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Förord 

 

Vi vill börja med att rikta ett varmt tack till vår handledare Siv Fahlgren som med stort 

tålamod har läst igenom och handlett oss i vår uppsats. Siv har bidragit med sin stora kunskap 

och erfarenhet i ämnet, något som varit guld värt för oss i vårt arbete. 

 

Vi vill också tacka våra nära och kära som kommit med värdefulla kommentarer, 

infallsvinklar och visat stort stöd genom vårt arbete. 

 

Vi började med att läsa in oss på området och det valda ämnet och sedan har vi tillsammans 

arbetat fram texten i uppsatsen.
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1. INLEDNING 
 

Idén att göra en medieanalys av en realityserie uppkom genom att vi båda reagerat på och 

uppmärksammat det stora utbudet av serier där sexualitet utgör grundstommen i programmen. 

Vår bild av dessa serier är att de har en tendens att eskalera när det handlar om sexualitet, dvs. 

det blir allt vanligare att tv- serier skildrar sex och sexualitet på ett väldigt öppet och extremt 

sätt. Under hösten 2010 kom vi i kontakt med Kungarna av Tylösand, den senaste 

realityserien som sänts i Sverige. Detta program har skapat många diskussioner i vår 

vänskapskrets vilket väckt vårt intresse för just denna realityserie. Vi har båda känt en form 

av provokation av serien, både vad gäller dess sätt att framställa sexualitet i fysisk 

bemärkelse, men även utifrån de ord och tilltalssätt som används i samtalen mellan 

deltagarna. Diskussionerna har även kommit att handla om den avsaknad av gränser och syfte 

som serien uppvisar. I just Kungarna av Tylösand exponeras sexualitet väldigt tydligt och som 

vi uppfattar det ofta utan någon som helst retuschering. Detta gäller både när det handlar om 

de sexuella aktiviteter som sker i och utanför huset, men även vilka samtal kring sex och 

sexualitet som produktionen väljer att framställa. I denna serie kretsar handlingen till stor del 

kring sexualitet, både fysiskt, men också ofta i samtal där deltagarna diskuterar sexuella vanor 

eller andra deltagares handlingar och utseende. 

 

1.1 Bakgrund 

 
”Medierna – framförallt tv, tidningar, radio – beskriver sig själva som speglare av 

verkligheten, granskare av makten, budbärare och förmedlare av nyheter. Men i själva verket 

är medierna en egen makt vid sidan av den politiska makten, den ekonomiska makten, den 

lagstiftande och den dömande makten till exempel; en makt som jag kallar den mediala 

makten. Budbäraren är inte bara budbärare, den skapar också själv sitt budskap.” 

Boëthius, 2001 sid 11 

 

Detta citat tycker vi speglar bakgrunden till vårt intresse för valet av ämne till denna uppsats. 

Media har ett stort inflytande på individerna i samhället. Som speglare av verkligheten skapas 

uppfattningar om världen via media. Vårt intresse kommer utifrån att media, som i citatet, ofta 

beskrivs som en fristående makt i samhället. Den budbärande funktionen som media säger sig 

ha bör inspekteras med kritiska och granskande ögon, för att avgöra om den själv skapar sitt 
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budskap. Hur medier väljer att framställa diskurserna kring sexualitet, genus, makt och kärlek 

är det som kommer vara huvudfokus i denna uppsats. De diskurser kring sexualitet som finns 

i samhället kan tänkas ha påverkat idén till programmet Kungarna av Tylösand och 

diskurserna som är säljande i TV - rutan idag har formats genom tiden för att landa där. Vad 

säger denna skildring om vårt samhälle i dag? 

   De diskurser som pågår i samhället stärks och avspeglas i de medier som finns i samhället. 

Utifrån det budskap som media sänder så påverkas både den mottagande enskilde individen 

och samhället i stort. Under 1900-talet har fokus i medias utveckling legat på att försöka nå ut 

till så många människor som möjligt, vilket i sig gör att media finns överallt och leder till att 

människor omedvetet konsumerar och påverkas av mediala budskap (Fagerström & Nilson, 

2008). 

   Tidigare forskning har gjorts kring dokusåpor och media (Harris, 2004; Hirdman, 2008; Yep 

& Camacho, 2004). Den har studerat serier som OC, Vänner och Sex and the City utifrån hur 

budskap kring pornografi och sexualitet förmedlas. Den har även studerat hur den ortodoxa 

synen på kön och sexuella identiteter utmanas i dokusåpor och pratshower och det finns 

genusforskning som bland annat handlat om hur stereotypa bilder kring vad som kan ses som 

feminint och maskulint skildras i olika typer av medier (Christenson, 2007; Fagerström & 

Nilson, 2008; Kachgal, 2004). 

   Det vi vill tillföra forskningen med vår uppsats är att undersöka en helt ny realityserie som 

aldrig producerats eller visats i Sverige förut och genom denna undersökning se hur sexualitet 

i relation till genus, kärlek och makt, framställs och vad detta säger om den samhällskontext 

vi lever i idag, utifrån just synen på sexualitet. Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen och Schröder 

(1996) menar att publiken tillsammans med medierna konstruerar vad som är säljande. Utifrån 

detta konstruerar media och individerna tillsammans vad som är normalt att sända kring 

sexualitet. Enligt den ovanstående forskningen kan man se hur sexualitet, kärlek, genus och 

makt är nära sammankopplade faktorer som ofta framställs och betonas i medier.  

   I dagens samhälle har det skett en förskjutning kring synen på kärleksrelationer, från det att 

kärlek, sex och relationer varit kopplat till familjen, till att dessa faktorer har kommit att allt 

mer handla om den goda relationen och individens välmående och utveckling. Idag betraktas 

sex som något positivt för alla människor under förutsättningen att det har sin grund i kärlek, 

men det finns ramar att förhålla sig till när man talar om sex och kärlek. Dessa ramar kan 

handla om att man ska vara två, varken mer eller mindre, i en relation och det ska vara inom 

den heterosexuella normen (Ambjörnsson, 2004; Nordin, 2007).  
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Allt detta har därmed kommit att bli utgångspunkten i vår undersökning av den realityserie vi 

valt att studera. För det sociala arbetet är det betydelsefullt att hålla sig á jour över vilka 

normer kring sexualitet som cirkulerar i samhället. Som yrkesverksam inom detta område är 

det därför viktigt att kunna förstå och bemöta de problem som gör sig gällande, vilket även 

innefattar problem kopplat till sexualitet och genus. Samhällets normer förändras, vilket även 

leder till ny problematik och nya utmaningar för det sociala arbetet. För att kunna bemöta 

denna problematik på ett bra sätt kan man inom det sociala arbetet inte bortse från de 

samhälleliga normerna kring sexualitet, då denna kunskap ger grund för ett bra bemötande 

och framförallt en förståelse för den individ man inom arbetet möter.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att analysera hur sexualitet görs i relation till kärlek, genus och 

makt i ett specifikt avsnitt av TV-serien Kungarna av Tylösand, och vad de diskurser som 

kommer till uttryck här kan säga om samhället idag. 

 

Vi har i vår uppsats valt att använda en definition av begreppet sexualitet i en vid bemärkelse, 

där attityder, känslor, sex och språk innefattas.  

 

1.3 Tidigare forskning kring media, genus, sexualitet och dokusåpor 

 
1.3.1 Media  

 

”Bilder och budskap strömmar mot oss. Enorma mängder information produceras och 

konsumeras varje dag. I bruset förenas banaliteter och viktiga frågor, kunskap och skitprat, 

gott och ont, sorg och glädje, närhet och distans, porr och våld, allt i ett enda 

sammelsurium.” 

