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1.0 Bakgrunn for oppgaven 
 

”Dette med en kjønnsnøytral ekteskapslov er altså noe av det største sludder som noen har 

funnet på. At noen mennesker er forvirret i hodet sitt og liker folk av samme kjønn, kan jo 

ikke vi politikere bruke masse tid på. Gå til psykolog!”  (Dagbladet.no 6.mai 2005) 

 

Sitatet er hentet fra en artikkel på dagbladet.no 6.mai 2005. Utsagnet er et utdrag av en e-post 

fra Høyre-politiker Birger Westlund til lederen i Landsforeningen for lesbisk og homofil 

frigjøring (LLH), Jon Reidar Øyan. Bakgrunnen var at Øyan hadde sendt en e-post til 

Westlund med argumenter for en felles ekteskapslov. I ettertid har Westlund beklaget 

utsagnet, og sagt at det var dumt og ubetenksomt. Det hører også med til historien at en leser 

ble så kraftig provosert at han anmeldte Westlund til politiet. (Dagbladet.no 9.mai 2005)  

 

Hvor legitimt et slikt utsagn er eller ikke er, overlater jeg til den relevante politi-instans å 

vurdere. Vi omgis av ulike medier som på forskjellige måter formidler holdninger og 

iscenesettelser av kjønn og seksualitet. Homofili er representert i flere av disse mediene. 

Homsepatruljen på TV3 kan kanskje sies å være spesielt i så måte, siden programkonseptet 

går ut på at fem homofile menn som fremtrer som eksperter på hvert sitt område, gjør en 

såkalt ”make-over” på en heterofil mann og leiligheten hans. Det er et sterkt innslag av 

referanser til homofili i programmet, som blant annet kommer frem gjennom programledernes 

flørting med kveldens ”make-over”-prosjekt, og spill på stereotyper. Programleder i Big 

Brother 2005, Brita Møystad Engseth kan være et annet eksempel på representasjon av 

homofili i mediene, selv om hun ikke berører dette temaet i programmet sitt. 

Debattprogrammer om ”homofile” temaer, som for eksempel kjønnsnøytral ekteskapslov, lik 

rett til adopsjon og lignende italesetter ulike meninger og holdinger til homofili. 

Nyhetsmagasinenes fremstilling av slike saker, for eksempel slik Westlund fremstilles, er 

egnet til å påvirke mediebrukerne på forskjellige måter. Er mediene kun formidlere av 

perspektiver, eller er de med på å konstruere og endre perspektiver på kjønn og seksualitet?  

 

I denne oppgaven vil jeg sette fokus på hvordan medieuttrykk kan påvirke individers 

opplevelse av kjønn og seksualitet, med spesiell vekt på homofiles konstruksjon av identitet.  

 

 



 - 4 - 

 

Problemstillingen er som følger: 

 

Hva uttrykker mediene om kjønn og seksuell orientering? Hvilke konsekvenser kan dette få for 

homofiles identitetskonstruksjon? 

 
Her vil jeg trekke frem et sitat av den norske kjønns og medieforskeren Wencke Mühleisen, 

som beskriver en kamp om kjønnsbegrepet: 

 

 ”(…) en diskursiv, retorisk-politisk strid om hvem som skal ha retten til å definere og 

uttrykke maskulinitet og femininitet, heteroseksualitet og andre seksuelle praksiser. I denne 

pågående kulturelle artikulasjonen spiller massemediene, som for eksempel fjernsynet, en 

betydningsfull rolle. Og populærkulturen stiller her i en særklasse, ettersom den når oss alle – 

våre sanser, hjerter og hoder – med forførende eller ubehagelige bilder og fortellinger. 

(Mühleisen 2003:38) 

 

 

2.0 Identitetskonstruksjon 

 

2.1 George Herbert Meads versjon av selvet 

For å få en litt mer inngående forståelse av selvet, vil jeg benytte meg av den amerikanske 

filosofen George Herbert Mead. Hans teori om selvets refleksivitet kan være nyttig i 

diskusjonen av identitetskonstruksjon.  

Mead sier at selvet er et perspektiv, selvet kan være både subjekt og objekt, og gjøre seg til 

objekt for seg selv. Individet kan kun observere seg selv indirekte, gjennom andres ståsted, og 

blir da et objekt for seg selv. For eksempel er det evnen til å sette seg selv i andres sted og 

vurdere reaksjoner på hva vi har sagt, som gjør oss i stand til å tenke over hvilke ord vi skal 

velge i neste omgang. Denne prosessen gjelder også når vi er alene, som en slags internalisert 

samtale med seg selv. I tillegg har vi også flere selv, som kobles til sine respektive ulike 

sosiale relasjoner, og noen deler av selvet eksisterer kun subjektivt i relasjon til en selv. Mead 

poengterer at utviklingen av den delen av selvet han kaller den generaliserte andre skjer 

gjennom lek og spill: ”Det er (gjennom) å lære å ta rollen til den andre, som er viktig for å 

kunne innta en ekstern holdning til seg selv.” (Mead i Collins 1994:258) I tillegg til den 

generaliserte andre består selvet av et jeg og et meg. Jeg’et reagerer på sosiale situasjoner og 
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gjør gester overfor andre, og er den aktive delen, som tilfører selvet frihet, spontanitet og 

initiativ. Meg’et er selvbildet ditt, selvet slik du antar at andre oppfatter deg. Det avledes 

refleksivt etter at man har samhandlet med andre mennesker.  

