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Abstract 
Amanda Harsbo: Hårda män och mjuka kvinnor: En analys om hur manlig och kvinnlig 

homosexualitet framställs i TV-serien Vår tid är nu (2018). Självständigt arbete, Svenska Va, 

15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

Höstterminen 2018. 

 

I den här uppsatsen analyseras säsong 1 och 2 av den svenska TV-serien Vår tid är nu, 

utgiven 2017 respektive 2018. Syftet med undersökningen är att uppmärksamma och 

problematisera hur den manliga och den kvinnliga homosexualiteten framställs i TV-serien, 

och se om det finns samband med rådande normer kring sexualitet och genus. Uppsatsen 

utgår från genusteori i form av queerteori, samt teorier kring representation kopplat till 

identitet och sexualitet. Undersökningen grundar sig i en närstudie av TV-serien där relevanta 

scener plockas ut och delas in i en tematisk indelning för att tydligare uppfylla syftet med 

uppsatsen. I analysen framkommer det att den kvinnliga homosexualiteten kopplas till ett 

emotionellt band där intimitet, vänskap och kärlek existerar i en monogam och långvarig 

parrelation mellan två kvinnor. Den kvinnliga homosexualiteten orsakar ingen identitetskris 

hos karaktärerna utan verkar accepteras, trots att den porträtteras i en tid där homosexualitet 

ansågs vara en sjukdom. Den kvinnliga homosexualiteten verkar dessutom synonym med en 

feministisk identitet. I kontrast med den kvinnliga homosexualiteten står den manliga, som 

framstår som en fysisk drift mer än ett emotionellt band. Den sexuella driften har i serien en 

mycket större betydelse för den manligas identitet, vilket gestaltas genom att karaktären 

hamnar i djup identitetskris. Något som kan ses som en följd av separationen mellan det 

känslomässiga och det fysiska som görs i framställningen av den manliga homosexualiteten. 
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1. Inledning  

Berättelser har alltid haft en stor plats i mänsklighetens tillvaro, och människan skapar sin 

förståelse av verkligheten genom både egna och andras erfarenheter. Fiktion fungerar, trots 

sina påhittade element, som en reflektion av världen. Hur saker och ting framställs i fiktion 

kommer således också ha en inverkan på hur människan som tar del av fiktionen uppfattar 

företeelserna. Detta gäller inte minst för barn och ungdomar som med brist på egna 

erfarenheter för första gången tar kliv utanför den egna sfären och försöker förstå hur världen 

fungerar, samt hitta sin plats i den. 

 

Utifrån sig själva och sin omgivning försöker alltså människor forma en självbild och skapa 

en identitet, och sexualitet är en aspekt av en människas identitet som förhandlas fram i mötet 

mellan individens egna upplevelser och de sociala konstruktionerna. Sexualitet är också ett 

ämne som många upplever som tabubelagt, något som exempelvis Eva Bolander lyfter i sin 

avhandling, Risk och bejakande: Sexualitet och genus i sexualupplysning och 

sexualundervisning på TV. Hon menar att många unga människor vänder sig till olika medier 

när de försöker skapa förståelse kring sexualitet (Bolander 2009, s. 9–10). 

 

Skolan är en viktig aktör när det kommer till att förhandla fram normer eftersom det är en 

maktutövande institution där barn och ungdomar spenderar mycket av sin vakna tid, men 

även om det finns en sexualundervisning vittnar ovanstående stycke om att barn och 

ungdomar vänder sig bortom skolans sexualundervisning för att förstå sexualitet. Här har 

svenskämnet en möjlighet att hantera andra plattformar och medier för att skapa en förståelse 

av sexualitet. Skolverket formulerar att ett av syftena med svenskämnet på gymnasiet är att 

undervisningen ska “leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av 

andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket 

2011).  

 

Undervisningen i svenska ska alltså utveckla en förmåga hos eleverna att förstå sig själva och 

andra, det ska emellertid inte bara relateras till text utan här nämns också “film och andra 

medier” som relevanta. Skolverket har även publicerat ett stödmaterial som behandlar hur 

just sex och samlevnad kan och bör integreras ur olika perspektiv i diverse ämnen på 
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gymnasieskolan, där svenskämnet nämns som ett av dem. Publikationen lyfter hur man i 

svenskämnet kan vidga och utmana rådande normer genom att arbeta med litteratur och 

litteraturhistoria som visar att det finns olika förhållningssätt som är föränderliga och 

kontextualiserade (Skolverket 2013, s. 48–55).  

 

Skolan har ett likabehandlingsarbete och gynnas av ett normkritiskt förhållningssätt även i 

arbetet med sexualitet. Heteronormativitet dominerar i samhället, vilket har gjort att icke-

heterosexualitet ofta exkluderats i både allmänheten och i fiktionens värld. Representation 

och förebilder behövs emellertid för utvecklingen av identitet. Det hjälper människor att sätta 

ord på hur de känner och upplever sig själva. 

 

Idag har läsning tagit ett kliv tillbaka för att ge plats åt andra berättande medier såsom rörlig 

bild, vilket också Skolverket har tagit i beaktande när de formulerat svenskämnets syfte i 

läroplanen för gymnasieskolan. Representation och presentation i fiktion producerar och 

reproducerar normer kring sexualitet, och eftersom allt fler vänder sig till medier som TV 

skapar det ett intresse för hur sexualitet framställs på just sådana plattformar.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att uppmärksamma och problematisera framställningen av manlig 

och kvinnlig homosexualitet genom att undersöka den aktuella och populära TV-serien Vår 

tid är nu. De frågeställningar som är utgångspunkten för undersökningen är: 

 

- Hur framställs kvinnlig och manlig homosexualitet i Vår tid är nu? 

- Finns det några relevanta skillnader i framställningen som eventuellt skulle kunna 

illustrera olika normer kring kvinnlig och manlig homosexualitet/sexualitet? 

1.2 Teori och metod 

I en uppsats som behandlar och kritiserar normer går det inte att ställa sig utanför diskursen 

där fenomenet existerar, utan texten i sig producerar och reproducerar normer. Det handlar i 

den här uppsatsen framförallt om uppdelningen mellan kön, där manligt och kvinnligt kön är 

det enda representerade även om det finns andra indelningar och icke-indelningar. Dessutom 

skapas antaganden om sexualitet och klassifikationer såsom homosexualitet och 
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heterosexualitet framstår som det enda förekommande, trots att det endast, enligt en 

socialkonstruktivistisk syn, är socialt skapat. 

1.2.1 Genusteori 
I den här studien framhålls en konstruktivistisk syn som tar form genom genusteori. 

Genusvetaren Fanny Ambjörnsson framhåller i sin bok Vad är queer? (2008) att 

genusforskning handlar om att separera biologi från kultur, och genom det framhäva att 

relationen mellan könen bör ses som socialt och kulturellt skapade (Ambjörnsson 2008, s. 

11). I Genus, medier och masskultur (2008) lyfter Linda Fagerström och Maria Nilson fram 

att det finns sätt att illustrera hur det sociala könet konstrueras genom att använda begrepp 

som exempelvis genus istället för kön. Det kan också handla om att ersätta de mer biologiskt 

bundna begreppen “kvinnligt” och “manligt”, med “feminint” och “maskulint”, som istället 

belyser att sådana uppfattningar är socialt och kulturellt skapade. (Fagerström och Nilson, 

2008, s. 7).  

 

En inriktning inom genusteori är queerteorin. Ambjörnsson (2008) menar att det i grunden 

handlar om ett ifrågasättande av normer kring kön och sexualitet, där ett ifrågasättande av 

heteronormen står i fokus. Heteronormativiteten är en hierarkisk maktordning i samhället där 

heterosexualitet står överordnad annan sexuell läggning, och där icke-heterosexualitet 

framstår som onormal. Ambjörnsson lyfter bland annat stereotypisering som ett verktyg som 

upprätthåller den heteronormativa hierarkin, vilket innebär en förenklad och ofta negativ bild 

av icke-heterosexualitet. (Ambjörnsson 2008, s. 52, 69–77). Specifika stereotyper kopplade 

till homosexualitet återkommer i nästkommande avsnitt som behandlar representation kopplat 

till sexualitet och identitet. 

1.2.2 Sexualitet, identitet och representation 
Ann Frisén menar i sitt kapitel “Kropp, utseende och sexualitet” i antologin Ungdomar och 

identitet (2006) att identitetsskapande kopplat till exempelvis sexualitet har en viktig funktion 

då människor är sociala varelser som vill känna samhörighet. Sexualiteten framhålls som en 

fundamental del i identitetsskapande; kategoriseringar såsom hetero-, homo- och bisexualitet 

kan således fungera som ett sätt att skapa en känsla av gemenskap inom den givna kategorin, 

men uppdelningen leder även till motsättningar mellan de olika indelningarna. Trots att 

sexualitet är en viktig del av identitetsbilden, finns det samtidigt ett behov av att inte bara 

identifieras baserat på sin sexualitet. Det blir extra tydligt gällande icke-heterosexuella då den 
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sexuella läggningen många gånger, och ofta ofrivilligt, på grund av heteronormativiteten 

tillskrivs en stor betydelse för identiteten hos dessa individer. Identiteten reduceras alltså till 

den sexuella läggningen. (Frisén 2006, 30–38). Den här typen av reducering av människors 

identitet till några få väsentligheter, som sexuell läggning, skapar stereotyper. Adrienne Holz 

Ivory, Rhonda Gibson och James D. Ivory (2009) belyser att stereotyper ofta dominerar 

representationer av homosexuella i exempelvis populärkultur. Det existerar manliga 

homosexuella stereotyper, såväl som kvinnliga (Holz Ivory, Gibson och Ivory, 2009, s. 175). 