Jacobson, 2004 s.15 

 

I Sverige ägnar individerna i samhället omkring sex timmar av dagen till mediekonsumtion 

och detta har en betydande påverkan på individerna i samhället (Fagerström & Nilson, 2008). 

De fakta, de åsikter och den information som förmedlas kan individen endera välja att 

acceptera eller förkasta. De olika mediala budskapen har en funktion i att individerna kan 

identifiera sig och känna igen sig med exempelvis karaktärer eller personligheter i en tv- serie, 
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nyhet eller program (Jacobson, 2004). Genom media skapar den mottagande individen en 

uppfattning om vilka normer och värderingar som är acceptabla i samhället och de diskurser 

som media väljer att skildra påverkar sannolikt våra tankar kring sexualitet och genus 

(Fagerström & Nilson, 2008).  Media fyller också en viktig funktion i samhället, då det ger 

möjligheter för individer att skapa en offentlig samtalsarena och möjlighet att diskutera 

viktiga samhällsfrågor (Jacobson, 2004). 

   Många exempel på analyser av olika medieformer tas upp rörande tv-serier och händelser. 

Forskningen belyser bland annat att den mediekultur som idag råder i samhället är 

multimediekulturen. Med detta menas att individer i dagens samhälle använder sig av en rad 

olika medier, vilket hjälper individerna att bredda sina möjligheter till upplevelser.  

Medieforskningen inom samhällsvetenskapen hade sin start efter första världskriget och 

inriktade sig främst på den effekt som medievåld, sex samt propaganda hade på mottagarna. 

Utifrån nutidens kulturella och sociala klimat, kan kopplingar göras till att mediala budskap 

har en betydande påverkan på individerna i samhället (Drotner et al. 1996).  

 

1.3.2 Media, genus och sexualitet 

 

Det finns en hel del forskning kring medias framställning av genus i olika typer av tv- 

program (Fagerström & Nilson, 2008; Tollin & Törnqvist, 2005). Vid sådan forskning har det 

bland annat studerats hur kön och genus verkar i samklang med faktorer som sexualitet, klass 

och etnicitet och hur stereotypa bilder kring vad som kan betraktas som feminint och 

maskulint skildras. De forskare som tillämpat ett genusperspektiv på media har bl.a. studerat 

reklambilder, nyhetsmedier, såpor, science fiction, journalistik och hur identiteter och 

gemenskaper bildas och påverkas av dessa medier (ibid.).  

   Den ekonomiska krisen i början av 1990- talet kan betraktas som startpunkten för den 

sexualisering som kom att ske av media. Genom utländska inflytanden fick 

informationstekniken i Sverige en större genomslagskraft och öppnade upp för ett billigare 

och lättare sätt för medier att sälja sex (Hultman, 2000). 

   Det finns tidigare forskning kring framställningen av homosexualitet och bisexualitet kontra 

heteronormativitet. Bland annat så har Tara Kachgal (2004) tittat på tv- serien The real world. 

I denna serie sammanfogas sju stycken 20-åringar av olika nationaliteter, kön, sexualitet, klass 

och bostadsort för att leva tillsammans i sex månader. I de senaste 14 säsongerna har 

åtminstone en av deltagarna varit homosexuell- eller bisexuell. Författaren har i sin artikel 

försökt visa på hur dokusåpor och pratshower utmanar och förändrar den ortodoxa synen på 
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riktiga ”kön” och sexuella identiteter, vilket dock enligt författaren inte sker utan 

motstridigheter. 

   I samma tidskrift skriver även Marla Harris (2004) om ett gäng 20 åriga ungdomar som 

sammanfogats på en exotisk reseort i tävlan om en summa pengar. Marla Harris menar att 

program som Paradise Hotel visar på hur kvinnors sexualitet inte längre hör ihop med den 

respekt och det ansvar som tidigare kopplats till äktenskapet. Genom dessa program visas hur 

kvinnan idag kan ha sex med andra utan att det behöver handla om äktenskap. Harris (2004) 

menar i sin artikel att denna form av dokusåpor understryker den patriarkala ordningen då 

kvinnorna enbart hamnar i fokus som attraktiva och sexuellt tillgängliga varelser.  

   På senare år har det skett ett ökat intresse för studier av media och genus. En rapport utgiven 

av Office for Official Publications of the European Communities (1999) har som syfte att 

undersöka hur framställningen av genus och media skildras utifrån ett flertal länder i 

Centraleuropa. Studien har kommit att visa att det finns en skillnad i framställningen av 

kvinnor och män i de olika länderna. De kvinnor som exponeras i media är, i jämförelse med 

männen, ofta unga, gifta och utan arbete. På senare år har det däremot varit möjligt att se en 

förändring i framställningen av kvinnor och män i media, dock kan slutledningen göras att de 

stereotypa mönstren kring män och kvinnor fortfarande är rådande. I vissa studier från de 

olika länderna kan man se hur den traditionella bilden av kvinnan som fru, mamma och 

hemmafru har minskat i den mediala världen och bilden av kvinnan som självsäker, bestämd 

och ambitiös är nu mer framträdande. När det gäller framställningen av män så visar studier 

av vissa länder att det blivit vanligare att skildra dem som känslosamma och sårbara. Dock så 

måste denna känslosamhet och sårbarhet fortfarande framställas tillsammans med de 

stereotypa manliga egenskaperna som aktivitet och styrka. 

   I en rapport skriven av Christensson (2007) har några medlemmar ur den feministiska 

organisationen Kvinnofronten studerat vilka budskap, om sexualitet och pornografi, som fyra 

amerikanska tv-serier förmedlar. De serier de studerade var Gilmore Girls, OC, Vänner och 

Sex and the City. De jämförde sedan budskapen med hur en svensk kvällstidning återger 

dokusåpors syn på sexualitet. Den grundsyn Kvinnofronten ger uttryck för kring sexualfrågor 

är att kvinnorörelserna måste arbeta och kämpa mot det sexualiserade våldet mot kvinnor, 

men också för kvinnors rätt till sexuell frigörelse. Pornografi och media har en roll i denna 

kamp eftersom pornografins och medias syfte är att tjäna pengar. Pornografin gör detta genom 

att framställa sexualitet på ett sådant sätt där de spelar på den puritanistiska synen på 

sexualitet som finns i samhället. De tänjer på gränser och tabun som finns och sexualiserar 

nya företeelser.  Media skildrar, även de, sexualitet och pornografi på ett sätt som spelar på 
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den puritanistiska synen (Christensson, 2007). Rapporten beskriver också hur sexualitet 

framställs i ett oskuldsfullt och rent (puritanistiskt) sken, vilket anses som konstigt eftersom 

synen på sexualitet i allmänhet i samhället inte alls är så oskuldsfull. De menar att det finns en 

dubbelmoral kring synen på sex och de frågar sig vad puritanism egentligen är och hur 

sexualsynen har förändrats genom historien. Slutsatsen och poängen med att Kvinnofronten 

skrev denna rapport var att titta på varför medierna inte undersöker hur budskapen kring 

sexualitet, som vi blir matade av i vardagen, ser ut. Media har istället pendlat mellan att oroas 

över utvecklingen som skett inom sexualiseringen av media, samtidigt som de förlöjligar dem 

som anser att det finns ett problem i framställningen av sexualitet. De kom fram till att tv-

seriernas och dokusåpeartiklarnas grundläggande puritanism inte stämmer överens med hur 

sexualsynen i allmänhet ser ut i samhället idag. Christenson (2007) skriver att Kvinnofronten 

ställer sig frågande till varför ingen, inte ens de själva, reagerat mot den så utpräglade 

puritanismen. En förklaring, menar de, skulle kunna vara att individerna i samhället är så vana 

att bli matade med dessa gammalmodiga budskap kring synen på sexualitet, så det har blivit 

en del av vardagen. Kvinnofronten skriver att Sverige kanske håller på att utvecklas till ett 

dubbelmoralens land i frågan kring sexualsynen i samhället. De menar att Sex and the City 

framställer en låtsad sexuell fullgjordhet. Kvinnorna framställs ena sekunden som sexuella 

fullkomligheter, medan de, i nästa sekund ska vara förälskade och ha ett förhållande för att ha 

sex (ibid.). Enligt författaren har serier ofta syftet att skapa ett samförstånd. Serierna bör ej gå 

emot publikens värderingar och normer, då det kan leda till en splittring av dem som tittar på 

serien. Däremot är serier med en humoristisk sexualmoral svårare att genomskåda. Ofta består 

en sådan serie av snabba kommentarer, antydningar och omskrivningar som snabbt passerar i 

tv- rutan utan att följderna av dessa kommentarer och antydningar kan identifieras (ibid.) 

