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Abstract 

The aim of this study is to analyze how homosexuality is represented in the modern tv-series 

Riverdale (2016-). Two confirmed homosexual characters from the show, Kevin Keller and 

Cheryl Blossom have been used to examine this. To showcase how their homosexuality is 

represented a multimodal discourse analysis was conducted. The method was used to analyze 

34 scenes from varying episodes of the currently available three seasons. Queer theory was 

used as a theoretical point of departure in the study of the characters sexuality. Findings of the 

analysis shows that Kevin often withers down to stereotype of being a feminine and comedic 

gay best friend. Cheryl on the other hand is shown being more than just a stereotype but 

however noticeably lacking in sexual relations with her same-sex partner. Comparisons with 

previous studies was further used to see how homosexuality is constructed in the show. 

Through the comparison similar representation could be found from previous gay characters 

in terms of stereotypes and roles. The study showed however that Cheryl and Kevin’s 

depiction in the show was noticeably more positive.  

 

Keywords: Film and TV; Homosexuality; Multimodal critical discourse analysis; 
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1. Inledning 

Det som visas för oss genom olika medier kan ha en medveten eller omedveten påverkan på 

oss som publik. Vi får tar del av en fiktiv värld men tar med oss lärdomar utifrån det till vår 

verklighet. Medier som film och tv kan fungera som kraftfulla verktyg för att påverka 

allmänhetens åsikter och attityder. En studie av Soto-Sanfiel och Madzrevic (2018) påvisar att 

positiva representationer av homosexuella karaktärer i filmer kan minska homofobi hos 

människor. De visar hur mottagare av homosexuella karaktärer i ett mer positivt narrativt kan 

förbättra deras personliga åsikter kring människor som identifierar sig som annat än 

heterosexuella. En mer positiv representation visar även på förminskning av negativa 

fördomar och homofobi som människor kan erhålla. Medier kan alltså influera och påverka 

våra åsikter och attityder beroende på vad som visas och sägs. Även om det möjligtvis inte är 

avsikten för viss populärkultur att påverka oss så sker det ändå. Vi får möjligheten att ta del 

av fiktiva karaktärers liv och de blir en del av vårt egna . Karaktärerna kanske inte är verkliga 

men våra känslor kring de är det. Därför är det viktigt med mer precis och positiv 

representation, inte bara för jämlikhet utan även för social acceptans av HBTQ+ människor. 

Hur representationen sker inom medier är därför nödvändig att undersöka.  

 

Denna studie avser att undersöka representationen av homosexualitet inom rörlig bild. Alltså 

hur homosexuella personer och förhållanden framställs inom film och tv-serier. Populärkultur 

präglar vår vardag och vi människor tar del av det dagligen genom olika medier. Med 

populärkultur avses den masskultur som riktar sig mot den breda allmänheten. Vi spenderar 

timmar i soffan framför tv:n eller framför den stora duken i en biosalong. Den teknologiska 

utvecklingen har även möjligört att kunna konsumera filmer och serier via datorer, surfplattor 

och mobiler. Uppkomsten av streamingsajter såsom exempelvis Netflix, TV3 Play och HBO 

gör det även möjligt att titta på det när och hur vi vill oberoende av tid och rum. Med den 

globala och mobila räckvidden av film och tv så är det av hög betydelse att undersöka vad 

exakt som sprids och visas till allmänheten. Vi gör ett aktivt val när vi väljer det vi kollar på, 

men vad är det egentligen som visas? Vad är det som representeras och vad lämnas utanför?  

 

1.2 Kampen för jämlikhet  

År 1944 så avkriminaliserades homosexualitet i Sverige, dock klassades det fortfarande som 

en psykisk sjukdom. Detta ändrades år 1979 tack vare aktivism för homosexuellas rättigheter 

och Socialstyrelsens generaldirektör Barbro Westerholm. Homosexualitet ströks då officiellt 
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från myndighetens sjukdomsregister (Riksdagsförvaltningen, u.å.). Den 26 juni 2015 så 

gjordes historia i USA och en milstolpe nåddes för HBTQ+ människor runt hela nationen. Det 

bestämdes i den högsta domstolen att samkönat äktenskap ska erkännas och vara lagligt. Att 

förbjuda äktenskap mellan homosexuella par blev numera olagligt i samtliga 50 stater 

(Obergefell v Hodges 2015, 28). Indien fyllde nyhetsrubriker runt hela världen år 2018. Det 

bestämdes att sexuella relationer mellan homosexuella skulle vara lagligt efter 150 år med 

lagar som strider mot detta (Kaspersen, 2018). Kampen för jämlikhet för homosexuella 

personer har nått många milstolpar under åren runt om i världen. Det är mer acceptabelt att 

vara homosexuell i dagens läge dock är det fortfarande olagligt i många länder (Duncan, 

2017). De länder där det väl är lagligt är det inte heller fritt från diskriminering mot olika 

sexuella läggningar och kan anses vara tabu eller onaturligt att vara annat än heterosexuell.  

Acceptans mot HBTQ+ personer är i ständig utveckling och denna studie ska ge insyn på vart 

tv ligger i den utvecklingen. Den ska undersöka serien Riverdale (2016-) som hade premiär år 

2016 och pågår fortfarande vid skrivandet av denna studie.  Serien är tillgänglig på det 

globala fenomenet Netflix. Det är en serie från modern tid med global utsträckning. Då den 

når ut till många är det viktigt att se hur de homosexuella karaktärerna framställs och 

representeras. Med tanke på att mycket har skett och sker kring homosexualitet är det viktigt 

att undersöka moderna tv-serier som denna. Äldre serier och filmer blir snabbt daterade då de 

kan reflektera en världsbild eller åsyn som inte är aktuell. Studien ska därför undersöka en 

modern serie för att se hur representation av homosexuella kan ske i dagsläget.  

 

2. Bakgrund 

Detta avsnitt ska ge en inblick på serien Riverdale och karaktärerna Kevin och Cheryl som 

studien syftar till att undersöka.  

 

2.1 Riverdale 
Riverdale är en live-action dramaserie baserad på ikoniska karaktärer som förekommit inom 

populära serietidningar utgivna av Archie Comics. Namnet Riverdale kommer från staden där 

många av karaktärerna från serietidningarna bor i. Serien utspelar sig i modern tid och 

erbjuder en ny och annorlunda version av karaktärer från Archie Comics. Riverdale hade 

premiär den 26 januari 2017 på en av de största amerikanska tv-nätverken ”The 
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CW” (Mitovich, 2016). Den är producerad av Greg Berlanti och skriven av Roberto Aquirre-

Sacasa. Berlanti har producerat många av de populära serier som sänds på nätverket som 

exempelvis ”The Flash” och ”Arrow”. Serien var först ämnad till att sändas på FOX 

Brodcasting Company men migrerade senare till The CW (Andreeva, 2016). CW har en 

överenskommelse med Netflix som låter streamingsajten spela serien samt distribuera den 

internationellt. Netflix erbjuder undertexter och även dubbning på en rad olika språk av 

serien. Riverdale har tack vare detta blivit ett globalt fenomen som är tillgängligt runt om i 

världen.  

 

Serien har uppnått 88% på hemsidan Rotten Tomatoes av 61 filmkritiker med en 

genomsnittlig betygsättning på 7,27/10. Detta betyder att serien har blivit bra mottagen av 

kritiker och inställningen kring serien är allmänt positiv med få undantag (Rotten Tomatoes, 

2017). Den pågående tredje säsongen av Riverdale hade premiär den 7 oktober 2018 på The 

CW med 1,5 miljoner tittare (Mitovich, 2018). Serien och skådespelarna har staplat på sig en 

rad olika priser och nomineringar på kort tid. En utmärkelse är bland annat Peoples Choice 

Awards, USA 2018 där Riverdale vann i kategorin för bästa tv-drama, framröstad av publiken 

(IMDB, u.å.). 

 

Serien handlar om Archie Andrews och hans vänner när de utforskar deras tonårsliv i deras 

hemstad Riverdale. De upptäcker snabbt att det finns mycket mörker och underliga saker som 

gömmer sig i vad som tros vara en oskyldig liten stad. Den första säsongen rör hur 

stadsbefolkningen hanterar mysteriet av mordet på populära High School eleven Jason 

Blossom. Huvudkaraktären Archie Andrews försöker samtidigt balansera sin fotbollskarriär 

och sitt intresse för en karriär inom musik. Betty Cooper är även en av huvudkaraktärerna 

som introduceras med ett kärleksintresse för Archie, hennes bästa vän från länge sedan. Fler 

huvudkaraktärer är den aspirerande författaren Jughead Jones, den nyinflyttade eleven 

Veronica Lodge och bråkmakaren Cheryl Blossom som även är tvillingsyster till den avlidne 

Jason Blossom. Serien följer deras vanliga tonårsliv och problem med inslag av en mörk 

vridning då mer information kring mordet av Jason blottläggs. Med deras utforskning 

upptäcks även fler av stadens hemligheter och skandaler samt deras föräldrars medverkan i 

stadens historia (Netflix Media Center, u.å.). 
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2.1.1 Kevin Keller  

Denna studie ska fokusera främst på två karaktärer från serien. Den första vare sig vara Kevin 

Keller som spelas av Casey Cott. Han har hittills förekommit i majoriteten av alla avsnitt i 

serien med få undantag. I den första säsongen klassades Cott’s porträttering av Kevin som en 

återkommande karaktär men befordrades till huvudkaraktär inför den andra säsongen. Kevin 

introduceras i det allra första avsnittet av Riverdale som Betty Coopers homosexuella bästa 

vän. Hans pappa är känd som stadens sheriff vilket finner sig problematiskt när Kevin startar 

en romans med en gängmedlem. Kevin beskrivs som en sympatisk karaktär som gärna slänger 

iväg humoristiska kommentarer och repliker i serien (Nemetz, 2017). 

 

2.1.2 Cheryl Blossom 

Cheryl Blossom är den andra karaktären som denna studie ska undersöka. Hon är en av 

huvudkaraktärerna och spelas av Madelaine Petsch. Cheryl Blossom är tvillingsyster till 

stjärnpojken Jason Blossom som dog strax innan seriens start. Petschs karaktär beskrivs som 

en hemlighetsfull vacker flicka från en rik familj. Cheryl faller i kategorin av en antagonist 

vid seriens start som är elak och inte rädd för att starta problem för resten av karaktärerna 

(Andreeva, 2016). Cheryl påbörjar en relation med Toni, en kvinnlig karaktär i serien vid 

slutet av andra säsongen. Skådespelerskan förklarade i en Youtube-video att genom en 

diskussion med tv-seriens författare Roberto Aguirre-Sacasa kommit fram till att hennes 

karaktär är definitivt homosexuell. Hon berättar hur de första två säsongerna var ämnad för 

Cheryl att utforska sin sexualitet för att sedan komma överens med hennes homosexualitet i 

den tredje säsongen (Petsch, 2018). 

 

3. Syfte  

Med bakgrund till mediers inflytande och den pågående kampen för jämlikhet ska denna 

studie göras. Den ska undersöka representation av homosexualitet i rörlig bild inom modern 

tid. Tv-serien Riverdale har valts för denna studie då det är en pågående serie som 

representerar två homosexuella karaktärer. Studien syfte är således att undersöka hur 

karaktärerna Kevin Keller och Cheryl Blossoms homosexualitet representeras i den moderna 

tv-serien Riverdale (2016-). 

 

För att undersöka detta ska studien fokusera på följande frågor: 

• Hur kommer karaktärernas sexualitet till uttryck? 
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• Hur framställs karaktärernas romantiska samkönade förhållanden? 

• Hur representeras omgivningens reaktioner på karaktärernas homosexualitet? 

 

Diskussionsfråga: Avslutningsvis ska studien även diskutera hur framställningen av 

karaktärernas homosexualitet vilar på stereotyper. 

 

4. Tidigare forskning 

Studier av homosexualitet i film och tv är inte ett nytt vetenskapligt område. Tidigare 

forskningar har berört ämnet under olika tidsperioder. Denna studie kommer bidra till en 

utökad kunskap kring området och bidra till en bredare forskning. Uppfattningar angående 

homosexualitet varierar i stor grad och utvecklas ständigt, därför har det hög betydelse att 

fortsätta bedriva forskning inom området. Detta arbete ska ge en inblick till hur det kan se ut i 

dagsläget inom modern film och tv angående representation och framställningen av 

homosexuella karaktärer.  

 

4.1 Representation genom åren (1940-) 

Föregående forskningar angående representationen av homosexuella karaktärer inom tidig 

film och tv har kommit fram till liknande slutsatser. Fram till 1990-talet finns det en 

consensus av en tydlig brist av representation av homosexualitet inom populärmedia. Det var 

inte förens sent 1960-tal som homosexuella började förekomma oftare i amerikansk tv (Hart, 

2000). Tidigare framställningar under 1940- och 50-talet var främst förlöjligande 

porträtteringar som gjorde narr av homosexuella. Vid 60-talet när väl homosexuella förekom 

oftare var det fortfarande i många fall baserat på negativa stereotyper (Capsuto, 2000). Detta 

förlöjligande av homosexuella karaktärer har fortsatt genom åren. Att benämna dessa 

karaktärer med nedvärderande termer såsom exempelvis ”fag” och ”pansy” blev dessutom 

vanligt under 1970-talets amerikansk film och tv (Hart, 2000). Vart gränsen gick mellan att 

skratta med och skratta åt förblev suddig för homosexuella karaktärer. De utnyttjades för 

komiska syften och förblev föremål för skämt (Hart 2000; Netzley 2010). När de inte gjordes 

till åtlöje så var deras roller inom filmer och serier ofta detsamma, antingen som offret eller 

skurken. De målades upp som bovar eller sympatiserades för som offer för våld (Dhaenens, 

2013; Hart, 2000). Forskning av Capsuto (2000) visar hur homosexuella dessutom sällan var 

återkommande karaktärer i serier utan förekom under något avsnitt för att sedan aldrig 

återvända igen. Det var under slutet av 1990-talet som en märkvärdig ökning av homosexuella 
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karaktärer framträdde i amerikansk film och tv (Walters, 2001). Huvudkaraktären Ellen 

Morgan i Serien ”Ellen” spelad av Ellen DeGeneres kom ut  som homosexuell i serien år 

1997 och blev därav en av de första homosexuella huvudkaraktärerna någonsin i tv. Den 

första homosexuella mannen som huvudkaraktär framkom även året därpå i serien ”Will & 

Grace”. Detta startade en våg av representation för homosexuella karaktärer som dessutom 

var mer positiv (Capsuto, 2000; Hart, 2000). Det som däremot noterats av forskare var att 

trots ökning av synlighet var detta främst av vita homosexuella karaktärer. Det fanns en 

märkvärdig avsaknad av HBTQ+ karaktärer med annan etnicitet och de förblev exkluderade 

av representationen i film och tv. (Capsuto 2000; Avila-Saavedra, 2009). Forskning av mer 

moderna serier och filmer visar att det finns en mer variation av etniciteter hos HBTQ+ 

karaktärer, dock så är den allra majoriteten fortfarande vita (Marwick m.fl., 2014; Dhaenes, 

2013). Homosexuella män har visat i forskningar att fortfarande förknippas med stereotyper i 

moderna serier som exempelvis ”Modern Family” och ”Glee”. De associeras med stereotypa 

feminina attribut för bland annat komiska syften (Pugh, 2017; Marwick m.fl., 2014). 

