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Abstract 

Heteronormativiteten  är  den  norm  som  är  starkast  i  vårt  svenska 

samhälle  och  omedvetenheten  kring  den  är  stor  bland  gemene man. 

Problematiken med att låta dessa normer styra i det dolda kan medföra 

att de  som  inte platsar  in drabbas av utanförskap. Syftet med den här 

studien  är  att  undersöka  om  fyra  svenska  homestylingprogram 

bekräftar eller avviker från heteronormativiteten, hur de gör det och om 

det  är  någon  skillnad  mellan  dessa  program.  Undersökningen  har 

utförts  genom  att  använda  diskursanalys  enligt  Michel  Foucaults 

beskrivning  av  detta  samt  genom  inspiration  från  Eva  Bolanders 

dissertation  (2009)  om  hennes  analys  av  sexualupplysningsprogram. 

Vår analys redovisas under fem teman och varje program ställs upp var 

för  sig.  Analysen  visar  att  dessa  fyra  program  både  avviker  och 

bekräftar heteronormerna. När det gäller yrken och arbetsuppgifter och 

utseende visar vår analys att de fyra homestylingprogrammen bekräftar 

heteronormativiteten  i mycket  hög  grad men  när  det  gäller  jargong, 

sexuella  läggningar  samt  utförande  av  uppgifterna  avviker 

programmen  till  ganska  stor  del  eftersom  de  inte  följer  det  typiskt 

heteronormativa kännetecknen i särskilt hög grad. En jämförelse mellan 

dessa  fyra program  visar  att TV4:s program Äntligen  hemma  var det 

program som mest bekräftade heteronormerna och att de andra tre var 

svåra att rangordna eftersom de alla avvek från normerna men på skilda 

sätt. 
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  1 Inledning 

Vi,  Linda  och  Maria,  insåg  under  vår  kurs,  sexualetik,  att  vi  hade 

gemensamma  intressen  och  att  vi  brann  för  samma  typ  av  etiska 

diskussioner. Vi har båda två under en längre tid engagerat oss i HBT‐ 

(homo‐, bi‐ och trans‐) personers rättigheter och utsatthet. Vi anser båda 

att ingen ska behöva känna sig utanför eller bli kränkt på grund av sin 

sexuella läggning eller identitet. Likaså har vi sett att de könsstereotypa 

normer  vi  lever  efter  i  vårt  samhälle  också  leder  till  utanförskap  och 

exkludering  av  dem  som  inte  känner  att  de  hör  hemma  inom  dessa 

normer.  Under  de  senaste  hundra  åren  har  rättigheterna  för  HBT‐

personer ökat så att alla i dagens svenska samhälle enligt lag har samma 

rätt.  Till  exempel  så  har  det  under  de  senaste  åren  lagstiftats  om 

könsneutralt  äktenskap,  insemination  för  lesbiska  par  och  att 

homosexuella  par  får  prövas  som  adoptivföräldrar.  Tyvärr  så 

förekommer  fortfarande  diskriminering  av HBT‐personer  till  exempel 

genom  att  enskilda  präster  har  rätt  att  säga  nej  till  att  genomföra 

homovigslar.  Dessutom  utsätts  HBT‐personer  ofta  för  olika  typer  av 

kränkningar,  till exempel glåpord och  i vissa  fall  ren misshandel. Och 

även  om  homosexuella  par  i  nuläget  har  rätt  att  prövas  som 

adoptivföräldrar så har ingen adoption, förutom närståendeadoptioner, 

genomförts  i Sverige  eftersom det är många  länder  runt om  i världen 

som fortfarande inte godkänner homosexuella föräldrar till de barn som 

ska adopteras bort. 
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    Media  är  en  stor  del  av  vår  vardag  och  i  synnerhet  TV. Vår  första 

tanke  med  denna  uppsats  var  att  undersöka  hur  homosexuella 

porträtteras  i  media  men  när  vi  spånade  kring  detta  dök  också 

problematiken  kring  könsroller  upp.  Bilden  av  homosexuella  och  de 

stereotypa  könsroller  är  stark  sammanbundna  vilket  ledde  till  att  vår 

undersökning  omfattar  båda.  Vi  valde  också mediet  TV  eftersom  de 

flesta människor idag innehar en TV och tittar på den regelbundet. 

    Det  intressanta med att analysera  just homestylingprogram är att de 

tillhör kategorin program med verklighetsanknytning, så kallad reality‐

TV. Detta betyder i så fall att det som framträds i dessa program på så 

sätt  utger  sig  för  att  återspegla  vår  verklighet  och  detta  kan  även 

påverka  våra  föreställningar  om  hur  en  heterosexuell/homosexuell 

man/kvinna bör vara, se ut och agera.  

 

1.1 Problemformulering 

Vårt samhälle präglas av normer, vissa urgamla och andra nyare, vissa 

högst  medvetna,  andra  finns  där  utan  att  vi  tänker  på  dem.  Dessa 

normer påverkar hur vi ser på oss själva och hur vi ser på andra samt 

hur vi väljer att leva vårt liv. Men ibland kan det hända att man känner 

att man  inte passar  in  i de normer  som  satts upp. Eftersom normerna 

talar om för oss vad som är rätt och fel kan man då ifrågasätta sina egna 

känslor och preferenser. Vissa personer kan ha känt så hela sitt liv. ”Alla 

är så och ser ut så, förutom jag. Alltså måste det vara något fel på mig.” 

Detta skapar osäkerhet och utanförskap. Den norm som styr mest i vårt 

samhälle  när  det  gäller  beteende,  utseende  och  sexualitet  är 
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heteronormativiteten. Utifrån den  ska man vara en ”manlig” man och 

en ”kvinnlig” kvinna samt att den ”rätta” attraktionen ska  finnas  i det 

motsatta könet. Vårt  samhälle bygger på  jämlikhet och demokrati och 

om normerna utesluter vissa personer har vi  inte ett demokratiskt och 

jämlikt samhälle. Detta betyder alltså att även om man tillhör kategorin 

”annorlunda/avvikande”,  vilket  HBT‐personer  gör  ur  ett 

heteronormativt  perspektiv,  är  man  i  heteronormativitetens  klor 

eftersom  den  även  skapar  ramar  för  hur  exempelvis  en  homosexuell 

man/kvinna ska vara, se ut, tycka om och så vidare. Detta i sin tur leder 

till  att  heteronormerna  hämmar  den  individuella  människan  i  dess 

utveckling att vara, känna sig och agera på ett sådant sätt som passar en 

själv med tanke på att det finns flera olika sätt att vara, agera och känna 

sig som en människa, oavsett vilken sexuell läggning/identitet personen 

ifråga har. Vi är alla människor och det gemensamma vi har, oberoende 

av vilka vi är, är sexualiteten och att skapa  fack som baseras på vilken 

sexuell  läggning/identitet  vi  har  är  detsamma  som  att  säga  att 

sexualiteten är det som definierar den individuella människan. 

 

1.2 Syfte 

Vårt  syfte  är  att  undersöka  om  och  på  vilket  sätt  fyra  svenska 

homestylingprogram  bekräftar  respektive  bryter  heteronormativiteten, 

med  fokus  på  de  stereotypa  könsrollerna  och  icke‐heterosexuella 

läggningar.  
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1.3 Frågeställningar 

Bekräftar  de  analyserade  homestylingprogrammen 

heteronormativiteten och om de gör det, på vilket sätt gör de det? 

 

Bryter  de  analyserade  homestylingprogrammen  heteronormativiteten 

och om de gör det, på vilket sätt gör de det? 

 

Kan vi se någon skillnad mellan de olika homestylingprogrammen när 

det gäller bekräftelse eller avvikande från heteronormativiteten? 

 

1.4 Avgränsning 

Vi  har  valt  att  avgränsa  oss  till  att  fokusera  på  de  stereotypa 

könsrollerna samt icke‐heterosexuella läggningar i denna uppsats för att 

inte riskera att göra ett alltför stort arbete. Med  tanke på en C‐uppsats 

omfång och till den tid vi har till vårt förfogande så kan ett alltför stort 

arbete leda till att materialet blir obearbetat. Vi är dock medvetna om att 

vårt  uppsatsämne,  heteronormativa  föreställningar  med  fokus  på 

könsroller samt  icke‐heterosexuella  läggningar, kan göras på annat sätt 

än  vad  vi  har  valt  eftersom det  är  ett  sådant  brett  forskningsområde. 

Därmed  bör  denna  uppsats  ses  som  ett  bidrag  till  hur  en  studie  om 
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heteronormativiteten  med  fokus  på  stereotypa  könsroller  och  icke‐

heterosexuella läggningar kan se ut. 

 

1.5 Disposition 

Under kapitel  2 presenterar vi det material vi  använt oss  av, dels det 

primära,  alltså  de  TV‐program  vi  har  analyserat,  dels  de  sekundära 

källorna.  De  sekundära  källorna  har  vi  i  första  hand  använt  i  det 

teoretiska kapitlet. I kapitel 2 beskriver vi också den metod vi använt oss 

av  i  vår  analys.  Kapitel  3  heter  ”Teori  och  tidigare  forskning”  och 

innefattar  två  underrubriker.  Den  första  är  ”Teoretiska 

utgångspunkter”.  Där  vi  redogör  för  de  största  teorierna  som  vår 

uppsats baseras på samt att vi förklarar de begrepp som vi använder oss 

av  i  uppsatsen. Den  andra  rubriken  har  titeln  ”Tidigare  forskning”.  I 

detta stycke visar vi vad som skrivits om detta ämne tidigare. Resultatet 

av  analysen presenteras  i kapitel  4 och vi  avslutar med  slutsatser och 

diskussion i kapitel 5. 
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  2 Material & Metod 

I detta kapitel ska vi redogöra för det material och de metoder vi använt 

oss av under genomförandet av denna uppsats. 

 

2.1 Material 

Materialet vi använt oss av är dels de fyra svenska homestylingprogram 

som vi valt att analysera samt en del böcker, artiklar och rapporter som 

är grunden i vårt teoretiska område. 

 

2.1.1 Källor till teori 

Vad är queer? 

Boken är skriven av Fanny Ambjörnsson som är  forskare vid Centrum 

för Genusstudier vid Stockholms universitet och redogör för läsaren om 

queerteorin och dess historia.  

QueerSverige 

Don Kulick är  redaktör  för den här boken och diskuterar bland annat 

begreppen  den  heteronormativa  matrisen  och  heteronormativitet.  

Denna  bok  är  en  antologi  som  innehåller  korta  artiklar  som 

sammanfattar  olika  forskningsprojekt  och  författarna  till  artiklarna  är 

bland annat antropologer, etnologer, historiker och genusforskare. Don 

Kulick  är professor  i  socialantropologi vid  Stockholms universitet och 
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har  skrivit  en  rad  olika  artiklar  med  inriktning  mot  sexualitet  och 

samhällsfrågor.  

”Det  viktigaste  är  inte  vad  extremisterna  tycker  utan  vad  den  stora 

majoriteten gör” – Från hatbrott och homofobi till heteronormativitet 

och  intersektionalitet.  En  kunskapsinventering  och  situering  av 

forskning 

Den  här  rapporten,  utgiven  av  HomO  (Ombudsmannen  mot 

diskriminering på grund av  sexuell  läggning)  i  samarbete med Forum 

för  Levande  Historia,  är  skriven  av  doktoranden  Ulrika  Dahl.  Hon 

redogör  och  diskuterar  bland  annat  de  olika  definitionerna  till 

begreppen hatbrott, homofobi och heteronormativitet. Syftet med denna 

skrift är att ge läsaren en överblick över hur forskningen inom området 

som  behandlar  heteronormer  och  homofobi  ser  ut.  Dessutom  pekar 

Dahl  på  vikten  av  att  bedriva  forskning  som  belyser  de  sexuella 

minoriteterna som HBT‐gruppen utgör i det svenska samhället.  

HBT  i  utveckling  –  en  handbok  om  HBT‐perspektiv  i 

utvecklingssamarbete 

Journalisten Mathilda Piehl  (2008) som,  tillsammans med Karin Lenke, 

är chefredaktörer för RFSL:s tidning Kom Ut har skrivit denna handbok. 

Den  definierar  och  förklarar  vad  HBT  är  för  något,  ger  läsaren  en 

överskådlig bild  av hur HBT‐personer blir bemötta  runt om  i världen 

och hur det samhälleliga arbetet med att  jämställa HBT‐personer ser ut 

samt ger förslag på hur man kan genomföra ett jämställdhetsarbete med 

fokus på HBT. 
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Sexologi 

Sexologi  är  en  uppslagsbok  som  rör  människans  sexualitet  ur  ett 

historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv över tid och är skriven 

av en professor i neurologi vid namn Per‐Olov Lundberg. 