 

1.3.3 Dokusåpan och reality-TV 

 

Dokusåpa, eller realityserie som det också kallas, är ett relativt nytt fenomen av tv-program 

och innebär att tittare får möjlighet att komma närmare mediepersonerna som deltar i en 

dokusåpa. Dokusåpan kan betraktas som en utveckling utav den traditionella såpagenren. Det 

som utmärker dokusåpan är att den är uppbyggd på ett friare sätt, med enbart en låg grad av 

styrning över aktörerna, de spelar i huvudsak sig själva. Ett ofta utmärkande drag i denna 

genre är att aktörerna skall lösa praktiska problem. Ett annat utmärkande drag i dokusåpan är 

att aktörerna filmas dygnet runt, vilket gör att vi kan följa dem i stort sett hela tiden och på så 

sätt ta del av intriger, romanser och konflikter mellan deltagarna. Dokusåpan handlar alltså 
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om ett visst antal personer som befinner sig inom ett geografiskt, socialt och tidsmässigt 

sammanhang (Nordlund, 2001). 

   Dokusåpan är en hybridform, som kan ses som en kombination av att genrerna dokumentär 

och fiktion blandas. Genom kombinationen av den traditionella såpan i samklang med 

dokumentär och ”talk show” så upplever tittarna en positiv känsla av närhet till deltagarna i 

programmet. Dokusåpan kännetecknas även av den slutna karaktären, då en dokusåpa har en 

bestämd början och slut. Samtidigt utmärker den sig via den öppna formen som handlar om 

att det finns en låg grad av styrning när det gäller händelseförloppet (ibid.). Denna form av 

såpa visar en verklighet som tittarna kan uppfatta som realistisk då den utgörs av ”vanliga” 

människor vilket i sin tur ger utrymme för identifikation med aktörerna i programmet. 

Dokusåpor är alltså den genre som står för en betydligt högre grad av inlevelse och möjlighet 

till identifiering jämfört med exempelvis den traditionella såpan. Det är just denna faktor, 

möjligheten för tittaren att koppla händelser eller personer i programmet till sin egen vardag 

vad gäller relationer och problem som utgör en viss grund till att genren blivit så populär 

(ibid.). 

   Det råder delade meningar kring genren Reality TV, RTV. Vissa kritiker menar att Reality 

TV har en positiv inverkan på individerna, då den tar de vardagliga diskurserna in i en 

offentlig sfär. Andra menar däremot att den bild som Reality TV visar ofta handlar om 

stereotypa bilder av klass och kön. Att genren ökat i popularitet förklarar Leone, Peek och 

Bissell (2006) med individers önskan om att höja sin självkänsla. Genom ett tredje- person 

perspektiv kan individer skilja sig själv från ”de andra”, utifrån detta väcks individers intresse 

för RTV då de kan betrakta sig själv som smartare och bättre än de personer som förödmjukas 

i olika program. Människors önskan om att höja sin självkänsla och de deltagande 

individernas önskan om kändisskap blir då tillsammans ett lyckat koncept (Leone et al, 2006). 

2. METOD 
 

2.1 Metodologiskt förhållningssätt  

 

Vi har valt diskursanalys som ett genomgående perspektiv eller läsart i vår analys. Det är 

svårt att på ett entydigt och grundläggande sätt presentera diskursanalys, då det krävs både en 

tillbakablick i historien, och en redogörelse för olika inriktningar som finns inom 

diskursanalysens fält. Denna svårighet grundar sig i att diskursanalys och begreppet diskurs 
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har en mångfärgad bakgrund och har utvecklats genom en rad olika idéhistoriker (Eliasson, 

2005). 

   Hur man väljer att använda begreppet diskurs i de olika studierna kan därför variera, vissa 

gemensamma nämnare finns dock. Språk, konstruktionen av subjekt, maktrelationer, sociala 

och kulturella förändringar och socialkonstruktionism är alla faktorer som diskursteoretikerna, 

oavsett disciplin, förhåller sig till (ibid.). 

 

2.1.1 Diskursanalysens grund 

 

Strukturalismen har spelat en stor roll för framväxten av diskursanalysen. Denna inriktning 

har som avsikt att förklara hur språket genererar mening och betydelse för individerna, något 

som inte sker naturligt utan via den sociala interaktionen mellan människor. Det är utifrån 

strukturalismen som poststrukturalismen har utvecklats. Denna inriktning bygger vidare på 

det strukturalistiska synsättet, men menar att man bör se till både språkets struktur och 

tillämpning. Poststrukturalismen menar att språket bör studeras utifrån det sociala 

sammanhang som det används i, då det får sin mening genom detta (Eliasson, 2005). 

   Den diskursanalytiska inriktningen har en poststrukturalistisk grund och delar till stor del 

den socialkonstruktionistiska grundsynen. Socialkonstruktionismen menar att attityder, 

meningar och beteenden uppkommer i det sociala samspelet, vilka i och med detta kan 

förändras. Genom språket skapar individerna sin värld, vilket tillskriver språket och texten en 

meningsfull roll för dem. Kritik har riktats mot socialkonstruktionismen och har kommit att 

handla om att det via detta synsätt blir svårt att utröna vad som kan betraktas som sant och 

verkligt, då allt ses som konstruktioner och kan förändras (ibid.). 

   Många av de begrepp som används inom diskursanalys har sin härstamning från marxismen, 

exempelvis nutidens ideologibegrepp. Detta begrepp handlar om ”antaganden om 

föreställningar som tas för givna” (Eliasson, 2005, s.30). Ideologibegreppet får med detta en 

stark koppling till diskursanalysen eftersom begreppet ”diskurs” också står för idéer som 

framställer det som kan ses som givet i vissa sociala sammanhang. Även begreppet hegemoni 

härstammar från marxismen och återfinns inom den diskursanalytiska inriktningen. Inom 

diskursanalysen används hegemonibegreppet för att beskriva den dominerande diskursen som 

för tillfället råder i samhället (Eliasson, 2005). 

   De två ovanstående begreppen har också en nära koppling till makt. I denna bemärkelse 

handlar det om de normer och värderingar som betraktas som de rätta i förhållandet till 
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världen. De viktigaste bidragen till den diskursanalytiska inriktningen handlar alltså om just 

de ovanstående begreppen hegemoni, makt och ideologi (Eliasson, 2005). 

 

2.1.2 Diskurspsykologi och den kritiska diskursanalysen 

 

Diskurspsykologi är det förhållningssätt som till största del härstammar från 

socialkonstruktionismen (Eliasson, 2005). Diskurspsykologin har som mål att granska hur 

individerna väljer att nyttja de föreliggande diskurserna för att ge uttryck åt sig själva och 

världen på ett sätt som är fördelaktigt för dem i det sociala samspelet, samt att undersöka de 

konsekvenser som detta nyttjande kan få (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Utifrån detta 

kan man se att språket har en betydande roll för individerna i sin strävan efter att uppnå sina 

syften (Eliasson, 2005).   