Gemensamt för många forskningar oberoende av tid är fyndet av dessa stereotypa attribut hos 

homosexuella karaktärer.  

 

4.1.1 Den homosexuella karaktären och den heterosexuella publiken 

Forskningar har visat hur stereotyper används genom åren men det som även nämns är 

behovet att behaga den heterosexuella publiken. Majoriteten utav konsumenter utav 

populärmedia är heterosexuella. På grund av detta har medel dragits för att behålla de som 

konsumenter. För att inte förolämpa den mindre accepterande publiken så förekom inte 

homosexuella karaktärer ofta inom amerikansk tv och film (Capsuto 2000). För att vidare 

behaga den mindre accepterande publiken så representerades homosexuella karaktärer oftast 

med en heterosexuell motpart. Detta är synligt i serier som exempelvis ”Will & Grace” och 

”All my Children”. Detta har motiverats till att göra deras sexualitet lättare att svälja för den 

heterosexuella publiken (Netzley, 2010; Harrington, 2003). Stereotypen att förlöjliga 

homosexuella karaktärer genom åren har även motiverats till att göra deras sexualitet mer 

behaglig. Karaktärerna skulle då ses som icke-hotande (Netzley, 2010). Förr var det även 

vanligt att minimera deras sexualitet och visa lite, till ingen sexuell närkontakt mellan 

samkönade par. Detta står till grund för att det inte ansågs acceptabelt eller naturligt i 

samhället av många (Lucas och Raley, 2006). Den första manliga homosexuella 

huvudkaraktären Will från serien Will & Grace har kritiserats utav forskare då han framställs 

som asexuell. Wills sexuella begär är icke-existerande och han visades sällan i sexuella 
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förhållanden (Netzley, 2010). Sexuella relationer har blivit vanligare inom modern film och tv 

för homosexuella karaktärer. Däremot visar forskning att det fortfarande finns karaktärer som 

får deras sexualitet minimerad. Detta är fallet för Pughs (2017) forskning som förklarar hur 

det homosexuella paret Mitch och Cameron från tv-serien ”Modern Family” sällan visades 

intimitet till skillnad från deras heterosexuella motparter.  

 

Dessa medel som tagits för att behaga den heterosexuella publiken speglar det 

heteronormativa samhället. Det heteronormativa är det som anses vara naturligt/vanligt och 

eftersträvas av homosexuella karaktärer (Herman, 2003). Studie av Jesus m.fl. (2016) visar 

hur lingvistiska val inom filmen ”Brokeback Mountain” görs för att applicera en mer 

dominant och undergiven roll till det samkönade paret. Detta följer traditionella 

heteronormativa idéer om förhållanden där det finns en stereotypisk manlig (dominant) och 

kvinnlig (undergiven) roll. Homosexuella karaktärer framställs i heteronormativa termer där 

traditionella värderingar förstärks såsom exempelvis familj och stabilitet (Avila-Saavedra, 

2009). Forskningar har däremot visat exempel på karaktärer som bryter det heteronormativa 

och inte framställs för att behaga den heterosexuella publiken. De visas bland annat inom 

sexuella sammanhang och bryter heteronormativa traditioner och normer (Johnson, 2004; 

Dhaenes, 2013) 

 

4.2 Studie i modern tid 

Denna studie vill alltså se hur en serie under modern tid med global räckvidd representerar 

homosexuella karaktärer och förhållanden. De tidigare forskningarna ska användas i studien 

för att kunna jämföra och se eventuella likheter samt skillnader kring framställningen av 

homosexuella karaktärer. Den stora majoriteten av forskningar rör äldre filmer och tv. Den 

här studien kommer bidra till den mer bristande forskningen av moderna serier och filmer. De 

äldre forskningarna kommer användas får att se hur framställningen har utvecklats  eller vad 

som står oförändrat. Inom tidigare forskning har begreppet ”heteronormativt” förekommit 

som hör till queerteorin. Detta begrepp ska även användas i studien som görs för att se hur 

karaktärer förstärker eller alternativt går emot det heteronormativa. Vilka medel som 

eventuellt dras för att behaga den heterosexuella publiken är därav intresse. Queerteori ska 

även appliceras till denna studien och kan därför dra inspiration utav tidigare forskningar 

angående applicering av den på rörlig bild.  
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5. Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna för denna studien. Den förste vare 

sig representation och den andra queerteori. Utgångspunkterna kommer att beskrivas samt 

kritisk diskuteras. Hur de tillämpas i studien kommer även förklaras efter respektive teori. 

Slutet av detta avsnitt sammanfattar de teoretiska utgångspunkterna och förklara hur de 

kommer användas tillsammans.  

 

5.1 Representation 

Denna studie syftar på att analysera representation av homosexuella karaktärer. 

Representation i detta sammanhang syftar på hur mening produceras genom språket. En bild 

kan exempelvis användas för att representera en händelse. Genom detta skapas mening för 

bilden. Representation kan också ses som att symbolisera något. Ett kors representerar 

exempelvis inom kristendomen Jesus korsfästning och lidande. Korset blir då något 

symboliskt som får en större mening när det sätts i kontext. Dessa definitioner av begreppet 

kan alla användas för att se hur ord och bilder innehåller en större mening och kan användas 

för att symbolisera något (Hall, 1997, 2-3). Stuart Hall teoretiserar att representation 

innehåller stor innebörd och är det som kopplar mening och språket till kultur. Det är även via 

representation som meningsskapande sker för oss människor. Tre kategorier av teorier kan 

särskiljas för att se hur representation gör detta. Den första vare sig vara det reflektiva. Det 

som ligger i fokus här är att språket reflekterar det som redan existerar i omvärlden med 

exempel som människor och objekt. Den andra teorin, det avsiktliga rör avsändarens avsedda 

betydelse och hur det förmedlas genom språket. Den sista teorin rör konstruktion av mening 

genom språket och är vad denna studie har i fokus. Saker och ting har inte en befintlig mening 

utan vi människor konstruerar meningen enligt denna teori. Det är endast genom vår 

representation av koncept som det får mening via exempelvis språket. Mening är det som 

konstrueras i språket och samtidigt utav språket. Allt detta hör till representation som är den 

rotade källan till meningsskapande (Hall, 1997, 14). 

 

Mening förmedlas inte endast via lingvistik utan även via andra semiotiska resurser. Likt 

språket så genomsyras andra semiotiska element utav kultur som utformar dess mening. 

Mening kommuniceras alltså inte endast via språk utan även via exempelvis aktiviteter och 

objekt. Populärkultur är således något som kan analyseras utifrån vilken mening det har. Allt 

som visas genom medier behandlas genom olika semiotiska resurser som alla förmedlar 
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mening. Det visuella i exempelvis en tv-serie används för att förmedla mening och 

symbolisera något som tittare sedan tolkar. Objekt som kläder har även mening som 

exempelvis att en kostym kan förmedla formalitet (Hall, 1997, 22). 

 

5.1.1 Stereotyper 

En utövning av representation kan ske negativt genom stereotyper. När någon stereotypiseras 

så definieras dess identitet genom ett par karakteristiska drag. En person blir minskad till 

endast dessa drag och andra aspekter förkastas. Karaktärsdragen blir dessutom även 

överdrivna och förenklade när de associeras med personen. En annan del av stereotyper är att 

de delar på det som anses vara normalt från det ”onaturliga”. Det som inte anses vara normalt 

exkluderas genom denna process. Stereotyper uppkommer även oftast när det finns en 

märkvärdig ojämlikhet av makt. Människor blir klassificerade enligt normer inom ett 

samhälle och de exkluderade ses som ”de andra”. Stereotyper kan på så sätt ses som att 

upprätthålla sociala och symboliska ordningar. Det som byggs upp av detta är en hierarki där 

”de andra” blir offer för denna makt. Makt i detta avseende är något symboliskt och kulturellt 

som utförs genom representation. Representation erhåller makten att representera någon eller 

något på ett specifikt sätt. (Hall, 1997, 247-249) 

 

5.1.2 Representation i fiktion 

Icke-verklighets baserade tv-serier erbjuder en fiktiv värld vilket vi konsumerar och tar del av. 

De porträtterar en fiktiv verklighet som skiljer oss från vår egna även om den kan dra 

inspiration av händelser och diskurser från verkligheten. Vi konsumerar serier ständigt och 

det är en del av vår vardag. Även om framställningen är fiktiv så flätas vår konsumtion av det 

in i vår verklighet (Gledhill och Ball, 1997, 337). Det som visas genom tv-serier refererar till 

den sociala världen. De konstruerar via deras representation mening för vår verklighet. Vår 

perception av karaktärer som avbildas skapas genom representation av deras roller och 

narrativ. De skapar mening och påverkar tittare genom förekommande teman och stereotyper 

som dyker upp (Gledhill och Ball, 1997, 340). Stereotyper konstrueras i tv-serier och 

representerar inte alltid verkliga porträtteringar. Gemensamma attribut tillges till karaktärer 

och generaliserar de beroende på exempelvis kön. Dessa grundar sig inom kulturer och 

konstruerar mening genom representation (Gledhill och Ball, 342-343). 
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5.1.2 Kritik - Representation  

Meningsskapande utav representation utgår från olika kulturer. Detta betyder att det som 

studeras kan inneha olika innebörder beroende på vilken kultur man utgår ifrån. Hur 

representation uppfattas är alltså inte universellt utan beror på den kultur man lever i 

(Hall,1997, 45). Mening är inte heller något som stannar detsamma utan förändras över olika 

tidsperioder (Hall, 1997, 45). Representation som sker i tv-serier kan även argumenteras för 

att endast ha underhållning som dess syfte. Dess innebörd från detta perspektiv för 

meningsskapande förkastas då (Gledhill och Ball, 1997, 337). Att konstruktioner inom den 

fiktiva världen påverkar vår verklighet tar även antagandet att tittare är passiva. Detta är inte 

alltid fallet då vi kan vara aktiva i det vi konsumerar och kritiskt ifrågasätta mediers 

framställningar.  

 

Denna studie studerar en västerländskserie vilket betyder att meningsskapande sker i 

synnerhet med den kulturen. Denna studie kommer även ha ett västerländskt perspektiv vid 

undersökningen. Serien sänds däremot globalt vilket ökar innebörden för att se hur 

meningsskapande sker. Tolkning av allmänheten må skilja sig beroende på kultur men det 

finns dock grundläggande meningar som förmedlas. Kultur förändras över tidperioder och det 

är därför studier som denna behövs för att undersöka specifikt en modern tidsperiod. Att 

förkasta tv-serier som endast underhållning är även naivt då de har blivit en del av vårt 

dagliga liv. Tv-serier är något med flera avsnitt och oftast flera säsonger. Detta innebär att vi 

oftast spenderar flera timmar under en lång tidsperiod med att konsumera tv-serier. Det är 

något som vi tar del av ständigt vilket ger det en större betydelse. Vi må inte heller alltid vara 

passiva som mottagare men detta eliminerar inte möjligheten för påverkan. Representation i 

tv-serier har stor innebörd bland annat på grund av just denna möjlighet.  

 

5.1.3 Teoritillämpning - Representation 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie rör hur representationen av homosexuella 

karaktärer i tv sker. Teorin påvisar representationens innebörd och betydelse vilket används 

som grund för denna studie. Teorin tillämpas även i studien för att se vilken mening som 

konstrueras i serien samt på vilket sätt detta sker. Meningsskapande kommer inte endast 

undersökas genom lingvistik utan av flera semiotiska resurser. En viktig aspekt utifrån teorin 

är även konstruktionen av stereotyper i tv-serier. Stereotyp som begrepp ska appliceras i 
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studien för att se hur karaktärernas framställningar vilar på stereotyper. Studien utgår även 

ifrån att stereotyper är något som erhåller makt.  

 

5.2 Queerteori  

Queerteori utformades som en postmodern teori i studerandet av sexualitet. Det är en kritisk 

teori som syftar till att påvisa och kritisera roller människor faller offer för beroende på genus 

och sexualitet (Beasley, 2005, 162). Den identitet människor skapar beroende på dessa 

aspekter ses enligt teorin som socialt konstruerade. Karaktärsdrag utifrån kön och sexualitet är 

enligt denna teori bestämda och internt lärda utifrån sociala och kulturella sammanhang 

(Machin och Mayr, 2012, 220). Med hjälp av queerteori bryter man ner och undersöker hur 

dessa socialt konstruerade aspekter kommer till uttryck. Teorin ser närmre på 

identitetsskapande beroende på hur man identifierar sig exempelvis som man/kvinna eller 

homosexuell/heterosexuell. Queerteori ifrågasätter även dessa kategorier som människor blir 

tillsatta beroende på könstillhörighet eller sexualitet. Teorin motsätter de sociala 

förväntningarna och normer som existerar i samhället. Det som tas i hänsyn är inte endast det 

som inkluderas utan även det som exkluderas. Alltså påvisar teorin på hur aspekter utav en 

identitet bortses eller förminskas för att måla upp en specifik bild. Teorin fokuserar på de 

identiteter som exkluderas från det heteronormativa samhället. På grund av detta ställs 

sexuella läggningar utöver den heterosexuella i centrum vid undersökande. Däremot kan den 

även appliceras på heterosexuella i termer av exempelvis hur människor faller offer för eller 

utmanar det som anses vara socialt acceptabel beroende på kön/sexualitet (Beasley, 2005, 

162-63).  