 

David J. Schneider menar i Psychology of stereotyping (2005) att de homosexuella 

stereotyperna hör ihop med heteronormativitetens skapande av normalitet och icke-

normalitet, och okonventionella könsroller hänger ofta ihop med framställningen och 

förväntningen av okonventionell sexuell läggning, såsom homosexualitet. Det gör att 

maskulina kvinnor och feminina män är en stereotypisk bild av homosexuella, då både 

könsrolls- och läggningsaspekten skiljer sig från normen. (Schneider 2005, s. 495). Det finns 

också en stereotyp bild av homosexuella par där de är genuskodade, vilket innebär att den ena 

partnern är maskulin medan den andra är feminin. Ett manlig homosexuellt par består därför 

oftast av en maskulin man och en primadonna, medan ett kvinnligt homosexuellt par utgörs 

av en manhaftig partner och en väldigt feminin sådan. Holz Ivory, Gibson och Ivory 

beskriver det med de engelska termerna “butch/femme”, som alltså utgör framställningen av 

genuskodade kvinnliga homosexuella par och “jock/queen” för det genuskodade manliga 

homosexuella paret. (Holz Ivory, Gibson och Ivory, 2009, s. 175, 178). 

1.2.3 Historiebruk i TV 
Det finns olika aspekter att ta hänsyn till när en TV-serie studeras, då det finns olika 

anledningar till att framställningen ser ut som den gör. I boken Clio på bio (2006) tar Ulf 

Zander upp att TV-serier som har ett historiskt anspråk bland annat har en ambition att vara 

historiskt korrekta, men att TV-serien samtidigt är skriven för att bli uppskattad vid den tid 

och i det samhälle den är skapad i. Kommersiella filmer och TV-serier är skapade i syfte att 

tjäna pengar och således också anpassade efter vad som förväntas locka en bred publik, det 

kan exempelvis handla om dramaturgiska grepp för att skapa spänning och engagemang från 

publiken. Det skapas också många framställningar som stämmer överens med den tänkta 

publikens ideologier och attityder. De populärkulturella medierna används dessutom för att 

lyfta och belysa ideologiska samhällsfrågor som upphovsmakarna anser vara viktiga och 

korrekta. Det finns många exempel där människor använder sig av historiebruk för att 
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propagera för sin sak. Det gör att nutida moral och ideologier appliceras på karaktärer som 

lever i en annan tid. (Zander 2006, s. 23–26). Eftersom dessa olika dimensioner påverkar 

framställningen blir det intressant att belysa dem då de kan förklara valen vid gestaltningen 

även om det är den ideologiska aspekten som är i fokus i den här studien och att det trots allt, 

oavsett anledning, skapar normer kring manlig och kvinnlig homosexualitet. 

1.2.4 Metod 
Den här uppsatsen bygger på en närstudie av TV-serien Vår tid är nu, där relevanta sekvenser 

plockas ut och beskrivs för att komma fram till hur den kvinnliga och den manliga 

homosexualiteten framställs. Det handlar både om scener som visar grafiska porträtteringar 

av sexuella handlingar och scener där andra dimensioner kopplade till hur den homosexuella 

identitetsbilden gestaltas. Materialet har granskats för att sedan delas in i två teman som är 

kopplade till hur framställningen behandlar homosexualitet på olika sätt. De två teman som 

förekommer är framtagna utifrån seriens framställning, men korresponderar även till viss del 

med resultat från tidigare forskning. Det första temat handlar om sambandet mellan de 

fysiska och emotionella dimensionerna kopplade till homosexualitet, och det andra temat 

berör förhållningssättet till normer och identitet hos de homosexuella karaktärerna. 

 

När hänvisningar till källmaterialet ges står det exempelvis (S:1 A:1 0:01:00–0:02:00), där 

först säsong anges, därefter kommer avsnitt och slutligen står siffrorna för timme, minut och 

sekund. 

1.3 Tidigare forskning 

TV-serien Vår tid är nu är så pass ny att det fram till dagens datum inte finns några tidigare 

studier där serien är studieobjektet, och således finns det heller inte studier som granskar hur 

den förhåller sig till normer om homosexualitet. Det finns däremot en mängd studier som 

behandlar normskapande kring homosexualitet i populärkultur. De större studierna är dock 

mestadels amerikanska och fokuserar på amerikansk populärkultur, men är ändå relevanta för 

den här studien då amerikansk populärkultur har ett stort inflytande på både svensk 

filmmedia såväl som Sveriges befolkning. Således har den amerikanska populärkulturen 

också en påverkan på hur svenskt filmmedia och svenska folket uppfattar homosexualitet. 

Det finns även ett intresse att jämföra kommande studie med tidigare forskning som 
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behandlar relationen, eller till mångt och mycket kontrasten, mellan kvinnlig och manlig 

sexualitet. 

1.3.1 Homosexualitet i populärkultur 
Det finns olika sätt att närma sig framställningen av homosexualitet i populärkultur. Adrienne 

Holz Ivory, Rhonda Gibson och James D. Ivory undersöker och beskriver, i sin artikel 

“Gendered relationships on Television: Portrayals of Same-Sex and Heterosexual Couples” 

från 2009, hur homosexuella parrelationer framställs i förhållande till könsroller kopplade till 

konventionella heterosexuella relationer. I den etablerade uppfattningen om män och kvinnor 

som motsatser och kompletterande krafter ses kvinnan som passiv, undergiven och vårdande, 

medan mannen som fenomen istället står för självständighet, dominans och handlingskraft. 

De hänvisar till tidigare studier som bland annat kommit fram till att det finns en reell 

upplevd makthierarki i många heterosexuella förhållanden där mannen står över kvinnan, 

men att det även förekommer i homosexuella relationer, dock inte i samma utsträckning. Det 

finns alltså en jämnare maktbalans i homosexuella relationer då de tenderar att lägga större 

vikt vid jämlikhet än de heterosexuella paren. Trots det finns det en föreställning om att 

homosexuella relationer också består av en maskulin och en feminin partner, med andra ord 

också en överordnad och en undergiven. (Holz Ivory, Gibson och Ivory, 2009, s. 170–189).  

 

I artikeln lyfter de fram att homosexualitet är underrepresenterat i populärkultur, och att när 

den väl representeras görs det genom snäva stereotyper, som exempelvis går att koppla till 

genuskodade relationer. De poängterar dessutom att olika populärkulturella medier såsom TV 

och film har en större inverkan på identitetskapandet hos just minoritetsgrupper såsom 

homosexuella, då de saknar förebilder i högre grad än mer normativa grupper. I artikeln 

kommer de fram till att det förekommer en genuskodning av homosexuella relationer på TV, 

vilken anpassar sig efter heteronormen där det finns en dominant och “manlig” roll och en 

undergiven och “kvinnlig” roll i relationen. Det faktum att populärkultur har en viktig roll för 

identitetsskapande hos bland annat homosexuella gör det ännu viktigare att ge varierande och 

komplexa framställningar kopplade till den sexuella identiteten, vilket också samtidigt 

betyder att de stereotypiska framställningarna av homosexualitet som dominerar inom 

populärkultur är problematiska. (Holz Ivory, Gibson och Ivory, 2009, s. 170–189).  

 

Rebecca Beirne undersöker i Lesbians in television and text after the millennium (2008) hur 

den lesbiska kulturen porträtteras i populärkultur såsom TV, tidningar och annan kultur under 
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början av 2000-talet. Beirne kontrasterar och jämför den nya, det vill säga efter 

millennieskiftet skapade, framställningen av kvinnlig homosexualitet med den gamla, som 

hon själv benämner den, i sin monografi. Hon lyfter fram den feminina lesbiska kvinnan och 

den maskulina lesbiska kvinnan som två kontraster som har präglat tidigare framställningar, 

och även senare även om de omförhandlas, och hur de har fungerat för att, troligtvis 

ofrivilligt och omedvetet, förstärka klassiska könsroller genom den genuskodning som är 

kopplad till heterosexuella relationer.  

 

Beirne framhåller även att det har förekommit en slags konflikt inom den lesbiska kulturen 

mellan feminism kopplad till lesbinism kontra ett queerteoretiskt förhållningssätt, där 

feminismen har blivit anklagad för att endast ta hänsyn till genus, och inte andra 

intersektionella variabler. I sin slutsats konstaterar hon att den komiska seriestrip som heter 

Dykes to Watch Out For fångar den varierande och komplexa lesbiska kulturen med dessa 

variationer och konflikter på ett sätt som inte görs i de andra undersökningsobjekten. 

Samtidigt betonar Beirne att det trots undersökningar, som försöker fånga en lesbisk 

generation, inte går fullt ut då verkligheten är mycket mer komplex och varierad än den som 

fångas genom generella iakttagelser. (Beirne 2008, s. 1–19, 191–195). 

  

En undersökning som förhåller sig till manliga homosexuella stereotyper är uppsatsen “Det 

är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo” (2018), skriven av Alice Ekman 

och Caroline Oscarsson som, även om det endast är en studentuppsats, är aktuell då den är 

kopplad till nordisk och samtida television och representation av manlig homosexualitet. I 

uppsatsen undersöker de hur TV-serien Skam framställer manlig homosexualitet genom en av 

seriens huvudkaraktärer, Isak. I studien kommer de fram till att karaktären försöker anpassa 

sig efter heteronormen, men på grund av sin sexuella läggning lyckas han inte. Han upplever 

en identitetskris då han, samtidigt som han är homosexuell, inte identifierar sig med en 

homosexuell stereotyp. Uppsatsen beskriver stereotypen som en socialt och medialt skapad 

bild, där en homosexuell man har vissa attribut och beteenden, vilket för karaktären Isak 

handlar om en homosexuell man som är synonym med en queen. I uppsatsen konstaterar de 

att TV-serien, i samband med identitetskrisen, belyser konsekvenserna av de snäva rollerna 

som tilldelas olika kategorier av människor, specifikt homosexuella män. De framhåller även 

att TV-serien på det här sättet bryter tidigare normer och kritiserar dem. 
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1.3.2 Normer kring manlig och kvinnlig sexualitet 
I artikeln “Dominant Heterrosexual Sexual Scripts in Emerging Adulthood: 

Conceptualization and Measurement” (2013) undersöker John K. Sakaluk med flera, genom 

tre olika undersökningar, vilka olika normer, eller skript, som styr den kvinnliga och den 

manliga sexualiteten. Uppfattningen att män och kvinnor har en binär relation till varandra 

dominerar i samhället och leder till att uppfostran och de sexuella skripten skiljer sig åt. I 

artikeln kommer de fram till att det sexuella skriptet säger att män har en mer fysisk relation 

till sex, medan kvinnors sexualitet är mycket mer kopplad till det emotionella planet. Kvinnor 

ska även vara avvaktande och ha en lägre sexlust medan männen alltid ska vara redo för sex 

och vara initiativtagare. (Sakaluk 2013, s.1–14). Även om ovannämnda studie presenterar 

skript som är anpassade till heterosexualitet, så kan resultatet, med hänsyn till bland annat 

studierna som nämndes inledningsvis i kapitlet “Tidigare forskning”, ha relevans för 

kommande uppsats då även homosexuella relationer genuskodas. 