 

2.1.2 Analysmaterial 

När vi skulle välja vilka program vi skulle analysera gick urvalet till på 

följande  sätt.  Det  första  vi  skulle  besluta  var  om  vilken  typ  av  TV‐

program vi ville  titta närmare på. Några exempel på program vi valde 

mellan  var  så  kallade  dokusåpor,  debattprogram,  nyheter  och  andra 

program  som  inte  anses  fiktiva.  Valet  landade  slutligen  på 

homestylingprogram eftersom det fanns flera olika sådana program att 

hämta  information  ifrån  och  dessa  program  var  jämförbara  med 

varandra. Dessutom har några av de största TV‐kanalerna minst ett eget 

sådant program som sänds på bästa sändningstid vilket tyder på att de 

har många tittare. 

     Homestyling  innebär att man  inreder  sitt hem på ett  sådant  sätt att 

man ger det en ”personlig touch” vilket i sin tur betyder att utifrån sina 

egna  behov  och  önskningar  inreder  man  hemmet.  I  de  så  kallade 

homestylingprogrammen kan man få hjälp med detta genom att erfarna 

snickare, målare och designers inreder ditt hem utifrån dina önskningar 

och  behov. Det  är  vanligt  att man  gör  homestyling,  som  på  svenska 

översätts till heminredning, när man ska sälja sin bostad i syfte att skapa 

en hemtrevlig känsla hos de blivande köparna. Detta kan  i sin tur  leda 

till att priset på bostaden ökar då den efter homestylingen oftast blir mer 
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attraktiv och lockar fler intressenter (www.hemredning.se 2010‐05‐07 kl. 

9.00, www.homestylingen.se 2010‐05‐07 kl. 9.15). 

    Efter att vi valt vilka homestylingprogram vi ville analysera var nästa 

steg att välja vilka program inom varje serie som vi skulle titta närmare 

på.  Vid  första  urvalstillfället  valde  vi  att  titta  på  de  avsnitt  av  varje 

program som senast sänts. Men när vi vid ett senare tillfälle insett att vi 

behövde fler avsnitt för att ge grund åt vår undersökning har vi valt att 

se  tre avsnitt ur varje serie.  I alla  fyra serier valde vi den senast sända 

säsongen och anledningen till det är dels för att det är de avsnitten som 

är mest  lättillgängliga och dels eftersom de återspeglar samma  tid, vår 

samtid.  Nästa  val  vi  stått  inför  är  att  välja  ut  vilka  avsnitt  i  sista 

säsongen  som  vi  ska  titta  på  och  vi  ville  ge  lite  spridning  till  dessa 

avsnitt. Vi valde därför det första och det sista avsnittet samt ett så mitt i 

som möjligt. 

Bygglov 

Bygglov  är  ett  svenskt  inredningsprogram  där  två  snickare  och  en 

inredare åker  runt  i Sverige  för att hitta bygg‐ och  renoveringsprojekt 

som  inte  blivit  färdiga  på  grund  av  att  de  som  påbörjat  projektet 

antingen  saknat  kunskapen,  tiden  eller  pengarna  (Bygglov:s  sida, 

www.hemmakanalen.se 2010‐04‐22 kl. 10.25). 

Roomservice 

En  målare  och  en  snickare  leder  programmet  Roomservice  där  de, 

tillsammans med ett antal inredare, gör om hemma hos olika svenskar. 

Under den 16:e säsongen har de tagit hjälp av en designer, en scenograf 

http://www.hemredning.se/
http://www.homestylingen.se/
http://www.hemmakanalen.se/


Linda Nyberg & Maria Edin 2010-09-24 

 

 14 

och en inredningsarkitekt (Roomservice:s sida, www.kanal5.se 2010‐04‐22 

kl. 11.00). 

Sveriges fulaste hem 

Två  inredare åker runt  i Sverige och hjälper svenskar vars hem saknar 

stil i sådan hög grad att inredarna, samt de som anmält svenskarna och 

deras  hem  till  programmet,  utnämner  stället  till  Sveriges  fulaste  hem 

(Sveriges fulaste hem:s sida, www.tv3.se 2010‐04‐22 kl. 11.15). 

Äntligen hemma 

Äntligen  hemma  är  ett  svenskt  inredningsprogram  som  leds  av  en 

programledare  som  utför  vissa  snickerijobb.  Programledaren  är  inte 

utbildad snickare men drev tidigare en byggfirma och har genom denna 

tillhandahållit vissa  snickarkunskaper. Till  sin hjälp  i programmet har 

snickaren  diverse  kunniga  människor,  till  exempel  inredare, 

trädgårdsmästare, snickare och designers. I varje avsnitt ägnar sig dessa 

åt olika små eller stora projekt som att  inreda ett speciellt rum hemma 

hos  en  svensk  familj  eller  att  bygga  en  hylla  (Äntligen  hemma:s  sida, 

www.hemmakanalen.se 2010‐04‐22 kl. 10.40). 

 

2.2 Metod 

Den  metod  som  vi  anser  passar  bäst  för  vår  studie  faller  innanför 

ramarna  för  vad  den  franske  filosofen  Michel  Foucault  (1926‐1984) 

kallar  för  diskursanalys.  Själva  begreppet  diskurs  har  blivit  otydligt 

eftersom det ofta används utan närmare beskrivning av dess  innehåll. 

http://www.kanal5.se/
http://www.tv3.se/
http://www.hemmakanalen.se/
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Det  är  vanligt  att diskurs  innehåller  föreställningen  om  att  språket  är 

strukturerat  och  organiserat  utifrån  olika  mönster  som  våra 

föreställningar följer när vi agerar inom olika sociala sfärer. Ett mönster 

är  samhälleliga  normer,  såsom  exempelvis  heteronormativitet,  och 

diskursanalys  är  ett  sätt  att  analysera dessa heteronormativa mönster. 

Det finns olika sätt att förhålla sig till diskursanalys och man delar ofta 

utgångspunkten  att  våra  sätt  att  tala  på  inte  neutralt  avspeglar  vår 

omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i 

skapandet och förändringen av dem. Enligt Foucault innebär diskurs en 

regelstyrd  framställning  av  utsagor,  begrepp,  teser  och  teorier  som 

ligger  som grund  till  en  föreställning  om vad någonting  är  för något. 

Med andra ord  innebär diskurs beskrivningar av verkligheten och hur 

dessa har byggts upp över tid (Winther Jörgensen 2000:7‐10). 

 

2.2.1 Tillvägagångssätt 

Redan  tidigt  i vår uppsatsprocess  förstod vi att den  typ av analys som 

det skulle bli aktuellt för vår del att använda oss av var diskursanalys. 

Därför  att det  är  i diskursanalysen  som man  särskilt  fokuserar  sig på 

olika  begrepp  som  man  sedan  undersöker  och  diskuterar  samt 

analyserar dess uppkomst,  innehåll  och betydelse  för  att på  så  sätt  få 

fram beskrivningar av sin egen verklighet (). 

    Vad som räknas som diskurs är relativt brett. Det kan vara  talspråk, 

skriftspråk  eller  bilder  (Winther  Jörgensen  2000:67).  I  vårt  fall  är  det 

diskurs i form av talat språk och bilder som vi analyserar.     
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    Idéer  till vårt  tillvägagångssätt hämtade vi  från genusforskaren Eva 

Bolanders  dissertation  Risk  och  bejakande  –  Sexualitet  och  genus  i 

sexualupplysning och sexualundervisning i TV (2009). Bolander har, liksom 

vi, genomfört sin forskning genom att bland annat titta på ett antal TV‐

program. Hon  har  delat  upp  sin  undersökning  i  tre  olika  teman  och 

analyserat  programmen  utifrån  dessa  teman. Hennes  redogörelse  för 

resultatet  är  upplagt  så  att  varje  tema  redovisas  för  sig. Under  varje 

tema  redogör  hon  sedan  för  det  hon  observerat  rörande  detta  tema  i 

varje  program.  Avslutningsvis  har  hon  jämfört  programmen  med 

varandra. 

    Vår  undersökning  har  gått  till  på  följande  vis:  Vi  har  tittat  på  tre 

avsnitt av fyra olika program, totalt tolv avsnitt. Varje avsnitt är mellan 

40 och 50 minuter långa och vi har sett varje avsnitt mellan tre och fem 

gånger.  Under  tiden  har  vi  antecknat  alla  detaljer  som  vi  kunnat 

anknyta  till  könsroller  och  sexuella  läggningar,  både  det  som  tydligt 

följer och tydligt avviker från heteronormativiteten. Dessa anteckningar 

har  sedan  strukturerats  upp  under  fem  teman;  yrken  och 

arbetsuppgifter, utseende,  jargong, sexuella  läggningar samt utförande 

av uppgiften. Under varje tema redogör vi sedan för vad vi noterat för 

varje program för sig. 
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3 Teori och tidigare forskning 

I det här kapitlet ska vi behandla de teorier och de begrepp som utgör 

grunden  för  vår  uppsats.  Vi  kommer  även  att  presentera  vad  som 

skrivits om heteronormativitet i media tidigare. 

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

HBT 

HBT är ett förkortat samlingsnamn på homo‐, bi‐ och transpersoner som 

sexuell  läggning,  könsidentitet  och  könsuttryck.  De  olika  HBT‐

identiteterna  är  skapta  i  den  västerländska  1900‐talskontexten  och 

engelskans motsvarighet  till HBT  som  begrepp  är  LGBT  vilket  är  en 

förkortning för Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Runt om i världen 

används  andra  uttryck  om  och  av  personer  som  avviker  från  de 

dominerande  köns‐  och  sexualitetsnormerna  men  dock  är  LGBT  ett 

internationellt  begrepp  som  flitligt  används  även  om  innebörden  ser 

olika  ut  beroende  på  i  vilken  kulturell  och  samhällelig  kontext 

begreppet existerar  inom. Det  termen HBT gör är att  fånga  in de olika 

identiteterna  och  uttrycken  men  det  är  inte  alltid  så  att  en  persons 

sexuella  praktik  återspeglas  i  identiteten.  Män  som  har  sexuellt 

umgänge med män och kvinnor som har sexuellt umgänge med kvinnor 

behöver inte definiera sig själva som homosexuella eller bisexuella, eller 

känna samhörighet med andra personer som identifierar sig med HBT‐

personer. Trots detta är ändå HBT‐begreppet det bästa vi har idag för att 
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i nuläget prata om  sexualitet och könsidentiteter  i  relation  till  sociala, 

civila,  politiska,  kulturella  och  ekonomiska  mänskliga  rättigheter. 

Samkönade  relationer  kan  vara  rätt  så  accepterade  på  vissa  håll  i 

världen  men  osynliga  eller  rent  av  olagliga  på  andra  ställen. 

Transpersoner kan vara  stigmatiserade men de kan  samtidigt vara  en 

del  av  en  historiskt  förankrad  könsmodell  som  tillåter  fler  än  två 

könsuttryck. Därmed är HBT som begrepp en term med begränsningar 

och  det  är  viktigt  att  lägga  på minnet  att  de  identiteter  som  samlas 

under HBT inte ser likadana ut världen över och att kategorier inte är ett 

bestående fenomen utan att de förändras över tid och rum (Piehl 2008:4‐

6).   

    Homosexualitet är ett av de begrepp som  ryms under HBT. Det  finns 

endast  paraplybeteckningar  som  definierar  vad  homosexualitet  är  för 

något och vad det innebär. Homosexualitet som begrepp kan användas 

på minst  tre  olika  sätt;  beskriva  en  sexuell  handling mellan personer, 

beskriva  personer  och  personlighetsdrag  när  det  gäller  den  sexuella 

läggningen  eller  beskriva  en  öppen  homosexuell  livsstil  vilket  även 

kallas  gay  (Kulick  2005:56‐57,  223‐225).  En  homosexuell  handling 

innebär  att  två  personer  av  samma  kön  har  sexuellt  umgänge  med 

varandra. Homosexuell läggning anger när en människa blir attraherad 

av en annan som är av samma kön. Detta innebär i sin tur att personen 

som  blir  attraherad  av  en  annan  av  samma  kön  inte  nödvändigtvis 

önskar ha sexuellt umgänge med denna. Den homosexuella läggningen 

handlar med andra ord om den attraktionskraft som  finns som gör att 

människan känner sig attraherad av andra människor som är av samma 

kön.  Den  homosexuella  identiteten  innebär  att  personen  ifråga 
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definierar  sig  själv  som  homosexuell  genom  att  säga  ”jag  är 

homosexuell”. Detta  innebär  att  det  inte  är  nödvändigt  att  en  person 

som  har  homosexuellt  sexuellt  umgänge  upplever  sig  själv  som 

homosexuell. I en del kulturer är det accepterat att människor laborerar 

med  sin  sexualitet  vilket  kan  innebära  att män/kvinnor  har  tillfälliga 

sexuella  förbindelser med  personer  av  samma  kön  utan  att  betraktas 

som homosexuella (Lundberg 2002:185‐186).  