I en slik modell fremstår selvet som ulike deler som samhandler med hverandre. Selvet er 

sosialt basert med den generaliserte andre som viktig referansepunkt, men har også evnen til 

spontanitet og fri vilje gjennom at jeg’et forhandler med andre i stedet for å bare akseptere 

forutbestemte sosiale krav. Men gjennom meg’et vil samfunnet alltid være til stede i tankene, 

fordi det er meg’et man setter i ulike sosiale situasjoner for å finne det foretrukne alternativet 

for handling. (Mead i Collins 1994) 

 

2.2 Modernitet 

Den engelske sosiologen Anthony Giddens skriver om identitetsbegrepet i lys av 

moderniteten. Noen viktige kjennetegn ved hans versjon av modernitet er kulturell 

selvbevissthet, skepsis mot altforklarende teorier (”meta-narrativer”, slik som vitenskap, 

religion, ideologi), økt overfladiskhet og konsumerisme. For ham er en viktig kontrast i 

moderniteten skillet mellom tradisjonell og post-tradisjonell kultur. I tradisjonell kultur kreves 

det liten refleksjon over individuelle handlinger, individet vil være rettledet i sine handlinger 

av tradisjon og skikk. I post-tradisjonell kultur er situasjonen annerledes. Tidligere tiders 

tradisjonsbundne valg bekymrer oss ikke så veldig, vi har valgmuligheter som går minst like 

langt som loven og allmennheten tillater. Måter å handle på i de ulike situasjoner i samfunnet 

blir gjenstand for vurdering og valg, vi må reflektere over hva vi gjør. Giddens peker på en 

slik refleksivitet i alle aspekter av samfunnet, fra makro- til mikro-perspektiver. Et viktig 

poeng her er at et samfunn som befinner seg i moderniteten vil nødvendigvis være 

posttradisjonelt. Et samfunn som lar seg gjennomsyre av tradisjon i holdninger, handlinger og 

institusjoner vil ikke være virkelig moderne, i betydningen modernitet, nettopp fordi det å 

følge tradisjon er det motsatte av refleksivitet. (Giddens i Gauntlett 2002) 

 

2.3 Modernitet i forhold til selvet 

I forhold til identitet, er det mulig å forestille seg at identitetskonstruksjon er et begrep som gir 

mening i moderniteten. I et samfunn hvor man ikke må tenke så mye over sin rolle i 

samfunnet, må man heller ikke refleksivt konstruere en identitet slik man må i det moderne 

samfunn. 
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I moderne samfunn kan man finne dem som mener å aldri ha bekymret seg over eller stilt 

spørsmålstegn ved sin identitet. Men de må på noen tidspunkt i livet ha gjort noen svært 

betydningsfulle valg i forhold til små og store aspekter ved livet. Klær, fritid, utdanning, tro, 

partner, valg av yrke og lignende er knyttet til identitet. I det post-tradisjonelle samfunnet vil 

ikke den sosiale orden tilby en definert rolle for oss, vi må utarbeide rollen selv (Giddens i 

Gauntlett 2002). Giddens oppsummerer dette slik: 

 

”Hva skal en gjøre? Hvordan skal en handle? Dette er sentrale spørsmål for alle som lever i 

forholdene av sen modernitet – og spørsmål som, på et eller annet nivå, alle besvarer, enten 

diskursivt eller gjennom daglig sosial atferd.” (Giddens 1991:70, i Gauntlett 2002:97)  

 

Når dette er sagt, så betyr ikke redusert innflytelse fra tradisjon at andres forventinger 

utelukkes helt. Andre folks forventninger utgjør de sosiale kreftene og de sosiale strukturene i 

samfunnet, og forsterkes og reproduseres gjennom våre hverdagshandlinger. Med Giddens 

ord; ”Samfunnet har kun form, og den formen har kun effekt på mennesker, så langt som 

struktur produseres og reproduseres i hva folk gjør” (Giddens i Gauntlett 2002) 

 

I diskusjonen av identitet kan det gi litt oversikt å se på individets plass i samfunnet. Giddens 

teori om strukturering kan være nyttig her. Han poengterer at sosial struktur og menneskelig 

virksomhet er i forbindelse med hverandre. Reproduksjon av sosial struktur skjer gjennom 

individuelle aktørers repetisjon av tradisjoner, institusjoner, moralske koder og etablerte måter 

å gjøre ting på. Endring skjer når disse elementene ignoreres, byttes ut, eller reproduseres 

annerledes. (Giddens i Gauntlett 2002)  

Som nevnt ovenfor innebærer moderniteten økt refleksjon, og i forhold til selvet er dette svært 

viktig. Vår egen identitet blir et slags prosjekt som vi hele tiden vurderer og arbeider med. 