2. Homosexualitet i historiskt perspektiv 

Det som idag klassas som homosexualitet har förekommit genom hela mänsklighetens 

historia, vilket gör att en fullständig historisk genomgång skulle ta upp mycket mer plats än 

den här uppsatsen tillåter. I syfte att kontextualisera studien i ett samhällelig sammanhang 

kommer därför endast en kort genomgång av homosexualitetens historia ges med ett modernt 

fokus. 

 

I dagens samhälle är det lätt att anta att indelningen av sexuella läggningar såsom hetero-, 

homo- och bisexualitet är naturliga, men som tidigare nämnts har forskning framhävt att 

sexualiteten snarare är kulturellt betingad. I Jens Rydström och David Tjeders bok,  Kvinnor, 

män och alla andra - en svensk genushistoria (2009), beskriver de det paradigmskifte som 

skedde under 1700- och 1800-talet där en tvåkönsmodell växte fram. Den innebar att mannen 

och kvinnan sågs som motsatser till varandra. Den här synen är även den som har präglat den 

biologiska synen på sexualitet, och under 1800-talet myntades begreppet homosexualitet, 

vilket uppstod som en motsats till heterosexualitet. I den här uppdelningen representerade 

homosexualitet det onormala och heterosexualiteten det normala, och homosexualiteten sågs 

dessutom som en perversion. Den här hierarkin kallas ofta för heteronormativitet, och präglar 

samhället än idag. (Rydström och Tjeder 2009, s. 35–39, 97–98). 
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Indelningen av homosexualitet som en sexuell läggning har dock inte bara fungerat som ett 

sätt att definiera något avvikande från den heterosexuella normen, utan uttalandet av “det 

andra” skapar också en grupp som människor kan identifiera sig med, och på så sätt skapar 

det också en gemenskap som kan hjälpa människor att hantera utsatthet och förtryck. Något 

som även Fredrik Silverstolpe belyste när han i sin forskning konstaterade att homosexualitet, 

som en egen kategori av människor, definierades av just homosexuella (Rydström 2004, s. 

220). Konstruktionen av homosexualitet kan därför både ses som en frigörande kraft och som 

ett försök att kontrollera människors samlevnad. 

 

År 1944 avkriminaliserades homosexualitet i Sverige men klassades, trots sexliberalismen 

som fick sitt genomslag under 1960-talet, fortfarande som en sjukdom fram till 1979 i 

Sverige. Homosexualitet doldes, på grund av dess status, länge både i samhället och i 

historieskrivningen, men den har på senare tid fått en allt större plattform. Det kvarstår 

emellertid fortfarande problematik kring hur homosexualitet framställs, då den, om än 

numera synlig, ofta presenteras som avvikande. (Rydström och Tjeder 2009, s. 205, 228). 

  

Den kvinnliga homosexualiteten har dessutom i större utsträckning än den manliga varit 

osynliggjord; den har exempelvis inte studerats i samma utsträckning som den manliga 

(Rydström 2004, s. 219). Intresset har utvecklats inom den unga forskningsgrenen 

kvinnoforskning, och präglas av en konstruktivistisk syn där den homosexuella läggningen 

hos kvinnan kan ses som ett sätt att undgå den patriarkala strukturen i ett heterosexuellt 

förhållande. Den feministiska prägeln på forskningsområdet har förhindrat att undersökningar 

på olika könsroller hos lesbiska genomförts, då avvikelser från den kvinnliga 

könsrollsnormen har förklarats som ett motståndstagande mot rådande normer - till skillnad 

från den manliga homosexualitetens forskning som snarare präglas av både konstruktivism 

och essentialism. (Rydström 2004, s. 214–216).  
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3. Analys 

Vår tid är nu är en svensk TV-serie där handlingen kretsar kring familjen Löwander och de 

anställda på den populära Stockholms-restaurangen som familjen driver. Seriens handling tar 

sin början på fredsdagen 1945 och utspelar sig under många år framåt, och skildrar samtiden i 

Sverige genom karaktärerna och händelserna som förekommer i serien. TV-serien är 

producerad av produktionsbolaget Jarowskij, med Ulf Kvensler som huvudmanusförfattare 

och Harald Hamrell som huvudregissör. Säsong 1 kom ut under hösten 2017, och säsong 2 

gavs ut ett år senare, under hösten 2018. I dagsläget är det klart att det åtminstone kommer 

ges ut en tredje säsong, vilken kommer att sändas år 2019. Varje säsong består av tio avsnitt 

som vardera är cirka en timme långa. TV-serien gestaltar en mängd olika livsöden som 

sammanflätas via restaurangen, och den har en ambition att ge en historisk inblick i olika 

människors vardag och framväxten av folkhemmet i Sverige under mitten av 1900-talet. 

Karaktärerna fungerar således för att lyfta fram och belysa olika historiska perspektiv.  

3.1 Kvinnlig homosexualitet  

3.1.1 Relationen mellan fysisk drift och känslor 

Den kvinnliga homosexualiteten gestaltas främst genom Margareta, som är en av seriens 

huvudkaraktärer, men också genom två kvinnliga biroller som vid olika tillfällen har 

vänskaps- och kärleksrelationer med Margareta. I början av första säsongen bygger 

Margareta, som är en servitris på restaurangen, upp en vänskap med sin kollega Lilly, som i 

det tredje avsnittet kysser Margareta i slutet av en sen kväll efter att hon att sagt till 

Margareta att hon tycker att hon är fin. Margareta blir emellertid chockad och går därifrån, 

och Lilly ångrar direkt sin kyss när hon märker hur Margareta reagerar och försöker ursäkta 

sig med att hon bara fånat sig. (S:1 A:3 0:37:51–0:38:21). När sedan Margareta tar upp 

händelsen förklarar hon att det var något nytt för henne och att hon blev chockad men att hon 

tycker om Lilly, och kvinnorna tar försiktigt varandras händer. Det klipps till en scen där de 

båda kvinnorna, nu endast iklädda underkläder, befinner sig i en lägenhet och kysser och 

smeker varandra samtidigt som stämningsskapande bakgrundsmusik spelas. I lägenheten 

brinner tända ljus som ger ett varmt, romantiskt ljus och deras sexuella umgänge framstår 

som någonting sensuellt och mjukt, snarare än något som vore drivet av enbart fysiskt begär. 

(S:1 A:3 0:52:50–0:34:35). Vänskapen de har byggt upp innan de blir sexuellt involverade 
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tyder också på att deras attraktion är mer än fysisk, deras kärleksrelation har således flera 

dimensioner och verkar bygga på en blandning av vänskap, kärlek och lust. 

 

Margareta har en son som bor hos fosterföräldrar och när hon ska hämta hem sin son följer 

Lilly med till tågstationen för att stötta henne innan avfärd. Margareta är nervös inför mötet 

med sonen, och Lilly skojar och säger några uppmuntrande ord till Margareta. Kameran 

zoomar in på deras händer som kort tar tag i varandra och de ler mot varann när tåget rullar 

bort från plattformen. (S:1 A:4 0:22:02–0:23:00). I den här scenen framstår deras relation 

som vänskaplig och kärleksfull, och ögonblicket när de tar tag i varandras händer upplevs 

som en ömhetsförklaring. 

 

Lilly kommer senare i avsnittet hem till Margareta som har det svårt med relationen med sin 

son efter att han kommit hem från att ha bott hos fosterföräldrar. Lilly försöker visa omtanke, 

men det mottas inte väl av Margareta på grund av hennes känsla av misslyckande och hon kör 

ut Lilly ur lägenheten. (S:1 A:4 0:40:50–0:41:59). Någon dag senare kommer dock Lilly 

tillbaka till lägenheten för att be om ursäkt. Då ber också Margareta om ursäkt och Lilly 

bjuds in i lägenheten för att vara med när Margareta högläser en saga för sin son, och scenen 

slutar med att Margareta ligger och läser i sängen mitt emellan Lilly och sin son. Ett försiktigt 

pianoljud spelas samtidigt som Margareta läser högt och de ligger tätt mot varandra vilket 

skapar en varm och kärleksfull stämning, och återigen lyfts andra dimensioner än de rent 

sexuella som viktiga i deras relation. (S:1 A:4 0:50:22–0:50:39).  

 

Scenerna där relationen mellan Lilly och Margareta porträtteras bygger hela tiden en bild av 

en ganska klassisk och vardaglig kärleksrelation som baseras på en mängd faktorer och som 

har sina toppar och dalar. Den mjuka musiken, miljön som gestaltas (Margaretas hem) och 

kamerans ofta inzoomade fokus ger en tolkning av den kvinnliga homosexualiteten som 

något intimt, privat och romantiskt. Den fysiska driften som hör till sexualitet står i bakgrund 

till fördel för den emotionella kopplingen som verkar driva Margaretas och Lillys attraktion 

till varandra. 