    Bisexualitet  innebär  att  en  person  är  sexuellt  attraherad  och/eller 

förälskar sig i både män och kvinnor. En bisexuell identitet kan se ut på 

olika  sätt  eftersom  dragningen  gentemot  de  båda  könen  kan  variera. 

Vissa föredrar det ena könet framför det andra medan andra attraheras 

lika mycket av båda könen. Man kan också vara intresserad av kvinnor 

och män  på  olika  sätt.  En  del  bisexuella människor  blir  förälskade  i 

personer av bara det ena könet men har samtidigt ett sexuellt intresse av 

människor  oavsett  kön.  Andra  bisexuella  personer  blir  sexuellt 

attraherade av människor av bara det  ena könet men blir  förälskade  i 

människor  av  bägge  könen.  Känslorna  hos  de  människor  som  är 

bisexuella kan också variera med tiden vilket innebär att man känner en 

mer attraktion för exempelvis kvinnor under vissa perioder och mer för 

män under  andra perioder. Att  attraktionen varierar över  tid behöver 

med andra ord inte betyda att man växlar mellan att vara heterosexuell 

och  homosexuell. Det  är  värt  att  lägga  på minnet  när man  talar  om 

bisexualitet att man gör skillnad på hur personen ifråga känner sig, det 

vill säga vilken identitet denne har, och på vilket sätt han/hon lever på; 

om personen ifråga lever med en man eller en kvinna. Detta betyder att 

man  inte är heterosexuell bara  för att man  lever med en annan person 
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som  inte  har  samma  kön  som  en  själv  och  man  är  inte  heller 

homosexuell  för  att man  lever med  någon  av  samma  kön. Man  kan 

alltså vara bisexuell hela tiden, oavsett vilket kön ens partner har. 

    Transpersoner  är  en  paraplybeteckning,  som  internationellt  översätts 

till  transgender,  på  könsidentitet  och  könsuttryck.  Trans  handlar  inte 

enbart  om  sexualiteten  och  därmed  kan  transpersoner  antingen  vara 

hetero‐,  homo‐  eller  bisexuella. Det  innebär  att  transbegreppet,  precis 

som det bisexuella begreppet, har  ett  stort  spektra av olika  identiteter 

och  personligheter.  Därmed  finns  det  många  olika  begrepp  och 

definitioner  på  vad  trans  innebär  vilket  i  sin  tur  leder  till  att  även 

livssituationerna som dessa transpersoner befinner sig i ser olika ut från 

person till person (Piehl 2008:4).  

 

Heteronormativitet 

Grunden till det heteronormativa förhållningssättet är teorin om att det 

normala är att vara heterosexuell och att homo‐, bi‐ och transsexualitet 

måste  förklaras,  diskuteras  och  ifrågasättas. Heteronormativiteten  ser 

dessa alternativa sexuella läggningar och identiteter som avvikande och 

därmed  även  något  som  är  onormalt  eftersom  homo‐,  bi‐  och 

transsexualitet strider mot heteronormativitetens referensramar om vad 

som betraktas vara, det så kallade, normala. Det är heteronormativiteten 

som leder till att alla de människor som inte faller innanför ramarna för 

denna  norm  måste  komma  ut  med  sin  sexuella  läggning/identitet 

eftersom  man  tar  för  givet  att  alla  människor  är  heterosexuella. 

Heteronormativiteten  innefattar  också  teorin  om  att män  och  kvinnor 
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naturligt  dras  till  varandra  och  det  kön  som  du  ser  på  din  kropp  är 

också det kön som du ska känna att du är. Heteronormativiteten anger 

också  referensramarna  för hur en normal kärleksrelation  ska  se ut där 

en  sådan  endast  kan  gälla  mellan  två  personer  av  olika  kön.  Det 

heteronormativa  förhållningssättet  befästs  och  förstärks  på  olika  sätt, 

både medvetet och undermedvetet,  som människor gör och  säger. Ett 

tydligt  exempel  på  detta  är  i  barnböckernas  värld  där  den  klassiska 

sagan om en prinsessa  i en rosa klänning blir räddad av en prins  i blå 

mantel och sedan gifter de sig och  får barn  tillsammans  (Piehl 2008:9).  

Något som är typiskt för heteronormativiteten är att den ger en mycket 

vinklad bild av vad heterosexualitet är för något med tanke på att man 

kan  agera och vara  en heterosexuell man/kvinna på många olika  sätt. 

Trots  detta  har  heteronormativiteten  lycktas  skapa  föreställningar  om 

att  heterosexualitet  är  en  enda  sak  som  är  det  enda  naturliga  och 

därmed  det  självklara  som man  inte  ifrågasätter  (Kulick  2005:27‐28). 

Judith Butler har utvecklat en modell om den heteronormativa matrisen 

som kortfattad kan förklaras på följande sätt; vi människor är vana vid 

att  dela  in  och  kategorisera  vad  som  är  ”manligt”  och  vad  som  är 

”kvinnligt” och att det  inte finns något mellanting. Antingen föds man 

till  en  kvinna  eller  så  föds man  till  en man  och  därmed  skapas  det 

förväntningar  på  det  lilla  barnet  av  omgivningen  att  barnet  ska 

uppträda på  sådant  sätt  som är  typiskt  för det könet  som barnet  föds 

med. Uppfyller man  inte dessa krav så betraktas man som en avvikare 

eftersom det inte är accepterat att en kille är ”typiskt kvinnlig” eller att 

en  tjej  är  ”typiskt  manlig”.  Omgivningens  förväntningar  uppfylls 

därmed  inte  (Ambjörnsson  2006:112‐114 & Kulick  2005:130‐135). Detta 

hänger  nära  ihop  med  vad  stereotypa  könsroller  innebär,  alltså 
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uppfattningarna om hur relationen mellan könen ska se ut. Enligt dessa 

uppfattningar är kön förknippat med den roll som vi lever med och ett 

exempel som visar på detta är att kvinnan  förväntas att vara den  som 

står  för hushållsarbetet  i hemmet  och  skötsel  av barn medan mannen 

förväntas vara den som tjänar pengar. Ett annat exempel på stereotypa 

könsroller är antagandet att alla  flickor  tycker om  rosa och alla pojkar 

tycker  om  blått.  Eftersom  vi  använder  könsrollerna  som  stereotypa 

mallar  så  är  det  oundvikligt  att  respektive  kön  förknippas med  vissa 

specifika  egenskaper  som  är  typiskt  för  könet  ifråga,  exempelvis  att 

kvinnor  är  omvårdande  och  männen  är  kreativa  och  arbetar  med 

kroppen  såsom  snickare,  målare  och  montör.  Ur  detta  skapas  det 

föreställningar om  respektive kön att män  ska agera enligt normen  för 

”manlighet” och kvinnor ska agera enligt normen för ”kvinnlighet” bara 

för att personen ifråga har fötts med det biologiska kön som denne har. 

De stereotypa könsrollerna kan leda till att vissa människor blir utsatta 

för  könsdiskriminering  eftersom  de  enskilda  individerna  får  olika 

förväntningar på sig och bemöts med olika fördomar beroende på vilket 

kön de  tillhör  istället  för efter  sina  individuella  förutsättningar  (Butler 

2005:8‐10).  

 

Queer 

Queerteorin är teorin om att en människas könsidentitet helt eller delvis 

är  en  social  konstruktion  och  det  innebär  att  man  inte  kan  sätta 

likhetstecken mellan en persons biologiska kön och dennes identitet och 

handlingar. Det  queerteorin  bland  annat  gör,  är  att  den motsätter  sig 
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heteronormativiteten. Queerteorin menar att det  inte går att placera  in 

människor  i  olika  sexuella  fack därför  att  könsidentiteten  är  en  social 

konstruktion  som  vi  människor  har  skapat  själva.  Det  är  viktigt  att 

förstå  är  att  queerteorin  kritiserar  heteronormativiteten  och  inte 

heterosexualitet  eftersom  det  är  själva  normsystemet  som  anses  vara 

problemet och inte enskilda människors sexuella handlingar, läggningar 

eller  identiteter.  De  två  viktigaste  personerna  inom  queerteorins 

uppkomst är  Judith Butler och Michel Foucault  (Ambjörnsson 2006:45, 

51‐58). Inom den feministiska forskningen var man från början eniga om 

att ”manligt” och ”kvinnligt” var socialt konstruerat.  Detta ledde till att 

man  började  använda  begreppet  genus  i många  sammanhang  för  att 

beteckna det sociala medan kön användes för att beteckna det biologiska 

könet.  Detta var Butler var mycket kritiskt till eftersom hon menade att 

uppdelningen  mellan  genus  och  kön  syftar  till  att  vidmakthålla 

föreställningen om att det endast  finns en enda naturlig manlighet och 

kvinnlighet.  Butler  anser  också  att  våra  föreställningar,  om  att  det 

fysiska och biologiska könet upplevs  som något  som  är oföränderligt, 

ursprungligt och stabilt, är sociala konstruktioner. Det Butler menar är 

alltså att kön är summan av våra sociala och kulturella  föreställningar 

om vad biologiskt kön är och  inte ett uttryck  för ett  latent könsbaserat 

väsen. Detta är något som man kan se mycket tydligt om man studerar 

på  vilket  sätt  de  medicinska  och  biologiska  vetenskaperna  som 

behandlar kön har sett ut över tid. Dessa olika beskrivningar av vad kön 

är  för något  faller nästintill alltid  tillbaka  till de kulturella  idéerna som 

för närvarande gäller om vad som är ”typiskt manligt” och vad som är 

”typiskt  kvinnligt”  (Ambjörnsson  2006:110).  Butler  anser  därmed  att 

uppfattningen  om  ett  naturligt  kön  inte  blir  ett  objektivt  projekt 
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eftersom  kön  kan  ses  som  ett  sorts  normsystem  eller  ett  påtvingat 

påbud. Kön  bestämmer  reglerna  inte  bara  för  hur man  ska  vara  som 

man eller kvinna, utan även att en man ska vara en man och en kvinna 

ska  vara  en  kvinna  eftersom man  har  fötts med  det  ena  eller  andra 

könet. Detta  gäller  även  för  våra  föreställningar  om  på  vilket  sätt  en 

heterosexuell man eller kvinna bör vara, agera, klä  sig och vad denne 

ska tycka om (Kulick 2005:183).  

    Det  problematiska  med  queerbegreppet  är  att  det  inte  finns  en 

enhetlig beskrivning av vad queer är  för något. Queer kan betyda allt 

från  avvikande,  knäppt  och  konstigt  till  teori,  tanketradition  och 

samhällskritik på samma gång. Det är dock vanligast att queerbegreppet 

används som en paraplybeteckning på HBT‐gruppen och som en  term 

på de personer som faller utanför heteronormen. Queer fokuserar på det 

som  anses  vara  det  så  kallade  normala  i  samhället  för  att  på  så  sätt 

kunna  få  oss  att  tänka  bortom  uppdelningarna  såsom  exempelvis 

heterosexuell  ‐ homosexuell, normal  ‐ onormal, man  ‐ kvinna. Därmed 

ger queerbegreppet oss verktyg  för att  tänka att det  finns  flera sätt att 

vara  en  man  eller  kvinna  på  och  detta  bidrar  också  till  att  vi  kan 

ifrågasätta  vårt  eget  samhälles  givna  heteronormer  (Ambjörnsson 

2006:8‐10).  

 

3.2 Tidigare forskning 

En hel del  avhandlingar, uppsatser  och böcker har  skrivits  om  ämnet 

heteronormativitet  och  en  del  utav  dem  behandlar  hur  stereotypa 

könsroller och homosexuella framställs i media. Dock har vi inte lyckats 
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hitta  särskilt mycket material med  fokus på den  specifika  typ  av TV‐

program vi har valt att analysera. På grund av detta utgörs vårt material 

i detta stycke mycket av utländsk litteratur, i synnerhet amerikansk.  

 

3.2.1 Könsroller och heteronormativitet 

De  flesta  har  en mycket  tidig  inlärd  uppfattning  om  hur  en  ”typisk” 

man  och  en  ”typisk”  kvinna  ska  vara. Med det menas  inte  att det  är 

instinktivt  utan  att  präglingen  av  dessa  uppfattningar  börjar  oftast 

redan innan vi fötts genom att våra föräldrar och andra i vår omgivning 

kategoriserar oss utifrån vilket kön vi har. 