Vår biografi, historien om oss selv, hvem vi er og hvordan vi har blitt slik blir en narrativ.. 

Denne historien er vår versjon av selvidentitet, skapt av vår egen refleksive forståelse av 

biografien. Selvidentiteten er relativt stabil og kontinuerlig, så lenge redegjørelsen av vår 

narrativ gir mening for oss selv og kan forklares for andre. 

 

Det eksistensielle spørsmålet om selvidentitet er forbundet med den skjøre formen av 

biografien som individet ”fremskaffer” om seg selv. En persons identitet finnes ikke i atferd, 

og heller ikke – selv om dette er viktig – i andres reaksjoner, men i kapasiteten man har til å 

holde en bestemt narrativ gående. Individets biografi, hvis hun skal opprettholde ordinær 
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interaksjon med andre i hverdagslivet, kan ikke være fullstendig fiktiv. Den må kontinuerlig 

integrere hendelser som forekommer i den eksterne verden, og sortere dem inn i den pågående 

”historien” om selvet. (Giddens 1991:54 i Gauntlett 2002:99) 

 

Å ha tro på at den narrativen en presenterer innehar integritet og er verdifull styrker individets 

opplevelse av selvfølelse og stolthet. En opplevelse av skam handler om frykt for at ens 

historie kanskje ikke er bra nok, at ens narrativ om selvidentiteten ikke er tilstrekkelig. 

(Giddens i Gauntlett 2002) Dette perspektivet kan relateres til noen skjulte homofiles 

motstand mot å ”komme ut av skapet”. Å avsløre en side ved seg selv som en er usikker på 

om vil aksepteres av dem rundt, kan bunne i en slik tvil om hvorvidt historien holder mål. 

 

 
3.0 Kjønnsforståelse i endring 
 
I ”Seksualitetens historie” (Foucault 1999, min ref.) avviste Foucault det vanlige synet at sex 

hadde vært en fritt uttrykt, uproblematisk del av livet gjennom historien inntil det ble 

undertrykket og skjult fra offentligheten i løpet av de siste par hundre årene. Om man følger 

historien om diskurser om sex, vil Foucault argumentere for at sex ble brakt frem i lyset av 

kristendommen i det syttende århundre, da det ble påbudt at alle begjær – ikke bare forbudte, 

men alle – skulle transformeres til diskurs, i form av den kristne syndsbekjennelse. Begjær ble 

plutselig veldig viktig.. Denne ideen om sex som den indre ”sannhet” om selvet spredte seg i 

vestlig kultur, og ble videre styrket i forsiktig ordlagte studier i det attende århundre, da sex 

ble en ”politisak”, og også hvilte på den nye politiske og økonomiske bekymringen om 

”populasjon”.  (Foucault i Gauntlett 2002:122) 

 
 
Hva er kjønn? Dette spørsmålet kan ved første øyekast virke banalt, men kjønn kan forstås på 

mange forskjellige måter. Kjønn deles inn i kjønnskategorier, men hva er egentlig disse 

kategoriene? Hvordan formes de, hva innebærer de, hvordan legger de føringer for 

menneskene de er ment å omfatte?  

 

3.1 Mange perspektiver på kjønn 

Sosiologen Ann Rudinow Sætnan har en diskusjon av kjønn som kan gi oss noen perspektiver 

på disse spørsmålene. Hun bruker grammatiske metaforer for å forklare hva slags betydning 

man kan legge i kjønn.  



 - 8 - 

For det første kan kjønn ta rollen som substantiv, noe som innebærer at vi blir født inn i den 

ene eller den andre kategorien (mann eller kvinne) Kjønn blir da en forutbestemt sak, det er 

bestemt på forhånd hvilke karaktertrekk og behavioristiske tendenser som vil prege oss. Dette 

”essensialistiske” perspektivet antar at selv om kulturelle og historiske ulikheter i kjønnede 

erfaringer, atferder og verdier finnes, så vil det et sted under alt dette finnes en universell 

”essens” av maskulinitet og femininitet. Det sosiale har ingen plass her, denne ”essensen” 

tilknyttes det biologiske kjønn. 