 

Margareta och Lilly möts på gatan och går i armkrok hem till Margareta. Lilly kontrollerar att 

ingen ser och sedan ger hon Margareta en puss på kinden och de skrattar tillsammans. 

Hemma hos Margareta tänder Lilly ljus och de sätter sig och dricker kaffe vid köksbordet 

tillsammans medan de skrattar och pratar, varpå Lilly säger att hon skulle vilja flytta in hos 
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Margareta. Margareta svarar leende med att de skulle bli en fin familj, och sedan zoomar 

kameran in på kvinnornas ansikten och de ställer sig upp och kysser varandra i skenet av de 

levande ljusen. Margaretas granne ser emellertid kvinnorna, men går upp till sig istället för att 

konfrontera dem. (S:1 A:5 0:10:02–0:12:25). När sedan Margareta tar upp med Lilly att hon 

är orolig att grannen ska ha sett dem försöker Lilly slå bort det genom att säga att Margareta 

oroar sig i onödan (S1: A:5 0:20:12–0:20:42). Scenerna har delvis en dramaturgisk funktion 

då ett potentiellt hot presenterar sig, den blir dock endast relevant i relation till den historiska 

kontexten som omger serien och fungerar således dessutom som historiskt upplysande.  

 

Även efter att Margareta och Lilly har avslutat sin kärleksrelation1 behåller de sin 

vänskapsrelation på och utanför sin arbetsplats. I en scen sitter de hemma hos Margareta och 

pratar om Margaretas problem på arbetsplatsen. Lilly säger att hon vill sluta om inte 

Margareta kommer tillbaka och att det inte är roligt utan henne. (S:1 A:8 0:15:46–0:16:24). 

Den här gestaltningen av deras fortsatta vänskap förstärker uppfattningen om att deras 

relation bygger på ett emotionellt band, och visar samtidigt att det inte har varit någon 

passionerad och stormig kärleksrelation utan att den hela tiden har präglats av en vänskap. 

 

Om säsong 1 präglas av Margareta och Lillys relation så ersätts den i säsong 2 istället av 

Margaretas relation med Britt Gahn; en politiskt aktiv socialdemokrat. Margareta och Britt 

blir först introducerade på restaurangen när Margareta serverar Britt och hennes kollegor (S:2 

A:1 0:10:20–0:10:54). De träffas vid några tillfällen på restaurangen Margareta arbetar på 

och genom deras gemensamma politiska intressen, och utvecklar allt eftersom en vänskap, 

och tittaren kan ana att Britt spanar in Margareta på ett tidigt stadium (S:2 A:2 0:36:20–

0:38:08, S:2 A:3 0:46:58–0:47:31, S:2 A:5 0:24:47–0:25:39). När Britt har fått en ny tjänst 

erbjuder hon Margareta ett jobb som sin sekreterare. Margareta svarar att hon ska tänka på 

saken innan hon ger besked (S:2 A:5 0:44:05–0:46:19).  

 

När Margareta blivit erbjuden tjänsten, men innan hon har svarat, blir hon hembjuden på en 

middag hos Britt och hennes man med deras bekanta. Under middagen hamnar Margareta i 

en diskussion med en bekant till Britt som gör att Margareta skäms, men Britt backar 

Margareta inför sina bekanta (S:2 A:6 0:21:15–0:23:13, S:2 A:6 0:23:57–0:27:05). Margareta 

tvekar till att tacka ja till tjänsten på grund av att hon inte känner att hon skulle passa in, 
                                                
1 Ett faktum jag återkommer till i nästkommande kapitel i analysen då det snarare är kopplat till det temat, se s, 
17–18. 
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delvis på grund av erfarenheten från middagen, men hon blir slutligen övertalad av Britt och 

tackar ja (S:2 A:6 0:54:41–0:57:01). Det här kan ses som ett sätt för Britt att komma nära 

Margareta.   

 

När serien har hoppat fem år fram i tiden har Margareta och Britt utvecklat en sexuell 

relation. Margareta ses gå hem till Britt, och i nästa klipp ligger kvinnorna nakna i Britts säng 

under ett lakan som täcker kvinnorna från magen och neråt. Kameran zoomar först in på 

Britts hand som smeker Margaretas nakna midja och sedan cirkulerar kameran ovanför 

kvinnorna medan mjuk musik spelas i bakgrunden och de kysser varandra. (S:2 A:8 0:28:04–

0:29:05). Återigen gestaltas de mer grafiska scenerna av den kvinnliga homosexualiteten i en 

intim hemmamiljö, och kameran har ett inzoomat fokus på karaktärerna i en romantisk 

atmosfär. Även om det är tydligt att de har sexuellt umgänge, är det inte en stämning som 

antyder att det är någon jakt på att uppfylla ett fysiskt behov genom orgasm för att sedan vara 

nöjda. Det är istället en känsla av intimitet, vilket i det här fallet hänvisar till att de upplever 

en närhet som både är emotionell och fysisk.  

 

I scener där kvinnlig homosexualitet porträtteras handlar det enbart om karaktärer som har ett 

nämnvärt utrymme i serien och där karaktärerna har långvariga relationer med varandra. Det 

förekommer inga kortare sexuella kontakter, utan sexualiteten placeras i en kontext där 

intimitet, vänskap och kärlek präglar förekomsten. Det finns inga gestaltningar som kretsar 

kring en orgasm eller sexuell njutning som sker på egen hand. Den kvinnliga sexualiteten blir 

med andra ord synonym med ett emotionellt band mellan två kvinnor i en monogam 

kärleksrelation, och den fysiska sexualdriften verkar frånvarande. 

  

3.1.2 Förhållningssätt till normer och identitet 

De kvinnliga karaktärerna som har homosexuella relationer verkar alla huvudsakligen säkra 

på sin sexualitet och det tycks snarare handla om samhällets syn på homosexualiteten som 

förhindrar relationer. Kvinnorna anpassar sig på olika sätt beroende på vilka förutsättningar 

de har. De accepterar alla sin sexualitet, men inser samtidigt att det finns normer de måste 

förhålla sig till för att få delta i samhället som de vill.  
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Margareta blir konfronterad av sin granne som har sett henne och Lilly kyssas. Grannen säger 

att hon inte tänker avslöja vad hon sett, men att Margareta får akta sig för kvinnor som Lilly, 

för Margaretas egen, och hennes sons, skull. Efter att grannen gått sitter Margareta kvar vid 

bordet, hon tittar på sin son som ligger och sover och det är tydligt att hon är ledsen och 

oroad för framförallt sonen. Det framstår inte som att Margareta lider av någon identitetskris, 

utan snarare att hon ställs inför ett dilemma gällande hur hennes livsstil, om det skulle 

upptäckas, påverkar sonen. (S:1 A:5 0:27:45–0:29:17). Vid ett senare tillfälle talar Lilly och 

Margareta om samtalet med grannen, och även om det inte verkar som om någon av dem 

tvivlar på deras sexualitet är det tydligt att Margareta tvivlar på deras relation, vilket inte 

Lilly gör. Margareta har sin son att tänka på och är rädd att förlora honom. (S:1 A:5 0:36:07–

0:36:42).  

 

Margareta gör även slut med Lilly senare i avsnittet på grund av sin rädsla att förlora sonen 

och Lilly reagerar med att bli arg för att hon tycker att Margareta är feg (S:1 A:5 0:46:30–

0:47:18). Två tolkningar kan göras baserat på den här scenen, där den ena tolkningen skulle 

kunna vara att Margareta och Lilly helt enkelt förhåller sig olika till deras tids normer på 

grund av deras olika personligheter. Margareta är en ganska passiv karaktär kopplad till sin 

sexualitet, medan Lilly istället skulle kunna tänkas representera en mer aktiv och trotsig 

person som lägger större vikt på sin sexualitet. Den andra tolkningen är att Margareta har för 

mycket att förlora i och med sin son, och därför väljer att ta det säkra före det osäkra. 

Eftersom Lilly inte har några egna barn står inte lika mycket på spel för henne. Ingen av 

kvinnorna verkar emellertid förkrossade av att den sexuella dimensionen av deras relation 

avslutas. 

 

Margareta blir anklagad för att ha ett homosexuellt förhållande2 av sin arbetsgivare som hon 

är i en facklig konflikt med, och han hotar med att ange henne till barnavårdsnämnden om 

hon inte gör som han vill (S:1 A:7 0:48:08–0:50:15). Återigen ställs Margareta inför valet 

mellan ett konventionellt liv med sin son och ett liv där hon kan bejaka sin sexualitet. 

Barnavårdsnämnden besöker även Margareta, samt hennes granne, som är nämnd tidigare i 

analysen, för att få uppgifter kring Margareta och hennes sons livssituation (S:1 A:8 0:22:26–

0:24:25). Varken Margareta eller hennes granne avslöjar emellertid någonting för 

barnavårdsnämnden (S:1 A:8 0:25:33–0:26:25). Efter barnavårdsnämndens bedömning att 

                                                
2 Det här handlar om Margareta och Lillys kärleksrelation som redan tagit slut vid det här laget. 
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hon tar väl hand om sin son tar hon striden med sin arbetsgivare vidare och viker sig på så 

sätt inte för pressen hon blir utsatt för (S:1 A:8 0:34:30–0:36:15).  

 

Den här aspekten av konflikten skapar genom den historiska återgivningen en dramaturgisk 

effekt i serien. Här ger sig Margareta inte, men samtidigt har hennes relation redan avslutats, 

och hon lever inte i en homosexuell relation vid tillfället och är på så sätt oskyldig till 

anklagelserna. Trots att Margareta vid flera tillfällen får dåtidens syn på homosexualitet 

projicerad på sig verkar hennes identitetsbild inte ruckas utan hon känns säker på sin 

sexualitet, och säker på att det är samhällets syn det är fel på, och inte hennes sexualitet. 