   Den kritiska diskursanalysen har sin grund i poststrukturalismen och 

socialkonstruktionismen (ibid.). Grundaren till denna inriktning, Fairclough, har valt att rikta 

fokus på förändring. Han menar med detta att det nutida språkbruket alltid hänvisar bakåt till 

gamla diskurser, man skapar alltså ny betydelse åt redan existerande diskurser. Detta visar han 

via intertextualitet, genom att gamla diskurser binds ihop med nya så kan språkbruket och de 

nutida diskurserna förändras, och då också den sociala och kulturella världen (Winter 

Jörgensen & Phillips, 2000).  Utifrån detta kan man förstå den kritiska diskursanalysens fokus 

på att diskurser både är konstruerande och konstruerade. Det anses att individerna har 

möjlighet att påverka diskurserna så pass att de kan förändras, och med detta kan individerna 

betraktas som agenter i de diskursiva förändringarna. Man menar också att eftersom 

individerna kan åstadkomma en förändring i diskurserna, så kan de också förändra de 

kulturella och sociala mönstren (Eliasson, 2005).  

 

2.1.3 Diskursanalys som användningsområde 

 

Vetenskapliga arbeten som tar avstamp i språket måste beakta den ”språkliga vändningen” 

som ägde rum under 1960-talet. Med ”vändningen” kom språk och text, som studieobjekt, att 

anammas inom den vetenskapliga världen. Detta innebär att språket inte bara är ett verktyg för 

att kunna förklara ´verkligheten´ på ett riktigt sätt, utan språket har även en konstruktionistisk 

funktion där dess begränsningar och potentialer gör att verkligheten bara kan konstrueras 

utifrån en viss mall. Denna mall utgår från språket och på grund av detta kan inte världen 

förstås utanför mallens ramar. Det går inte att se eller konstruera något som det inte finns 
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språkliga verktyg till, utan världen förstås utifrån de begrepp som representerar den. 

Begreppet diskurs handlar alltså om ”… ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.” 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 13).  Allt från sociala kategorier till verkliga ting ifrågasätts 

och detta leder till att en större förståelse för vad som är grunden till konstruktionen av denna 

verklighet som återspeglas i samtalet (Börjesson, 2003; Eliasson, 2005).  

   Ett annat fokus som diskursanalysen har när det handlar om studiet av diskurser är att den 

kan problematisera vad som sägs, hur det sägs, hur det skulle kunna sägas annorlunda och 

vem som säger vad. Varje diskurs har en bestämd struktur där det finns gränser för vad som är 

kulturellt och socialt accepterat att säga, samt att det finns en given talordning där det är 

bestämt vem som får prata när och vem som har störst och bäst kapacitet att tala i ett samtal 

(Börjesson, 2003). 

   Diskurser som är framträdande i en viss period känns igen genom att de är återkommande 

på flera olika platser. En rådande diskurs kan alltid tänkas på något annat sätt eller se ut på ett 

annat sätt om man ser det ur ett historiskt perspektiv, men varje diskurs som finns här och nu 

är beroende av en social överenskommelse. Där är det en politisk och kulturell mall, vilken 

denna överenskommelse är beroende av, som bestämmer strukturen i en rådande diskurs 

(ibid.).  

   I vår analys kommer vi att använda den kritiska diskursanalysen samt diskurspsykologi som 

ett genomgripande synsätt då vi tittar på vad som sägs i det aktuella avsnittet. Perspektiven 

skall i första hand hjälpa oss att förstå inom vilka diskursiva sammanhang man uttalar sig, och 

sedan ska vi, via citat, exemplifiera dessa (för givet tagna) diskurser. I huvudsak har vi använt 

oss av de delar i diskursanalysen som belyser hur världen konstruerar och konstrueras genom 

diskurser och dess kontext och hur de påverkar den syn vi har i samhället. 

 

2.2 Urval av analysmaterial 

 

En av de senaste realityserier som sänts på tv är serien Kungarna av Tylösand. Programmet är 

en serie som under hösten 2010 har sänts på kanal 5. Åtta, helt för varandra okända 

ungdomar, fyra killar och fyra tjejer, har tillsammans spenderat en månad av sommaren i ett 

hus på Tylösand. Syftet med programmet är att ungdomarna skall ”…förenas i en intensiv jakt 

på kickar, fester, dans, ragg och livets bästa sommar utan några som helst hämningar.” och 

”Kungarna av Tylösand kan beskrivas som ett enda stort glädjerus…” (Kanal 5, 2010 a). 

Serien består utav åtta avsnitt varav ett av dessa är mer intressant att analysera utifrån vårt 

syfte. Avsnitt tre kan ses som kulmen på de irritationer som deltagarna känner inför varandra 
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och startskottet på de intriger som uppstår i serien. De två första avsnitten handlar mest om att 

deltagarna lär känna varandra och miljön. Dessa två avsnitt kan betraktas som en 

smekmånadsfas där deltagarna i mångt och mycket anpassar sig och känner lite på varandras 

personligheter. I avsnitt tre däremot, är den perioden över och deltagarna börjar visa och 

uttrycka sina tankar och åsikter vilket leder till att de tar mindre hänsyn till varandra. 

 

2.3 Presentation av deltagare i Kungarna av Tylösand 

 

 
 
 
Camilla Zettergren ”Miss Cami”, 21 år (Kanal 5, 2010; Kanal 
5, 2010 b).  
 
 
 

 
 

 
 
 

Erica Vainio ”Lady Lapdance”, 20 år (Kanal 5, 2010; Kanal 
5, 2010 c). 
 
 
 

 
 
 
 
Emelie Eriksson ”Svampen”, 23 år (Kanal 5, 2010; Kanal 5, 
2010 d). 
 
 
 

 
 
 
 

Nathalie Dreilick ”DJ Nathalie”, 24 år (Kanal 5, 2010; Kanal 
5, 2010 e). 
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James Safari ”El Machinero”, 24 år (Kanal 5, 2010; Kanal 5, 
2010 f). 
 
 
 

 
 
 
Range Hawrami ”Bisquit”, 19 år (Kanal 5, 2010; Kanal 5, 
2010 g). 
 
 
 
 

 

  
 
Joakim Berg ”Jockiboy”, 24 år (Kanal 5, 2010; Kanal 5, 2010 
h).  
 
 
 

 

 

Nemo Hedén, 22 år (Kanal 5, 2010; Kanal 5, 2010 i). 

 

 

 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Det har kommit att ske en förändring i samhället vad gäller synen på ungdomssexualitet. 

Ungdomar idag lever i en tid där den sexuella verkligheten ser annorlunda ut jämfört med den 

sexualsyn som rådde i samhället för bara någon generation sedan. Utvecklingen har kommit 

att medföra en mer öppen syn på sex och sexualitet, men även en större medvetenhet kring de 

problem som kan uppstå i samband med detta.  Den öppenhet som finns i dagens samhälle 

vad gäller sexualiteten kan benämnas i begreppet sexualliberalism eller nypuritanism (Lewin 

& Helmius, 1986). Som ett resultat av den ökade öppenheten vad gäller sexuella relationer har 

det de senaste åren kommit att ske en markant ökning av antalet sexualparters bland 
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ungdomar. Utifrån detta är det allt färre som anser att sex är någonting som enbart bör ske 

inom ett fast förhållande. En annan utveckling är det sexualiserade språkbruket mellan 

ungdomar i samhället, där språket allt mer har kommit att kantas av sexuella kommentarer, 

handlingar och gester. Dessa kommentarer har dock visat sig vara starkt kontextbundna och 

kommentarernas innebörd bör ses utifrån hur de sägs och vem som säger det till vem 

(Forsberg, 2006). 