 

Ordet queer har en lång historisk bakgrund och kan syfta på olika saker. Termen användes 

ursprungligen som en nedvärderande benämning mot de som identifiera sig som annat än 

heterosexuell. Den djupgående meningen var att förlöjliga de som ansågs vara annorlunda och 

stack ut från normen. Runt 1980 och -90-talet då politiska rörelser var aktiva för 

homosexuellas rättigheter skiftade betydelsen. De förtyckta tog över förtryckarens negativa 

term och vände det till något positivt. Queer blev istället en gemensam benämning som 

hyllade de som stack ut från det heteronormativa samhället (Hall, 2002, 53-54). I dagens läge 

används ordet queer som en beskrivande term för de som bland annat identifierar sig som 

annat än heterosexuell. Queerteori intresserar sig för att utmana de sociala normerna och 

blottlägga det som exkluderas. (Beasley, 2005, 163).  
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Många kända forskare och tidigare teorier har inspirerat och lagt grunden till queerteori. Ett 

exempel är Michael Foucault som har haft stort inflytande på teorin. Foucaults verk i detta 

avseende fokuserar främst på att denaturalisera vår kunskap och uppfattning kring sexuella 

identiteter. Han visar på hur identifiering som homosexuell är skapat av makt och socialt 

konstruerat.  Han menar även att homosexuella faller offer för den makten och diskrimineras 

utav samhället (Beasley, 2005, 165). Butler vidareutvecklade Foucaults teorier och ses som en 

av de främsta pionjärerna utav queerteori. Då fokus hos Foucault låg mycket hos sexualitet tar 

Butler med aspekten av genus i teorin. Det som intresserade henne var att undersöka det som 

anses vara annorlunda eller queer och hur det trotsar den heterosexuella normen. Det 

essentiella i teorin är inte bara dessa avvikelser från normen utan även hur dessa etablerade 

mönster är uppsatta (Alvesson och Sköldberg, 2017, 346). Utöver detta nämner Butler hur 

bland annat uppträdandet av genus är kopplat till det heteronormativa. Hon teoretiserar att kön 

inte är något vi är, utan något vi gör (Beasley, 2005, 166). Steven Seidman har även på senare 

tid lämnat ett avtryck på utformningen av teorin. Han ser ordet queer inom queerteori inte 

som ett adjektiv, utan ett verb. Han menar alltså att intresset är att utmana det sociala genom 

att agera queer och inte endast vara det. Att agera queer menas att motsätta det som anses vara 

normen. Queerteori handlar för honom inte bara att skapa ett samhälle för de som motsätter 

det heteronormativa utan en komplett reform av samhället (Beasley, 2005, 173). 

 

5.2.1 Heteronormativitet  

Ett begrepp och en av nyckelaspekterna utav queerteorin är heteronormativitet. Begreppet 

tyder på hur heterosexualitet anses vara normen. Det heteronormativa idealisera förhållandet 

mellan en man och en kvinna. Genom att göra det heterosexuella till det normala så räknas de 

andra sexuella läggningar som avvikelser i det heteronormativa samhället (Beasley, 2005, 

251). Termen rör inte endast förhållandet mellan en man och kvinna utan även de könsroller 

som sätts på respektive. Mannen förväntas agera vad som blivit stereotypiskt maskulint och 

kvinnan ska bete sig feminint. I detta fall leder det till en dominant roll för mannen och en 

undergiven roll för kvinnan. Det heteronormativa placerar människor i kategorier beroende på 

kön där man förväntas uppfylla specifika könsroller. Den drar alltså förutsättningar som 

kopplar kön, genus, sexualitet och dess roller. Dessa förutsättningar leder till en 

marginalisering av queera människor då de inte uppfyller de (Harris och White, 2013).  Det 

heteronormativa representerar även traditionella värderingar förekommande inom 

heterosexualitet såsom exempelvis stabilitet, monogami och familj (Marwick m.fl., 2014). 
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Heteronormativitet omfamnar alltså normer som utgår från att det heterosexuella förhållandet 

är något som eftersträvas. Med detta ingår stereotyper och värderingar som människor 

förväntas följa beroende på kön/genus. Det queerteori syftar till är att motsätta och 

dekonstruera det som anses vara normalt i samhället, alltså det heteronormativa samhället.   

 

5.2.2 Kritik - Queerteori 

När fokus blir för mycket på sexualitet riskeras andra aspekter att ses som mindre 

betydelsefulla. Detta är en kritik som queerteori har fått då den inte alltid tar tillräckligt 

mycket hänsyn till bland annat kön och etnicitet. Genom att inte inkludera skillnader beroende 

på kön kan den ses som mansdominerande. Detta då den inte tar hänsyn till diskriminering 

mot kvinnor och inte har ett separat tillvägagångsätt till att bemöta detta. Queerteori klumpar 

istället ihop män, kvinnor och andra i en och samma kategori av queer. Den har vidare även 

fått kritik för att inte inkludera aspekter inom en identitet såsom exempelvis etnicitet. 

Kulturella och geografiska skillnader uppmärksammas inte vilket leder till en snäv bild utifrån 

ett västerländskt perspektiv (Beasley, 2005, 170-71). Att studera homosexualitet blir även 

svårt i vissa aspekter av queerteorin då den förkastar idén om att kategorisera och identifiera 

människor genom sexualitet.   

 

Queerteori är däremot mångsidigt och innehåller flera teorier inom den. Butler exempelvis 

inkorporerar feminism i hennes teorier och fokuserar mycket på genus. Därav tas kön till 

hänsyn i hennes studie kring sexualitet. Principen av queerteori är det som avsticker från 

normen eller anses annorlunda vilket då kan röra flera aspekter inklusive etnicitet. 

Dekonstruktioner av identiteter är inte heller en utgångspunkt för alla forskare som 

exempelvis Adam Green. Hans tillvägagångsätt fokuserar på homosexualitet som identitet 

vilket visar att queerteorin är flexibel. Kategoriseringar behöver då inte förkastas vilket 

underlättar när man undersöker HBTQ+ ämnen (Green, 2002). 

 

5.2.3 Teoritillämpning - Queerteori  

Studien i syfte har queerteori som utgångspunkt vid analys av materialet. Vissa teoretiker 

inom queerteori förkastar idén om att kategorisera människor via identiteter som 

homosexuell/heterosexuell. Studien som görs förkastar inte dessa kategorier i 

undersökningen. Likt Greens (2002) användning av queerteori i hans forskning behålls 

identiteter som homosexuell/heterosexuell i studien. Detta för att möjliggöra analys av dessa 
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sexuella identiteter och för att bland annat erbjuda ett jämförelseperspektiv mellan de. 

Queerteori används som utgångspunkt för att se hur karaktärers sexualitet kommer till uttryck 

och hur de representeras. Den ska användas för att se hur bilden av de konstrueras i relation 

till deras sexualitet. Det som är även av intresse är att se hur samhällsnormer förstärks eller 

motsätts i serien Riverdale. För att även få ett jämförelseperspektiv som involverar genus så 

ska både en kvinnlig och manlig queerkaraktär undersökas. Genom detta blir studien mer 

inkluderande samt erbjuder ett jämförelseperspektiv kring framställningen av queera 

karaktärer. Begreppet heteronormativitet ska användas som en teoretisk ram för denna 

undersökningen. Det ska främst användas för att undersöka hur väl karaktärerna förstärker 

idén om det heteronormativa eller alternativt går emot det. Det ska även undersökas hur vida 

ett heteronormativt samhälle kommer till uttryck och på vilket sätt.  

 

5.3 Queer representation 

Representation står för meningsskapande i världen. Det är vi människor som skapar denna 

mening samt förmedlar den. Meningsskapande sker genom tv-serier på hur exempelvis 

karaktärer representeras beroende på kön. Det som representeras genom medier konstruerar 

mening som appliceras till vår verklighet. Queerteori i jämförelse fokuserar även på 

konstruktion men inte utav mening utan sexuell identitet. Teorin ser detta som något socialt 

konstruerat. Även en grundläggande aspekt från teorin rör kring det heteronormativa 

samhället. Det som är utav intresse är det som sticker ut från samhällets normer. 

Representation och queerteori arbetar tillsammans i studien för att undersöka representationen 

och konstruktionen av queera identiteter. Intresset är även att se hur stereotyper framkommer 

och konstrueras i relation till deras sexualitet. För detta ska även tidigare forskning användas 

som en teoretisk ram för stereotyper av homosexuella.  

 

6. Metod  

Denna studie utgår ifrån ett kvalitativ hållningssätt. Metoden som valts för att besvara 

studiens syfte är en multimodal kritiskt diskursanalys. Metodens förtjänster och brister 

diskuteras i detta avsnitt samt hur den appliceras på studien. 

 

6.1 Kvalitativ metod 

Materialet som denna studie ska analysera består av ett antal scener från serien Riverdale som 

ska intensivt tolkas. Det snäva materialet möjliggör analysen att bli mer djupgående. Det som 
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ska tolkas är hur mening skapas i dessa scener vilket gör detta till en kvalitativ analys 

(Bryman, 2011, 651). Målet med en kvalitativ studie är att erbjuda en djupgående kunskap av 

det som forskas. En kvantitativ studie i motsats erbjuder en mer översiktlig bild för att bland 

annat se hur ofta ett fenomen förekommer. Här studeras ett väsentligt större material men 

leder inte till en lika djup förståelse som en kvalitativ studie kan göra (Ekström och Larsson, 

2010, 19). På grund av detta har en kvalitativ metod valts för denna studie. Metoden erbjuder 

dessutom ett större tolkningsutrymme. Dessa aspekter anses vara väsentliga för att besvara 

studiens syfte. En kvalitativ metod leder till en mer genomgripande bild av hur homosexuella 

karaktärer framställs i tv-serien Riverdale. 

 

6.2 Kritisk diskursanalys 

Denna studie använder sig utav en kritisk diskursanalys med ett multimodalt tillvägagångsätt 

vid undersökningen. Kritisk diskursanalys även förkortat CDA växte fram som en 

analysmetod för att kunna undersöka relationen mellan språk, makt och ideologier. Metoden 

erbjuder verktyg för att kunna se bakom det som står i en text eller sägs i ett tal. Med hjälp av 

CDA kan man exempelvis blottlägga vilka ideologier som ligger djuprotade i en text eller hur 

ett tal kan ha gömda politiska motiv. Huvudidén är att synliggöra det som annars riskerar att 

gå omärkt av allmänheten (Machin och Mayr, 2012, 4). Metoden ska i detta fall användas för 

att se hur karaktärerna Cheryl och Kevin framställs. Analysen ska visa hur framställningen 

sker och exponera det som ligger bakom vad ögat ser. Studien ska uppnå detta genom att 

exempelvis granska hur karaktärerna kommunicerar med varandra. Intresset är även att se hur 

en modern tv-serie kommunicerar ut till allmänheten och vilka meddelanden de för fram via 

sina karaktärer.  

 

Kommunikation kan ske genom olika medium exempelvis text, tal, bilder och ljud. Ständiga 

val görs utav vilka semiotiska resurser som används för att kommunicera. Genom att 

undersöka dessa val kan man upptäcka dolda meningar och se vilken betydelse exempelvis 

ordval i en text har (Machin och Mayr, 2012, 29). I CDA är intresset att se hur språk används 

som ett verktyg för meningsskapande och hur aktörer använder sig utav det för att gynna 

deras intressen. Intresset är inte endast hur mening skapas utan även på vilket sätt och vilken 

signifikans bilder och ljud exempelvis kan ha (Machin och Mayr, 2012, 17). CDA har ofta 

använts i samband med politik och hanterar sociala problem. Tidigare analytiker har bland 

annat använt metoden för att blottlägga rasistiska stereotyper i representation av människor i 
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nyhetstidningar (Machin och Mayr, 2012, 4). Denna studie har även liknande mål genom att 

bland annat blottlägga eventuella homosexuella stereotyper som kan förekomma i tv-serien 

Riverdale.  

 

En viktig del av CDA är att ha kritiskt hållningssätt till materialet som studien syftar till att 

undersöka. Genom att vara kritisk så kan man upptäcka hur språk, ideologier och makt arbetar 

tillsammans inom diverse medier. Det som sänds ut till allmänheten kan i många fall anses 

vara naturligt och vanligt. Genom att vara kritisk ser man bortom det som anses naturligt och 

istället ifrågasätter det (Machin och Mayr, 2012, 219). Hur framställningen av queer 

karaktärer sker i film och tv kan anses vara naturligt och att allmänheten har blivit vana vid 

den representationen. CDA möjliggör att se bakom vanan och synliggör hur representationen 

sker samt vilken innebörd det håller.  

 

6.2.1 Multimodal 

Språk används som ett verktyg för att skapa mening. Meningsskapande sker däremot inte 

endast via språk utan utav flera semiotiska resurser. Därför innehar det hög innebörd att 

studera forskningsobjekt som en tv-serie multimodalt (Machin och Mayr, 2012, 6-7). 

Semiotiska resurser syftar på de olika kommunikationsmedlen som används när människor 

exempelvis interagerar med varandra. Detta kan vara exempelvis genom ord, gester, bilder 

men även saker som musik och färg. Dessa resurser kan alla innehålla en större innebörd och 

ha en del i meningsskapande av en text eller bild (Machin och Mayr, 2012, 223). Att forska 

något med CDA och ett multimodalt tillvägagångsätt innebär att man tar hänsyn till hur flera 

semiotiska resurser jobbar separat och i kombination för att skapa mening (Machin och Mayr, 

2012, 222). Materialet som studien syftar till att undersöka är en tv-serie, alltså rörlig bild. 

Mycket av analysen kommer därför inte bara undersöka det som sägs via språket utan även 

det visuella vilket gör det till en multimodal analys. En analys av det visuella erhåller högre 

svårighetsgrad än det utav endast språk. Detta då det som kommuniceras via språket har redan 

en bestämd mening. Undersökningar av visuella semiotiska resurser innebär större 

tolkningsutrymme då mycket av meningen är implicit eller förutsätts vara uppenbar (Machin 

och Mayr, 2012, 31). Mycket av denna analys kommer därav vara beroende utav tolkning av 

de visuelle företeelserna som förekommer i serien.  