 

I uppbyggnaden av Margareta och Britt Gahns relation länkas de samman genom sitt 

gemensamma politiska intresse och som en följd av det även genom deras arbetsplats. 

Margareta besöker Britt på kontoret innan hon börjar arbeta där för en genomgång och 

rundtur. Under genomgången med Margareta zoomar kameran in på Britt som tittar intensivt 

på Margareta. Margareta får vid ett tillfälle blå färg på fingrarna, varpå Britt hämtar papper 

och torkar hennes händer. De står och pratar samtidigt och kameran zoomar in på deras 

händer när Britt torkar. Då kommer det in en kollega och Britt backar diskret från Margareta. 

När Margareta och den manliga kollegan står och småpratar fokuserar kameran på Britt, som 

uppenbart tänker någonting hon utåt försöker dölja, samtidigt som hon delvis tittar på 

kollegan, men framförallt på Margareta. (S:2 A:7 0:28:51–0:31:53). I de tidiga scenerna som 

gestaltar Britt och Margareta är det Britt som är initiativtagare och Margareta är, precis som i 

början av relationen med Lilly, objektet för en annan kvinnas intresse och blir således förförd. 

Margareta verkar till mångt och mycket representera den klassiska och passiva bilden av en 

kvinna, som inte har ett särskilt stort sexuellt intresse eller drift. Här verkar snarare Britt vara 

sexuellt intresserad av Margareta, och hon påvisar en del maskulina drag som pekar på en 

genuskodning av Margareta och Britts relation. Britt anpassar sig dock vid det här tillfället 

efter vad som anses vara lämpligt i seriens samhälleliga kontext.  

 

Britt Gahn, som alltså också är en karaktär genom vilken den kvinnliga homosexualiteten 

porträtteras, förhåller sig på ett, i seriens handlings mått, modernt sätt till både sin sexualitet 

och sin person i det stora hela. Britt är gift med en man, men har trots det utomäktenskapliga, 

homosexuella relationer. Hennes man vet i sin tur om dessa relationer och accepterar dem. 

Britt är en framstående politiker och hennes man uttrycker vid ett tillfälle när han och 

Margareta diskuterar kvinnornas relation att “alla stora politiker har älskarinna” och att de är 
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progressiva. Det framstår i den här scenen som om Margareta är den som är mest obekväm 

med situationen. (S:2 A:8 0:29:05–0:32:10). Britt kommer in i serien i en historisk kontext 

där kvinnan och homosexualiteten har vunnit mark, och hennes karaktär står i serien för den 

nya kvinnan och de nya tiderna. Britts karaktär har även en del maskulina karaktärsdrag, 

vilka också går att koppla ihop med en modernare syn på kvinnan, som att hon exempelvis är 

initiativtagaren till relationen mellan sig själv och Margareta, och att hon har en maktposition 

över Margareta genom sin yrkesroll.  

 

Den kvinnliga homosexualiteten verkar nästan synonymt med ett feministiskt 

ställningstagande och ifrågasättande av rådande könsnormer. Serien förenar på så sätt det 

politiska engagemanget med deras sexuella läggning. Margareta engagerar sig fackligt i 

seriens första säsong, och driver där kvinnofrågor. Hon blir framförallt i början motarbetad av 

sina manliga fackmedlemmar (S:1 A:9 0:17:30–0:18:41, S:1 A:9 0:50:29–0:51:06). Hon 

ventilerar sin frustration hos Lilly som peppar henne och samtidigt stärker bilden av kvinnors 

utsatthet i branschen när hon beskriver kvinnliga bekantas situationer (S:1 A:9 0:18:44–

0:20:12). Även om inte Lilly är fackligt engagerad är hon också upprörd över bristen på 

jämställdhet. När Margareta kandiderar till ordförande för fackföreningen uppmuntrar Lilly 

henne och hjälper henne med sitt kampanjtal (S:1 A:10 0:13:23–0:14:48).  

 

I förhållande till det föregående avsnittet kopplat till den emotionella aspekten av kvinnornas 

relation skulle Lillys stöttning kunna ses som ett sätt att förstärka bilden av en 

vänskapsrelation, men i det här avsnittet har den snarare betydelse för kopplingen mellan 

feminismen och de homosexuella kvinnorna i serien. Både Margareta och Lilly upplever och 

pratar om auktoritära män som en negativ kraft som missbrukar sin makt över andra, vilket 

nästan skapar en bild av att kvinnlig homosexualitet också är ett ställningstagande mot 

makthierarkin som råder mellan könen i serien.  

 

I säsong 2 fördjupar Margareta sin politiska karriär, och under en diskussion vid en middag 

lyfter hon återigen jämställdhetsfrågan (S:2 A:6 0:24:25–0:25:04). Vid ett senare skede i 

serien står Margareta framför en anslagstavla och hennes kollega, och älskarinna, Britt Gahn 

kommer förbi och frågar om Margareta har hittat något nytt. Margareta pekar då på en affisch 

om rättvisa för kvinnor och kommenterar att folkpartiet, vars affisch det är, är mer 

progressiva än deras egna parti. (S:2 A:8 0:07:17–0:7:42). Här är den feministiska synen 

återigen närvarande i samband med att de homosexuella kvinnorna pratar med varandra. Den 
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verkar, genom det återkommande talutrymmet, vara en självklar aspekt och ha en naturlig 

plats i samtalet som sker inom den kvinnliga homosexuella relationen. 

 
I en scen kommer Margareta hem till Britt för att överlämna anteckningar till valkampanjen 

som de jobbar med. Margareta har då suttit uppe under natten och förberett materialet för att 

hjälpa Britt. När Britt får reda på det kysser hon Margaretas hand och Margareta lutar sin 

panna mot Britts panna och smeker hennes kind. Kameran är inzoomad på kvinnornas 

ansikten. (S:2 A:9 0:17:55–0:19:15). I den här scenen framstår det som om Margareta måste 

stötta och hjälpa Britt med det som är viktigt för henne för att Britt ska ge henne 

ömhetstecken. Den här ojämna makthierarkin mellan kvinnorna, som grundar sig i deras 

överordnade och underkastade yrkesroller, yttrar sig vid flera tillfällen i serien och på grund 

av deras karaktärsgestaltningar ger det en bild av deras relation som genuskodad. 

 

När det går bättre i Margaretas politiska karriär drar sig Britt undan, och hon visar ett tydligt 

missnöje när hon känner att Margareta klättrar i rang (S:2 A:8 0:52:00–0:53:03, S:2 A:9 

0:11:41–0:13:00, S:2 A:9 0:30:00–0:30:25). I en scen blir Margareta hyllad inom politiken 

och blir erbjuden politiska uppdrag. I följande scen ser man Margareta skynda efter Britt när 

hon går från arbetet tillsammans med en annan kvinna. Margareta ropar efter Britt men får 

ingen reaktion. (S:2 A:8 0:55:03–0:55:19). Vid ett senare tillfälle är kvinnorna på valvaka, 

och när Margareta ska slå sig ner vid Britt och hennes man säger Britt till Margareta att det 

inte är fri sittning, vilket indikerar att Margareta inte ska sitta där. Margareta går förödmjukad 

därifrån. (S:2 A:9 0:47:56–0:48:46). Senare under samma kväll står Britt och talar med 

statsministern när Margareta kommer dit för att ansluta till samtalet. Britt avbryter emellertid 

Margareta och säger att de var mitt inne i ett samtal och antyder på så sätt att hon stör, och de 

fortsätter samtalet och Margareta går häpet därifrån. (S:2 A:9 0:50:39–0:51:27). Vid de här 

tillfällena använder Britt sin makt hon innehar via sin yrkesroll för att förminska och avfärda 

Margareta, som i sin tur finner sig i hackordningen.  

 

Britt avslutar slutligen deras relation samtidigt som hon i princip befordrar Margareta. Britt 

säger sedan att de, på grund av deras nya arbetssituation, måste avsluta deras privata relation 

för att det står för mycket på spel, varpå Margareta svarar med att det “väl alltid stått mycket 

på spel”. Kameran klipper mellan närbilder på de två kvinnorna som sitter mittemot varandra 

vid ett skrivbord. Britts känslokalla förhållningssätt ställs som en kontrast mot Margareta, 

som sitter med tårfyllda ögon och med ett ledset och förvirrat ansiktsuttryck. Kameran följer 
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sedan Margareta som skyndar ut ur kontoret och stänger in sig i ett annat rum där hon visar 

sig ännu mer ledsen. När kameran klipper tillbaka till Britt sitter hon med en fundersam och 

grubblande min. (S:2 A:10 0:24:40–0:27:59). Det blir uppenbart att kvinnorna är 

känslomässigt involverade i deras relation på olika nivåer. Margareta verkar ha upplevt deras 

relation som en kärleksrelation mer än vad Britt har gjort, som kanske snarare har sett det 

som en mer fysisk relation.  

 

Det upplevs som att anledningen till uppbrottet är Margaretas klättring i den politiska 

hierarkin. Margareta har många klassiskt feminina attribut, såsom att hon exempelvis är 

passiv i sina relationer, medan Britt har mer maskulina personlighetsdrag. På det sättet 

fungerar deras relation också som en konventionell heterosexuell relation där de har olika 

maktpositioner. På det här sättet kan det återigen hävdas att deras relation genuskodas. När då 

Margareta börjar komma upp till Britts maktnivå verkar det som att Britt inte kan hantera det. 

Margareta tycks alltså få offra sin relation med Britt när hon gör karriär. Det ger en bild av att 

en relation som närmar sig jämlikhet via yttre aspekter hotas av undergång på grund av att det 

måste finnas en makt(o)balans mellan de två parterna kodade enligt de rådande 

könsnormerna. 