Et ganske annerledes perspektiv anser kjønn som adjektiv/adverb, med andre ord som 

beskrivende aspekter ved mennesket. Gjennom sosialisering lærer vi å tilegne oss de 

karaktertrekk og den atferd som forventes av vårt kjønn, vi fødes ikke rett inn i kategorien 

mann eller kvinne, men tilpasses den. Sosial interaksjon og institusjonaliserte strukturers 

restriksjoner former oss. Et slikt strukturalistisk perspektiv fremholder at vår versjon som 

kvinne eller mann er et resultat av deskriptive aspekter vi tillegger oss selv og handler etter. 

Kjønn blir da et sett av beskrivende uttrykk som passer inn under begrepene ”feminin” eller 

”maskulin”. 

Begge perspektivene vektlegger stabilitet. Selv om man tillegger seg en kategori heller enn å 

fødes inn i den, vil innholdet i kategorien i alle fall på kort sikt være relativt stabilt. Man vet 

omtrentlig hvordan de regjerende normene ser ut, gitt at man kjenner tid og kulturelt rom.  

Om man skifter fokus fra kjønn som noe tvungent, til kjønn som fleksibelt 

fortolkningspotensiale, får vi et tredje perspektiv. Vi ser her på kjønn som verb. Kjønn er ikke 

lenger en attributt, men noe som gjøres, kjønnets form konstrueres ut fra kollektive og 

individuelle fortolkninger. Kjønn som gjøres, kan vi kalle en iscenesettelse, en fremføring av 

et slags skript. Sosiale normer og institusjonelle strukturer utgjør skriptet, og styres av disse. 

Vi ser da at det sosiale har stor innflytelse, men en iscenesettelse vil være fortolket, og noen 

ganger medføre en omskrivning av skriptet. Skriptet er dermed alltid i endring. Kontinuitet i 

skriptet vil være et resultat av bevisst og ubevisst vedlikehold av de tidligere nevnte sosiale 

normer og institusjonelle strukturer. Også kjønnsdikotomien mann og kvinne har i dette 

perspektivet gjennomgått (og gjennomgår) fortolkning, og vi kan like forståelig fortolke kjønn 

inn i færre eller flere kategorier. Kjønn innebærer her ukjente muligheter for iscenesettelser av 

femininitet og maskulinitet. (Sætnan 2000). 

I forbindelse med dette tredje perspektivet (verb) vil jeg trekke frem den norske sosiologen 

Wencke Mühleisen. Hun påpeker at kjønnskategoriene er ustabile og sårbare konstruksjoner. 

Mühleisen bruker den amerikanske filosofen Judith Butler i en diskusjon av kjønn. Butler 

fremhever kjønn som performativitet, en slags teatralsk metafor som kan forstås som Sætnans 
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begrep om iscenesettelse. For å kunne gjenkjenne og forstå kjønnsuttrykket må det hele tiden 

repeteres, men i denne gjentakelsen skjer det hele tiden en betydningsforskyvning, som åpner 

for at uttrykket kan endres over tid. Butler presiserer at en kjønnsidentitet dermed er en 

handling som gjennom gjentakelser produserer kjønnsbetydning, ikke en egenskap ved et 

individ. Som Sætnan, påpeker Butler at kjønn ikke er noe en er, men noe som gjøres. Kjønn er 

gjentakelser innenfor en normativ ramme som simulerer naturlighet, en kroppslig og 

identitetsforankret vane (Butler i Mühleisen 2003).  

 

3.2 Å se utenfor kjønnsrammene 

Det finnes teori som prøver å utfordre de konvensjonelle forståelsene av kjønn, som også 

Butler til dels er blitt tatt til inntekt for. Dette kalles queer-teori. Selv om det finnes mange 

retninger innen queer-teori, kan det generelt sies at den prøver å ta et oppgjør med hele 

tokjønnsmodellen (mann og kvinne). Oppdelingen av homo- og heteroseksualitet faller 

innenfor dette, fordi selve uttrykkene er hverandres betingelse. Queer-teori søker å 

dekonstruere slike todelinger. Å tilskrive femininitet, maskulinitet eller spesifikke typer 

erfaringer eksklusivt til menn eller kvinner tilslører at individer sjelden går fullstendig opp i 

kjønnsnormene. Queer-perspektivet tar sikte på å mangfoldiggjøre kjønnete og seksuelle 

kategorier og uttrykksmåter, utenfor den heteroseksuelle normen. Destabilisering av 

tradisjonelle forestillinger om normalt og unormalt er del av en strategi som fokuserer på 

endring. Fordi teorien(e) utfordrer selve basisen (som er kjønnsdikotomien) for konvensjonell 

kunnskap om kjønn, får man en svært annerledes beskrivelse av femininitet og maskulinitet. I 

prinsippet er begrepene uavhengig av anatomi og kan innehas av alle. (Mühleisen 2003) 

”Queer bør helst ikke forstås som en ny identitetsbås, men i stedet som en kritikk av 

identitetsbåser” (Petersen 1998:101 i Mühleisen 2003:148). 