 

Studien i syfte kommer att analysera karaktärerna Kevin Keller och Cheryl Blossom. En 

multimodal kritisk diskursanalys av sociala aktörer sker genom att kolla på exempelvis hur 
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karaktärerna kategoriseras och benämns i serien. Vilka aspekter av deras identitet inkluderas 

och vad som exkluderas är utav intresse (Machin och Mayr, 2012, 223). När personer 

representeras inom medier sker det sällan på ett neutralt sätt. Diskurser som sker genom 

beskrivning och representation av personer kopplas till aspekter av en identitet. Människor 

benämns med specifika termer och associeras med andra saker (Machin och Mayr, 2012, 77-

79). Ett exempel på detta är hur en nyhetstidning kan skriva: ”En muslimsk man utförde ett 

terrordåd.” Här benämns mannen som muslim i samband med det utförda terrordådet, 

religionen associeras då med terrorism. Denna studie ska likt exemplet kolla hur associationer 

sker mellan karaktärerna från Riverdale och deras sexualitet via visuella och lingvistiska 

uttryck. Lingvistiska utryck syftar på språket medan det visuella rör bland annat gester, 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Hur människor refereras till är utav stor betydelse och sätter 

upp en förväntning till våra känslor kring de. Semiotiska val är betydelsefulla mot vår 

uppfattning av vad som representeras av en händelse eller personer. Hur de representeras 

associeras med värderingar och trosgrunder. Semiotiska val är väsentliga av hur människor 

representeras. Valen är aldrig neutrala utan har en avsikt att framställa personer på ett 

specifikt sätt (Machin och Mayr, 2012, 103). 

 

6.2.2 Analytiska verktyg  

Till hjälp för denna undersökning ska ett antal centrala begrepp från metoden användas. De 

skall peka på de detaljer som anses vara väsentliga angående hur specifika bilder av 

karaktärerna målas upp.  

 

Denotation - Denotation beskriver det man initialt bemöter i en bild eller text via ens sinnen. 

Det rör alltså endast beskrivningar utav det man ser eller hör utan några vidare tolkningar. 

(Machin och Mayr, 2012, 50-51). Denotation rör alltså det ord och det visuella direkt refererar 

till. En bild på en sol refererar exempelvis till just en sol. 

 

Konnotation -  Konnotation rör vilka känslor semiotiska resurser ger upphov till. Resurserna 

associeras med andra aspekter och kan väcka specifika känslor hos mottagare. Genom språk 

och visuella uttryck kan vissa idéer och koncept förmedlas (Machin och Mayr, 2012, 50-51). 

Konnotation rör alltså vad språk och det visuella associeras med och dess bibetydelser. En 

bild på en sol i detta avseende kan referera till sommar eller en känsla av värme.  
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Över- och underlexikalisering - Överlexikalisering beskriver när något blir övertydligt i 

exempelvis en text. Specifika ordval kan användas för att övertyga om något och få sin poäng 

igenom. En överelaborerad förklaring har ofta ett syfte och ger bevis på att det finns spår av 

en ideologi. Motsatsen till detta är underlexikalisering och beskriver när det finns en avsaknad 

av termer. En text kan exempelvis ha tystat ner något eller tagit bort det helt. Detta sker bland 

annat för att behaga en specifik publik (Machin och Mayr, 2012, 37-38). Dessa begrepp 

förekommer främst inom textanalyser men har anpassats i denna studie för att studera vad 

som blir övertydligt och undertydligt genom språket och visuella uttryck.  

 

Kollektivism/Generalisering och Individualism/Specifikation – När människor 

representeras kan det vara individuellt eller kollektivt. När de representeras i grupp leder detta 

till distans mellan de och mottagare. Om representationen sker mer individuellt och man får 

veta mer specifikt om personen ökar närheten. Genom att undersöka vilka som 

individualiseras eller kollektiviseras ser man vilka som humaniseras. När människor 

representeras kan det även ske på ett generaliserande sätt. Istället för att specificeras som en 

individuell person klumpas man ihop i en generisk kategori vare sig det är religion, kön eller 

sexualitet (Machin och Mayr, 2012, 80-81).  

  

Framträdande (Salience) -  Detta begrepp rör vad vår uppmärksamhet dras till i exempelvis 

en bild. Det beskriver hur det visuella kan komposiseras så att specifika aspekter framträder 

mer och tydligare. Det som sticker ut uppfattas då erhålla en större mening. I en bild kan 

specifika personer fokuseras på och andra suddas ut vilket leder till att de personer fokus 

ligger hos anses mer betydelsefulla. Detta kan även ske genom exempelvis att en person står 

framför en annan vilket gör den mer framträdande (Machin och Mayr, 2012, 54-56).  

 

Signifikans –Semiotiska resurser kan visa på en signifikans genom vilken mening det som 

framträder har. Språk och visuella uttryck har en initial mening men associeras med andra 

aspekter såsom exempelvis personer, identitet eller händelser. Med signifikans kollar man 

utöver det som påstås och ser en bredare mening (Machin och Mayr, 2012, 223).  

 

Implicita meningar – Det som sägs eller visas kan ha underliggande meningar. Med metoden 

försöker man se vilken implicit mening som genomsyras genom språket eller visuella uttryck. 

Här är inte intresset det som direkt konstateras eller uttrycker sig utan vilken underliggande 
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betydelse som finns. Det man intressera sig över är dra ut de indirekta påstående av det som 

sägs (Machin och Mayr, 2012, 221).  

 

Intertextualitet – Detta begrepp har flera definitioner och det finns ingen bestämd 

utförandeform utav den i en analys. En förklaring utav begreppet är att den beskriver 

relationen mellan ett verk och tidigare verk. De verk som kommit innan har oundvikligt 

påverkat det som producerats efteråt. Meningsskapande sker när verk sätts i kontext med det 

som kommit innan det (Allen, 2011). Att förstå mening i exempelvis en modern tv-serie 

måste således undersökas i relation med äldre tv-serier och filmer.  

 

6.3 Tillämpning av Metod 

Denna studien ska med hjälp av en multimodal kritisk diskursanalys och dess begrepp kunna 

besvara syftet angående hur Kevin Kellers och Cheryl Blossoms homosexualitet framställs i 

serien Riverdale. Upplägget av analysen kommer ske genom att de utvalda scenerna kritiskt 

och djupgående analyseras i kronologisk ordning. De centrala begreppen kommer att 

användas för att bryta ner materialets komponenter i smådelar. Det som bland annat ska 

studeras är dialoger mellan karaktärer i scenerna. Detta för att se språkets innebörd för 

meningsskapande. Utöver det språkliga ska de visuella uttrycken undersökas vilket 

inkluderar: gester, ansiktsuttryck, roller, miljöer, handlingar och relationer med andra 

karaktärer. Processen kommer först ske genom att se vad som denoteras, alltså det som direkt 

visas och sägs i scenerna. Utifrån det så är nästa steg att genom konnotation se vilka känslor 

som förmedlas och vad framställningen av karaktärerna kan associeras till. Cheryl och Kevins 

representation kommer att tolkas i scenerna genom de resterande utvalda begreppen. Det som 

sägs och visas i scenerna ska undersökas på vilken signifikans det har och vilka implicita 

meningar som kan dras ut. Framställningen av deras homosexualitet ska undersökas om det är 

över- eller undertydligt samt om de generaliseras efter deras sexualitet. Hur karaktärerna 

framträder i relation till andra karaktärer ska även undersökas. Intertextualitet kommer 

användas genomgående för att erbjuda en bredare förståelse av framställningen utav 

karaktärerna. De semiotiska resurserna ska ingående analyseras med metoden och begreppen 

för att se bakom framställningen och blottlägga underliggande meningar. Fynden av analysen 

utifrån de utvalda scenerna ska sedan sammanställas och redovisas i genomgående teman. 
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6.4 Metodkritik  

Likt alla metoder så finns det begränsningar och kritik mot kvalitativa metoder och kritisk 

diskursanalys. CDA har kritiserats för att inte vara en analysmetod utan en tolkande utövning 

av material. Tolkning utifrån ens egna trosgrunder riskerar att ta företräde över en analys som 

stödjer teorier. Metoden kritiseras även för att inte ta hänsyn till hur vanliga mottagare 

uppfattar och skapar mening från texter och dylikt. Istället fokuseras CDA på en specifik 

uppfattning av material och förkastar alternativa uppfattningar. En annan kritik rör hur 

producenters avsikter av det material som studeras inte kommer fram tillräckligt. En 

bildkomposition behöver exempelvis inte alltid ha ideologiska motiv utan kan motiveras till 

att endast vara estetiska (Machin och Mayr, 2012, 207-214). Detta arbete faller offer för ett 

par av dessa kritiker och ska därför försöka undvika de så bra som möjligt. Det som är vitalt i 

studien är inte egna trosgrunder utan hur materialet relateras till teorier och tidigare 

forskningar. Trots den nämnda kritiken så är MCDA en välutformad analysmetod för att 

förstå hur språk och visuella uttryck arbetar i relation till ideologi och makt.  

 

6.3.1 Validitet och reliabilitet 

Principen av validitet inom kvalitativ forskning kan sägas röra kring huruvida en studie 

undersöker det den påstår att studera. Hur pass studien kan generalisera är det som stärker den 

externa validiteten. Begränsat material i kvalitativa studier leder till att man inte kan 

generalisera hur medier genomsyras av exempelvis underliggande meningar och hur ofta det 

förekommer (Bryman, 2011, 352). Arbetet kan inte generalisera hur homosexuella karaktärer 

representeras i tv-serier men det är inte hellre meningen med den. Det studien däremot 

erbjuder är en bredare kunskap kring representationen av homosexuella karaktärer i en 

modern tv-serie. Materialet för denna studien har noga valts ut att säkerställa dess relevans 

vilket ger den en högre intern validitet. Teorierna och metoden har även applicerats för att 

kunna besvara forskningsfrågorna med materialet.  

 

Att en studie har gjort sin undersökning på ett vetenskapligt korrekt sätt är vad som höjer 

reliabiliteten. En hög extern reliabilitet innebär att en studie är replikerbar och samma studie 

gjord igen skulle få samma resultat (Bryman, 2011, 352). Denna studie brister i extern 

reliabilitet då en kvalitativ metod som denna fokuserar på tolkning vilket kan va svårt att 

replikera. Detta på grund av att resultat kan skilja sig beroende på hur det tolkas. 

Sannolikheten för att forskare skulle få samma resultat kan inte säkerställas. Det denna studie 
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fokuserar på för att stärka reliabiliteten är genom att backa upp tolkningarna med referens till 

materialet. Detta material som består av scener kommer vara tillgängliga i en bilaga för att 

visa på transparens. Hur dessa tolkas ska även motiveras med intertextualitet och tidigare 

forskningar i synnerhet med vad som exempelvis ger upphov för stereotyper i serien. 

Tolkningarna som görs i analysen kommer även förklaras tydligt vilket gör de mer reliabla.  

 

7. Material och urval   

Nedan förklaras materialet för studien vilket består av ett antal scener centrerat kring de två 

karaktärerna som ska undersökas. Hur dessa scener har valts ut och varför beskrivs även i 

detta kapitel. 

 

7.1 Material 

Den här studien ska studera karaktärerna Kevin Keller och Cheryl Blossom i serien Riverdale. 

Varför just serien Riverdale har valts är på grund av att det är en modern serie som pågår än 

idag vid skrivandet av studien. Detta gör så att det blir klarare att se hur representationen ser 

ut i dagsläget och hur det reflekterar det moderna samhället. Serien är dessutom tillgänglig på 

streamingsajten Netflix vilket gör det till ett större globalt fenomen. Riverdale är även en 

ungdomsserie som riktar sig till allmänheten och inte till specifikt HBTQ+ personer. Då den 

har en bred räckvidd och stor heterosexuell publik blir det allt viktigare att studera hur 

framställningen av homosexuella karaktärer sker. 

 

7.1.1 Cheryl och Kevin 

De specifika karaktärerna som valts för undersökningen motiveras till att de har blivit 

bekräftade att vara homosexuella i serien. Kevin och Cheryl förekommer dessutom i 

majoriteten av alla avsnitt i serien och har större roller. Detta ger mer material med betydelse 

för undersökningen. Specifika scener från de två första säsongerna kommer användas för att 

undersöka hur Kevins sexualitet representeras. Den första säsongen används då det är då man 

först blir introducerad till karaktären. Framställningen av honom i den andra säsongen 

kommer dessutom användas då han anses vara en huvudkaraktär då och innehar en större roll. 

Detta ger mer material att analysera och det blir av intresse att se hur en homosexuell 

huvudkaraktär framställs i jämförelse med sina heterosexuella motparter. Jämförelser kan 

även dras för att se hur representationen av karaktären Kevin utvecklats mellan säsongerna. 
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Material för karaktären Cheryl kommer bestå av scener utifrån seriens andra säsongen och 

början av den tredje säsongen. Detta på grund av att det är först då Cheryl framställs som 

annat än heterosexuell. Då denna studien intresserar sig för representationen av homosexuella 

karaktärer blir den tidigare framställning av henne mindre betydelsefull. Att undersöka 

Cheryls karaktärer utöver Kevins leder till en större bild på hur Riverdale hanterar sina queer 

karaktärer. Det bidrar även med ett annat perspektiv med ett kvinnligt samkönat förhållande. 

Jämförelse mellan kvinnliga och manliga homosexuella karaktärer kan således analyseras. 

Dessutom är det även utav intresse att se framställningen av en karaktär som introduceras som 

homosexuell och en annan som kommer ut under seriens gång. Detta erbjuder ett bredare och 

mer djupgående material.  

 

7.2 Urval 

Studien i syfte använder sig utav ett målinriktat urval av material för studien. Med ett 

målinriktat eller målstyrd urval väljs materialet ut strategiskt för att kunna besvara syftet och 

forskningsfrågorna. Genom detta tillvägagångsätt kan man säkerställa relevansen av det valda 

materialet (Bryman, 2011, 392). Specifika scener utifrån de tre säsongerna har valts för att 

sättas upp mot analys. Serien består för nuvarande utav 43 avsnitt vilket leder till ett överflöde 

av material för studiens syfte. Dessa scener kommer därför väljas strategiskt för att kunna 

säkerställa dess relevans. Kraven vid valet av dessa scener är att någon av de homosexuella 

karaktärerna förekommer och att deras sexualitet kommer till uttryck på ett eller annat sätt. 

Utöver att välja scener utifrån relevans kommer även scenerna väljas utifrån det som 

skribenten finner intressant för studien. Detta för att avgränsa materialet till mer 

betydelsefulla scener som kan kritiskt analyseras. Urvalet kan på grund av detta argumenteras 

att bli vinklat då endast strategiskt valda scener väljs ut. Genom att endast inkludera vissa 

scener och utesluta andra kan en subjektiv bild målas upp. För att undvika detta så ska en 

variation av olika scener användas. Trots argument för en vinklad analys så rör alla 

inkluderade scener framställningen av de homosexuella karaktärerna.  