3.2 Manlig homosexualitet 

3.2.1 Relationen mellan fysisk drift och känslor 

Den manliga homosexualiteten representeras i princip uteslutande genom Gustaf, som är en 

av huvudkaraktärerna i TV-serien. Han är ett av de vuxna barnen som driver den familjeägda 

restaurangen. Den manliga homosexualiteten introduceras i serien genom att ett antal bilder 

föreställande Gustaf och en annan man i en sexuell kontext presenteras för Gustafs bror, 

Peter, som ett hot mot Gustaf och den restaurang som familjen driver ihop. Gustaf och hans 

bror pratar inte om vem den andra mannen på bilden är utan Gustaf säger bara att han har en 

sida som kommer fram när han blir full och att han är sjuk. (S:1 A:4 0:53:15–0:53:52). Det 

här partiet i serien har en dramaturgisk funktion som skapar konflikt i serien, men säger 

samtidigt någonting om den historiska samtiden där handlingen utspelar sig. Samtidigt som 

det kan användas som ett hot mot Gustaf säger dock inte Peter någonting homofobiskt om det 

han sett, utan den, i säsong 1, goda Peter representerar snarare en modern syn på sexualitet. 

Vid det första mötet får tittaren bara ana att Gustaf är homosexuell genom bilderna som 

presenteras, men det bäddas samtidigt för framtida konflikter i serien. 
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Bilderna återkommer senare i säsong 1 när Gustafs bror använder dem i en konflikt och hotar 

Gustaf för att få som han vill. En bild som visas för tittaren föreställer Gustaf och en annan 

man som omfamnar varandra. Gustaf har skjortan uppknäppt och den andra mannen är 

barbröstad, men de har båda byxorna på sig. Mannen ser ut att kyssa Gustaf på halsen då 

Gustaf sträcker huvudet bakåt. I en annan bild, som tittaren får se delar av, har den andra 

mannen tagit av sig byxorna och har enbart på sig kalsonger och strumpor, och lutar sig över 

en sittande Gustaf. (S:1 A:10 0:37:45–0:39:05). I och med att det är via smygtagna bilder den 

manliga homosexualiteten porträtteras först ges ingen intim gestaltning av det sexuella 

umgänget. Männen som står halvt påklädda i en miljö som uppenbarligen inte är privat ger en 

bild av att det är ett passionerat möte där den sexuella lusten gjort att männen inte kunnat 

hindra sig och kastat av sig kläderna i stundens hetta.  

 

Ett annat tillfälle då den manliga homosexualiteten gestaltas är när Gustafs fru Astrid 

kommer till Gustafs arbetsplats på en restaurang för att leta efter honom. Restaurangen är 

folktom och Astrid går till Gustafs kontor i den bakre delen av lokalen, och samtidigt som 

hon går runt hör man ljudet av kyssar och en spänningshöjande musik. Genom en glasdörr får 

hon, och tittaren, se Gustaf kyssa en man passionerat som samtidigt håller på att knäppa upp 

Gustafs skjorta. Gustaf drar ner sina hängslen och sin gylf och han vänder ryggen mot 

kameran samtidigt som den andra mannen går ner på knä framför Gustaf för att utföra 

oralsex. Precis då byter kameran fokus till Astrid som i chock skyndar sig från platsen. (S:2 

A:2 0:26:25–0:27:12). Ljuset i scenen är varmt, men eftersom perspektivet som ges är Astrids 

blir det inte en särskilt intim gestaltning av den manliga homosexualiteten. Det blir inte heller 

lika intimt då männen behåller sina kläder på, och då den utspelar sig på ett kontor på en 

restaurang. Männen rör sig ganska fort och verkar skynda med att få av sig sina kläder, och 

det verkar som om de drivs av en het lust för varandras kroppar, snarare än att de vill titta 

varandra djupt i ögonen och prata, samt bygga en emotionell relation. Samtidigt som scenen i 

hög grad framställer sexualiteten som en sexuell drift har den en viktig dramaturgisk funktion 

som skapar konflikt i serien. 

 

Den manliga homosexualiteten utmålas som ett fysiskt kopplat begär mer än något annat. I 

kontrast till de strikt fysiska relationer som framförallt Gustaf har med andra män står dock 

hans relation till sin fru, Astrid, som istället tycks vara en vänskapsrelation där de lever i ett 

konventionellt äktenskap. Deras relation skildras redan i det första avsnittet när Gustaf 
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diskuterar sin oro gällande broderns återkomst och Astrid, som svar, säger några betryggande 

ord och smeker sin hand mot hans axel, varpå Gustaf kysser hennes hand innan hon 

försvinner iväg till deras barn som ropar från någonstans i hemmet (S:1 A:1 0:17:38-0:18:23). 

Den vänskapliga och emotionella relationen underbyggs när Gustaf sitter häktad3 och hans 

fru kommer och besöker honom. Vid besöket håller de hand och talar vänligt till varandra 

(S:1 A:5 0:06:51-0:07:46). Deras relation fortsätter präglas av den ömheten genom hela 

serien, och Astrid stöttar Gustaf genom hans olika svårigheter, exempelvis när Gustafs 

mamma är sjuk och också till sist dör (S:2 A:9 0:54:22–55:01, S:2 A:9 0:56:01–0:56:42). 

 

Det skulle kunna ses som ett spel för gallerierna, alltså att de bara agerar så som de förväntas 

agera i ett äktenskap, men trots att Astrid vet om Gustafs homosexuella tendenser stannar hon 

kvar hos honom. De söker tillsammans vård för hans räkning (S:2 A:6 0:52:12–0:53:11, S:2 

A:7 0:04:10–0:07:21), och när han ska åka iväg för att göra en elchocksbehandling, som hon 

dock inte vet om, oroar hon sig för hans hälsa (S:2 A:7 0:37:06–0:37:50). Hon anar också 

oråd när hon talar med Gustaf på telefon och känner på sig att något är fel, så hon frågar runt 

efter var Gustaf befinner sig och ringer också till behandlingshemmet (S:2 A:7 0:45:04–

0:47:05). När hon sedan upptäcker att Gustaf är iväg för att genomgå en elchocksbehandling 

skyndar hon sig till hans sida för att avbryta behandlingen på grund av sin oro för vilka 

konsekvenser den skulle kunna få. Samtidigt som hon tar sig dit spelas spänningshöjande 

musik i bakgrunden, och Astrid tar sig fram till Gustaf precis innan elchockerna ska börja. 

Hon säger till läkaren att hon vill ha “honom som han är” och kysser sedan Gustaf och tar 

honom därifrån. (S:2 A:7 0:47:30–0:47:44, 0:48:18–0:50:58).  

 

En del i narrativet som inte porträtterar den manliga homosexualiteten som endast en fysisk 

drift är delen som handlar om Gustaf och Angelo. Gustaf utvecklar en vänlig bekantskap med 

en manlig medarbetare vid namn Angelo (S:2 A:5 0:49:14–0:51:18), men det blir uppenbart 

att Gustaf vill ha något mer än vänskap när han i smyg doftar på en näsduk han har fått av 

Angelo (S:2 A:5 0:56:29–0:56:39). Gustaf, som då är en nykter alkoholist, blir vid ett festligt 

tillfälle erbjuden att skåla med personalen av Angelo efter att Gustaf har hyllat honom inför 

resten av personalen. Gustaf nekar först, men efter insisterande tar han flera klunkar. (S:2 A:6 

0:41:45–0:44:08). Senare under samma kväll sitter Gustaf och Angelo, uppenbart fulla, och 

sjunger och skrattar tillsammans i restaurangköket. De går tillsammans sjungande ut ur 

                                                
3 Häktningen gäller ekonomiska brott, och är alltså inte relaterad till Gustafs homosexualitet. 
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lokalen för att gå hem på var sitt håll och precis när Angelo ska cykla iväg tar Gustaf tag i 

Angelo och ber honom vänta. Gustaf och Angelo skrattar samtidigt som Gustaf försöker 

uttala en fras på italienska som Angelo har lärt honom tidigare. Frasen betyder “ni har vackra 

ögon” på svenska, och Gustaf har sagt att han ska använda den på sin fru. När han sagt frasen 

till Angelo sträcker han emellertid fram handen för att ta tag i Angelos huvud och kyssa 

honom, men Angelo backar undan i förfäran och går iväg med cykeln. Gustaf ropar “Förlåt!” 

efter honom och inser att han har missuppfattat situationen. Han står ensam kvar utanför 

restaurangen och sjunger för sig själv och bryter ut i tårar. (S:2 A:6 0:48:18–0:51:16).  

 

I scenerna med Angelo och Gustaf som beskrivits ovan bygger attraktionen Gustaf känner 

gentemot Angelo på andra dimensioner än den fysiska. Det emotionella bandet han känner att 

de har framstår som det som tilltalar Gustaf i det här fallet, även om hans sexuella känslor 

inte är besvarade av Angelo. Genom den här skildringen blir det en mer varierad och 

fördjupad framställning av den manliga homosexualiteten, och den verkar kunna bygga på 

mer än bara en fysisk drift. Tyvärr görs det inte någonting mer med den här typen av 

framställning, utan det är ändå dominerande en koppling mellan den fysiska aspekten och den 

manliga homosexualiteten som förekommer. 

 

Bilden av det fysiska begäret förstärks även genom att Gustaf har några tidningar, där bilder 

på vältränade och lättklädda män är i fokus, vilka han har gömt och som uppenbarligen är till 

för att onanera till (S:2 A:9 0:41:53–0:44:23). Tidningarna fungerar som ett sätt för Gustaf att 

få fysisk njutning utan någon emotionell koppling till det han attraheras av. Bilderna blir 

således endast en representation av det manliga könet, och inte någonting personligt och 

intimt. Det framstår också som att Gustaf har en sexualdrift som måste tillfredsställas, och 

som han inte kan värja sig mot. 