Mühleisen viser til et viktig poeng i forhold til kjønn i endring. For å beholde sin kulturelle 

gjenkjennelighet som kjønn, kan man ikke fjerne seg fra alle deler av det tradisjonelle 

kjønnskriptet. Man kan oppleve et sosialt tap dersom man ikke gjenkjennes eller anerkjennes 

som ”ordentlig” mann eller kvinne. (Mühleisen 2003) I forhold til dette poenget kan det være 

interessant å se på homofile subkulturer. Innenfor disse kan det tenkes at det sosiale tapet 

oppleves annerledes enn for homofile på utsiden. Egne koder og normer kan kanskje til en 

viss grad erstatte de ytre så lenge man befinner seg i subkulturen. 
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4.0 Medienes rolle og uttrykk 

 

4.1 Medienes rolle i identitetskonstruksjon 

Konstruksjonen av egen identitet kan sees på som en prosess som foregår kontinuerlig. I en 

slik prosess er det mange ulike faktorer som spiller inn. Kjønn, etnisitet, alder, status, bosted, 

utdanning og yrke er noen av disse faktorene. Media kan også spille inn, og jeg har valgt å 

trekke frem en teoretisk retning innen medieforskning som kalles resepsjonsanalyse. Slik teori 

fokuserer på individets fortolkning av hva media uttrykker, og gjør individet til noe mer enn 

en passiv mottaker. 

Den nederlandske medieviteren Liesbet van Zoonen gir en presentasjon av slik analyse i sin 

bok Feminist Media Studies(1994). Hun trekker frem den sosialt forankrede interaksjonen 

publikum har med medietekster. Det sentrale i denne interaksjonen er prosesser som 

inkluderer bruk, forhandling, fortolkning og tilpasning av medietekstene. Publikum bør her 

ikke forstås som kun meningskonsumenter som inntar foreskrevne posisjoner i forhold til 

teksten, men som meningsprodusenter. Hverdagssammenhengen denne produksjonen av 

mening befinner seg i, må sees på bakgrunn av sosiale relasjoner og maktrelasjoner som 

påvirker publikums potensial for å skape mening. (van Zoonen 1994) Med andre ord kan det 

være slik at den sosiale settingen (makt inkludert) man befinner seg i påvirker individets 

mottak av medieteksten, og den videre bearbeidingen av denne. Når det gjelder kjønn, vil van 

Zoonen trekke frem hvordan kjønn uttrykkes i mediekonsumet. ”…hvordan 

”kjønnsidentiteter” – feminine og maskuline subjektiver – konstrueres i hverdagslivets 

praksis som mediekonsum er en del av.” (Ang og Hermes, 1991:308 i van Zoonen 1994:123) 

Hun bruker en undersøkelse gjort av en engelsk sosiolog, David Morley. Han ville undersøke 

hvordan arbeiderfamilier i England så på TV, og gjorde observasjoner og intervjuer med 

utvalgte familier. Han konkluderte med at den mest avgjørende faktoren i alle familiene var 

kjønn, som påvirket programvalg og preferanser, seertid og bruk av video. I etterfølgende 

intervjuer hvor hele familien var tilstede, så han en tendens til at hvert familiemedlem 

tilpasset seg hva som var antatt å være den sosialt forventede rollen. (Morley i van Zoonen 

1994:114-115) Morley mistenkte at respondentene var mest opptatt av å opprettholde sine 

passende kjønnsidentiteter foran resten av familien. van Zoonen påpeker at Morley ser ut til å 

anta at det finnes en slags ”sann” identitet under de misledende svarene. Hun avviser dette, og 

mener poenget her er at ”identitet er i en stadig prosess, og er aldri avsluttet, stabil, eller 
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”sann. Media resepsjon er en av praksisene hvor konstruksjonen av (kjønns)identitet finner 

sted. (van Zoonen 1994:123) 

Ragnar Waldahl poengterer også mening hos publikum. Mening overføres ikke, men oppstår 

hos mediebrukeren i en konkret situasjon, med bakgrunn i konstruktiv mental virksomhet. 

Brukerens erfaringer og mentale ferdigheter blir redskaper for fortolkning og påvirker denne 

mentale virksomheten. Hvert individ har med dette sitt særegne fortolkningspotensial. 

Waldahl presenterer to grunnleggende premisser for resepsjonsforskning. For det første finnes 

ikke mening forut for mediebruken, men konstrueres gjennom den. Publikum fortolker 

budskapet aktivt, både i forhold til budskapets betydning og i forhold til sin egen situasjon. 