 

Alla tillgängliga 43 avsnitt har granskats och de scener som uppfyller kriterierna har valts ut. 

Det slutgiltiga materialet har gallrats ut till sammanlagt 34 scener. Scenerna har sedan blivit 

uppställda mot analys som nämnt i 6.3. De utvalda scenerna finns kortfattat beskrivna i 

bilagan med en ungefärlig tidstämpel och hänvisning till varje avsnitt. Scen 1-18 rör Kevin 

medan 19-34 består av Cheryls scener. Scenerna är uppställda i kronologisk ordning efter när 
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de sändes för respektive karaktär. I analysens löpande text refereras de till enligt: Scen 1, Scen 

2, och så vidare.  

 

8. Analys  

Nedan redovisas undersökningen av det utvalda materialet genom en tematisk analys. En 

tematisk analys delar upp kvalitativ data från en undersökning i gemensamma kärnteman 

(Bryman, 2011, 655). Analysen presenteras tematisk för att kunna omfatta de mest 

framkommande och betydelsefulla fynden utifrån undersökningen.  

 

8.1 Den feminina mannen och den maskulina kvinnan 

Genom seriens gång uppvisas Kevin genom stereotypa homosexuella attribut. Mest 

framträdande är den associering som görs till feminina drag. I Scen 1 visas detta genom hans 

positionering i hur han ligger i sängen. Hans kroppsspråk kan kopplas till en mer stereotypisk 

kvinnlig position. Han ligger på mage med smalbenen korsade i luften. Denna position 

framkommer ofta för kvinnor inom film och tv som exempelvis Uma Thurmans karaktär i 

filmpostern för Pulp Fiction (1994). När han även framställs inom mer maskulina 

sammanhang kan spår av femininet hittas. I Scen 9 representeras han med ett killgäng för att 

hjälpa som byggarbetare. Detta är ett manligt dominerande yrke och med åtanke på seriens 

val att endast inkludera manliga karaktärer stödjs detta. Kevin säger ”Love those shoes” 

medan han pekar på Veronicas mammas skor i scenen. Detta erhåller större signifikans när 

det kopplas till hans sexualitet då det associeras till att den homosexuella karaktären har ett 

intresse för kvinnligt mode. Genom hans komplimang bryter han den stereotypa maskulina 

scenen kring byggarbetning till skor. Feminina kopplingar kan även göras utifrån Scen 7 när 

Kevin bestämmer sig för att beställa mer mat efter ha sett Moose kyssa en annan tjej. Detta 

tyder implicit på att han söker tröst i mat. Det är ett vanligt inträffande för kvinnor att tröstäta 

i film och tv. Sandra Bullocks karaktär ses äta glass i ett emotionellt stadie i Miss Secret 

Agent (2000). Huvudkaraktären från Bridget Jones Dagbok (2001) har även under flera 

tillfällen setts söka tröst i mat. De tidigare representationer av emotionella kvinnor och 

tröstätning får då större signifikans när den homosexuella Kevin visas i liknande 

sammanhang.  

 

Karaktären Kevin ifrågasätter däremot stereotyper angående homosexualitet och manlighet. I 

referens till Mooses påstående att han inte är gay svarar Kevin: ”Obviously not, Moose. 
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You're on the football team.” (Scen 4). Han säger detta med en sarkastisk ton och 

småskrattandes vilket då implicit ifrågasätter stereotypen kring att sportintresserade inte kan 

vara homosexuella och vice versa. Mooses existens i serien framställer en icke-heterosexuell 

man som är en del av en typisk manlig sport. Hans sexualitet som framkommer i senare 

scener som exempelvis Scen 18 där han kysser Kevin bryter mot stereotypen som 

disassocierar homosexualitet hos män med amerikansk fotboll. Den stereotyp som förstärks 

däremot genom dessa karaktärer är att den öppna homosexuella är feminin medan Moose den 

mer maskulina fotbollsspelaren fortfarande är ”i garderoben”.  

 

När den manliga homosexuella karaktären framställs med stereotypa feminina attribut finns 

det en förväntning att den kvinnliga homosexuella karaktären ska associeras med manliga 

attribut. Karaktären Cheryl visar däremot inte följa denna stereotyp. När karaktären kommer 

ut och omfamnar sin homosexualitet i serien förblir hennes femininitet för det mesta 

detsamma. I Scen 31 visas hon fortfarande med stereotypa feminina attribut som hennes 

utstyrsel, högklackade skor, smink och långa hår. Hennes personlighetsaspekter från säsong 1 

med exempel i Scen 3 som kaxig och självsäker återkommer även i denna scen. Detta tyder på 

att dessa aspekter av karaktären har förblivit detsamma efter uppenbarelsen utav hennes 

sexualitet. Manliga aspekter kan kopplas till Cheryls gängtillhörighet när hon går med i 

Southside Serpents i Scen 30. Gänget består av en majoritet killar och motorcykelgäng från 

verkligheten som exempelvis Hells Angels består även utav främst män. Cheryl behåller 

däremot en klar visuell femininitet trots att hon representeras inom ett mansdominerat 

område. Hon fungerar i detta sammanhang som en binär motsats. Detta genom exempelvis att 

hon tillgavs en röd läderjacka till skillnad från resten av medlemmarna som har svarta. Den 

röda färgen i detta sammanhang associeras med något kvinnligt. Cheryls kärleksintresse Toni 

visar genom sina klädval även femininet genom att visa urringning och kroppsnära klädsel 

som exponerar kvinnokroppen (Scen 32). Däremot så säger Cheryl detta angående Tonis 

klädstil: ”For the record, j'adore your flannel mesh aesthetic.” Hon nämner i denna replik 

specifikt materialet flanell. Detta har signifikans då flanellskjortor kopplas till en mer manlig 

stil likt en skogshuggare. Komplimangen bygger på en stereotyp kring flanellskjortor som är 

mer typiskt manligt till icke-heterosexuella kvinnor.  
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8.2 Homosexualitetens uttryck  

Cheryls homosexualitet är undertydligt till icke-existerande genom säsong 1 och kommer inte 

till uttryck förens säsong 2. När det väl kommer till uttryck sker det främst genom diskreta 

metoder. Hennes homosexualitet framkommer även nästan exklusivt i samband med ett 

intresse för en annan karaktär. Hennes intresse för Josie visades sig genom hennes konstanta 

berörande (Scen 19-22). I Scen 20 när Cheryl tröstar henne visas hon klappa Josies rygg under 

en överdrivet lång period. Kameravinkeln väljer även att zooma in på detta vilket gör det mer 

framträdande och signifikant. Den överdrivna beröringen sker även under Scen 22 när Cheryl 

masserar Josie i bara handduk tills Josie drar sig undan för att få henne att sluta. Utöver 

hennes klara intresse för Josie så uttrycker sig inte hennes sexualitet tills Scen 23. Hon 

berättar i denna scen att hon vart kär i en tjej vid namn Heather. Scenen dramatiseras genom 

långa pauser och musik. Hennes sexualitet används i scenen för att få tittare att sympatisera 

med karaktären som sällan visas vara emotionell. Hon kommer ut i samband efter att ha kollat 

på filmen Love, Simon (2018). Regissören av filmen Greg Berlanti är även inblandad som 

producent i serien Riverdale (IMDb, u.å.). När detta sätts i kontext i scenen så förmedlar det 

en känsla av att Cheryls uttryckande av homosexualitet utnyttjas för ett kommersiellt syfte. I 

scener som följer kommer Cheryls homosexualitet oftast till uttryck endast genom hennes 

relation med Toni. 

 

Utöver Kevins sexuella relationer och kärleksintressen kommer hans sexualitet till uttryck 

genom många exempel. Redan vid första avsnittet kan hans sexualitet ses komma till uttryck 

genom hans ordval i dialog med Betty. En av hans repliker lyder: ”Because Archie's swell, 

but like most millennial straight guys, he needs to be told what he wants.” Här nämner Kevin 

specifikt att Archie är straight vilket implicit tyder på att Kevin inte är det. Hans beundran 

över Archies kropp och uttalande om hans utseende visar även tydliga tecken på hans 

homosexualitet. När han introduceras till Veronica i Scen 2 nämner han att det finns en gaybar 

när de diskuterar det sociala livet i Riverdale. Valet av att just nämna en gaybar kan ses som 

ett strategiskt val för att framställa honom som homosexuell. I samma scen visar även 

Veronica glädje över att han är homosexuell. Betty introducerar Kevin och säger: ”Kevin 

is…” hon blir avbruten av Veronica som avslutar hennes mening genom att säga: ”gay, thank 

God. Let's be best friends.” I detta sammanhang blir hans homosexualitet övertydligt då de 

specifikt väljer att nämna det under flera tillfällen. Kevin sexualitet kommer även till utryck 

genom hans fysiska åtrå efter killar. I Scen 16 uttrycker han glädje över att killarna som kör 

racerbilar är snygga.  Han beundrar och kommenterar James Dean’s hår i Scen 16 när de 
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kollar på film. Han visar även visuell åtrå över killar i Scen 17. Han räcker entusiastiskt upp 

handen när en frivillig behövs för att demonstrera ett wrestlinggrepp från Veronicas pappa, 

Hiram. När hans uppräckning jämförs med en annan karaktär som räcker upp handen mindre 

ivrigt och med neutralt ansiktsuttryck uppfattas ett annat sexuellt motiv hos Kevin. Detta 

konnoterar att karaktären drivs av en sexuell beundran.   

 

8.3 Det homosexuella förhållandet 

Under första säsongen så har Kevin två primära kärleksintressen med karaktärerna Moose och 

Joaquin. Det både dessa förhållanden har gemensamt är att de inte utvecklas djupgående 

under seriens gång. Mycket av deras relationer lämnas till fantasin och representeras inte. När 

Moose och Kevin representeras för första gången ensamma i Scen 4 lämnas inte mycket 

information till hur de kommit till det stadiet. Bakgrunden till vad som lett upp till deras 

relation förblir i mörkret. Liknande aspekter sker även med Joaquin. I Scen 7 bemöts de för 

första gången i vad som antas vara ett konfronterade samtal. När de visas nästa gång ser man 

de kyssas mot ett stängsel (Scen 8). Vad som hände mellan dessa scener får tittare inte reda 

på. De visas i senare avsnitt kyssas i Scen 10 med lite till ingen information till hur deras 

relation utvecklats sen deras första kyss. Kevins förhållande lämnas alltså underutvecklat, 

speciellt i jämförelse med andra karaktärers förhållanden. Redan i Scen 1 får vi ta del av 

Bettys känslor för Archie medan Kevins känslor inte uttrycks eller förklaras. Hans 

förhållanden blir inte djupgående tills andra säsongen då hans och Mooses förhållande 

utvecklas. Man får ta del av dessa karaktärers förhållande mer i exempelvis Scen 13 då Kevin 

besöker Moose i sjukhuset. Moose och Kevin diskuterar kring Kevins ”cruising” vilket 

refererar till att träffa anonyma personer, oftast på offentliga ställen för sexuella akter. Moose 

säger då till Kevin: ”…guys like us? Like you? In a town like Riverdale? We don't have a lot 

of options.” De samtalar om svårigheter att vara icke-heterosexuell och är en av de första 

scenerna där de har ett samtal med känslomässig betydelse. Deras förhållande vidareutvecklas 

även i Scen 18 där Kevin tröstar Moose som sörjer sin döda flickvän. Moose kysser här Kevin 

för första gången. Problem infaller däremot då Mooses flickväns död blir som anledningen till 

deras kyss istället för en utveckling av känslor. Scener som inkluderar deras förhållande 

exkluderas till stor del fortfarande i säsong två och lite fokus läggs på det i jämförelse med 

andra huvudkaraktärer.  
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Cheryls första kärleksintresse visar sig vara en av hennes närmsta vänner Josie. Hennes 

intresse når även nivån av besatthet. I Scen 21 får Josie en ritning med en hotande text samt 

ett blodigt grishjärta i en låda. Cheryl lägger skulden på Chuck som är en av Josies 

kärleksintressen. I Scen 27 får Josie reda på att det i själva verket var Cheryl som var hennes 

hemliga beundrare som skickat oönskade presenter. Det uppenbaras även att Cheryl ritat 

dussintals teckningar av Josie. Cheryl har tidigare även framställts som en skurk men i dessa 

fall kopplas hennes antagonistiska handlingar till hennes sexualitet. Hennes intresse för Josie 

är det som motiverar hennes handlingar och erhåller då större signifikans. Hon gör allt i sina 

vägar för att förstöra det potentiella förhållandet mellan Josie och Chuck för att få henne för 

sig själv. Josie har även tydligt visat att hon inte är intresserad exempelvis när hon drar sig 

undan från Cheryls massage (Scen 19). Hennes besatthet av Josie sänder ut en problematisk 

bild av att homosexuella kvinnor blir kära i deras heterosexuella vänner. Cheryls nuvarande 

relation med karaktären Toni skickar däremot ut en mer positiv bild. Detta förhållande får 

tittare se utvecklas från exempelvis Scen 23 när Toni tröstar Cheryl efter att hon kommit ut 

som homosexuell. Vi får se hur deras förhållande bli mer omfattande genom Scen 25 där de 

delar säng och Cheryl öppnar upp om sina känslor för henne. Cheryl och Tonis förhållande 

ger inte uttryck för en mer undergiven eller dominant roll i undersökta scener. Deras 

förhållande ses jämlikt där de tar hand om varandra. Exempelvis i Scen 34 där Cheryl tar hand 

om en sjuk Toni eller Scen 29 när Toni räddar Cheryl från ett grupphem. En stor del av deras 

förhållande framställs däremot inte. I Scen 31 får man reda på att de spenderat tre månader 

med varandra men detta är inget som visas i serien. Dessa tre månader de tillbringade 

tillsammans och utvecklade deras nya förhållande lämnas alltså till fantasin.  