    Ulrika  Dahl  är  lektor  i  genusvetenskap  med  inriktning  mot 

antropologi  vid  Södertörns  högskola. Hon  har  skrivit  ett  antal  böcker 

och  artiklar  inom  ämnet  genusvetenskap med  fokus på  feminism  och 

queer  (Södertörns  högskola:s  hemsida,  2010‐05‐27  kl.  13.44 

http://webappo.sh.se/C1256CD200367846/0/34E8A898AC61D05AC12574

D7002D6D39).  Hon  diskuterar  den  nya  jämlikhetens  kopplingar  till 

heteronormativitet  i  sin  artikel  Scener  ur  ett  äktenskap:  jämställdhet  och 

heteronormativitet. Hon säger att även om män och kvinnor mer tenderar 

att utföra samma sysslor nu än tidigare så ser man fortfarande spår av 

de  traditionella  könsrollerna.  Heteronormativiteten  skiner  igenom  i 

jämställdhetspolitiken. Hon menar  att politiken  syftar  till  att  förändra 

män och kvinnors arbetsuppgifter men  inte deras utseende eller deras 

personlighet. De  delarna  finns  det  inga  ambitioner  att  förändra. Dahl 

har också uppmärksammat att heteronormen även präglar de råd som 

ges  till  personal  angående  hur  man  ska  hantera  jämställdhet  inom 

http://webappo.sh.se/C1256CD200367846/0/34E8A898AC61D05AC12574D7002D6D39
http://webappo.sh.se/C1256CD200367846/0/34E8A898AC61D05AC12574D7002D6D39
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förskola och skola. Hon tar upp ett exempel på en text i en broschyr om 

jämställdhet. Texten påpekar att man måste  ta hänsyn  till  flickors och 

pojkars  olikheter  och  att  man  genom  dessa  olikheter  ska  motverka 

könsrollstänkandet genom att låta flickor ”agera” som pojkar och pojkar 

som flickor. Enligt denna broschyr ska man alltså bemöta jämställdheten 

och könsrollerna genom att  först acceptera och uppmuntra olikheterna 

för att sedan kunna förändra dem (Dahl 2005:52‐52, 60‐61). 

    Fanny  Ambjörnsson  är  forskare  och  lärare  på  Centrum  för 

genusstudier vid Stockholms universitet. Hon har skrivit och medverkat 

i,  tillsammans  och  ensam,  flera  olika  böcker  inom  ämnet  genus‐

vetenskap (Stockholms universitet:s hemsida 2010‐05‐27 kl. 13.49 

http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=9242&a=37918). Hon har gjort 

en  undersökning  bland  gymnasietjejer  om  hur  de  ser  på  kvinnlighet. 

Denna undersökning visade att uppfattningarna om hur en tjej ska vara 

och vad som är kvinnligt eller okvinnligt var väldigt starkt  förankrat  i 

dessa  tjejer.  En  sak  som  tydligt  visade  dessa  uppfattningar  var 

bemötandet av och åsikterna flickorna hade om en lesbisk klasskamrat. 

Denna  tjej  genomgick  en  ganska  radikal  förändring  under 

undersökningens gång från att ha kortklippt hår, inget smink och otajta 

kläder till att ha längre hår och mer åtsittande kläder i ljusare färger och 

med mönster. I och med denna förändring såg de andra tjejerna henne 

på ett annat sätt. De upplevde henne mer som sig själv och att hon var 

mer  avslappnad  i den  nya  stilen. De uttryckte  ett  ogillande  gentemot 

tjejens  tidigare stil, som de beskrev som ”typiskt  lesbisk”, och menade 

att  hon  såg  ut  så  för  att  visa  sin  tillhörighet. Ambjörnsson menar  att 

tjejerna  upplever  valet  av  en  mindre  ”kvinnlig”  stil  som  ett 

http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=9242&a=37918
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avståndstagande men  att det  är när man  anammar deras  stil,  som de 

själva upplever som kvinnlig, som man kan vara sig själv (Ambjörnsson 

2005:181‐195). 

 

3.2.2 Heteronormativitet och TV 

Tidskriften Critical  Studies  in Media Communication  är utgiven  av  the 

National Communication Association och är en tidskrift som innehåller 

artiklar  om  media  och  massmedia  ur  ett  kulturellt  och  kritiskt 

perspektiv, särskilt artiklar med ämnesintegrerade teman ges företräde i 

tidskriften och utgivarna menar att dessa artiklar berikar debatten bland 

många ämnen och metodiska och analytiska tillvägagångssätt (Taylor & 

Francis Group:s hemsida 2010‐05‐27 kl. 23.36 

http://www.tandf.co.uk/journals/rcsm).  I  denna  tidskrift  har  Brenda 

Cooper publicerat en artikel. Artikeln heter “Boys Don’t Cry” and Female 

Masculinity:  Reclaiming  a  Life  &  Dismantling  the  Politics  of  Normative 

Heterosexuality och  fokuserar på  filmen Boys Don’t Cry. Boys Don’t Cry 

handlar om en ung person som är född som tjej men är transexuell och 

därför börjar klä sig och bete sig som ”typisk” pojke. Cooper diskuterar 

heteronormativa könsroller och hur transpersoner blir ett problem inom 

heteronormativiteten.  Hon  argumenterar  också  för  hur  filmen  Boys 

Don’t Cry kan ses med queerteoretiska ögon och genom det se hur den 

bryter  de  heterosexuella  normerna.  Cooper menar  att  de  som  bryter 

heteronormerna  i  framförallt TV  framställs  ofta  i  komiska  situationer, 

som  offer  eller  som  skurkar.  Detta  innebär  till  exempel  att  man 

sammankopplar  homosexualitet  med  känslorna  rädsla,  åtlöje  och 

http://www.tandf.co.uk/journals/rcsm
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avsmak. Och  även om  icke‐heterosexuella mer och mer börjar  synas  i 

media  så  finns  de  här  bilderna  fortfarande  kvar  och  därmed 

upprätthåller de också heteronormerna (Cooper 2002:46). 2008 arbetade 

Brenda Cooper på  institutionen  för  journalism och kommunikation på 

Utah  State University, USA. Hon  står  bakom  ett  antal  publikationer, 

både  böcker  och  artiklar  som  rör  sig  kring  ämnet  TV,  film  och 

könsfrågor (2010‐05‐27 kl. 23.33 

http://www.usu.edu/journalism/docs/faculty/vitae/Brenda%20Cooper.p

df).  

     Christina Malms kandidatuppsats i samhällskunskap Fantastiska män 

och  undergivna  kvinnor:  En  innehållsanalys  av  könsroller  i  media  är  en 

undersökning om media  formar stereotypa könsroller och  i så  fall hur 

utifrån den amerikanska såpoperan OC. Hennes slutsats är att männen i 

serien  oftast  framställs mer nyanserade  än  kvinnorna  och  att männen 

både bekräftar de stereotypa könsrollerna och avviker ifrån dem medan 

kvinnorna fortfarande är fast i dem. Malm säger att en typ av program 

som, särskilt under 2000‐talet, har varit frekventa och populära är de så 

kallade  realityserierna,  eller  dokusåporna  som  de  också  kallas.  Hon 

menar  att  även  dessa  vidmakthåller  heteronormerna.  De  är  mycket 

konservativa  och  präglas  av  de  stereotypa  könsrollerna. Mannen  ska 

vara  företagsam,  ha  fysisk  styrka  och  kondition  och  vara  överordnad 

även  om  han  ska  vara  snäll mot  kvinnor  och  barn. Kvinnor  ska  vara 

sociala, vackra och vårdande (Malm 2007:7).  

    Daniel  Andersson  och  Jon  Karl  Ivan  Mattsson  har  i  deras 

kandidatuppsats  i medie‐ och kommunikationsvetenskap hittat många 

http://www.usu.edu/journalism/docs/faculty/vitae/Brenda%20Cooper.pdf
http://www.usu.edu/journalism/docs/faculty/vitae/Brenda%20Cooper.pdf
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exempel på stereotypa könsroller. Uppsatsen heter Bröd och skådespel åt 

folket: En kvalitativ analys av realityserien Paradise Hotel och en diskussion om 

TV4:s och medborgarens roll i offentligheten och är en analys av könsroller, 

kroppsliga  ideal  och  kulturella  mönster  i  den  svenska  realityserien 

Paradise  Hotel.  Deras  slutsatser  är  att  TV‐serien  upprätthåller  de 

stereotypa  könsrollerna  och  är  mycket  heteronormativ  då  endast 

heterosexuella par  får och kan delta. De nämner särskilt det moment  i 

serien  som  kallas  ”veckans  parceremoni”.  De  menar  att  deltagarna, 

heterosexuella män  och  kvinnor,  följer  de  stereotypa  utseendena.  De 

flesta av kvinnorna bär korta kjolar, är  sminkade och välfriserade och 

männen bär  jeans, kavaj och skjorta. Eftersom serien går ut på att bilda 

heterosexuella  par  har  den  också  fått  kritik  av  RFSL  för  att  vara 

exkluderande  gentemot  icke‐heterosexuella.  Andersson  och Mattsson 

beskriver  också  en  av  de  kvinnliga  deltagarna,  de  andra  deltagarnas 

åsikter om henne och tittarnas åsikter om henne. De menar att på grund 

av att hon är utåtagerande och gärna uttalar sina åsikter, ogillas hon av 

både de andra deltagarna och många  tittare. Deras slutsats av detta är 

att hon bryter den stereotypa bilden av hur en kvinna ska bete sig och 

både Andersson & Mattsson och kvinnan själv menar att det skulle se 

annorlunda ut om hon vore en man (Andersson & Mattsson 2005:20‐23).  

   Brenda R. Weber är assisterande professor i Genusstudier vid Indiana 

University, USA och hennes forskning fokuserar på kvinnolitteratur och 

samtida  media,  då  i  synnerhet  litteratur,  film  och  TV  (Indiana 

University:s hemsida 2010‐05‐27 kl. 23.54 

http://www.iub.edu/~gender/html/Weber.html).  Weber  har  gjort  en 

studie  av  så  kallad  makeover‐TV  som  blivit  en  bok.  Boken  heter 

http://www.iub.edu/%7Egender/html/Weber.html
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Makeover  TV  –  Selfhood,  Citizenship,  and  Celebrity  och  i  den  analyserar 

Weber amerikanska realityserier med makeover‐tema, såsom The Biggest 

Loser  och  Pimp My Ride. Hon  diskuterar  bland  annat  vilka  ideal  som 

man försöker att eftersträva i dessa TV‐serier och vilket syfte dessa ideal 

har.  Weber  har  funnit  att  de  heterosexuella  normerna  dominerar.  I 

program  som  fokuserar  på  kroppsförändring  har  hon  noterat  att  de 

ideal  som  alla  strävar  efter  att nå överensstämmer med de  stereotypa 

könsrollerna. Till exempel är det viktigt att kvinnor är smala med tydlig 

midja.  Både män  och  kvinnor  strävar  efter  att  nå  de  utseenden  som 

attraherar det motsatta könet mest. Och deltagarnas eget syfte är ofta att 

de  ska  känna  sig  och  se  ut  som  en  ”riktig” man/kvinna. Även  andra 

typer av makeover‐program har  som  syfte att ge ett ökat  intresse  från 

det  motsatta  könet.  Weber  menar  att  till  och  med  texten  i 

signaturmelodin  till bil‐makeover‐programmet Pimp my Ride på MTV, 

fokuserar på männens relation till kvinnor. Texten säger att mannen vill 

vara en player, det vill säga en man som har många olika kvinnor, och 

att en snygg bil ska hjälpa honom att nå dit. Weber menar att även om 

också  homosexuella  män  kan  vara  players  så  tar  programmet  inte 

hänsyn till icke‐heterosexuella läggningar (Weber 2009:13, 163). 

    I  program  som  fokuserar  på  hus  och  hem  syns  heteronormerna 

tydligast i det idealiska sammanhanget. Hemmen görs om för att passa 

gifta medelsvensson med barn och vanliga jobb (Weber 2009:13, 163). 