Han legger særlig vekt på aktivitetsperspektivet i utvidet betydning. Innholdet oppleves eller 

forstås ulikt, men er også gjenstand for en aktiv mental bearbeiding. Meningsdannelse må 

studeres innenfor den sammenhengen mediebruken finner sted, både i forhold til nærmiljøet 

og det større kulturelle og sosiale miljøet som omgir brukeren. Brukeren må ikke vurderes 

som et isolert individ, men som medlem av sosiale miljøer med sine felles normer og 

oppfatninger. Det andre premisset går ut på at mening skapes som et samspill mellom 

innholdet og publikums fortolkning av det. Her er det brukernes kognitive prosesser som 

vektlegges, særlig brukernes egen vurdering av tankeprosessene som finner sted under 

mediebruken, og forståelsen de mener å sitte igjen med i etterkant. (Waldahl 1994) 

 

 

4.2 Hva uttrykker mediene? 

Vår kjønnsforståelse ser ut til å ha endret seg over de siste årene, og den tradisjonelle 

todeling av kjønnene er kanskje i ferd med å miste sin eneveldige status. En analyse av 

innholdet i TV, film og ukeblader gjort av den engelske medieviteren David Gauntlett (2002) 

viser at presentasjonen av kjønn og kjønnstypiske roller har endret seg svært mye over de 

siste 50 år. Kvinner og menn vises som i dag som mer likestilte enn hva man gjorde før. Man 

kan se eksempler blant annet i reklame hvor det gjøres narr av menn, de vises som dumme og 

hjelpeløse, mens kvinnen fremstår som smart og handlekraftig. Dette bildet står i kontrast til 

femtiårenes presentasjoner av kjønn, hvor kvinnen presentert i reklamen var 

hjemmearbeidende og avhengig av mannen. Dersom kvinnen arbeidet var dette innenfor 

tradisjonelle kvinneyrker som frisør, sekretær og liknende. Mannen på sin side ble vist som 

problemløser, sterk, smart og i autoritære roller. (Gauntlett 2002) 
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”Content analyses of advertising on television in the early 1970’s found strong evidence of 

stereotyping: of all ads featuring women, three quarters were for kitchen and bathroom 

products. Women were more than twice as likely as men to be seen inside the home, and when 

seen in paid work environment, they were more often than not subservient to men.” (Gauntlett 

2002:55) 

 

Gauntlett tar også for seg hvordan homofile og lesbiske presenteres i mainstream-fjernsyn og 

på film. Den generelle tendensen ser ut til å være at fjernsyn har større presentasjon av 

homofile og lesbiske, mens filmbransjen ser ut til å henge litt etter. Såpeoperaer på TV har i 

økende grad karakterer som er homofile, lesbiske, bifile eller transseksuelle, selv om de siste 

to kategoriene fortsatt ligger et stykke unna de to første. Måten de presenteres på er også 

viktig. Å presentere skeive karakterer i intime situasjoner har vært nærmest ikke-

eksisterende, men denne tendensen har snudd det siste tiåret. Det har også blitt mer 

mangfoldighet i måten karakterene fremstår, i tillegg til de stereotype fremstillingene. 

(Gauntlett 2003) 

 

Senmoderniteten har påvirket medienes iscenesettelser, gjennom en forandring av den 

samfunnsmessige situasjonen. Det senmoderne innebærer en refleksjon over moderniteten, og 

resultatene av dette fører blant annet til en akselerasjon i endringsprosesser. Sosial klasse, 

etnisitet og kjønn er kategorier innen identitet som berøres spesielt av dette. (Mühleisen 2003) 

Mühleisen spør retorisk:  

 

Er det for eksempel slik at postmodernitetens dynamikker knyttet til mediesamfunnet, 

økonomisk globalisering og liberalisering langsomt vikser ut normer for kjønn og seksualitet 

og utvider normaliteten? Eller er det våre nye begreper og fortellinger om fenomener og 

praksiser i forhold til kjønn og seksualitet som virker normalitetsnedbrytende og fremmer 

pluralitetstrender? (Mühleisen 2003:19) 

 

I diskusjonen av medienes uttrykk har finnes det mange perspektiver, et av dem er 

postfeminisme. Madonna, Spice Girls og kvinnelige fjernsynshelter er fenomener som kan 

forbindes med dette begrepet. Tanken bak postfeminismen var blant annet å frigjøre seg fra 

motsetningene som har preget den tradisjonelle feminismen. Dette innebærer spenningen 

mellom feminismen og det tradisjonelt feminine, og mellom feminisme og seksuell 

liberalisering. (Mühleisen 2003) Både Madonna og Spice Girls kombinerte relativt 
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tradisjonelt feminine estetiske uttrykk med seksualisering av kroppsspråk. Spice Girls lanserte 

også begrepet ”Girl Power”, som et slags kamprop for datidens generasjon av tenåringsjenter. 

