästa..  