 

Kevins förhållanden med andra killar kan ses vara övertydligt sexualiserade. I Scen 4 

representeras han och Moose i ett sexuellt sammanhang. De förväntas engagera sig i sexuella 

aktiviteter tills de blir avbrutna. Han ses under flera tillfällen hångla intensivt med Joaquin 

med exempel i Scen 8 och 10. I Scen 11 träffar han en kille under sin cruising i skogen och 

även de börjar kyssa och smeka varandra mot ett träd. När han samtalar med Moose i Scen 13 

angående hans cruising nämner Kevin att han vet om farorna men inte kan hålla sig borta från 

skogen. Det som kommer till utryck är alltså att han drivs av ett sexuellt begär trots faran. 

Dessa porträtteringar ger intrycket av att homosexuella killar är promiskuösa människor som 

är beroende av sex. I samtliga nämnda scener där han visas kyssas tar han även åt sig en 

undergiven roll. I Scen 8 och 13 visas han motpart mer dominant där Kevin blir upptryckt mot 

ett stängsel och ett träd. I Scen 10 står Joaquin även upp medan Kevin sitter under deras 
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kyssandes. Kevin får en mer feminin undergiven roll medan Joaquin en mer manlig dominant 

roll. Kevins sexualisering är tydlig i serien däremot är det tvärtom i framställningen av Cheryl 

och hennes förhållande med Toni. Trots att de är tillsammans visas de sällan kyssas eller inom 

sexuella sammanhang. I Scen 25 avbryts de innan de kan kyssas och i Scen 34 får man höra 

ljudet av kyssande men inte direkt se det. Cheryl och Toni kommer ut från ett tält under Scen 

33 och skäller ut två killar. När Jughead frågar vad som pågår svarar Cheryl: ”Toni and I were 

in her tent having a rendezvous when this arrow shot right through it.” Detta betyder implicit 

att de genomgick sexuella handlingar. Deras förhållande saknar till stor del sexuell intimitet. 

Deras sexuella närkontakt förblir implicit då vi får höra om det men inte se det. Hennes 

homosexualitet blir då undertydlig i termer av sexuella akter speciellt när det jämförs med 

karaktärer som exempelvis Kevin.  

 

8.4 De Heterosexuellas Reaktioner 

Omgivningens reaktioner på karaktärernas sexualitet är framförallt positiv. Kevin har en nära 

vänskaplig relation med Betty som visas i Scen 1. Veronica visar även glädje över att Kevin 

är homosexuell när de introduceras i Scen 2. När Kevin framställs med ett gäng killar från 

Riverdale High i Scen 9 visas inga negativa reaktioner riktade mot honom utifrån de. I Scen 

25 är karaktärer som Veronica inblandade i att rädda Cheryl från omvandlingsterapi i ett 

grupphem. I Scen 30 visas inget som tyder på missnöje från gänget Southside Serpents riktat 

mot Cheryl och Tonis förhållande. Kevins relation till hans pappa är även positiv som 

uttrycks i Scen 5. I denna scen säger hans pappa: “I mean, is there not a nice gay kid at your 

school?”. Hans pappa uppmanar alltså honom att hitta en trevlig homosexuell kille i hans 

skola. Detta tyder på acceptans hos hans pappa kring Kevins sexualitet. Dessa scener 

konnoterar att de flesta karaktärerna är accepterande över Cheryl och Kevins homosexualitet. 

Moose nämner att det svårt att vara som honom och Kevin i en stad som Riverdale (Scen 13). 

Han menar då implicit att Riverdale är en mindre accepterande stad vilket försvårar livet för 

en homosexuell. Detta kommer däremot endast till uttryck genom Cheryls handling. Hennes 

mamma visas vara mindre accepterande i Scen 24 där hon visar på ett klart missnöje över 

Tonis närvaro hemma hos henne. Detta visas genom att hon snedblickar henne och 

ifrågasätter vad hon gör där. I Scen 25 nämner även Cheryl att hennes mamma inte skulle låta 

de övernatta tillsammans ensamma. Hon blir även skickat till ett behandlingshem för hennes 

sexualitet vilket visas i Scen 26. Hennes mamma resonerar till varför hon skickat bort henne i 

Scen 27 där hon säger: ”…Cheryl started exhibiting strange, deviant behavior, so I've sent her 
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abroad to a private wellness institute…” Det hon benämner som annorlunda och avvikande 

beteende refererar till Cheryls homosexualitet. Hennes mamma associerar alltså 

homosexualitet med något negativt. Detta är den första uppenbara framställningen av 

homofobi i serien. Hennes mamma framställs däremot som en skurk i scenen genom att 

huvudkaraktärerna motsätter henne i konversationen. Alltså målas homofobi upp som en dålig 

aspekt och uppmuntras inte i serien. Kevin nämner i Scen 28 angående grupphemmet att: “It's 

one of the few places in the country that still does conversion therapy.” Han menar alltså att 

Riverdale är en av de få ställen i landet som fortfarande utför konverteringsterapi. Genom 

hans påstående ges en bild utav att konverteringsterapi är något ovanligt i nuläget. Detta är 

felaktigt då en majoritet av 41 stater i USA har inga lagar som förbjuder konverteringsterapi. 

Studier beräknar att ungefär 20,000 ungdomar kommer utsättas för behandlingen innan de blir 

18 (Mallory m.fl., 2018). Serien förmedlar känslan att konverteringsterapi är en ovanlig 

företeelse när det i verkligheten är fortfarande förekommande. Trots att serien beskriver 

konverteringsterapi som något dåligt så minimerar de dess existerande närvaro i den verkliga 

världen.  

 

8.5 Den homosexuella rollen 

Den roliga homosexuella bästa vännen 

Kevins roll i serien faller för en stereotyp kring den heterosexuella tjejens homosexuella bästa 

vän. I många scener framställs han i samband med karaktären Betty och förblir mindre 

framträdande. Kevin tar platsen som en biroll i Scen 1 som är introduktionen av hans karaktär. 

Han delar scenen med Betty men dock ligger fokus hos henne. Scenen utspelar sig i vad som 

antas vara hennes sovrum och hon är den karaktär som framställs först av de bägge. Dialogen 

som förs mellan de två rör dessutom Bettys relation och känslor till Archie och inte Kevin. 

Betty blir mer framträdande i scenen och den homosexuella Kevin lämnas som endast stöd till 

hennes karaktärsbildning. I Scen 2 representeras Kevin återigen med Betty. I samma scen 

säger även Veronica att hon vill bli bästa vän med Kevin för att han är homosexuell. Hon 

generaliserar alltså homosexuella och serien förstärker då stereotypen om den homosexuella 

bästa vännen. Den stereotypa homosexuella bästa vännen förekommer ofta i film och tv med 

exempel som karaktären Christian från Clueless (1995) och Damian från Mean girls (2004). 

Det är inte heller ovanligt för dessa karaktärer att användas för komiska syften. Kevin är inte 

ett undantag för detta. Detta blir synligt exempelvis när han försvarar Bettys hästsvans genom 

att kalla den: ” iconic and beyond approach” (Scen 15). Angående Archies magrutor säger 
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Kevin till Betty: ”Six more reasons for you to take that ginger bull by the horns tonight.” 

(Scen 1). Hans skämtsamma repliker serverar som kontrast för Bettys och seriens seriösa ton. 

Däremot så följer även detta en stereotyp kring den roliga homosexuella vännen. Kevins roll 

ifrågasätts även av Cheryl i Scen 3 där hon ställer den retoriska frågan: ”Is being the gay best 

friend still a thing?”. Stereotypen ifrågasätts här och visar även på en medvenhet hos 

serieskaparna angående rollen de tillgivit karaktären Kevin.  

 

Kevins representation blir mer betydelsefull under andra säsongen vilket sannolikt beror på att 

han blev en utav huvudkaraktärerna då. Scenerna 11-14 är speciellt betydelsefulla för Kevins 

karaktär som rör hans nattvandring i skogen för sexuella akter med andra killar. Betty 

försöker övertala honom att hålla sig undan från skogen i Scen 12. Hon drar ett 

generaliserande antagande genom att säga åt honom att använda dejtingappen ”grind’em” 

som alla andra homosexuella. Hans känslor och motivation för hans cruising framkommer i 

Scen 14. Han tar upp viktiga aspekter och svårigheter som han får stå ut med på grund av hans 

sexualitet. Han nämner hur han inte har samma val och möjligheter som heterosexuella i 

termer av att träffa andra. Hans karaktär får genom dessa scener mer djup och blir mer 

komplex. Kevins svårigheter som framställs är däremot endast förhållande och sexrelaterade. 

Trots att hans karaktär blir mer betydelsefull under andra säsongen faller han fortfarande i 

bakgrunden i samband med andra huvudkaraktärer. Exempelvis i Scen 17 får man se Kevin i 

scenariot av den sport han håller på med vilket är wrestling. Archie är även med i denna scen 

och blir mer framträdande. Han porträtteras stå i mitten medan Kevin står vid sidan. Hiram 

väljer även Archie för att demonstrera ett wrestlinggrepp och Kevin förblir ignorerad. Denna 

scen var en möjlighet att utveckla Kevins karaktär genom hans hobby och intresse för 

wrestling. Istället används hans karaktär för komiskt syfte genom hans åtrå för Hiram.   

 

Skurken, offret och det kollektiva förhållandet 

Cheryl introduceras i säsong 1 som en självsäker tjej som inte är rädd för att orsaka problem 

för de andra karaktärerna. Hennes roll kan jämföras med Regina George från Mean Girls då 

både är populära, vackra och unga High School tjejer med hårda personligheter. Cheryls roll i 

serien har varierat senare när hennes homosexualitet har framställts. Hon tar rollen av en 

skurk i Scen 19-21 med hennes besatthet av Josie som uppenbaras i Scen 27. I samma scen 

uppenbaras även en aspekt av homofobi från hennes mamma som serien undvikit med Kevins 

karaktär. En annan essentiell del av hennes handling är när hon blir insatt i ett grupphem på 

grund av hennes sexualitet i Scen 26. Detta är även något som avvikits ifrån tidigare i 
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representationen av Kevin. Här tar Cheryl inte rollen som skurken utan offret istället. Vi 

förväntas sympatisera med henne i exempelvis Scen 29 där man får se henne gråtandes över 

hennes situation. Denna framställning blir essentiell då det tar upp allvarliga problem som 

queer personer utsätts för i verkligheten.  

 

Cheryls relation med Toni har varit prominent för karaktären. Toni är en medlem av gänget 

Southside Serpents som även Cheryl blir del av i Scen 30. I denna scen blir Cheryl däremot 

mindre framträdande än hennes scenpartner Jughead. Att hon går med i ett gäng är av hög 

betydelse för hennes karaktär men hon har inga repliker i scenen. Scenen blir dominerad av 

Jughead genom hans repliker och fysiskt högre uppsättning då han står över henne. Cheryl 

blir endast en stödjande karaktär för Jughead i scenen. Att hon går med i ett gäng i samband 

med hennes förhållande med Toni kan även problematiseras. Detta då hennes sexualitet 

kopplas till hennes gängtillhörighet. Cheryl visas även som biroll för Jughead i Scen 33. För 

att bevisa en punkt beordrar han henne att skjuta en pilbåge mot en burk ovanför hans huvud. 

Istället för att fokusera på Cheryls bågskytte ligger fokus hos Jugheads tapperhet och 

bestämning. Att scenen dessutom avslutas med repliker från honom där han klarlägger att han 

är ledaren gör honom mer betydelsefull. Cheryl används som stöd till Jugheads roll här som 

ledare och faller in i bakgrunden. Cheryl och Toni används även som stöd till andra karaktärer 

som Veronica i Scen 32. Deras närvaro sker i hennes nya bar och att Cheryl tar kort på 

Veronica gör henne även mer framträdande. Veronica tackar även för parets hjälp genom att 

säga: ”Well, I couldn't have done it without my favorite power couple.” De benämns här som 

ett par istället för enskilda individer. Vad dessa scener även har gemensamt är att Cheryl och 

Toni visas ständigt i samband med varandra. De förlorar då sina egna identiteter och ses som 

ett kollektiv. Vid säsong 3 blir paret mindre betydelsefulla och faller i bakgrunden eller 

används endast som stöd till andra karaktärers roller.  

 

9. Diskussion 

9.1.1 Stereotypa attribut och stereotypa roller.  

Stereotyper har teoretiserats av forskare som bland annat Stuart Hall (1997) ha stor makt. De 

exkluderar människor som ses som ”de andra” och upprätthåller symboliska samt sociala 

ordningar. Därför erhåller det stor innebörd att se hur stereotyper framkommer inom 

representationen av homosexuella karaktärer. Cheryl och Kevin kan vid flera exempel ses 

porträtteras genom stereotyper. Kevin faller oftare för stereotypa attribut medan Cheryl för 
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stereotypa roller. Kevin kan även ses bli förminskad och förenklad till dessa stereotypa 

attribut då hans sexualitet är hans identitet i serien.  

 

Tidigare forskning har visat att feminina attribut har associerats med homosexuella män i 

populärmedia. Detta går långt tillbaka under de första framställningarna av homosexuella män 

och är fortfarande evident idag som visat av Marwick m.fl., (2014) och nu även denna studie. 

Stereotypen av homosexuella män som feminina har använts bland annat för komiska syften. 

Studien visar att denna stereotyp är kvar idag och förstärks genom dessa porträtteringarna. 

Homosexuella karaktärer har dessutom utnyttjats med sin representation för att bli föremål för 

skämt vilket visats i tidigare forskning. Gränsen mellan att skratta med eller skratta åt dessa 

karaktärer har förblivit suddig (Netzley, 2010; Hart, 2000). I Kevins fall lutar det däremot åt 

den sistnämnda kategorin då skämten inte dras på hans bekostnad. Hans sexualitet används 

däremot som bränsle för komedin, exempelvis i Scen 17, 16 och 1. Hans skämtsamma 

repliker utgår från dessa scener i hans beundran av andra killar. Kevins karaktär blir således 

endast för komiska syften i många sammanhang.  

 

Att finna stereotypa attribut hos Kevin hade betydligt lägre svårighetsgrad än hos Cheryl. 

Detta grundar sig i att det finns bristande forskningar angående homosexuella kvinnor och hur 

pass de förknippas med stereotyper. Cheryl faller även sällan genom seriens gång offer för en 

stereotyp kring manliga aspekter och en homosexuell kvinna. Det som Cheryl däremot föll för 

var inte stereotypa attribut men stereotypa roller. Homosexuella karaktärer har ständigt under 

tidigare film och tv representerats som rollen av skurken eller offret (Dhaenens, 2013; Hart, 

2000; Marwick m.fl., 2014; Harrington, 2003). Cheryl tar både dessa roller genom narrativet 

av hennes homosexualitet i serien. Hennes besatthet av Josie (Scen 19-22,  27) ledde till att 

hon begick skurkaktiga handlingar. När hon däremot blev inlåst i ett behandlingshem för 

konverteringsterapi (Scen 26, 29) blev hon någon att sympatisera med. Cheryl är en komplex 

karaktär och har kopplats till dessa roller i serien även innan hon framställdes som 

homosexuell. I dessa sammanhang associeras däremot dessa roller med hennes sexualitet.  