I forhold til feministisk medieforskning har det vært mest fokusering på stereotype 

mediebilder og effekter av disse. Bak dette ligger en funksjonalistisk medieforståelse som 

antar at medier reflekterer samfunnets dominerende verdier. Dette impliserer at mediene ikke 

representerer kvinner i det hele tatt, eller at de vises i stereotype roller. I forhold til skeiv 

kjønnsiscenesettelse har forskning på medienes stereotyper ført til økt dokumentasjon og 

allmenn bevisstgjøring. Et problem med dette perspektivet er at medienes stereotyper antas å 

ha en direkte effekt, og publikum oppfattes da som passivt konsumerende. (van Zoonen 1994 

i Mühleisen 2003) 

 

Kvinner har sett en utvikling av egne formater som er ment å ta opp emner rettet spesielt mot 

kvinner, både i form av magasiner og programmer av typen talkshows. Dette kan antas å være 

en utvikling som har ført til en lenge etterlengtet synliggjøring av kvinner og deres interesser.  

Men et slikt syn forbinder kvinner med lavkulturelle og tradisjonelle perspektiver på kvinner. 

Familie, moderskap, romantikk og heteroseksualitet knyttes til kvinneligheten, 

kjønnsiscenesettelsen blir slik en fastholden av konvensjonelle iscenesettelser og forståelser 

av kjønn. 

Allikevel har slike formater bidratt til å synliggjøre grupper som fremstår som annerledes enn 

den hvite middelklasse. Slike grupper kan være kvinner, fargede, homoseksuelle og 

transkjønnete. (Mühleisen 2003) 

Skeive iscenesettelser fikk en kulturell oppvurdering utover 1990-tallet. Kjønnet og seksuell 

tve- eller flertydighet, ukonvensjonell iscenesettelse, crossdressing, tegn på homoerotisk 

begjær og transkjønnete kulturelle koder kan finnes reklame, mainstream-annonser og 

motemagasiner. (Mühleisen 2003) I massemedia kan det spores en kulturell lengsel etter 

postkjønn. Lengsel etter utvidet spillerom for kjønnsuttrykk, større mangfold, frihet fra at 

kjønnstilhørigheten skal begrense oss som mennesker hører inn under dette. Disse tendensene 

kan tolkes som effekter av refleksiviteten og demokratiseringen av kjønns- og 

seksualitetsrelasjoner i senmoderniteten.( Mühleisen 2003) 

 

4.3 Et skeivt eksempel fra norsk fjernsyn 

På NRK2 høsten 1997 ble det sendt et program som het XS Genitalia Trend. Programmet 

hadde tre mannlige programledere, som kom fra performance-gruppen Genitalia. Gruppen var 

kjent for opptredener i det skeive seksuelt subkulturelle miljøet i Oslo. Programmet skulle 
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handle om trender, moter, musikk, film og design for ungdom og subkulturer. 

Programledernes bekledning spiller på kvinnelig seksualitet, homoseksualitet og fetisjistiske 

subkulturer. Generelt fremtrer programledernes kjønnsiscenesettelse som ukonvensjonell i 

kostymering, sminke, styling og kommunikasjon. (Mühleisen 2003) 

Programomtalen viser at programlederne ikke ønsker å fremstå som en undertrykt gruppe. De 

har ikke til hensikt å forbindes med homoseksuelles synliggjørings- og identitetspolitikk. For 

dem er poenget å treffe den allmenne interesse som eksperter på mote og urbane trenders 

”avantgarde”(foregangsfolk). I noen tilfeller fremstår trioens iscenesettelse som spesielt 

overdreven, og er ikke rettet mot identifikasjon eller positive bilder. Overdrivelsen er ment 

som satire, men dette kan skremme vekk en del seere på grunn av ubehaget ved det 

overdrevne, eller manglende kunnskap om de subkulturelle kodene de benytter seg av. Dette 

fenomenet kalles eksess, begrepet er hentet fra filmteori og henspiller spesielt på spektakulær 

eller overdreven bruk av sex- og voldsscener. I forhold til mulige frigjørende eller 

undergravende effekter er det mulig at mindre dramatiske eller eksessive iscenesettelser av 

kjønn vil ha et større potensial. Genitalia trioens bruk av eksess kan for mange bryte såpass at 

de i stedet velger å avvise fenomenet, og søker til mer bekreftende programmer. (Mühleisen 

2003) 
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5.0 Hvilke konsekvenser kan dette få for homofiles identitetskonstruksjon? 