   I analysen kommer den teoretiska utgångspunkten att vara genusteori med grund i böckerna 

Man ska ju vara två skriven av Lena Nordin, I en klass för sig av författaren Fanny 

Ambjörnsson och En riktig kvinna av Sara Arrhenius. Denna teorigrund beskrivs nedan. 

 

Den romantiska kärleken   
 

Den romantiska kärleken har präglat samhällets syn på kärlek och sex under en väldigt lång 

tid. Ungdomarna i dagens samhälle har dock kommit att se på kärlek och sex utifrån ett nytt 

tankesätt, även om den romantiska kärleken fortfarande har en stark ställning även i dagens 

samhälle (Forsberg, 2006).  

   Den romantiska kärleken, som har fokus på känslor och tvåsamhet, betraktar sex som ett 

resultat av den kärlek som individer kan känna inför varandra. Att den romantiska kärleken 

har spelat en stor roll i människors tillvaro är egentligen inte så konstigt. Ämnet tränger sig in 

i samhällets alla hörn vilket gör det i stort sett omöjligt att undvika ämnet, även om man så 

skulle vilja. Att kärleken invaderar hela samhället gör att vi i dagens samhälle har en stor 

fokus på kärleksförhållanden och intima relationer, däremot tycks det största fokuset riktas på 

intimiteten och relationen i sig och inte på just kärleken. Kärleken, som alltid haft en given 

roll inom exempelvis populärkulturen, har lagt grunden för mängder av de diskussioner som 

förs i samhället, men även för framväxten av ämnet inom dokusåpor, handböcker, analyser, 

rådgivningar m.m. (Nordin, 2007).  

   Då den romantiska kärleken förutsätter en förmåga att kunna formulera den omedelbara 

känslan inför någon annan så förknippas den ofta med kvinnor och betraktas som en egenskap 

som tillhör det kvinnliga könet. Att kärlek främst förknippas med kvinnor kan sökas i flera 

olika faktorer. Emotioner har under en lång tid, i den europeiska traditionen, rent allmänt 

förbundits till kvinnor i nära koppling till oförnuft och natur. Eftersom känslor på detta sätt 

kopplas till kvinnor så faller det sig naturligt att även den romantiska kärleken kommit att ha 

ett starkt fokus på just kvinnan som betraktas vara bättre på kärlek än män. Det är alltså först 
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och främst kvinnan som betraktas vara i behovet av förtrolig närhet medan männen i stället 

ansetts ha ett behov av sex (Nordin, 2007). 

   Den romantiska kärleken bygger på känslan inför en annan individ och har fokus på vad en 

individ behöver känna för att det skall vara en äkta och sann kärlek. Utifrån detta så 

aktualiseras alltså frågan om ”riktighet”. Denna riktighet identifierar den speciella människan 

som en individ väljer att inleda ett kärleksförhållande med. Väljer man att bryta upp ur ett 

kärleksförhållande så betraktas relationen inte vara byggd på riktig kärlek. Den romantiska 

kärleken bygger med andra ord på den omedelbara känslan inför en annan människa och 

utifrån denna känsla skall sedan kärleken växa sig fram till en äkta tvåsamhetsrelation där 

individerna aktivt jobbar på att få förhållandet att fungera. Om den spontana känslan inför en 

annan individ inte infinner sig, kan tvåsamheten inte uppnås (ibid.).  

   I motsats till den romantiska kärleken står den realistiska kärleken som bygger på vilja och 

inte på den spontana känslan inför en annan individ. För att upprätthålla en relation så krävs 

det också att individerna kämpar och har en vilja att bevara relationen, i och med detta så kan 

kärleken vara utbytbar och kortvarig. Det räcker inte enbart med att vara kär, utan individerna 

måste försöka få ett liv tillsammans att fungera, vilket sker genom vilja (Nordin, 2007).  

 

Den romantiska kärleken och genus  

 

Enligt den romantiska kärleken på 1700- och 1800-talen förväntades unga kvinnor att, för att 

få en make, uppträda kontrollerat, behärskat och belevat. Hon lärde sig att hon skulle vara 

klädsamt blyg, vänlig och mjuk. Detta är alltså en historisk koppling mellan normativ 

femininitet och känslor, kvinnor skulle vara medveten om vilka egenskaper som är positiva att 

visa och vilka som ska hållas tillbaka. Det kan på ett sätt vara lite överdrivet att jämföra de 

normer som finns kring kvinnor idag med de som var dominerande under 1700- och 1800-

talen, eftersom de har förändrats i mångt och mycket (Ambjörnsson, 2004). Däremot finns det 

idag också mycket som tyder på att kvinnor är underordnade män på ett strukturellt plan 

(Gemzöe, 2008). Kvinnor i dagens samhälle förväntas vara självständiga, karriärsinriktade, 

aktiva och smarta, men samtidigt är det de gamla normernas egenskaper som blyg, snäll, 

trevlig och mjuk som är vinnande när en kvinna vill vara rätt enligt normen. De burdusa, 

kaxiga och högljudda unga kvinnorna ses ofta som avvikande, medan killar kan bete sig 

högljutt utan att någon bryr sig nämnvärt. Ett annat kännetecken för hur unga kvinnor ska 

vara för att ses som kvinnliga är att de ska, som sagt ovan, röra sig inom en heteronormativ 
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ordning, men det ska samtidigt finnas en vänskaplig relation tjejer emellan (Ambjörnsson, 

2004).  

   Genusforskning är kritisk till den syn på kvinnor och män som biologismen står för. Synen 

som biologismen har menar att tjejer är känslosamma och villiga att prata om känslor, medan 

killarna har ett materiellt intresse och tänker mer abstrakt. Dessa egenskaper anses vara 

medfödda och påverkar även deras syn på sexualitet. Kvinnor och män visar sin kärlek på 

olika sätt, medan kvinnan vill ha ömhet genom ord så visar mannen sin kärlek genom att 

hjälpa till med praktiska saker. För kvinnor anses sex vara något som är en del av och stärker 

relationen, medan män biologiskt tros vara mer intresserade av sex och sex blir för dem en 

aktivitet som inte är direkt sammankopplad med relationen. Detta visar på att de gamla 

normerna som säger att kvinnan ska vara passiv och mannen aktiv i sin sexualitet fortfarande 

lever kvar. En annan syn på kvinnan är också att hon inte ska festa i någon större utsträckning 

och bli full, då detta leder till kvinnan kan bli aggressiv och gapig, vilket gör henne oattraktiv 

för männen. Väljer dock kvinnan att festa och uttrycka sin sexuella lust så betraktas hon ej 

som en riktig kvinna (Arrhenius, 1999).  Å andra sidan finns det även forskning som tyder på 

att när både tjejer och killar säger elaka, retsamma eller opassande kommentarer till varandra, 

så kan det i vissa fall vara ett tecken på vänskap och att man tillhör gemenskapen i gruppen 

(Ambjörnsson, 2004). 

 

Man ska ju vara två - heterosexualiteten som norm 

 

Kärleken är dock inte given för alla, däremot är det något som individer ska och förutsätts 

vilja ha. Att inte leva i en relation som grundar sig på den romantiska kärleken betraktas inte 

som normalt, riktigt eller lyckligt. Däremot skall individen inte enbart leva i en lycklig, 

normal och riktig relation grundad på romantisk kärlek, det förutsätts även att denna relation 

faller inom heterosexualitet. Utifrån detta blir homosexualiteten stundtals en underordnad 

variant av kärleksrelationer (Nordin, 2007). 