 

Kevin föll för en stereotypisk roll som är mer förekommande inom modern tv och film, den 

komiska homosexuella bästa vännen. Han visades ständigt i samband med Betty där han ofta 

blev mindre framträdande. Kevin lämnas som endast stöd till hennes karaktärsbildning. Detta 

har visats genom tidigare studier att vara ett förekommande tema hos framställningen av 

homosexuella i tv och film. Studier har visat på hur homosexuella karaktärer oftast 
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representeras med en heterosexuell motpart. Detta motiveras till att behaga den mindre 

accepterande heterosexuella publiken (Netzley, 2010 och Harrington, 2003). Riverdale gör 

inget undantag då den första introduktionen av en homosexuell karaktär sker i samband med 

en heterosexuell karaktär (Scen1). 

 

9.1.2 Homosexuella heteronormativa förhållanden 

Kevins förhållande och sexuella umgänge med andra karaktärer (Scen 8, 13 och 14) stödjer 

idén och eftersträvandet av ett heteronormativt förhållanden. Kevin tar en undergiven roll 

medan hans motpart en mer dominant. Jesus m.fl. (2014) studie visas hur dessa roller sker 

genom lingvistiska val. Denna studie visar hur detta sker genom vilken position respektive 

partner tar i nämnda scener. Genom positioneringen stödjs den heteronormativa idén om en 

manlig och kvinnlig roll i förhållandet. Cheryls förhållande kan däremot ses gå emot denna 

idé. Analysen av materialet kunde inte påvisa en tydlig differentiering av en dominant manlig 

roll eller undergiven kvinnlig roll hos karaktärerna . Det heteronormativa förhållandet kan 

alltså ses ifrågasättas genom Toni och Cheryls relation. Cheryl kan däremot ses hota det 

heteronormativa förhållandet. Hennes skurkaktiga handlingar i Scen 20-22 ses som dåliga för 

att hon förstör mellan ett heterosexuellt par. Detta blir i sin tur problematiskt då det 

konstruerar bilden av homosexualitet som ett hot för de heterosexuella.   

 

Analysen visade att Cheryl och Tonis förhållande representerades sällan med sexuell 

närkontakt. Detta har motiverats i tidigare forskning för att det strider mot det 

heteronormativa samhällets värderingar och trosgrunder (Lucas och Raley, 2006). Detta är 

mer framkommande i äldre tv-serier och filmer men är ännu aktuellt (Pugh, 2017). Att deras 

förhållande undviker sexuell intimitet kan därav ses som att spegla ett mindre accepterande 

heteronormativt samhälle. Kevins karaktär visas däremot under flera tillfällen i samband med 

sexuella handlingar. Det kan därför argumenteras för att homosexualitet hos män är mer 

accepterande än hos kvinnor. Detta kan även ses som en spegling av den konstruerade 

verkligheten där mäns sexuella umgänge är mer socialt accepterat medan kvinnors ses som 

tabu.  

 

9.1.3 Slutdiskussion  

Modern film och tv har kommit en lång väg med sin representation av homosexuella. 

Riverdale har två förekommande huvudkaraktärer som är homosexuella. Detta är en tydlig 
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förbättring från tidigare representationer där homosexuella karaktärer endast hade mindre 

roller. Tidigare framställningar använde dessutom homosexuella karaktärer för förlöjligande 

syften som diskriminerade queer människor (Capsuto, 2000). Riverdales representation av 

Kevin och Cheryl är däremot betydligt mer positiv och framställer komplexa karaktärer. De 

representerar inte bara HBTQ+ karaktärer utan även deras förhållanden. Däremot kan brister 

fortfarande hittas och rum för utveckling är befintligt.  

 

Scener från första säsongen gjorde inte Kevin till en komplex karaktär. Han blev mer relevant 

och utvecklad i säsong två. Detta beror med hög sannolikhet på att karaktären gick från en 

biroll till huvudkaraktär. Däremot saknas han fortfarande i betydelsefull skärmtid i jämförelse 

med resten av karaktärerna. Han framställs som den homosexuella bästa vännen som erbjuder 

”comic relief”. Serien går senare in mer på karaktären genom bland annat hans individuella 

handling kring cruising. Fokus blir således fortfarande på hans sexualitet och förblir hans 

identitet i serien. Kevins sexualitet påpekas under flera tillfällen exempelvis i Scen 2 med 

Veronica samt i Scen 5 med hans pappa. Cheryl benämns i jämförelse aldrig som 

homosexuell eller lesbisk av andra karaktärer eller henne själv. Hennes sexualitet och 

samkönade förhållande var endast ytterligare en aspekt. Hon är tvilling till den avlidne Jason 

Blossom, kommer från en rik problematisk familj och har rollen som antagonisten i vissa fall. 

Hon har därmed en mer utvecklad och komplex karaktär. Scener som rör Kevin i serien rör 

oftast även hans sexualitet. Detta leder till att en studie kring sexualitet får mer om honom då 

hela hans identitet kretsar kring hans sexualitet. Cheryl har däremot mer till sin karaktär än sin 

sexualitet. Att kunna tolka vad som representeras i samband med hennes sexualitet var därav 

även svårare.  

 

9.2 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka hur karaktärerna Kevin Keller och Cheryl 

Blossoms sexualitet framställs i serien Riverdale. Detta avsnitt syftar till att besvara syftet och 

de uppställda forskningsfrågorna. 

 

• Hur kommer deras sexualitet till uttryck? 

Med hjälp av MCDA och queerteori såg man hur karaktärernas sexualitet kom till 

uttryck genom visuella och lingvistiska val. Analysen visade på att Kevins sexualitet 

framställde mer samt tydligare till uttryck. Cheryls sexualitet framställdes senare och 
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skedde till en början på ett mer diskret vis. Uppenbara ögonblick för Kevin var 

exempelvis när det uppgavs tydligt av Veronica att Kevin är gay i Scen 2. Cheryls 

sexualitet uppenbarades tydligt när hon kom ut i Scen 23. Deras homosexualitet kom 

även till uttryck genom deras romantiska samkönade relationer genom seriens gång. 

De mindre uppenbara uttryck av sexualitet skedde exempelvis genom beröring eller 

lingvistiska val. Kevin sexualitet kom även till uttryck genom hans sexuella åtrå eller 

repliker riktade mot andra manliga karaktärer. Cheryl i jämförelse visade hennes 

sexualitet mot hennes kärleksintressen. Mot Josie visades detta genom beröring och 

onda handlingar för att få henne för henne själv. Med Toni var det mer genom 

ömsesidig attraktion som framkom genom deras relation i serien.  

 

• Hur framställs karaktärernas romantiska samkönade förhållanden? 

Kevins förhållande med både Joaquin och Moose lämnade mycket till fantasin. Deras 

förhållande gav upphov till känslor att deras relation endast cirkulerade kring sexuell 

attraktion. Detta på grund att de ständigt visades i sexuella sammanhang med lite 

information kring deras känslor. Deras förhållande gick inte ner på djupet. Detta 

förbättrades i andra säsongen då Kevin och Mooses förhållande fick mer djup i 

exempelvis Scen 18. Däremot så lämnas mycket av Kevins förhållande outvecklat i 

jämförelse av andra karaktärer. Cheryls attraktion till Josie kan ses som problematiskt 

då det framställdes som besatthet istället för attraktion. Hennes förhållande med Toni 

var betydligt mer positivt. Deras relation var något som utvecklades ständigt under 

seriens gång. Däremot under tredje säsongen föll de mer till bakgrunden och blev som 

ett kollektivt då de representerades konstant i samband med varandra. Deras två 

separata identiteter blev till en. Till skillnad från Kevin framställdes de även sällan 

som intima eller med sexuell närkontakt.  

 

• Hur representeras omgivningens reaktioner på karaktärernas homosexualitet? 

Riverdale beskrevs som en trångsynt stad av Moose i Scen 13. Detta framställdes 

däremot inte genom majoriteten av karaktärerna. Kevin hade nära relationer med 

Veronica och framförallt Betty som inte visade misstyck över hans sexualitet. Han 

representerades även i samband med Archie och andra under flera scener som 

exempelvis 17 och 9. Deras relation till Kevin gav inte upphov för någon form av 

homofobi i analysen. Hans relation med hans pappa visades även vara positiv i 

samband med hans sexualitet (Scen 5). Homofobi kom endast till uttryck ifrån Cheryls 
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mamma med exempel i Scen 27. Det var inte förens Cheryls handling kring 

konverteringsterapi som vi fick se en mindre accepterad syn på sexualitet. Utöver 

detta var majoriteten av karaktärerna positivt inställda kring Cheryl och Tonis 

förhållande exempelvis Veronica i Scen 32.  

 

9.3 Vidare forskning 

Avslutningsvis har porträtteringen av Kevin och Cheryl visat på en förbättring från tidigare 

representationer. Trots brister och rum för utveckling är deras närvaro i serien ännu en 

milstolpe för HBTQ+ människor. För vidare forskning inom området kan fler studier som 

denna göras på andra tv-serier och filmer. En märkvärdig faktor som har anmärkts utav 

tidigare studier är att synlighet för homosexuella karaktärer i tv-serier och film rör främst vita. 

Queer karaktärer utav annan etnicitet har saknats till stor del (Capsuto 2000; Avila-Saavedra, 

2009). Detta påvisas även i Riverdale då de representerar främst vita karaktärer. Både Cheryl 

och Kevin som är huvudkaraktärer är vita och därmed ligger fokus på de vitas 

homosexualitet. En komparativ studie av vita kontra färgade homosexuella skulle därför vara 

aktuellt. Vilka roller som respektive queer karaktär får och om gemensamma teman kopplat 

till etnicitet kan hittas är exempel på fokus en sådan studie kan ha. För att undersöka detta bör 

flera filmer/tv-serier undersökas. Denna studie fann även svårigheter med att undersöka 

kvinnlig homosexualitet i jämförelse med manlig. Att utföra fler studier enskilt för 

homosexuella kvinnliga karaktärer genom åren skulle därför vara utav betydelse. 

Homosexualitet har mer representation nu under modern tid men det är bara första bokstaven 

utav HBTQ+. Forskningar kring representationen av andra sexuella läggningar och 

könsidentiteter inom populärmedia är alltid utav betydelse.  

.   
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Bilaga  
 
Scen 1 

Säsong 1, Avsnitt 1:  "Chapter One: The River's Edge" 

03:26 – 04:15 

Den första scenen tittare blir introducerade av karaktären Kevin Keller tar plats i Betty Coopers 

sovrum. Betty porträtteras först sitta framför sin spegel medan hon sminkar sig och fixar sitt hår. 

Kevin visas ligga på mage i hennes säng med sin mobil. Kevin initierar ett samtal angående hennes 

känslor över att träffa Archie Andrews igen efter att inte ha sett varandra under hela sommaren. Kevin 

visas därefter kolla ut genom fönstret in mot Archies sovrum som ligger på andra sidan gatan. Scenen 

avslutas med Archie som klär på sig medan Kevin och Betty kollar på i häpnad över hans nya 

muskulösa kropp. 

 

Scen 2  

Säsong 1, avsnitt 1: "Chapter One: The River's Edge" 

09:37 – 10:38 

Victoria Lodge får en rundtur av hennes nya skola Riverdale High utav Betty. Hon blir presenterad till 

Kevin och de diskuterar det sociala livet i Riverdale. Victoria blir belåten över att höra att Kevin är 

homosexuell. Kevin ställer en fråga angående Victorias familj vilket leder till att hon går därifrån.  

 

Scen 3  

Säsong 1, avsnitt 1: "Chapter One: The River's Edge" 

17:42 – 17:50 

Kevin, Veronica och Betty sitter ute på en bänk och äter lunch. Cheryl Blossom sätter sig ner med de 

för att uppmana Veronica att gå med hejarklackslaget vilket hon är kapten över. Kevin frågar om 

cheerleading fortfarande är en sak vilket Cheryl svarar på genom att säga: ”Is being the gay best friend 

still a thing?”  

 

Scen 4 

Säsong 1, avsnitt 1: "Chapter One: The River's Edge" 

44:44 – 45:28 

Denna Scen tar plats i en skog under kvällstid. Kevin ses gå ut ur en bil med karaktären Moose som 

spelar amerikansk fotboll i Riverdale High. Moose säger att han inte är gay men vill göra allt med 

Kevin förutom att kyssas. Kevin tar initiativet för att ta ett nakendop. Medan han tar av sin skjorta och 

går mot vattnet snubblar han på Jason Blossoms döda kropp.  

 

Scen 5 

Säsong 1, avsnitt 4: ”Chapter Four: The Last Picture Show” 

22:26 – 23:13 

Kevin lämnar en kopp kaffe till hans pappa som är sheriffen i staden Riverdale. Han uppmärksammar 

väggen med ledtrådar angående Jasons död. Kevin frågar om han kan låna trucken till en drive-in bio. 

Kevins pappa frågar om det inte finns en trevlig homosexuell kille i hans skola vilket Kevin svarar på 

genom att säga att han är den enda. Sheriffen avråder Kevin att hänga i skogen och träffa killar på 

grund av faran efter fyndet av Jasons kropp. 

 

Scen 6 

Säsong 1, avsnitt 4: ”Chapter Four: The Last Picture Show” 



 

27:18 – 28:21 

Kevin, Veronica och Cheryl sitter i en bil och kollar på film vid drive-in bion. De blir störda av ett 

stökigt och högljutt gäng som Kevin kallar ”Southside Trash”. Kevin vänder sig om och hyschar. Han 

får ögonkontakt med en av killarna från gänget som vi i senare scener får reda på heter Joaquin. 

Veronica ställer sig upp och hotar gänget att tysta ner sig vilket leder till att omgivningen applåderar, 

hejar och tutar. Kevin blir bortskickad av Cheryl för att hämta mer snacks.  