 

Moderne uttrykk for kjønn og seksualitet refererer på en eller annen måte til den typiske 

tokjønnsmodellen mann/kvinne. Uten en slik referanse ville de hatt problemer med å bli 

forstått, siden modellen antas å være grunnleggende for kategoriseringen av kjønn og 

seksualitet. En mangfoldiggjøring av kjønnsuttrykk og praksiser kan sannsynligvis 

undergrave og få nye uttrykk frem, på bekostning av det konvensjonelle tokjønnssystemet. 

(Mühleisen 2003)  

I forhold til homofiles identitetskonstruksjon er jeg selvsagt klar over at hver enkelt sin 

konkrete situasjon vil være bestemmende for en fortolkning av medieuttrykk. Jamført 

Waldahl(1999) og van Zoonen(1994), som begge påpeker fortolkning og bearbeiding, vil 

individets sosiale situasjon innvirke på den mentale sorterings- og fortolkningprosessen som 

skjer i etterkant av eksponering for et medieuttrykk. Individet kan leve både åpent eller skjult, 

i forhold eller alene, i byen eller i bygda, med fjerne eller nære familiebånd. Med disse 

skillene mener jeg ikke å forutsette bestemte egenskaper hos individet avhengig av hvilke 

variabler som gjelder for ham eller henne. Poenget er at ingen er like, og alle har hvert sitt 

unike utgangspunkt i møtet med media. Dette er forhold som er viktige, og bør ligge i 

bakhodet når vi ser på konsekvensene av medieuttrykk for homofil identitetskonstruksjon.  

Her vil jeg trekke inn Meads (Mead i Collins 1994)modell av selvet. Om man setter 

medieuttrykk (slik individet har fortolket og bearbeidet det) inn som en del av den 

generaliserte andre, kan man anta at jeg’et her vil tre inn og forhandle om hva som skal 

gjelde, og selvet kan da gjøre justeringer på meg’et, eller mer korrekt meg’ene, utfra hva som 

kommer frem gjennom forhandlingen. Dette er en form for internalisert samtale som kan 

finne sted selv om man er helt alene, og for eksempel ser nyheter på TV eller en film, leser en 

bok, et blad, kort sagt er i kontakt med media i en eller annen form. Å bruke Meads teori om 

selvet slik jeg har gjort her kan kanskje virke noe spekulativt, men jeg vil presisere at å sette 

ens fortolkning av medieuttrykk inn som en del av den generaliserte andre er ment akkurat 

slik. Som en del, og ikke på noe måte som den generaliserte andre som helhet.  

 

Giddens (Giddens i Gauntlett 2002) fokus på identitet som refleksivt prosjekt vil være 

relevant i denne sammenhengen.. Biografien dette prosjektet tar form av gir støtte til den 

stadig pågående historien om oss selv. Dersom vi finner bekreftende elementer i de media vi 
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møter, er det sannsynlig at dette vil gi oss styrket tro på at den narrativen vi presenterer for 

andre er god nok.   

 

Genitalia-gruppen som jeg nevnte i forrige kapittel, kan avhengig av individets utgangspunkt 

oppfattes på flere måter. For det første kan de for individet fungere som en type bekreftelse på 

mangfoldet av kjønns- og seksualitetsuttrykk, og presentere individet for en følelse av åpenhet 

og frihet i forhold til dette mangfoldet. Det virker sannsynlig at den generaliserte andre i dette 

tilfellet kan åpne for visse preferanser og toleranser hos meg’et, dersom jeg’et godtar dette i 

forhandlingssituasjonen. For det andre kan gruppen virke ubehagelig i sin eksessive 

iscenesettelse, eller ikke egnet til å identifisere seg med. Den generaliserte andre kan her antas 

å sende signaler til jeg’et om en iscenesettelse som ikke foretrekkes, og gjennom forhandling 

overføre et justert inntrykk til meg’et.  

 

5.1 Avslutning 

I dette siste kapittelet har jeg forsøkt å samle de viktigste trådene fra de foregående kapitlene, 

for å forsøke å gi et svar på problemstillingen. Jeg vil konkludere med at ett eneste svar ikke 

kan gis, kjønn og seksualitet omtales på mange måter i media. Homofiles 

identitetskonstruksjon berøres av medieuttrykket, men på hvilken måte vil være unikt for hver 

enkelt. Jeg mener jeg har presentert noen hovedtendenser, uten å kunne gi et fullstendig svar. 

Et viktig poeng til slutt er at medias påvirkning kun er en av mange faktorer i 

identitetskonstruksjon. De andre faktorene har jeg forsøkt å se bort ifra i denne oppgaven, 

men enkelte dukker opp noen steder. Den sosiale situasjon/det sosiale miljø som beskrives i 

resepsjonsteoriene i kapittel 4 kommer inn under dette. Problemstillingen har ikke innbudt til 

å gå nærmere inn på dette. 
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