3.2.2 Förhållningssätt till normer och identitet 
När bilderna visas föreställande Gustaf och en okänd man i en sexuell kontext går Gustafs fru 

Astrid runt i bakgrunden i bostaden och brodern hotar med att gå till henne, polisen och 

pressen med bilderna för att skapa en så stor skandal som möjligt (S:1 A:10 0:37:45–

0:39:05). I nästa scen framkommer det att Gustaf har gett efter för broderns krav att både 

säga upp sig och ge tillbaka broderns andel i restaurangen för att inte bli avslöjad (S:1 A:10 

0:39:19–0:39:49). Den här scenen gestaltar tidens normer men skapar också en dramaturgisk 
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effekt i seriens handling. Hotet om Gustafs personliga undergång får honom att ge vika och 

förlora någonting som är väldigt viktigt för honom.  

 

Gustaf blir en tid efter att hans fru sett honom med en annan man konfronterad av henne. Det 

sker i samband med att han betett sig illa mot henne och hon uttrycker att hon stått ut med 

honom på många sätt i flera år; bland annat att hon stått ut med hans “små avvikelser” som 

han ägnat sig åt på fyllan, som hon uttrycker det. Gustaf försöker förneka det men hon 

berättar att hon sett honom med en man på restaurangen han arbetat på och att hon vet att det 

inte varit första gången heller. Hon säger att hon har fått nog och tänker åka iväg. Gustaf ber 

henne att inte lämna honom och säger att han inte klarar sig utan henne. Scenen slutar med att 

hon lämnar lägenheten och han står och gråter och ropar “Nej!”. (S:2 A:4 0:47:41–0:49:38). 

 

Gustafs fru lämnar honom emellertid inte, och senare, när serien har hoppat framåt i tiden och 

Gustaf har varit nykter länge, uppstår det en situation där han blir full och försöker kyssa en 

manlig kollega4 (S:2 A:6 0:48:18–0:51:16). När Gustaf sedan kommer hem konfronterar 

Astrid honom för att han är full. Han berättar med tårar i ögonen att det inte är alkoholen som 

är problemet, utan att det är hans begär, som han hatar, som är problemet då han inte kan bli 

av med det trots att han försöker stå emot. Astrid säger då att de får vända sig till en läkare 

och att det går att bota, och de äkta makarna kramar om varandra. (S:2 A:6 0:52:12–0:53:11). 

Att hans homosexualitet förknippas med hans alkoholintag är ett återkommande scenario. Det 

skulle kunna tolkas som att alkoholen får honom att tappa kontrollen och då också släpper 

fram sitt sanna jag, men det skulle också kunna tolkas som att alkoholen får honom att göra 

ogenomtänkta saker som gör att han riskerar att förlora det som är viktigt för honom. 

Tolkningen baseras troligtvis på publikens uppfattning gällande alkohol. 

 

I föregående avsnitt där relationen mellan fysisk drift kontra känslor hanterades, beskrevs  

partiet där Gustaf ska genomgå elchocksbehandling utifrån Gustafs och Astrids förhållande. 

Det går även att se denna del från ett perspektiv där Gustafs identitetskris kopplas till hur 

hans sexualitet behandlas. När Gustaf beskriver sin homosexualitet för läkaren på 

behandlingshemmet säger han att det handlar om impulser, drifter och begär som inte tillhör 

honom själv. Hans fru Astrid säger också att den delen inte “är Gustaf” (S:2 A:7 0:04:10–

0:07:21). Den här scenen frikopplar Gustafs person från hans fysiska begär, och eftersom det 

                                                
4 Detta hänvisar till scenen när Gustaf försökte kyssa Angelo. Se s. 20–21. 
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emotionella kopplat till den manliga sexualiteten knappt existerar är det lätt att tolka det som 

att det finns separata sidor av Gustaf; dels hans emotionella och komplexa person som älskar 

sin familj, och dels hans fysiska sexualdrift som åtrår män. 

 

Gustafs medicinska behandling blir visserligen avbruten av hans fru (S:2 A:7 0:48:18–

0:50:58), men Gustaf accepterar ändå inte sin sexualitet, och när serien hoppar fem år framåt 

har Gustaf, tillsammans med sin fru, istället vänt sig till den kristna frikyrkan för vägledning. 

När Gustaf talar med församlingens pastor säger han att han “har levt ett långt liv i synd och 

varit mycket olycklig”, men att religionen har räddat honom (S:2 A:8 0:11:55–0:14:39).  

 

Gustafs karaktär arbetar hela tiden mot sin sexuella läggning, och även om han påverkas av 

omgivningens syn på homosexualitet så accepterar han inte sig själv. Det är tydligt att hans 

fru och familj är en stor drivkraft för Gustaf att försöka bli av med sin homosexualitet, som 

han, och hans fru, tror är möjligt. Vid ett tillfälle kommenterar Gustafs bror att Gustaf, trots 

sina olika distraktioner; “jobbet, sen alkoholen och nu Gud”, fortfarande är samma person 

innerst inne. När då Gustaf svarar med att Gud älskar honom för den han är kontrar brodern 

med att fråga om Gud älskar honom för den han verkligen är, vilket anspelar på hans 

homosexualitet. Gustaf kvarhåller emellertid att hans sanna jag är älskad av Gud, vilket 

indikerar att han inte anser att hans homosexualitet är en del av hans så kallade sanna jag. 

(S:2 A: 8 0:42:00–0:42:48). Genom Peters kommentar försöker serien poängtera att 

homosexualiteten inte går att påverka, och att det är en del av en persons identitet som måste 

få existera.  

 

När Gustaf, i slutet av säsong 2 då han är kyrkligt aktiv, arbetar som bartender kommer en 

man in och beställer av honom. Mannen säger att han känner igen Gustaf från hans tidigare 

arbetsplats, Oscarshof, vilket representerar den period när Gustaf hade homosexuella 

relationer. Gustaf nekar emellertid att han själv minns något särskilt från den perioden. 

Mannen uppger att han har sökt upp Gustaf för att fråga om de kan träffas, men Gustaf ber 

mannen att gå. Kameran zoomar in på Gustaf när mannen går därifrån, och det är tydligt att 

Gustaf tycker att situationen är jobbig. (S:2 A:9 0:32:44–0:34:13). Det här är en scen där 

Gustafs person präglas av hans nykterhet och tro på ett liv utan synd, och återigen kopplas det 

homosexuella begäret till alkoholen och graden av självkontroll. 
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Vid ett tillfälle sitter Gustaf och håller på med ett modellflygplan när han plötsligt ställer sig 

upp och går och plockar fram några tidningar med bilder på manliga kroppsbyggare från ett 

gömställe i rummet där han sitter. Han lägger dock snabbt tillbaka dem på gömstället och går 

tillbaka till bordet där han plockar upp modellflygplanet igen. Efter några sekunder kastar 

Gustaf emellertid modellflygplanet i bordet av frustration och kameran zoomar in på hans 

sorgsna ansikte. I nästa scen ser tittaren Gustaf sitta i en kyrka tillsammans med pastorn från 

församlingen, och de pratar om Gustafs mående. Pastorn säger att Gustaf tidigare nämnt att 

han varit en stor syndare och Gustaf berättar om sitt drickande och att han ljugit för sin 

hustru, men tystnar och berättar inga vidare detaljer. (S:2 A:9 0:41:53–0:44:23). Det är tydligt 

att Gustaf fortfarande lider av att han å ena sidan åtrår det manliga könet och vill få utlopp för 

det, och å andra sidan försöker förhålla sig till samtidens normer. Till skillnad från kvinnorna 

som ingår i relationer med varandra sitter Gustaf ensam med sin sexualitet och vägrar 

acceptera sig själv. 

 

Gustaf blir erbjuden att berätta om sin omvändelse inför församlingen, och diskuterar det med 

Astrid. Han nämner för henne att han inte berättat om sina homosexuella begär för pastorn, 

och säger att han inte vet varför då han numera är “botad”. Astrid tycker att det var rätt att 

han inte sa något och att ingen behöver veta det för deras barns skull. (S:2 A:10 0:08:27–

0:09:13). Även om Gustaf säger att han är botad vet tittaren att det inte går att bli botad från 

homosexualitet, dessutom har en scen där han tagit fram tidningar med kroppsbyggare 

tidigare styrkt att han fortfarande har en dragning till män. Det framstår därför som att Gustaf 

fortfarande förnekar sin sexuella läggning. Hans utsagor blir således inte trovärdiga, utan det 

tolkas som att han lider av förnekelse. 

 

I en kort scen får tittaren se Gustaf duscha och sedan, också det i en snabb scen, ta fram sina 

tidningar från gömstället och rulla ihop dem. Kameran klipper sedan direkt till en scen där 

Gustaf sitter i kyrkan när pastorn talar inför församlingen om att bikta sig. (S:2 A:10 0:53:08–

0:53:32). Pastorns röst hörs sedan samtidigt som Gustaf ses kasta sina tidningar i en brasa för 

att göra sig av med dem (S:2 A:10 0:53:53–0:54:09). Kameran klipper tillbaka till när Gustaf 

står i duschen, och sedan åter till kyrkan där pastorn ber Gustaf komma fram för att berätta 

om sin frälsning inför församlingen. Gustaf pussar sin son på huvudet och går fram mot 

altaret. Han har en vemodig min och stegen ser tunga ut då de har saktat ner hastigheten 

något på klippet för att ge effekt, samtidigt som ett tungt pianostycke spelas i bakgrunden. 
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Gustaf tittar ut mot församlingen och återigen filmas sonen och hustrun som sitter där, och 

det ser ut som att det är dem Gustaf tittar på. (S:2 A:10 0:54:51–0:55:51)  

 

Scenen med duschen och den där Gustaf gör sig av med sina tidningar blir en sorts 

symbolhandling, där han gör sig ren inför sin kommande frälsningsberättelse inför 

församlingen. Samtidigt är det tydligt att motivet till hans handlingar är hans familj då det 

sker med största vemod och att kameran fokuserar på familjen för att visa tittaren vad det är 

som cirkulerar inuti Gustafs huvud. Det framstår här som att Gustaf är medveten om att han 

inte går att bli botad, utan att han endast måste lära sig trycka undan och ignorera sina lustar 

för att kunna leva med sin familj. En tolkning av Gustafs svårighet med att acceptera sin 

sexualitet är att det beror på särskiljningen mellan den fysiska driften och känslorna som 

framstår i relation till den manliga homosexualiteten i serien. Genom att framställa manlig 

sexualitet som en fysisk sexualdrift, snarare än kopplad till kärlek och känslor, öppnas det 

upp för att kopplingar till avvikelser och perversion görs. Kärlek kopplas sällan ihop med 

någonting fel, men det ses fortfarande som omoraliskt att endast drivas av en sexualdrift, då 

människans bild av sig själv gärna innefattar att en intelligent varelse står över sådant. 