   Tvåsamhetens monogama heterosexualitet är den sexualitet som står högst i hierarkin och 

den ska vara frivillig, i hemmet och icke-kommersiell, helst med syftet att avla barn. Detta är 

den sexualitet som betraktas som normen och de andra blir då avvikande sexualiteten med 

lägre rang (Ambjörnsson, 2004).  
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Genus och sexualitet 

 

Normalitet är något som kopplas samman med heterosexualitet, men det är också nära kopplat 

till vilka egenskaper, språkbruk och attityder som tillhör manligt respektive kvinnligt. Män 

ska vara på ett visst sätt för att framstå som manliga och kvinnor ska vara på ett visst sätt för 

att framstå som kvinnliga, detta anses som väldigt viktigt eftersom om man agerar okvinnligt 

eller omanligt så hamnar man utanför normens ramar och man betraktas som annorlunda. 

Dessa ramar för vad som är accepterat och inte kan endast finnas då de existerar i relation till 

en motpol, vilket betyder att normerna upprätthålls genom att det finns något annat som är 

avvikande. På grund av att normen endast existerar i relation till något annat och aldrig är 

beständig så blir misslyckandet av att upprätthålla normen en del av görandet av normen. 

Samtidigt är det i detta som möjligheten att förändra finns, eftersom gränsöverskridanden och 

experimentering av identiteter kan göra att ramarna för vad som är acceptabelt i samhället 

flyttas och förändras. Dessa normer är även något som de flesta strävar mot, men att uppnå 

dem är en omöjlighet, en utopi (Ambjörnsson, 2004). 

 

Den rena relationen 

 

Den rena relationen handlar om att två individer har en relation som har som syfte att ge 

känslomässig och sexuell tillfredsställelse. Genom den emotionella och sexuella 

tillfredsställelsen och utifrån den utveckling som skett, har den nya formen av relationen 

kommit att fastställa synen på vad som krävs för att vara en bekymmersfri och välmående 

person (Nordin, 2007). 

   Den sexualisering som skett i samhället har påverkat det media sänder. Det har medfört att 

en mängd dokusåpor, populärlitteratur och diskussionsprogram producerats där sexualitet 

blivit ett alltmer offentligt ämne. Den bild som medialiseringen har medfört vad gäller 

sexuella relationer och livet kan betraktas ha bidragit till att skillnaden i synen på ”hur det är” 

och ”hur det ska vara” har ökat. I dagens samhälle lägger allt fler betydelse i att ett 

kärleksförhållande skall medföra en aspekt av personlig utveckling där båda parter har som 

syfte att vilja förstå den andre parten genom utforskande. Det stora fokus som tidigare lagts på 

den ”goda” familjen har nu ändrats och handlar i dagens samhälle mer om den ”goda” 

relationen. Med denna förskjutning har även andra budskap utvecklats och bland annats så 

betraktas sex i dagens samhälle som någonting som är bra för individen, detta kräver dock att 

sexet utförs med rätt person och har sin grund i kärlek (ibid.).  
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4. Analys - avsnitt tre av Kungarna av Tylösand 
 

Det tredje avsnittet av kungarna av Tylösand heter När Range retar upp de andra ordentligt. I 

detta avsnitt får vi följa med deltagarna till staden Halmstad på fest på grund av att de blivit 

portade från krogen på Tylösand, då deltagarna skapat sig ett dåligt rykte. I detta avsnitt gör 

Range parodi på de andra deltagarna, vilket leder till stor irritation hos de andra som redan 

från början irriterat sig på honom. Både handgemäng och kränkande ord mellan Range och 

deltagaren Erica uppstår, och efter bråket väljer Range att lämna programmet (Kanal 5, 2010 

a).  

   De diskurser som vi funnit mest framträdande i vår läsning av detta avsnitt - och i relation 

till vårt syfte – är diskurserna hegemonisk genusdiskurs, maskulinitetsdiskurs, den förväntade 

sexualitetens diskurs, det sexualiserade språkets diskurs, diskursen kring genus och diskursen 

kring utseende och kärlek. Vi har i avsnittet sett att en hel del diskussioner, samtal och 

kommentarer främst har handlat om dessa diskurser, vilket exemplifieras via citaten i 

analysen. Vi har valt att analysera dessa ur ett genus-, sexualitets- och maktperspektiv med 

hjälp av den romantiska kärleksideologin, tidigare forskning och diskursanalys. Varje citat har 

en situationsbeskrivning som har som syfte att hjälpa läsaren att förstå de sammanhang som 

citaten utspelar sig i. Vi har i vissa citat valt att inte skriva ut utfyllnadsord som mmm, ba, ju 

m.m. för att det ska bli mer lättförståeligt och lättläst för läsaren, men innebörden i citaten har 

inte påverkats. Analysen kommer att starta i tv-programmets namn, för att sedan fortsätta med 

analys av de diskurser som gör sig gällande i programmet. 

 

Hegemonisk genusdiskurs 

 

Att man valt att döpa programmet till Kungarna av Tylösand kan ses utifrån olika vinklar. 

Begreppet kung är starkt präglat av historiska och kulturella föreställningar och har genom 

detta kommit att förknippas med manlighet. Motpolen till begreppet kung är drottning, som i 

sin tur står i motpol till den manlighet som ordet kung tillskrivits. Forskning visar på hur 

reality-TV ofta handlar om stereotypa bilder kring genus (Christensson, 2007; Fagerström & 

Nilson, 2008; Kachgal, 2004). Om vi väljer att läsa programmets namn utifrån att de valt att 

använda begreppet Kung, så underförstås också att namnet på serien hänvisar till att det är 

männen i serien som skall betraktas som centrala, medan kvinnorna endast har en biroll. 

Eftersom det finns både kvinnliga och manliga aktörer i programmet, kan detta också läsas 

som att alla betraktas som kungar oavsett kön. Om vi läser det som att programmets namn 
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inkluderar både män och kvinnor som kungar, skulle det kunna tyda på en förändring av den 

över- och underordning som Gemzöe (2008) hävdat finns mellan män och kvinnor i 

samhället, och att programmet genom sitt namn i stället motverkar de stereotypa bilderna av 

kön.  

 

Maskulinitetsdiskurs 

   

… raka benen är jävligt feminint gjort 

      
Jocke 

 

Alldeles i början av avsnittet så får man se hur Range för första gången får hjälp med att vaxa 

bort hår på benen. Efteråt följer en intervju med Jocke och hans syn på den aktuella 

händelsen.  

   Det finns ett bestämt sätt att förstå världen (Börjesson & Palmblad, 2007) och denna 

världsbild innefattar också den genusordning som existerar i samhället (Ambjörnsson, 2004). 

Detta tydliggörs när man tittar på Jockes kommentar kring att Range vaxar benen. Där kan 

man se hur feminint framställs som någonting negativt, underordnat i relation till en 

underförstådd maskulinitet. Man skall som kille inte göra något som uppfattas som feminint 

eftersom man då inte är maskulin längre. Det sätt som Jocke väljer att nyttja diskursen på kan 

betraktas ge fördel för honom själv (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Genom att Jocke 

väljer att benämna handlingen som feminin, så framställer han sig själv som mer maskulin 

och därmed bättre än Range som utför handlingen. Eftersom män förväntas göra manliga 

saker och kvinnor kvinnliga saker så upprätthålls en hierarkisk genusordning (Ambjörnsson, 

2004).  

   Det skulle också kunna läsas som att Range här hjälper till att förändra den rådande 

diskursen kring den manliga normen. Att han väljer att vaxa benen i media, som har en 

betydande påverkan på de som ser programmet, kan ses som en del i den process där normer 

flyttas och förändras (ibid.). Med detta kan man se Range som en diskursiv agent som 

påverkar och förändrar diskursen kring normerna (Eliasson, 2005). 