    Även  Robert  Westerfelhaus  och  Celeste  Lacroix  har  funnit  att 

makeover‐program  stärker  heteronormativiteten.  Westerfelhaus’s  och 

Lacroix’s har publicerat en artikel  i  tidskriften Critical Studies  in Media 

Communication som heter Seeing ”Straight” through Queer Eye: Exposing 
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the  Strategic  Rhetoric  of  Heteronormativity  in  Mediated  Ritual  of  Gay 

Rebellion.  Artikeln fokuserar på det amerikanska TV‐programmet Queer 

Eye  for  the  Straight  Guy,  ett  makeover‐program  som  leds  av  fem 

homosexuella män som kallar sig för Fab 5. I programmet Queer Eye for 

the Straight Guy är ”experterna”  fem homosexuella män som  tar sig an 

en  heterosexuell man  i  varje  avsnitt. De  ger  honom  en  ny  stil,  både 

kroppsligt och i hemmet. Westerfelhaus och Lacroix konstaterar dock att 

fastän de som  leder programmet är homosexuella, och att programmet 

därför borde utmana de heterosexuella normerna,  så är det  just dessa 

som dominerar. Det mest talande är syftet med stylingen. Även  i detta 

program  förändras  de  heterosexuella  männens  stil  för  att  bättre 

attrahera det motsatta könet, oavsett om mannen  ifråga är  singel eller 

inte.  Westerfelhaus  och  Lacroix  diskuterar  också  hur  homosexuella 

framställs i TV, på hur homosexuella män bör uppträda i TV och hur de 

beter sig  i  just det här programmet. De har kommit  fram  till att Queer 

Eye  bland  annat  sätter  de  heterosexuella  männen,  som  Fab  5  gör 

makeover  på,  i  fokus  samtidigt  som  att  Fab  5  själva  framstår  som 

asexuella skämtare. Westerfelhaus och Lacroix talar om begreppet ”den 

strategiska, heteronormativa  retoriken”  i artikeln. De menar att denna 

”retorik” är avgörande för hur vi förstår vår egen och andras sexualitet 

och vilken sexualitet som är okej och vilken som inte är det. Den gynnar 

de  som har ”rätt”  sexualitet och  försvårar  för de med ”fel”  sexualitet. 

Enligt Westerfelhaus och Lacroix genomsyras media av denna  retorik. 

Många  TV‐shower  har  fått  hård  kritik  av  queerteoretiker  för  att  vara 

exkluderande  och  att  de  bevarar  den  heteronormativa  ordningen. 

Heteronormen är  ständigt närvarande  trots att väldigt  få är medvetna 

om  den.  I  det  här  programmet  framställs  bögar  positivt  genom  till 
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exempel  deras  sinne  för  stil  och  hur  lätt  de  har  att  umgås med  de 

heterosexuella männen, men Westerfelhaus och Lacroix menar att även 

om homosexuella visas i en god dager stärks likaledes heteronormerna 

eftersom  heterosexuella  och  homosexuella  särskiljs  så  tydligt.  Man 

kategoriserar dem tydligt i två olika grupper. Trots den positiva bilden 

som ges av bögar så kräver ändå detta program att de ska hålla sig inom 

vissa  ramar. Fab  5 har  en viss  jargong  i programmet. De  flirtar  flitigt 

med deltagarna men håller sig alltid på mattan, det vill säga, de rör vid 

dem  och  säger  smickrande  ord  men  skulle  inte  gå  längre.  Likaså 

framkommer inga detaljer om deras privatliv (Westerfelhaus & Lacroix 

2006:428, 430‐433). 

    Robert Westerfelhaus undervisar  i  film, massmedia  och  amerikansk 

populärkultur  vid Maria  Curie‐Sklodowska  University  Lublin,  Polen. 

Han  har  tidigare  undervisat  vid  universitet  i  USA  (College  of 

Charlesston:s hemsida 2010‐05‐27 kl. 14.00 

http://spinner.cofc.edu/communication/faculty/bios/westerfelhaus.html?

referrer=webcluster&). En av hans kollegor är, Dr. Celeste Lacroix, som 

undervisar vid College of Charleston i USA och hennes specialiteter rör 

sig  kring  ämnet  kommunikation.  Hon  har  till  exempel  undervisat  i 

ämnet  genus  och  kommunikation  (College  of  Charleston:s  hemsida 

2010‐05‐27 kl. 23.22 

http://spinner.cofc.edu/communication/faculty/bios/lacroix.html?referre

r=webcluster&).  

http://spinner.cofc.edu/communication/faculty/bios/westerfelhaus.html?referrer=webcluster&
http://spinner.cofc.edu/communication/faculty/bios/westerfelhaus.html?referrer=webcluster&
http://spinner.cofc.edu/communication/faculty/bios/lacroix.html?referrer=webcluster&
http://spinner.cofc.edu/communication/faculty/bios/lacroix.html?referrer=webcluster&
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    Även  Helene  A.  Shugart,  professor  på  institutionen  för 

kommunikation  vid  the University  of Utah  (The University  of Utah:s 

hemsida, 2010‐05‐27 kl. 23.57 

http://english.utah.edu/?module=facultyDetails&personId=135&orgId=2

96),  har  kommit  fram  till  att  TV  ofta  framställer  homosexuella  som 

asexuella och utan privatliv och att så länge de inte uttalar något om sitt 

sexualliv  fungerar  de  för  en  större  publik  (Shugart  2003:69).  Shugart 

tittar  närmare  på  förhållanden  mellan  homosexuella  män  och 

heterosexuella kvinnor  i sin artikel Reinventing Privilege: The New  (Gay) 

Man  in Contemporary Popular Media i tidskriften Critical Studies  in Media 

Communication.  Hon  har  studerat  tre  amerikanska  filmer  och  en 

amerikansk  TV‐serie  där  huvudkaraktärerna  är  just  en  homosexuell 

man  och  en  heterosexuell  kvinna.  Hon  drar  slutsatsen  att  den 

homosexuella  mannen  inte  blir  normaliserad  och  att  han  får  en 

heterosexuell  roll  i  förhållande  till den heterosexuella  kvinnan  genom 

att ha en  så  intim  relation att den  skulle kunna  tolkas  som  romantisk. 

Likaså  blir  bilden  av  den  heterosexuella  kvinnan  i  dessa  serier 

stereotypisk då de  framstår som behövande, känsliga och ofta med ett 

starkt  ägandebehov över den homosexuella vännen.  Shugart  anser  att 

producenterna  av  dessa  serier  skapar  dessa  relationer  mellan  den 

homosexuella  mannen  och  den  heterosexuella  kvinnan  för  att  låta 

publiken  slippa  se  en  mer  intim  relation  mellan  två  män.  Kvinnan 

kommer alltid emellan (Shugart 2003:87‐88) 

    För att sammanfatta dessa studier kan noteras att alla dessa forskare 

menar att heteronormativiteten skiner  igenom både rent allmänt  i vårt 

svenska samhälle och i amerikansk television. De menar att könsrollerna 

http://english.utah.edu/?module=facultyDetails&personId=135&orgId=296
http://english.utah.edu/?module=facultyDetails&personId=135&orgId=296
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förändras  men  är  fortfarande  relativt  fasta,  i  synnerhet  för  kvinnor. 

Likaså  visar  dessa  studier  att  icke‐heterosexuella  läggningar  ges  en 

avvikande roll i media och att den heterosexuella läggningen synliggörs 

som det normala.  
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4 Analys av fyra svenska homestylingprogram 

Vi  har  tittat  på  fyra  svenska  homestylingprogram,  Äntligen  hemma, 

Bygglov, Sveriges fulaste hem och Roomservice för att sedan analysera 

på  vilket  sätt  dessa  bekräftar  eller  bryter  heteronormativiteten.  Vår 

analys  är  indelad  i  fem  teman  –  yrken  och  arbetsuppgifter, utseende, 

jargong, sexuell läggning och utförande av uppgifter. Under varje tema 

redovisar vi vårt analyserade resultat för varje serie separat.  

 

4.1 Yrken och arbetsuppgifter 

Med  temat  yrken  och  arbetsuppgifter  avser  vi  de  medverkandes 

yrkesbeteckning  och  vilken  typ  av  huvudsakliga  arbetsuppgifter  de 

väljer eller blir tilldelade i programmen. 

 

Äntligen hemma: 

Den mest  framträdande  programledaren  är  en medelålders man  som 

snickrar  och  kommer med  idéer  om  hur  saker  ska  se  ut men  är  inte 

snickare till yrket. 

    I de tre program vi sett finns det också med en manlig snickare. Han 

får ofta bygguppdrag  från  andra medverkande. Han  får mått och  fria 

händer  att  utforma  objektet  efter  eget  behag.  Han  hjälper  även 

programledaren med större projekt. 
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    Serien  har  också  två  kvinnliga  inredare.  Den  ena  har  ofta  som 

uppdrag att förnya ”tråkiga” saker eller komma på praktiska lösningar. 

Hon jobbar mest med mindre attribut såsom möbler eller enskilda rum. 

Hon målar, tapetserar, sätter in hyllor och inreder med mera. Den andra 

inredaren har ofta i uppdrag att göra om eller designa inredningen i ett 

helt  rum.  Hon  målar  om  och  byter  ut  befintliga  möbler  mot  andra 

lösningar. 

    Äntligen hemma har också en manlig trädgårdsmästare. Vanligast är 

att han visar på smarta eller snygga växtlösningar men det händer även 

att han hjälper programledaren och snickaren med något byggjobb. 

 

Bygglov 

Serien har tre stående deltagare. En manlig snickare, som utför de stora 

arbetena med att bygga om, en manlig allt‐i‐allo som hjälper snickaren 

med  arbetet,  samt  en  kvinnlig  inredare,  som  dels  kommer med  idéer 

som de båda männen ska utföra, dels själv utför mindre arbeten, såsom 

att sy eller tillverka något i mindre skala. 

    I  den  här  serien  får  även  de  personer  som  bor  i  hemmen  som 

renoveras hjälpa till lite och oftast är det männen som hjälper snickarna 

och  kvinnorna  som  hjälper  inredaren.  Vid  ett  tillfälle  får  dock  även 

mamman  hjälpa  till med  rivningsarbetet.  I  det  avsnittet  där  familjen 

består av  två män är det bara den ena av dem  som hjälper  till medan 

den andra tar det lugnt och äter glass. 



Linda Nyberg & Maria Edin 2010-09-24 

 

 37 

    Personerna med  renoveringsobjekten  får  också möjlighet  att  berätta 

lite om sig själva  i programmet och det berättas ofta om vilket yrke de 

har.  I  ett  avsnitt  är  mannen  brandman,  vilket  anses  vara  ett 

mansdominerat yrke, och i ett annat avsnitt har pappan i familjen varit 

professionell  ishockeyspelare,  vilket  anses  vara  en  mansdominerad 

sport. Brandmannen bjuder även in programledarna till att prova på att 

släcka brand i en av Räddningstjänstens övningslokaler men det är bara 

det två manliga programledarna som gör det. 

 

Sveriges fulaste hem: 

Programledarna i denna serie är båda designers, en från Sverige och en 

från  Storbritannien.  Deras  uppgift  är  att  komma  med  idéer  som  en 

grupp  av  hantverkare  sedan  ska  åstadkomma.  Båda  kommer  med 

förslag  och  idéer  om  hur  det  ska  se  ut  och  bollar  sina  idéer  med 

varandra. Hantverkarna  får utföra de  flesta  förändringarna. De målar, 

drar el och  flyttar möbler med mera. Designerna utför mindre arbeten 

såsom  att  måla  böcker  som  ska  stå  som  prydnader  i  en  bokhylla, 

konstverk eller liknande. En av hantverkarna blir i varje avsnitt tilldelad 

en egen uppgift där han får ramar för vad han ska göra men fria händer 

att utföra det som han vill. Projekten är oftast mer ”typiskt kvinnliga” 

eftersom  det  handlar  om  att  skapa  konst,  dekorationer  eller 

bruksföremål med artistisk anda. Han gör det dock ofta  i mer ”typiskt 

maskulin” stil med till exempel hängrännor eller aluminium. 

    De familjer som inredarna ”räddar” i denna serie utför inga uppgifter 

själva utan är frånvarande under hela renoveringen. Däremot pratas det 
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ibland  om vad de gör  i de  rum  som  avses  förändras  och  i  ett  avsnitt 

frågar  ena  designern  vem  i  familjen  som  oftast  brukar  stå  för 

matlagningen och mannen säger att det är kvinnan som brukar laga mat 

oftast. 

 

Roomservice 

Seriens  programledare  är  en manlig  snickare  och  en manlig målare. 

Tillsammans utför de byggnationer och målerier. De har under denna 

säsong  hjälp  av  en  manlig  designer,  en  kvinnlig  scenograf  och  en 

kvinnlig inredningsarkitekt. Det är dessa tre som i första hand kommer 

med  förslag  på  förändringar  som  de  två  programledarna  sedan  ska 

utföra.  De  har  dock  oftast  egna  projekt  också  men  designern  och 

inredningsarkitekten gör helst  inga  större  saker  själv utan  tar hjälp av 

programledarna eller  lejd person  för att  få det gjort. Scenografen utför 

både ”typiskt manliga” och ”typiskt kvinnliga” sysslor såsom att skära i 

metall med en maskin eller att sy. 

    Endast vid ett tillfälle hjälper de som ska få omgjort till och i det fallet 

hjälper de till med att tömma rummet innan renoveringen börjar. De är 

ett par, en tjej och en kille, som bor tillsammans och båda bär saker. 