4. Diskussion 

4.1 Hur framställs manlig och kvinnlig homosexualitet? 
Den inledande frågeställningen för den här uppsatsen handlar om hur kvinnlig och manlig 

homosexualitet framställs i TV-serien Vår tid är nu. Analysen, som har haft en tematisk 

uppdelning, visar att den kvinnliga homosexualiteten framstår som en emotionellt präglad 

attraktion mellan två kvinnor som bygger på intimitet och vänskap, och som upplevs genom 

en långvarig och monogam relation. Den manliga homosexualiteten står i kontrast till den här 

framställningen, och uppfattas som huvudsakligen fysisk. Det finns inga intima och 

romantiskt präglade möten i någon mans hem där karaktärerna möts i sängen mellan lakanen. 

Det finns inga tända ljus eller mjuk musiks som sätter stämning. Den manliga 

homosexualiteten utspelar sig på kontor och i andra offentliga rum, och den porträtteras ur ett 

utanförperspektiv istället för att kameran zoomar in på karaktärerna, som vid gestaltningen av 

den kvinnliga homosexualiteten. Den handlar om korta sexuella förbindelser. Det finns 

emellertid en kontrast i seriens framställning av den manliga homosexualiteten som enbart en 

fysisk drift, och det är porträttet av Gustafs förälskelse i Angelo, som är en attraktion baserad 
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på ett upplevt emotionellt band. Då serien släpper den berättelsen genom upptäckten att 

Angelo är heterosexuell görs det emellertid ingenting mer av det, och den fysiska kopplingen 

kopplad till den manliga homosexualiteten dominerar.  

 

Motivet med onani finns dessutom enbart kopplat till den manliga homosexualiteten medan 

kvinnorna endast ägnar sig åt sexuellt umgänge tillsammans, något som förstärker kontrasten 

mellan den känslomässiga kopplingen och det fysiska begäret som måste tillfredsställas. Här 

har kvinnorna inte någon sexualdrift som hela tiden finns närvarande, utan den verkar 

situationsbunden och framkallad av yttre omständigheter. Mannen tycks istället alltid redo för 

sexuell njutning, även när han sitter med något så oskyldigt som modellflygplan. 

 

Den kvinnliga homosexualiteten har dessutom en mer självklar plats hos kvinnorna, som inte 

verkar tveka på sin sexuella identitet vid något tillfälle, medan det manliga homosexuella 

narrativet präglas av identitetskonflikten genom hela seriens gång. Den manliga 

homosexualiteten påverkar, om än negativt, karaktärens identitet i mycket högre grad än den 

kvinnliga, och den verkar mycket mer närvarande både fysiskt och mentalt. Den kvinnliga 

homosexuella identiteten sammankopplas istället med ett feministiskt ställningstagande, 

medan det politiska konservativa ställningstagande som snarare präglar Gustaf troligtvis hör 

ihop med hans vägran att acceptera sin sexuella identitet.  

4.2 Resultatet i relation till tidigare forskning 
För att besvara uppsatsens andra frågeställning, som handlar om huruvida det finns några 

relevanta skillnader i framställningen som eventuellt skulle kunna illustrera olika normer 

kring kvinnlig och manlig homosexualitet/sexualitet, är det nödvändigt att lyfta in tidigare 

forskning för att jämföra tidigare konstaterade stereotyper och normer med resultatet från den 

här undersökningen. I Holz Ivory, Gibson och Ivorys studie kring framställningen av 

homosexuella par i relation till den heteronormativa doktrinen kommer de fram till att det 

sker en genuskodning av de samkönade relationerna. Eftersom framställningen av den 

manliga homosexualiteten uteslutande baseras på Gustaf, och då han inte ingår i någon 

samkönad relation, finns det inga egentliga manliga samkönade relationer att jämföra med. 

Den kvinnliga homosexualitetens framställning består emellertid endast av parrelationer och 

det framgår ett liknande resultat, där framförallt Margareta och Britt genuskodas på liknande 
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sätt som i studien där deras feminina eller maskulina karaktärsdrag även präglar deras 

maktställning i deras relation.  

 

Beirnes omfattande studie om den lesbiska kulturens framställning i populärkultur visade att 

den feminina kontra den maskulina homosexuella kvinnan fortfarande dominerar många 

framställningar, och att det, med få undantag såsom Dykes to Watch Out For, fortfarande är 

en snäv och stereotypisk bild som ges av den nya generationen lesbiska gemenskap. Den 

kvinnliga homosexualiteten som framställs i Vår tid är nu har en ganska feminin prägel. Det 

finns inga homosexuella kvinnor som tar till sig manliga yttre attribut, likt beskrivningen av 

en “butch” lesbisk kvinna. Det förekommer dock skillnader mellan karaktärsdragen hos 

kvinnorna, och likt Beirnes beskriver finns det en makthierarki som är genuskodad. Enligt 

Beirnes skulle framställningen i Vår tid är nu dock säkerligen inte uppfylla kraven för att ge 

en varierad och komplex version av den lesbiska kulturen. 

 

I John K. Sakaluks (m. fl.) artikel framhålls ett socialt skapat skript, det vill säga normer, för 

hur kvinnlig och manlig sexualitet uppfattas. Artikeln beskriver skripten ur ett heterosexuellt 

perspektiv, men de homosexuella relationerna och karaktärerna i Vår tid är nu genuskodas 

efter heteronormativa roller. Mannen beskrivs enligt skriptet ha en fysisk relation till sex där 

han är en initiativtagare till sex och där han alltid är redo och villig. Enligt det här skriptet 

framstår kvinnors sexualitet mer kopplad till det emotionella planet och de ska ha en 

avvaktande inställning till sex, samt ha en lägre sexlust. Resultatet från den här uppsatsens 

analys gör samma kopplingar till uppfattningen om att män har en fysiskt kopplad sexualitet 

och en förhöjd sexlust som gör att de alltid är redo. Framställningen av den kvinnliga 

homosexualiteten följer också skriptet, och återigen är den kvinnliga sexualiteten kopplad till 

det emotionella planet. Det framgår också i Vår tid är nu att kvinnor, genom Margareta som i 

egenskap av att vara en av huvudkaraktärerna huvudsakligen representerar den kvinnliga 

homosexualiteten, är genuskodad till den kvinnliga rollen i den homosexuella relationen har 

en avvaktande inställning till sex. Den sexuella dimensionen i den kvinnliga homosexuella 

relationen är inte heller en viktig del vilket tyder på att deras sexlust inte är speciellt hög. 
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4.3 Representationer av manlig och kvinnlig homosexualitet i skolan 
Precis som lyfts i inledningen av den här uppsatsen har TV en viktig roll när identitet och 

uppfattningen om sexualitet skapas. Det finns dessutom ett extra stort behov av 

representation av homosexualitet då det finns bristande tillgång på förebilder i samhället i 

övrigt för minoritetsgrupper. Det gör att framställningar, likt de som har lyfts fram genom 

den här studien, har en stor och viktig uppgift för att skapa en komplex och varierad bild av 

homosexuella identiteter. Då studien kommit fram till att det skiljer sig en del mellan den 

manliga och den kvinnliga homosexualitetens framställning, som också korresponderar med 

tidigare existerande könsnormer kopplade till sexualitet och genus, finns det ett behov av och 

en möjlighet att inom svenskämnet lyfta fram andra representationer för att nyansera bilden 

av vad manlig och kvinnlig sexualitet, homosexualitet och identitet kan innebära.  

 

I skolan finns det, som också nämndes i inledningen, en likabehandlingsplan som ytterligare 

förstärker uppfattningen att det måste lyftas in olika typer av framställningar som ifrågasätter 

normer kring sexualitet i högre grad än TV-serien Vår tid är nu. Det finns däremot inget som 

säger att det inte är nyttigt att lyfta in den här TV-serien, då den säger någonting om rådande 

normer, och det krävs kunskap om vad som är norm för att kunna ifrågasätta det. Det viktiga 

är dock att framställningen presenteras som en av alla de olika syner på manlig och kvinnlig 

sexualitet som finns. Det är dessutom nyttigt att tydligt ifrågasätta framställningen, och inte 

låta den passera som en naturlig visualisering av vad sexualitet innebär. 

 

En normkritiskt pedagogik innebär att diskussioner kring sexualitet i allmänhet i skolan bör 

inkludera olika typer av sexualitet, exempelvis homosexualitet, istället för att särskilja det och 

behandla det vid separata tillfällen, då den typen av uppdelningar reproducerar 

heteronormativiteten. Det finns även en vits med att diskutera sexualitet bortom de 

genuskodade relationerna som är djupt befästa i uppfattningen om den, då även en diskussion 

kring en binär relation mellan könen reproducerar denna norm. Eftersom den heteronormativa 

identiteten kopplad till kön och sex verkar för att begränsa och styra sexualiteten är det 

viktigt att, i en ålder där eleverna upptäcker och utforskar sin sexuella identitet, försöka låta 

eleverna se bortom gränserna samhället har skapat åt dem och istället skapa utrymme för mer 

än hårda män och mjuka kvinnor. 
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