   Både flickor och pojkar använder sig av retsamma, opassande och ibland elaka 

kommentarer, men dessa kan ibland betraktas som ett tecken på vänskap och gemenskap till 

gruppen (Ambjörnsson, 2004). Kommentaren som Jocke fäller sägs i ett sådant sammanhang 

att de skulle kunna klassas som elakt och retsamt. Jockes sätt att uttrycka sig kan betraktas 

som ett sätt att upprätthålla en maskulinitetsnorm där han positionerar sig högre än Range i 
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genusordningen (ibid.). Om vi däremot väljer att läsa detta utifrån homosocialitet, att 

grabbarna skall hålla ihop, så kan det Jocke säger vara ett tecken på att det utvecklats en 

gemenskap och vänskap mellan de manliga deltagarna och kommentaren kan med detta ses 

som ett försök i att upprätthålla den rådande genusordningen mellan männen.   

 

… hur manlig är man då om man har hårspänne på huvudet? 

      

Range 

 

Deltagarna har blivit portade från krogen på grund av dåligt beteende. Det uppstår häftiga 

diskussioner kring detta, och de andra deltagarna skyller på Range. Deltagarna väljer att 

lämna Range ensam ute på altanen, Range uttrycker då ovanstående mening som är riktad mot 

Jocke. Detta kan läsas som att Range nu ger igen på Jocke och det blir en tävling i vem som 

framstår som mest manlig av de två. 

   I meningen hur manlig är man då om man har hårspänne på huvudet måste det finnas en 

motsats att jämföra kategoriseringen manlig med (Börjesson & Palmblad, 2007). Det är inte 

manligt att bära hårspänne och motsatsen till manlig är kvinnlig (Ambjörnsson, 2004). 

Diskurser kring vad som är kvinnligt och manligt har kommit att kategorisera hårspänne som 

något feminint. Office for Official Publications of the European Communities (1999) har visat 

att stereotypa mönster kring män och kvinnor är rådande i den mediala världen, som kan 

förstärkas utifrån liknande citat 

   Att det i programmet finns en kille som faktiskt bär hårspännet, kan samtidigt tyda på att 

den mediala världens stereotypa mönster har förändrats. Forskning har visat att media har en 

betydande påverkan på konsumenterna (Fagerstöm & Nilsson, 2008). TV-tittarna kan här 

välja att acceptera eller förkasta de budskap som media väljer att ge. I detta fall finns en 

möjlighet att å ena sidan identifiera sig med Range i citatet, å andra sidan kan tv-tittarna välja 

att identifiera sig med Jocke som faktiskt vågar bära hårspänne. Beroende på vad tittarna 

väljer att förkasta eller acceptera påverkas diskurserna, men också normerna, kring vad som 

kan betraktas som manligt och kvinnligt. Om vi läser dessa två citat utifrån den genusordning 

som är så viktig att upprätthålla i samhället, där det läggs stor vikt vid att hålla män och 

kvinnor och därmed manligt och kvinnligt åtskilda, så kan detta läsas som att både Range och 

Jocke försöker upprätthålla en maskulinitetsnorm där män förväntas vara på ett visst sätt. Som 

Nordin (2007) menar, finns det en hegemonisk maskulinitet där vissa sätt att vara man anses 

som sämre än andra. Denna maktordning görs alltid i relation till andra män som är på ett sätt 

som inte tillhör det normativa maskulina. Därmed blir vissa män sedda som mindre manliga 
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och i lägre rang än andra och detta är också ett sätt att upprätthålla ett övertag över 

femininitet. Range och Jocke försöker genom sina kommentarer till varandra att upprätthålla 

denna maktordning eftersom de pekar ut avvikande beteenden hos varandra för att framställa 

sig själva som det normalt manliga. 

 

Den förväntade sexualitetens diskurs 

 

Nä, hon har ingen pojkvän, hon är bara oskuld. 

     

Kompis till tjejen Nemo bjudit in 

 

För att Nemo skall förstå varför en tjej han bjudit in på fest kommit i sällskap av en annan 

kille och varför hon väljer avvisa Nemo i hans försök att utveckla en sexuell relation med 

henne, så vänder han sig till hennes tjejkompis som också är med på festen.  

   Det som utmärker detta citat handlar om meningen hon är bara oskuld. Genom den 

öppenhet som i dagens samhälle präglar sexualsynen har antalet sexualpartners ökat markant 

bland ungdomar (Forsberg, 2006). De gamla normerna kring tvåsamheten har idag förändrats 

och allt färre betraktar sex som någonting som enbart bör ske i ett fast förhållande (ibid.). 

Detta kan läsas som att det finns en underliggande mening som säger att det är rätt att ha haft 

ett antal sexpartners och motpolen till detta handlar om att de som är oskuld betraktas som 

avvikande. Att begreppet bara gör sig gällande i meningen tydliggör hur tjejen de pratar om 

inte faller inom ramen för de normer och värderingar som Nemo och kompisens diskurs 

förespråkar, utan genom att de använder begreppet ger det dem möjlighet att kategorisera 

henne som avvikande.  

 

Men svara ärligt, det är inget att skämmas för. Jag vet en massa tjejer i din ålder, 91:or som 

är oskuld, det är inget att skämmas för. 

 

Jocke 

 

Jag har fått för mig att Range inte varit med speciellt många tjejer och om han är oskuld eller 

inte har jag ingen aning om. Men sättet han pratar om sex på och allting låter som att han 

faktiskt aldrig varit med om det i hela sitt liv. 

 

Emelie 
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Range, Jocke och Emelie diskuterar om Range blivit av med oskulden. Range påstår till en 

början att han är oskuld men ändrar sig sedan och berättar för de andra att han haft sex med 28 

stycken. De andra tror att han är oskuld.  

   I och med att Jocke berättar för Range att oskuld inte är något att skämmas för, så tar Jocke 

förgivet att Range faktiskt skäms över sin påstådda oskuld. Detta påstående kan betraktas som 

en motsats till den romantiska kärleken, där man ska vänta med sin sexdebut tills den rätta 

känslan för den rätta personen infaller och där det ofta varit förknippat med skam att ha “lösa 

förbindelser” (Nordin, 2007).  

   Range ändrar sin ståndpunkt till att han har haft sex, och dessutom med 28 stycken. Han 

väljer först att säga att han är oskuld, men när han sedan märker att det skapar stora 

diskussioner så ändrar han sin åsikt. Detta kan vara en återspegling av den rådande 

oskuldsdiskurs som finns i samhället, där Range blir ställd utanför normen, vilket inte är 

önskvärt för någon (Ambjörnsson, 2004). Detta gör att Range försöker passa in i den rådande 

diskursen.  

   Strukturen i den här diskursen har också begränsningar för vad som är accepterat att säga 

och inte, vilket visas när Emelie tar upp att hon inte tror att Range har haft sex med tanke på 

hur han pratar om det. Det är med andra ord inte acceptabelt att Range pratar om sex på det 

sätt han gjort om han inte är oskuld. Emelie har i diskursen givits en position i 

genusordningen, som hon kanske inte annars skulle ha haft, där hon anser att hon har så pass 

mycket erfarenhet att hon kan bedöma om Range är oskuld eller inte och hon förringar 

därmed hans erfarenheter. 

   Den diskurs i programmet som menar att det är avvikande från normen att vara 19 år och 

oskuld skulle vara annorlunda om den existerade i en annan tid och miljö. Detta eftersom det 

är den politiska och kulturella normen som samhället är uppbyggd utifrån som bestämmer hur 

en diskurs formas (Börjesson, 2003). För bara någon generation sedan såg den sexuella 

verkligheten annorlunda ut och var mer trångsynt och tabubelagd. Citatet skulle då få en 

annan betydelse i och med att synen på sexualitet idag har blivit allt mer liberal (Lewin & 

Helmius, 1986).  