 

4.2 Utseende  
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Under  temat  utseende  redogör  vi  för  de  olika  programdeltagarnas 

frisyrer,  hur  de  klär  sig  och  sminkar  sig  samt  eventuellt  speciellt 

rörelsemönster. 

 

Äntligen hemma  

Den mest  framträdande programledaren,  som är man, har  skäggstubb 

och kortklippt hår. Han är klädd i snickarbyxor och t‐shirt inomhus eller 

vid varmare väder medan han vid kallare väder utomhus bär  jackor  i 

färgerna blått, svart eller rött. Han bär inget synligt smink.  

    Den manlige  snickaren  är  klädd  i  snickarbyxor  och  t‐shirt  inomhus 

eller vid varmare väder. Vid kallare väder utomhus har han funktionella 

jackor, oftast i skjortmodell i färgerna rödrutigt, svart eller blått. Han bär 

inget synligt smink. 

    Den kvinnliga inredaren som  jobbar med mindre projekt är antingen 

klädd  i  tröja  och  byxor med  ljusa  färger  eller  en  vit  blus  och  svarta 

byxor.  Hon  är  synligt  men  diskret  sminkad  med  mascara  och 

foundation. Hon  har  blekt,  lockigt  hår  i  en  frisyr  som  troligtvis  bärs 

oftare av kvinnor än av män. 

    Den andra kvinnliga inredaren är klädd så att de ”typiskt kvinnliga” 

formerna blir mycket  framträdande med  tajta  jeans och urringad  topp 

samt  bär  tydliga  och  stora  accessoarer  såsom  halsband,  armband  och 

klocka.  Ibland  bär hon  även  sjal  runt halsen  i  rosa  eller  lila. Hon har 

högklackade stövlar och är tydligt sminkad med bland annat läppglans, 

mascara,  foundation  och  puder.  Vid  utomhusarbete  bär  hon  en 
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klargrön,  stickad  tröja  och  en  matchande  täckväst  till.  Hon  har 

naturgröna byxor och keps samt ett par rejäla skor  i vintermodell. Vid 

ett tillfälle, när hon målar en vägg, bär hon mörka arbetsbyxor. 

    Den  manlige  trädgårdsmästaren  använder  arbetskläder  med 

naturgröna färger och ibland en liten hatt. Han är mycket kortklippt och 

bär inget tydligt smink. 

 

Bygglov 

Den manlige  snickaren  är  ibland  klädd  som  en  typisk  snickare med 

snickarbyxor och  t‐shirt, oftast med  tryck. Vid ett  tillfälle  står det Star 

Wars på  tröjan.  Ibland  är han  somrigt klädd med  linne  och vadlånga 

byxor. Han bär också flipflop‐skor vid ett tillfälle, vilket inte är särskilt 

vanligt bland män. Han har halvlångt, mörkt hår och skäggstubb. Han 

bär inget tydligt smink. 

     Allt‐i‐allon är även han är klädd i snickarbyxor och t‐shirt, oftast med 

tryck. Han är kortklippt, bär glasögon och inget tydligt smink. Han bär 

ofta keps. 

    Den kvinnliga inredaren har långt, mörkt hår, som oftast är utsläppt, 

och  är  klädd med  figursydda, mörka  kläder,  oftast  i  svart. Hon  har 

synligt men diskret smink med mascara och foundation. 

 

Sveriges fulaste hem 
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Den brittiske designern bär halvlångt hår och har  inget  tydligt  smink. 

Han är  finklädd med kostym och skjorta och bär oftast någon  form av 

sjal runt halsen. 

    Den  svenske  designern  har  kortklippt  hår  och  inget  tydligt  smink. 

Han är klädd  i  skjorta och byxor men är dock  inte  lika propert klädd 

som den brittiske. Han  för sig på vad som anses vara ett mer  feminint 

sätt. 

    Hantverkarna är kraftiga karlar med kort hår och skägg, skäggstubb 

eller mustasch och är klädda i arbetskläder.  

 

Roomservice 

Den manlige målaren  är klädd  i  arbetsbyxor,  alternativt  shorts, och  t‐

shirt.  Han  har  skäggstubb  och  är  kortklippt.  Han  bär  inget  tydligt 

smink. 

    Den  manlige  snickaren  är  också  klädd  i  arbetsbyxor,  alternativt 

shorts,  och  t‐shirt. Han har  skägg  och  kort hår  samt  bär  inget  tydligt 

smink. 

    Den  kvinnliga  inredningsarkitekten  har  halvlångt,  mörkt  hår  som 

ibland är uppsatt i en knut och ibland är utsläppt. Hon är ibland starkt 

sminkad med mycket  tydlig, mörk mascara  och  ibland  bär  hon  inget 

tydligt  smink.  Hon  är  vardaglig  klädd  med  topp  och  byxor,  oftast 

figursydda. 
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    Den  kvinnliga  scenografen  är  klädd med mörka  kläder,  såsom  en 

svart  skinnjacka  och  byxor.  Ofta  är  kläderna  löst  sittande.  Hon  har 

halvlångt hår som  ibland är utsläppt och  ibland uppsatt  i en ”slarvig” 

tofs.  Hon har synligt men diskret smink med mascara och foundation. 

    Den manlige designern är kortklippt och har skägg. Han bär  typiskt 

manliga  kläder med mörka  färger,  jeans  och  tröja  och  framträdande 

glasögon.  Han har inget synligt smink. 

    Rent allmänt använder hela gruppen mörka färger,  i synnerhet svart 

och  alla  bär  vid  något  tillfälle  en  mörk  T‐shirt  med  texten 

”Roomservice”. 

 

4.3 Jargong och attityder 

Med jargong menar vi om de medverkande använder ett speciellt språk 

eller speciella uttryck och om de uttrycker speciella åsikter eller känslor 

som kan hänvisas till könsroller. 

 

Äntligen hemma 

Vi har  inte noterat någon  speciell  jargong  av programledarna  i de  tre 

program  vi  sett  som  kan  anknytas  till  könsroller men  vid  ett  tillfälle 

säger pappan i en familj att den nya TV:n som installerats ska användas 

till mycket  hockey‐  och  fotbollstittande.  Inte  heller  har  vi  noterat  att 

deltagarna uttrycker  några  åsikter  eller  känslor  som  kan  anknytas  till 

könsroller. 
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Bygglov 

Inte  heller  i  denna  serie  har  vi  noterat  någon  speciell  jargong  eller 

speciella  åsikter  och  känslor  hos  programledarna  och  angående  det 

faktum  att  det  i  ett  avsnitt  är  två män  som  bor  ihop  behandlas  inte 

annorlunda. 

    Känslor och  åsikter  som kan anknytas  till könsroller uttryck vid  tre 

tillfällen  av  de  medverkande  som  inte  är  programledare.  Det  ena 

tillfället är när inredaren frågar en liten flicka vilken hennes favoritfärg 

är och hon svarar att den är rosa, en stereotypt flickaktig färg. Det andra 

tillfället är när mamman och pappan i en familj får frågan hur de känner 

inför  ombyggnationen  och  pappan  svarar  att  spänningen  och 

nervositeten  går  att  jämföra  med  hur  det  känns  inför  en  viktig 

hockeymatch  och mamman  jämför  nervositeten  och  spänningen med 

hur  det  känns  innan man  ska  få  ett  barn.  Det  tredje  tillfället  är  när 

mamman hjälper till med rivningsarbetet och allt‐i‐allon säger till henne 

att göra som grabbarna fast bättre. 

 

Sveriges fulaste hem 

Den svenske designern har en ”typisk  feminin”  touch  i sättet att prata 

genom  att  tala  långt  fram  i  munnen.  De  båda  designernas  jargong 

gentemot  varandra,  husen/lägenheterna  de  befinner  sig  i  och  till  viss 

mån hantverkarna, är rätt tuff och de använder ett ganska kraftigt språk 

och är ibland rent elaka. De hamnar ofta i konflikt för att de inte alltid är 
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eniga om detaljerna. De drar dessutom fräcka skämt vid flera tillfällen, 

till exempel när de håller på att sträcka en bit tyg på en ram frågar den 

ena den andre: ”Is it stiff enough for you?” som skulle kunna tolkas som 

en fråga angående en manlig erektion eller när den ene kommenterar en 

kvinnans prydnad som  föreställer en naken kvinna. Han säger att han 

aldrig sett en sådan  förut och den andre svarar: ”Det hoppas  jag!” och 

syftar på det kvinnliga könsorganet. 

 

Roomservice 

De medverkande  i denna  serie har  en mycket  skämtsam  jargong dem 

emellan. De skämtar ofta om könsroller, till exempel när några män ska 

bära upp en plexiglasskiva som inredningsarkitekten beställt. Hon säger 

då skämtsamt att männen har handskar men inte kvinnan och syftar på 

att det är ombytta roller. Vid ett annat tillfälle skämtar programledarna 

om att den kvinnliga inredningsarkitekten ska ”passa upp” och en utav 

dem kallar henne för ”lilla gumman”. Hon kontrar med att fråga om de 

inte  ska nypa henne  i  rumpan  också. När den manlige designern gör 

misstaget att hälla i betongpulver före vattnet skämtar programledarna 

om att män ger sig direkt in i arbetet utan att läsa instruktionerna först 

och  designern  håller  med.  Det  förekommer  också  en  skämtsam 

diskussion om att känna sig som en liten flicka respektive liten pojke på 

julafton och om huruvida det känns annorlunda utifrån könsaspekten. 

Vid ett tillfälle skämtar programledarna med en antydan att de skulle ha 

en mycket  intim  relation.  Inredningsarkitekten  hör  detta  och  kontrar 
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med att de drömmer. Hon syftar på att det inte finns någon sanning i de 

programledarna just sade. 

 

4.4 Sexuell läggning 

Under  den  här  punkten  redovisar  vi  det  vi  sett  signalerar  sexuell 

läggning hos de medverkande. 

 

Äntligen hemma 

Under  de  tre  program  vi  sett  i  serien  ges  signaler  som  påvisar  att 

samtliga  programledare  är  heterosexuella.  I  de  flesta  fallen  är  det 

dessutom familjer med en kvinna och en man som har fått hjälp. Detta 

ger signaler om att dessa familjemedlemmar är heterosexuella. Vissa av 

projekten  som  visas  i  serien  är produktioner  som  inte  är  riktade mot 

någon speciell utan enbart tips på inredningslösningar. 

 

Bygglov 

I  de  avsnitt  som  vi  sett  av  denna  serie  ges  signaler  om  den 

heterosexuella läggningen hos samtliga programledare samt att i två av 

programmen är familjerna som de hjälper bestående av en mamma och 

en pappa samt ett antal barn.  I ett avsnitt är det dock  två män och en 

hund som bor tillsammans och delar säng vilket kan anses signalera att 

de båda männen är homosexuella. 
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Sveriges fulaste hem 

Detta  program  ger  tydliga  signaler  om  att  programledarna  är  två 

homosexuella män som har ett förhållande och bor ihop. I de tre avsnitt 

vi sett så har två av familjerna bestått av en ensamstående mamma med 

barn.  Eventuella  pappor  nämns  aldrig  och  därmed  ges  inga  tydliga 

signaler om dessa ensamstående mödrar när det gäller sexuell läggning. 

I det  tredje  avsnittet  är det  en  familj bestående  av  en mamma och  en 

pappa  och  ett  barn  som  får  omgjort  hemma  och  därmed  ger  denna 

familjebild tydliga signaler om att paret är heterosexuellt. Vid ett tillfälle 

diskuterar två hantverkare hur deras respektive fruar ser på att männen 

reser  bort  vilket  också  om  att  dessa  hantverkare  är  heterosexuella. 

Eftersom samtalet är mycket skämtsamt kan man inte med säkerhet anta 

att dessa fruar existerar.  

 

Roomservice 

I de  avsnitt  av den här  serien  vi har  tittat på har  vi  inte  fått  synbara 

signaler  om  programledarnas  sexualiteter.  När  det  gäller  de  familjer 

som de renoverat hemma hos så har det  i  två avsnitt varit hemma hos 

unga par bestående  av  en man och  en kvinna  som  lever  tillsammans, 

vilket ger signaler om att de är heterosexuella. I det tredje programmet 

gör gruppen om hemma hos  en  familj bestående av  cirka 30 personer 

och där får man inga personliga detaljer om dessa familjemedlemmar.  
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4.5 Utförandet av uppgiften 

Under  detta  tema  redovisar  vi  det  vi  sett  bejakar  eller  bryter  de 

stereotypa  könsrollerna  i  de  arbeten  de  utför,  till  exempel  om 

inredningen  är  riktad mot  en  speciell  person  och  om  personens  kön 

verkar ha påverkat utformningen. 