 

Scen 7 

Säsong 1, avsnitt 4: ”Chapter Four: The Last Picture Show” 

28:40- 19:13 

Kevin beställer mer snacks till filmen vid ett stånd. Han tittar runt och ser Mosse i en bil kyssas med 

en tjej. Han beställer mer snacks och en varmkorv då han säger att ha inte har någon att imponera på. 

Korven visar sig vara slut vilket han vilket han svarar: ”figures” på. Han vänder sig om och blir 

konfronterad av Joaquin.  

 

Scen 8 

Säsong 1, avsnitt 4: ”Chapter Four: The Last Picture Show” 

31:45 – 32.28 

Scenen börjar med ljudet av prasslande stängsel. Joaquin och Kevin visas kyssas mot stängslet. 

Joaquin introducerar sig själv och de utbyter telefonnummer. Joaquin visar oro över att Kevin är 

Sheriffens son då han visar sig vara med i gänget ”Southside Serpents”. Kevin lovar att inte säga nåt 

om inte han gör det.  

 

Scen 9 

Säsong 1, avsnitt 8 ”Chapter 8: The Outsiders” 

12:02- 12:42 

Archie anländer vid hans pappas byggarbetarplats med ett killgäng vilket inkluderar Kevin vid sidan. 

Archies pappa står med Veronicas mamma och frågar vad de gör där. Archie nämner att de är där för 

att hjälpa till som personal. Medan killgänget går därifrån ger Kevin en komplimang till Veronicas 

mamma angående hennes skor. 

 

Scen 10 

Säsong 1, avsnitt 10 ”Chapter 10: The Lost Weekend” 

22:22 – 23:04 

Joaquin kysser Kevin medan han sitter på ett bord under en hemmafest. "FP" Jones, ledaren av 

Southside Serpents avbryter de för att prata med Joaquin. 

 

Scen 11 

Säsong 2, avsnitt 3 ”Chapter 16: The Watcher in the Woods 

00:27 – 01:00 

Öppningsscenen av avsnittet visar Kevin gå i en mörk skog med Jughead Jones som berättarröst. 

Jughead berättar om faror i skogen man fick höra som liten medan man får se Kevin möta på en kille.  

De börjar kyssas mot ett träd. Sedan hörs ett skott vilket leder till att andra killen springer iväg och 

Kevin mot ljudet.  

 

Scen 12 

Säsong 2, avsnitt 3: ”Chapter 16: The Watcher in the Woods 

3:39 – 4:25 



 

Betty och Kevin går tillsammans genom skolkorridoren. Betty ifrågasätter vad Kevin gjorde i skogen 

vilket leder till att Kevin erkänner att han höll på med cruising. (Cruising refererar till att träffa 

anonyma personer oftast på offentliga ställen för sexuella akter). Betty visar missnöje över hans 

cruising och föreslår att han använder ”Grind’em” istället (Riverdales versionen av ”Grindr” som är en 

homosexuell dejtingapp för att träffa andra homosexuella killar.) Kevin lovar till Betty att han inte ska 

gå tillbaka till skogen.  

 

Scen 13 

Säsong 2, avsnitt 3: ”Chapter 16: The Watcher in the Woods.” 

21:28 - 22:53  

Kevin besöker Moose som ligger i sjukhuset efter att ha blivit skjuten. Det var Moose och hans 

flickvän Midge som man hörde bli skjutna i Scen 11. Moose frågar vad Kevin gjorde i skogen den 

kvällen. Kevin nämner hur han gör dåliga beslut som att gå till skogen men att han inte kan stoppa sig 

själv. Moose säger att det inte finns många val för killar som de i en stad som Riverdale.  

 

Scen 14 

Säsong 2, avsnitt 3: ”Chapter 16: The Watcher in the Woods 

29:21- 30:34 

Cheryl och Betty konfronterar Kevin medan han är i skogen och ”cruisar”. Betty visar besvikelse över 

att han inte höll sitt löfte och säger att han bör ha mer respekt för sig själv. Kevin svarar att hon inte 

har någon förståelse och hur deras liv skiljer sig åt. Kevin argumenterar för att Betty har flera val i 

termer av sexuella relationer medan skogen är det enda han har. Han avslutar konversationen med att 

säga att de inte är riktiga vänner om hon inte kan acceptera hans cruising.  

 

Scen 15 

Säsong 2, avsnitt 4: ”Chapter 17: The Town That Dreaded Sundown 

20:40 – 21:00 

Betty har fått ett kodat brev från Riverdales seriemördare ”The Black Hood”. Jughead, Kevin, och en 

kvinnlig medlem från Southside Serpents, Toni sitter med Betty i ett vardagsrum. Tillsammans 

försöker de dechiffrera brevet. Toni skämtar om att Betty borde lösa upp sin hästsvans för att hjälpa 

henne tänka. Kevin försvarar hennes hästsvans genom att kalla den ” iconic and beyond approach”.  

 

Scen 16 

Säsong 2, avsnitt 6: ”Chapter 19: Death Proof 

31:02 – 21:11 

Kevin avbildas med ett gäng som inkluderar klasskamrater från Riverdale High. De står vid en bil och 

kollar på dragracing. Kevin nämner hur detta inte var den formen av drag race han förväntade sig ta 

del av men att killarna i alla fall är snygga. 

 

Scen 17 

Säsong 2, avsnitt 11: ”Chapter 24: The Wrestler” 

19:28- 19:53 

Archie visas vara med på en av Kevins träning för wrestling. Veronicas pappa Hiram ska demonstrera 

ett grepp och behöver en frivillig. Kevin räcker upp handen men Hiram väljer Archie för att 

demonstrera wrestlinggreppet på.  

 

Scen 18 

Säsong 2, avsnitt 22: ”Chapter 35: Brave New World” 



 

09:50 – 10:32 

Kevin går in på toaletten i skolan där han bemöter en gråtandes Moose. Moose sörjer förlusten av hans 

flickvän och Kevin tröstar honom. Moose förvånar sedan Kevin genom att kyssa honom.  

 

Scen 19 

Säsong 2 avsnitt 7: ”Chapter 20: Tales from the Darkside” 

18:34  - 19:23 

Cheryl och karaktären Josie går i korridorhallen och diskuterar oron över seriemördaren. Josie öppnar 

sitt skåp vilket har en teddybjörn med en lapp där det står ”I’ll be watching you.” Cheryl nämner hur 

detta är den tredje presenten från hennes hemliga beundrare. Hon rör Josies axel och skämtsamt 

nämner att det kan vara The Black Hood. Josie rycker undan och säger att hon inte finner det roligt.  

 

Scen 20 

Säsong 2 avsnitt 7: ”Chapter 20: Tales from the Darkside” 

25:44 – 26:23 

Josie är bekymrad över hennes mammas oro över seriemördaren, The Black Hood. Cheryl tröstar 

henne genom att klappa hennes rygg. Cheryl nämner besvikelse över att Josie gick på en dejt med 

karaktären Chuck. Hon hävdar att det är Chuck som förföljer henne men Josie försvarar honom. 

 

Scen 21 

Säsong 2 avsnitt 7: ”Chapter 20: Tales from the Darkside” 

26:23 – 28:01 

Josie får en ritning på henne med texten ”If i can’t have you no one can”. Det finns även en liten låda 

som Cheryl säger till Josie att öppna. I lådan visas det vara ett blodigt grishjärta. Cheryl stormar ut 

rummet de befann sig i och knuffar iväg Arche och Jughead som står i skolkorridoren. Hon går till 

Chuck och beskyller honom medan Josie står bakom henne. Cheryl övertalar Josie att det är Chuck 

som förföljer henne och skickat obehagliga meddelanden. Vaktmästaren tar iväg Chuck till rektorn. 

Cheryl omfamnar Josie. 

 

Scen 22 

Säsong 2 avsnitt 8: ”Chapter 21: House of the Devil” 

5:34 – 6:24 

Cheryl och Josie visas stå i handdukar i ett omklädningsrum. Cheryl erbjuder att massera Josies axlar. 

Vaktmästaren kommer sedan in vilket aggregerar Cheryl som skickar ut honom. Cheryl fortsätter 

massera Josie som drar sig undan för att få henne sluta.  

 

Scen 23 

Säsong 2 avsnitt 14: ”Chapter 27: The Hills Have Eyes” 

37:23 – 39:03 

Toni och Cheryl har nyligen sett filmen Love, Simon på bio och sitter nu i en restaurang. Cheryl gråter 

vilket förvånar Toni. Cheryl berättar hur filmen om den homosexuella Simon berörde henne. Hon 

nämner hur hon inte är ett hjärtlöst monster och att hon älskat någon innan men att hennes mamma 

förstörde det. Toni antar att det är hennes bror Jason men det visar vara sig vara en tjej vid namn 

Heather. Toni tar hennes hand för att trösta henne och säger att hon inte är kärlekslös och avvikande 

som hennes mamma fått henne att tro. Cheryl tittar ner på hennes hand och sedan på Toni. 

 

Scen 24 

Säsong 2, avsnitt 15: ”Chapter 28: There Will Be Loved” 



 

9:36- 10:30 

Tonis visas sitta på Cheryls säng medan Cheryl väljer ut en blus för henne. Hon berömmer hennes 

flanell stil. Cheryls mamma stormar in i rummet och visar missnöje över Tonis närvaro där. Toni 

introduceras sig och Cheryl förklarar att hon bjudit över henne för känslomässigt stöd 

 

Scen 25 

Säsong 2, avsnitt 16: ”Chapter 29: Primary Colors” 

14:14 – 14:43 

Cheryl har bjudit över ett tjejgäng för att sova över. Hon och Toni ligger tillsammans i sängen. Hon 

säger att hon egentligen bara ville bjuda Toni men att hennes mamma inte skulle låta det ske. De 

närmar sig varandra för att kyssas men blir avbrutna av kraschande ljud.  

 

Scen 26 

Säsong 2, avsnitt 16: ”Chapter 29: Primary Colors” 

41:07- 41:55 

Cheryl visas inlåst i ett litet rum. En äldre kvinna med ett kors runt halsen låser upp dörren i sällskap 

med en man. Hon nämner att Cheryl inte behöver vara rädd och att de ska få bort hennes hemska 

tankar. Det visar sig att hon är i ett hem för att behandlas med konverteringsterapi.  

 

Scen 27 

Säsong 2 avsnitt 17: ”Chapter 30: The Noose Tightens” 

18:15-19:40 

Josie, Veronica och Toni är hemma hos Cheryls mamma för att konfrontera henne angående vart 

Cheryl har försvunnit. Hennes mamma hävdar att hon skickat iväg henne till ett hälsoinstitut för att 

räta ut hennes annorlunda och avvikande beteende. Josie får reda på genom Cheryls mamma att det 

var Cheryl som var hennes hemliga beundrare från scenerna 19-21, inte Chuck. Mamman nämner hur 

Cheryl var besatt av Josie och oroade sig över att hon eventuellt skulle skada henne.  

 

Scen 28 

Säsong 2 avsnitt 17: ”Chapter 30: The Noose Tightens” 

29:12 – 29:48 

Toni och Veronica frågar efter Kevins hjälp för att lista ut vart Cheryl kan befinna sig. Kevin nämner 

hemmet Cheryl befinner sig och nämner att platsen är en av de få ställen i hela landet som fortfarande 

genomför konverterings terapi för homosexuella. De utför sedan en plan för att rädda henne därifrån.  

 

Scen 29 

Säsong 2 avsnitt 17: ”Chapter 30: The Noose Tightens” 

36:37 – 37:15 

Cheryl visas gråtandes kolla på film med andra ungdomar från grupphemmet. Toni stormar in letandes 

efter Cheryl. Cheryl går fram till Toni och omfamnar henne framför filmskärmen. De utbyter sedan 

deras första visade kyss. Veronica kommer in i rummet och meddelar ett flera nunnor är på väg och att 

de måste skynda sig ut.  

 

Scen 30 

Säsong 2, avsnitt 22: ”Chapter 35: Brave New World” 

31:10 – 32:10 

Toni och Cheryl är med gänget Southside Serpents som Toni är medlem i. Toni ger en röd läderjacka 

med gängets logo till FP Jones som ger den vidare till hans son Jughead. Jughead nämner hur att han 



 

älskar sin pappa och inte komma låta gänget dö ut som dess nya ledare. Cheryl går sedan mot Jughead 

som klär på henne den röda läderjackan och gör henne en officiell medlem av Southside Serpents.  

 

Scen 31 

Säsong 3, avsnitt 1: ”Chapter 36: Labor Day” 

7:59 – 8:38 

Cheryl visas göra en entré i en restaurang där Archie, Betty, Jughead och Veronica sitter i. Hon säger 

till de att hon har haft tre fantastiska månader med Toni och åkt motorcykel runt landet. Hon bjuder de 

alla till ett pool party men förstår om de inte vill komma då Archie sannolikt snart ska gå ”The Green 

Mile” enligt Cheryls ord.  

 

Scen 32 

Säsong 3, avsnitt 3: ”Chapter 38: As Above, So Below” 

31:15 – 31:34 

Veronica är värd för en öppningsfest av hennes nya bar som fixades tack vare Cheryl och Tonis hjälp. 

Veronica hälsar på paret och ger en komplimang till Toni. Cheryl tar kort på Veronica och lägger ut på 

en mobilapp. Hon tackar för den hjälp hon fick av tjejerna som hon benämner ”power couple”.  

 

Scen 33 

Säsong 3, avsnitt 5: ”Chapter 40: The Great Escape” 

9:07 – 10:45 

Cheryl och Toni kommer ut från deras tält som de bor i med Southside Serpents. Cheryl skäller ut två 

killar för att de skjutit en pil mot deras tält och stört deras ”rendezvous”. Killarna nämner att de övar 

deras sikte för eventuella konfrontationer. Jughead ger order till Cheryl att skjuta en burk ovanför hans 

huvud med en pilbåge. Jughead uppmanar sedan killarna göra detsamma vilket de vägrar. Han nämner 

hur han är ledaren och de inte får göra nåt utan hans tillåtelse.  

 

Scen 34 

Säsong 3, avsnitt 8: ”Chapter 43: Outbreak” 

2:49 – 3:44 

Toni visas ligga i Cheryls säng efter att ha fått ett anfall. Cheryl har fixat te till henne och nämner att 

hon ringt en doktor. Toni oroar sig över att hon kan smitta Cheryl. Cheryl säger att inget skulle kunna 

hålla henne borta och erbjuder Toni att flytta in med henne. Toni accepterar erbjudandet och de både 

rullar runt i sängen. Scenen avslutas med kyssljud.  
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