 

Äntligen hemma 

I  del  1  utförs  en  renovering  av  en  hall  hemma  hos  en  barnfamilj. 

Mamman i familjen är besviken över att, på grund av platsbrist, behövt 

offra sitt skafferi för förvaring av hallprylar. Inredaren gör om hallen så 

att mamman  får  tillbaka sitt skafferi vilket hon också blir mycket glad 

över.  Skafferier  brukar  innehålla matvaror  och  hör  därmed  till  köket. 

Köket  ses  traditionellt  som  kvinnans  plats  och  programmet  bejakar 

därmed  de  stereotypa  könsrollerna.  Den  kvinnliga  inredaren  som 

brukar  utföra mindre  projekt  använder  ofta  stereotypiskt  ”kvinnliga” 

färger och mönster  i sina verk,  till exempel  färgerna rosa och guld och 

mönstren blommor, fjärilar och änglar. I övrigt inreder deltagarna oftast 

neutralt, varken typiskt ”kvinnligt” eller ”manligt”. 

 

Bygglov 

När det gäller de projekt som programledarna utför under de tre avsnitt 

vi sett har vi endast kunnat notera stereotypiska detaljer vid ett tillfälle 

och det är när de  inreder ett  rum  för  två barn, en  flicka och en pojke. 
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Rummet  delas  i  tre  delar  där  flickan  har  ett  rum med  ett  antal  rosa 

detaljer,  till  exempel  en  rosa  matta  på  golvet.  Pojken  får  en  del  av 

rummet där det målas traktorer på väggen. 

 

Sveriges fulaste hem 

I alla tre avsnitt som vi sett av den här serien kan man inte urskilja några 

stereotypa könsbundna drag  i utförandet av projekten. Man kan alltså 

inte utifrån  inredningen säga om det är riktat mot en man eller kvinna 

eller  utifrån  vilken  sexuell  läggning  de  har.  Alla  rummen  är 

färgsprakande, funktionella och hemtrevliga. 

 

Roomservice 

Eftersom alla projekt i de avsnitt vi sett är riktade till personer av båda 

könen märks det  inte någon åtskillnad  i utförandet. Färgerna är oftast 

neutrala  och  inredningen  skulle  ibland  kunna  tolkas  som  ”typiskt 

kvinnlig”  eller  ”typiskt  manlig”  om  den  var  riktad  till  en  speciell 

person.  Till  exempel  ”prinsessan‐på‐ärten‐rummet”  som  fixas  till  ett 

utav paren. Det skulle kunna tolkas som ”typiskt kvinnlig”, i synnerhet 

om den var riktat till kvinnan i familjen. Till samma par tillverkas också 

en ”Stormtrooper”, en karaktär ur filmen ”Star Wars”, som skulle kunna 

ses som ”typiskt manlig”,  i synnerhet om den var  tillverkad enbart  för 

mannen i familjen. Men i båda fallen är syftet att båda ska ha nytta och 

nöje av inredningen. 
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  5 Diskussion 

När man använder metoden diskursanalys är det enbart diskursen man 

tittar på och drar slutsatser utifrån.  I vårt  fall är vår diskurs det vi ser 

och hör under de program vi valt att analysera. Detta  leder  till  att all 

annan  information  inte  är  relevant  för  vår  undersökning.  Vi  kan  till 

exempel  inte  spekulera  om hur deltagarna  klär  sig på  fritiden,  vilken 

sexuell  läggning  de  egentligen  har  eller  vem  som  sköter  hemmet  i 

familjerna om inte detta uttrycks i programmet. 

    Eftersom TV är en av våra  största mediekanaler kan vi anta att den 

bild  som  förmedlas  av  TV  påverkar  människors  syn  på  omvärlden. 

Reality‐TV har under det senaste decenniet blivit en stor del av vår TV‐

vardag och utifrån dess verklighetsförankring uppfattar många det som 

visas  som  ”sanning”.  Detta  påverkar  ytterligare  människors  bild  av 

verkligheten. 

    Brenda R. Weber drar slutsatsen att de flesta amerikanska makeover‐

program förstärker och bejakar heteronormen eftersom syftet med själva 

förändringen är att attrahera det motsatta könet. Även när det gäller den 

typ av makeover‐program vi valt att  studera, homestyling, har Weber 

funnit att heteronormerna varit dominerande då familjerna bestått av en 

typisk  kärnfamilj med  en man  och  en  kvinna  och  barn  eller  framtida 

barn. Projekten har alltså varit  inriktade på att forma kärnfamiljer. När 

det gäller de program vi har tittat på kan vi både bekräfta och bestrida 

Webers  slutsatser. Eftersom  vi  inte  funnit  någon  liknande  studie  som 

den Weber gjort över  svenska homestylingprogram måste vi dock  ta  i 
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beaktande  att  det  finns  vissa  kulturella  skillnader  mellan  USA  och 

Sverige. Utifrån den mediabild om USA, som vi fått ta del av, kan vi till 

exempel anta att det finns en högre andel hemmafruar i USA än Sverige 

och  när  det  gäller  lagar  som  ger  homosexuella  rättigheter  har  USA, 

åtminstone i vissa stater, betydligt mer restriktioner än Sverige. 

    Vi  har  tittat  på  könsroller  utifrån  fem  teman  och  det  första  vi 

analyserat är vilka yrken och vilka arbetsuppgifter de medverkande har. 

De  slutsatser  vi  kunnat  dra  är  att  det  oftast  är  män  som  har  de 

stereotypiskt  manliga  yrkena  och  arbetsuppgifterna,  såsom  snickare, 

målare  och  brandman.  Likaså  är  det  kvinnor  som  dominerar  de 

stereotypiskt  kvinnliga  yrkena  och  arbetsuppgifterna,  såsom  inredare 

och  att  sy.  Några  få  undantag  har  vi  dock  uppmärksammat,  dels  i 

programmet Roomservice där det finns en manlig designer samt att den 

kvinnliga scenografen ofta utför mer ”typiskt manliga” sysslor, som att 

arbeta med metall.  Dels  så  har  vi  i  programmet  Sveriges  fulaste  hem, 

noterat att de två programledarna också är designers fast att de är män. 

    Vårt  andra  tema  är  utseende. Där  har  vi  tittat  närmare  på  hur  de 

medverkande  klär  sig,  vilka  frisyrer  de  har  och  om  det  finns  synligt 

smink. Även här har man kunnat se tydliga skillnader mellan män och 

kvinnor. De  flesta  kvinnor  har  haft  tajtare  kläder,  ”typiskt  kvinnliga” 

frisyrer  med  längre  hår,  ofta  uppsatt,  och  många  är  ofta  starkt 

sminkade.  Men  även  här  har  vi  dock  sett  undantag.  Scenografen  i 

Roomservice  har mestadels  löst  sittande  kläder  och  bär minimalt med 

smink. Männen i dessa serier klär sig efter vilket behov de har. De klär 

sig  i arbetskläder när det snickras och målas,  tjockare  jackor när det är 

kallt, shorts och linnen när det är varmt, och de manliga designerna klär 
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sig antingen  i kostym eller mer vardagliga kläder som byxor och  tröja. 

Inga  av  de  klädkombinationer  som  vi  sett  under  dessa  program  har 

avvikit  från  den  ”typiskt manliga”  klädstilen. Deras  frisyrer  är  oftast 

kortklippta och ingen utav dem bär synligt smink. Vad gäller håret finns 

ett undantag. Den ene manlige designern i Sveriges fulaste hem har längre 

hår, oftast uppsatt i en svans i nacken. Denna frisyr kan tolkas både som 

”typiskt manlig” och ”typiskt kvinnlig”. Det finns många som anser att 

män  inte  ska ha  långt hår överhuvudtaget, vilket  i  så  fall gör  frisyren 

kvinnlig, men de finns även de som accepterar just denna frisyr på män 

och anser att en låg svans i nacken är en ”typisk manlig” frisyr. 

    Ulrika Dahl menar  att den  förändring  av de  traditionella könsroller 

som  skett  på  senare  år  mest  ligger  i  vilka  sysslor  män  respektive 

kvinnor  utför.  Däremot  så  har mycket  liten  förändring  skett  när  det 

gäller utseende och beteende. Christina Malm  säger att det  snarare är 

skillnader  mellan  män  och  kvinnor  än  mellan  olika  teman  som 

förändrats när det gäller bilden av män och kvinnor som förmedlas av 

TV. Hon menar att män både bekräftar och avviker  från de stereotypa 

könsrollerna genom att porträtteras mer nyanserade medan kvinnorna 

skildras som mer schablonmässiga. Både Malm och Daniel Andersson/ 

Jon Karl Ian Mattsson har dragit slutsatsen att realitygenren dokusåpor 

visar mycket  stereotypa bilder av män och kvinnor.  I dessa  serier bör 

man både se ut och bete sig som en typisk man/kvinna för att accepteras 

fullt ut, vilket också de allra  flesta gör  i dessa  typer av  serier. Utifrån 

våra program har vi dragit  en annan  slutsats än Dahl  eftersom vi vill 

hävda att även sysslorna fortfarande är ganska traditionella. Vi har inte 

sett många  exempel på  könsöverskridande  yrken  och  arbetsuppgifter. 
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Men  när  det  gäller  utseende  håller  vi  med  Dahl,  Malm  och 

Andersson/Mattsson.  Kvinnor  och  män  klär  sig,  har  hår  och  smink 

utifrån de traditionella föreställningar om hur en kvinna respektive man 

ska se ut. 

    Under  temat  jargong  har  vi  analyserat  om  språket  uttrycker  några 

åsikter eller känslor som kan anknytas till könsroller. För det mesta har 

skämt, känsloförklaringar och  åsikter  inte uttryckt könsroller men vid 

några  tillfällen  har  det  sammankopplats.  I  Roomservice  är  jargongen 

mycket skämtsam rent allmänt och vid  flera  tillfällen har den anspelat 

på  manligt/kvinnligt.  Ett  par  gånger  är  det  de  två  manliga 

programledarna, snickaren och målaren, som skämtar och oftast har de 

ett ”objekt”  för sitt skämtande men de skämtar även om sitt eget kön. 

Vid ett tillfälle är skämtet riktat till alla, både de närvarande och tittarna. 

Den gången skämtar de om sin egen relation och syftar till att den skulle 

vara  mer  än  platonisk.  Även  den  kvinnliga  inredaren  skämtar  om 

könsroller vid ett tillfälle. Den sparsamma förekomsten av jargong med 

anknytning  till könsroller eller  sexuell  läggning kan  tolkas på  två sätt. 

Antingen  beror  det  på  att  det  finns  en  viss  queerpotential  i 

programmen,  eftersom  skämt  om  kvinnor  och  icke‐heterosexuella 

personer  är  typiskt  för  en  heteronormativ  jargong.  Enligt  queerteorin 

ska man bortse  från personers  olika preferenser,  till  exempel kön  och 

sexuell läggning.  Man kan också tolka det så att det beror på att det är 

alltför  kontroversiellt,  alltså  att  sådana  skämt  skulle  uppröra  TV‐

tittarna.  De  två  program  som  har  minst  av  könsrolls‐/sexuell 

läggningsjargong, Äntligen hemma och Bygglov, är program som sänds på 

TV4. TV4 är en kanal som alla har och den når därmed ut  till  (nästan) 
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alla hushåll. Vi upplever att programmets  image är att vara så neutralt 

som möjligt och därför skulle båda alternativen kunna vara möjliga. Om 

vi  funderar  på  varför  denna  typ  av  jargong  är  märkbar  i  främst 

Roomservice men även i Sveriges fulaste hem så kan det vara att de två TV‐

kanalerna som sänder dessa  två program, TV3 och Kanal5, ofta sänder 

en mer utmanande typ av program än vad TV4 gör och ger ett  intryck 

av att våga provocera publikens åsikter och attityder. 

    Under temat sexuell läggning har vi noterat vilka signaler om sexuell 

läggning som framträds hos de medverkande. Detta har  inte fått något 

större  fokus  i  dessa  program  men  några  saker  kan  vara  värda  att 

påpekas.  I  ett avsnitt  av Bygglov är gruppen hemma hos  två män och 

bygger om.  Inte  en  enda gång under programmet nämns  eller  antyds 

deras relation vilket ger programmet queerpotential. Det faktum att två 

män delar  säng påverkar  alltså  varken  beteende,  jargong  eller  hur de 

inreder  huset  i  det  här  programmet.  Även  i  Sveriges  fulaste  hem  ges 

tydliga  signaler om  att det  förekommer  en  icke‐heterosexuell  relation, 

fast  i  det  programmet  är  det  de  två  programledarna  som  är  ett  par. 

Detta kommenteras  inte av de övriga deltagarna någon gång under de 

program  vi  sett  men  männen  själva  döljer  det  inte.  I  ett  avsnitt  får 

tittarna till och med se hur deras eget kök ser ut. Utifrån dessa aspekter 

har programmet queerpotential. Att ha två homosexuella, som så tydligt 

visar  att  de  är  det,  är  ett  sätt  att  bryta  osynliggörande  av  icke‐

heterosexuella läggningar. Även Brenda Cooper har dragit slutsatsen att 

homosexuella ofta visas i komiska situationer men även att de får roller 

som  offer  eller  skurkar.   De  två  sista  kategorierna  antar  vi  dock mer 

stämmer  in på andra  typer av program,  till exempel dramaserier eller 
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filmer,  och  vi  har  således  inte  sett  några  sådana  tendenser  i  våra 

analysprogram.  

        Det sista  temat vi analyserat är om kön påverkar hur  inredningen 

ska se ut. Vid enbart ett par tillfällen har förändringarna varit riktade så 

att  det  tydligt  framgått  vilket  kön  det  är  avsett  för. Vid  ett  tillfälle  i 

Äntligen hemma  sägs  skafferiet  fixas  för mammans  skull eftersom både 

hon och  inredaren  talar om ”hennes” skafferi. Vid ett  tillfälle  i Bygglov 

särskiljs två barns rum genom att pojken får traktorer på väggarna och 

flickan  får  en  rosa matta  och  några  andra  rosa  detaljer.  Här  stärker 

programmen  de  stereotypa  könsrollerna  eftersom  detta  är  stereotypa 

attribut för pojkar respektive flickor. I övriga projekt har vi inte kunnat 

notera  något  specifikt  stereotypt manligt  eller  kvinnligt men  det  kan 

bero  på  att  projekten  oftast  är  riktade  till  flera  personer  och  för  det 

mesta  både  män  och  kvinnor.  Detta  innebär  förstås  inte  att  detta 

förekommit  i dessa TV‐serier vid  flera  tillfällen än de vi noterat. Hade 

vår undersökning varit större och om vi hade haft utrymme att titta på 

fler avsnitt av varje program hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 

    Om  man  ska  sammanfatta  det  vi  kommit  fram  till  genom  dessa 

analyser är att inget av programmen bryter helt med heteronormen men 

att  inget  utav  dem  heller  helt  bejakar  den.  Dock  kan  programmen 

rangordnas och utifrån de avsnitt vi har sett menar vi att Äntligen hemma 

är  det  program  som  mest  bekräftar  och  minst  bryter  med 

heteronormativiteten. De  flesta  projekt  de  utför  är  könsneutrala men 

samtidigt  är  deras  arbetsuppgifter  starkt  sammankopplade  med  de 

”typiskt  manliga”  respektive  ”typiskt  kvinnliga”  sysslorna. 

Programledarna  har  utseende  som  man  starkt  kan  associera  med 
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respektive kön men det  förekommer  ingen  jargong  som kan anknytas 

till varken könsroller eller sexuell läggning i programmet.  

    De  övriga  tre  programmen, Roomservice, Bygglov  och  Sveriges  fulaste 

hem  är  svåra  att  rangordna.  Alla  tre  har  tydliga  inslag  som  bryter 

respektive  bekräftar  heteronormerna.  Bygglov  bejakar  heteronormerna 

eftersom  de  medverkande,  både  programledarna,  hantverkare  och 

familjerna,  har  yrken  och  arbetsuppgifter  som  är  ”typiskt  manliga” 

respektive ”typiskt kvinnliga”. Däremot har programmet, som nämndes 

tidigare,  queerpotential  eftersom  icke‐heterosexuella  förhållanden  inte 

behandlas  annorlunda  än  heterosexuella  relationer. Roomservice  bryter 

normerna  genom  att  ha  en  manlig  designer  som  dessutom  inte  är 

särskilt  bra  på  att  utföra  ”typiskt manliga”  sysslor.  Likaså  har  de  en 

kvinnlig scenograf som inte klär sig och ser ”typiskt kvinnlig” ut. Dock 

följer  programmet  normerna  i  ganska  hög  grad  eftersom  de  flesta 

medverkande  har  arbetsuppgifter  ”tillhörande”  sitt  kön  och  att 

heterosexualiteten  är  framträdande  i  familjerna de  renoverar hos. När 

det gäller den skämtsamma jargongen kan man se det ur två perspektiv. 

Det första är att skämten kan ses som normbekräftande eftersom det är 

just könskillnader som det skämtas om. Samtidigt kan skämten ses som 

normbrytande  eftersom  de  väl  uppmärksammat  dessa  uttryckta 

skillnader och förlöjligar dem något. Sveriges  fulaste hem både bekräftar 

och  bryter  heteronormativiteten  genom  att  ha  två  homosexuella män 

som  programledare  och  inredare.  Att  ha  två  programledare  som  så 

tydligt signalerar att de är homosexuella fungerar som ett synliggörande 

av  icke‐heterosexuella  läggningar.  De  framstår  heller  inte  som 

onormala, bara som  två stycken mycket speciella karaktärer. Samtidigt 
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är det sätt som dessa män framträds i TV‐rutan överensstämmande med 

vad heteronormativa  fördomar säger om hur en homosexuell man ska 

vara, föra sig, sättet att han ska tala på och vad han tycker om att göra. 

Enligt  Westerfelhaus´s  och  Lacroix´s  undersökning  framstår 

homosexuella män som asexuella skämtare och vi kan delvis dra samma 

slutsats.  Deras  jargong  är mycket  skämtsam  så  de  framstår  som  två 

pajaser; men samtidigt anspelar de en del på sin egen sexualitet vilket 

gör att man måste bejaka dem som sexuella varelser. En person som har 

svårt  för  sex mellan män  skulle  därmed  kunna  ha  svårt  att  titta  på 

denna serie utan att ta illa vid sig. 

    I alla program var yrken och arbetsuppgifter  till  stor del  styrd efter 

kön. Det kan  finnas  flera anledningar  till detta. En  förklaring kan vara 

att det är svårt att få tag i kvinnliga snickare, målare och elektriker samt 

manliga heminredare. Men det  är  ingen  trolig  anledning  eftersom det 

inte  är  en  omöjlighet.  Om  de  verkligen  ville  ha  normbrytande 

yrkespersoner  skulle  de  kunna  få  det.  Både  Roomservice  och  Sveriges 

fulaste hem har bevisat detta genom att ha manliga  inredare. En annan 

anledning  kan  vara  att  de menar  att  trovärdigheten  blir  större med 

kvinnor  i kvinnodominerade yrken och män  i mansdominerade yrken. 

Både män  och kvinnor blir  ofta  ifrågasatta när de  innehar yrken  som 

inte är  typiska  för sitt kön. Detta är en  fullt möjlig  förklaring eftersom 

trovärdighet är viktigt för att få människor att titta på programmen. Av 

samma anledning så är det ”kunniga” personer som medverkar, det vill 

säga, personer som verkligen är utbildade till sina yrken.  

    Man kan också  fundera på  i vilken utsträckning huruvida valen  av 

programledare är medvetna. Vanligtvis innebär de handlingar som görs 
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omedvetna att man  följer normerna,  i det här  fallet heteronormen, och 

att man därför, genom att göra medvetna val  tar ett steg mot att bryta 

normerna. Slutsatsen utifrån det är att producenterna  i dessa program 

inte  gjort medvetna  val  och  därmed  följs  heteronormativiteten  i  hög 

grad. Vi  anser dock  att det  är mycket beklagligt  att producenterna  är 

medvetna om normerna och därmed  inte heller gör uppriktiga  försök 

att  bryta  dem.  I  synnerhet  de  program  som  sänds  av  en  så 

allmäntäckande TV‐kanal som TV4. Vi  lever  i en  tid och  i ett samhälle 

där vi ska respektera varandras olikheter och våra mänskliga rättigheter 

även när det gäller den sexuella  läggningen eller könstillhörighet. Bara 

för att man föds till kvinna så behöver det inte betyda att man ska ha ett 

”typiskt kvinnligt” yrke eller tycka om att göra vissa ”typiskt kvinnliga” 

saker  såsom  omvårdnad,  hushållsarbete  eller  att  klä  sig  ”typiskt 

kvinnligt”  med  kläder  som  framhäver  sina  ”kvinnliga”  former. 

Detsamma  gäller  för  en  man  som  föds  med  det  biologiskt  manliga 

könet. Han  behöver  inte  nödvändigtvis  uppträda  som  en  traditionell 

man  och  tycka  om  saker  som män  gör. Denna människosyn,  att man 

håller  fast  vid  människans  lika  värde,  oavsett  vilket  kön  de  har  av 

naturen given,  är viktigt  i denna  tid där man  respekterar människans 

värde  till att vara  just människa. Det är en mänsklig  rättighet som alla 

typer av människor har, vare sig man är heterosexuell eller HBT‐person, 

man eller kvinna, vuxen eller barn, att bli bemött med  respekt  för alla 

människors lika värde och mänskliga rättigheter.  

    Vår förhoppning är att vi har kunnat synliggöra heteronormativiteten 

genom denna uppsats och att andra kommer att hitta inspiration till att 

fortsätta  forska  inom  detta  etiska  ämnesområde.  Genom  att  fler 
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synliggör  de  heteronormativa  föreställningarna  kan  även  samhället 

också  påverkas  så  att  de  mänskliga  rättigheterna  så  småningom 

kommer att omfatta alla. 

Som  avslut  till  vår  diskussion  vill  vi  diskutera  lite  kort  vårt  val  av 

tillvägagångssätt  i  vår  undersökning  om  heteronormativitet  och 

eventuella  avvikelser  i  dagens  svenska  homestylingprogram.  Det  vi 

upptäckte med  tiden var  att det  tog  längre  tid  än vad vi hade  räknat 

med att titta igenom dessa utvalda program eftersom vi fick titta om ett 

och  samma program  flera gånger  för att på bästa möjliga  sätt  få ut  så 

mycket  analysmaterial  som  möjligt  om  heteronormativitet  och 

eventuella avvikelser. Denna studie blev större och mer omfattande än 

vad den var tänkt från början då vi endast hade några få specifika teman 

som vi fokuserade oss på att analysera. Att det blev en mer omfattande 

studie än tänkt har bidragit till att främst analys‐ och diskussionsdelarna 

i denna uppsats har blivit  redigerade  flera gånger under  tidens gång. 

Detta har även bidragit till att det har tagit mer tid än väntat för oss att 

analysera, diskutera och  skriva denna uppsats. Med  tanke på att vi är 

två författare på en och samma studie och uppsats har det lett till att det 

har varit en hel del diskussioner oss författare emellan innan vi ens har 

skrivit  något. Detta  är  ett  val  vi  har  gjort medvetet  för  att  på  så  sätt 

minimera risken att den ena författaren skriver och redigerar något som 

den andra  inte vill eller  tycker är  lämpligt. Vårt val att arbeta på detta 

sätt har även det bidragit till att det har tagit lång tid att skriva. Att sitta 

på var sitt håll  i  landet och skriva på samma uppsats är något  som vi 

finner  är mycket  roligt,  inspirerande  och  utvecklande  därför  att man 

själv  får  träning  i  att  motivera  sitt  tänkande,  utveckla  sitt  kritiska 
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tänkande till vad andra skriver samt vara inspirerande för andra. Vi har 

upptäckt i och med uppsatsens uppkomst att det går fortare än vad man 

tror att köra fast i sitt eget tänkande som leder till att uppsatsen står still 

men  då  har  den  andra  personen  varit  vägledande,  peppande  och 

inspirerande  till  det  fortsatta  arbetet. Därför  att  ha möjligheten  att  få 

diskutera tankar och material är väldigt givande i skrivarprocessen med 

en C‐uppsats som denna. Därmed ser vi som en stor fördel att vara två 

författare till samma text fastän vi bor på två helt olika orter i landet.  

    Förslag på hur vi skulle ha kunnat göra det annorlunda är att vi hade 

kunnat  göra  en  litterär  studie  om  heteronormativitet  och  eventuella 

avvikelser i massmedia. Dock skulle en risk vara att få brist på material 

då vår uppfattning och erfarenhet av denna studie är att det  inte  finns 

mycket  skrivet material om vårt uppsatsämne. Ett annat  förslag är att 

analysera  exempelvis  talkshows  i  förhållande  till  på  vilket  sätt 

heteronormativiteten  uttrycks  och  vidmakthålls  samt  synliggöra 

eventuella avvikelser. Dessa ovan nämnda  förslag skulle kunna utgöra 

uppslag till vidare forskning inom ämnet.  
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http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=90418
http://anytime.tv4.se/webtv/?treeId=90418
http://www.hemmakanalen.se/antligen_hemma
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