 

Jag tror Range har fått tjorrat, jag tror att han fått ligga, helt seriöst. Eftersom i stort sett alla 

som är 19 år gamla, vare sig de ser ut som skit eller om du är snygg så får du ligga lixom, 

någon gång med någon. 

 

James 
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De tre ovanstående citaten tar alla upp diskursen kring sex och det blir långa diskussioner 

kring om deltagarna är oskuld eller inte och hur många de i så fall haft sex med. De diskurser 

som är framträdande i en viss tid känns igen genom att de är återkommande på olika platser 

(Börjesson, 2003).  

   Skammen i oskuldsfrågan som i tidigare kommentarer kunnat urskiljas, får i detta uttalande 

även en koppling till utseende, i och med att James påstår att alla, snygga som fula, 19-åringar 

någon gång fått ligga med någon. Genom diskursanalysen kan detta påstående 

problematiseras (Börjesson, 2003) och vi ifrågasätter då vad man är om man trots allt är 19 år 

och oskuld. Detta alternativ är något som inte ens existerar om vi läser utifrån vad James 

säger. Det som underförstås är då att det är skamligt att vara 19 år och oskuld eftersom det 

inte ens betraktas som ett alternativ enligt James. Det finns en underliggande diskurs och 

föreställning om att alla förväntas vilja ha sex, vilket är något som Nordin (2007) tar upp i sin 

teori kring den romantiska kärleken.  Det normativa i den situation som deltagarna befinner 

sig i blir att alla vill ha sex vilket bekräftar den romantiska kärlekens föreställning. I och med 

det så kategoriseras de som inte har haft sex som avvikande och de förväntas känna en skam 

över sin oskuld. Om vi väljer att läsa James uttalande utifrån detta så kan det kan vara en 

anledning till att Range ändrar sig så plötsligt.  

   De samtal och diskussioner kring oskuld som kommer på tal i gruppen, kan tänkas vara en 

spegling av de samtal som pågår och ses som intressanta ute i samhället. Detta eftersom 

media mest troligt inte går emot de normer och värderingar som publiken har (Christenson, 

2007). Samtidigt kan det också vara så att man förstärker den rådande normen genom att visa 

upp avvikelserna och det som anses vara onormala beteenden eller handlingar.  

 

Det sexualiserade språkets diskurs 

 

Jag orkar inte idag, jag orkar inte vara gla´ och le när någon jävla fittungs horsatans jävla 

kuksatans fittunge…  

      

Erica 

 
Du ser hur du ser ut nu, på en klubb som är såhär. Visst du får se ut hur fan du vill bara du 

inte är i närheten av mig. 

      

Erica 

 

Erica är på dåligt humör eftersom de är portade från krogen i Tylösand. De befinner sig på 

fest i Halmstad, men Erica kan inte slappna av och ha roligt på grund av sin ilska mot Range. 
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Det har skett en förändring kring det språkbruk som ungdomar i samhället använder sig av 

och det har blivit allt mer sexualiserat (Forsberg, 2006). Ambjörnsson (2004) har analyserat 

hur sexualiserade begrepp används hos tonårstjejer. Ord som hora och slampa ser 

tonårstjejerna kritiskt på samtidigt som de använder sig av dessa ord i olika sammanhang och 

på detta sätt upprätthåller de dess betydelse. Förändringen av språket kan tydligt ses i Ericas 

ilskna uttryck mot Range, då hon använder sig av svordomar som anspelar på sexualitet. När 

kommentaren fälls så sker det i en mycket känslosam och negativ kontext, vilket visar på att 

Ericas syfte är att utrycka ett missnöje mot honom.  

   De gamla diskurserna kring ett ords innebörd binds ihop med nya diskurser, så kallat 

intertextualitet, och tillsammans skapas ordens betydelse (Winther Jörgensen och Phillips, 

2000), vilket kan tydliggöras när man plockar ut begreppen ett och ett. Exempelvis ordet 

hora, som tillskrivits sin innebörd utifrån de historiska och kulturella diskurserna. Ordet i sig 

är inget skällsord, även om det har en negativ klang, utan det får sin innebörd genom 

kontexten som det används i. Detsamma gäller ordet fittunge som i sig inte ens är ett 

existerande ord, men i detta sammanhang förstår man tydligt att det är ett negativt laddat 

begrepp. Skulle dessa två begrepp användas i ett annat sammanhang eller av någon annan så 

skulle orden kunna få en annan innebörd eller betydelse, då språket bör studeras utifrån det 

sociala sammanhang som det används i (Eliasson, 2005). Detta visar på hur starkt inflytande 

kontexten har på ordens betydelse.  

   Ambjörnsson (2004) tar även upp hur sexualiserade begrepp kan kopplas till status. Hon 

menar bland annat att de personer som använder sig av begrepp som hora klassas som att de 

har en låg status i samhället. Samtidigt används begreppen för att tala om för någon att den 

har låg status. I Ericas fall kan man då läsa hennes uttalande som att hon har en låg status i 

och med att hon använder sådana sexualiserade ord, samtidigt som hon ger Range en låg 

status eftersom orden riktas till honom. Diskursen kring vikten av social status synliggörs där 

Erica säger till Range att han inte får se ut hur som helst när han är i närheten av henne. Detta 

kan läsas som att Erica påstår sig vara bättre och ha högre status än Range, eftersom han inte 

borde se ut som han gör när han är på just den krogen och tillsammans med henne. På grund 

av att begrepp som hora och fitta kommit att sammankopplas dels med kvinnligt kön, dels 

med låg status så sänker hon därmed också sin egen status när hon använder dem. I och med 

det så blir hennes försök att trycka ner Range och ge honom en lägre status verkningslösa och 

det slutar med att hon även ger sig själv lägre status. 
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Diskursen kring genus 

 

Kan du lyssna på mig för helvete för en gångs skull. Jag ska bara dra upp några kriterier som 
passar in på dig. Du har äcklig röst. Du har äcklig dialekt. Du har äckligt utseende. Du har 

äckligt beteende. Du är allmänt tråkig och du är jävligt fittig. Du passar inte in i våran grupp. 

Ingen gillar dig och du är jävligt mesig, du är jävligt ful, du är alltså alla kriterier som man 

ba´ hatar. Jag kommer alltid att hata dig. 

 

Range 

 

Range och Erica har hamnat i konflikt med varandra utanför krogen som de spenderat kvällen 

på. Range uttrycker i en sansad och lugn samtalston ovanstående citat till Erica. Hon besvarar 

kriterierna genom att spotta Range i ansiktet. Sedan uppstår handgemäng mellan Erica och 

Range. 

   Nordin (2007) menar att kvinnor traditionellt ansetts ska vara passiva, mjuka, snälla och 

trevliga. Samtidigt har en förändring kunnat urskiljas, menar Ambjörnsson (2004), och 

kvinnor betraktas allt mer som bestämda och självsäkra, med möjlighet att hävda sina åsikter. 

Denna förändring som kommit att ske visas genom att Erica spottar Range i ansiktet. På grund 

av att diskurserna kring kvinnan och hennes beteende förändrats så är det möjligt för Erica att 

utföra handlingen mot Range. Detta skulle kunna betraktas som en del i den förändring där 

kvinnor allt mer kan visa sig starka och utåtriktade i samhället, även om handlingen i sig kan 

ifrågasättas. Att denna händelse sker tyder på en förändring av diskurserna, de gamla 

diskurserna kring mäns och kvinnors beteende har övergivits och nya har uppkommit och 

blivit rådande i samhället.  

   Range säger du är alltså alla kriterier som man ba´ hatar. Genom att han väljer att använda 

begreppet ”man” så gör Range kriterierna kring vad man hatar till något mer allmängiltigt och 

förutbestämt - även om han i slutet av uttalandet väljer att referera till sig själv. Det 

underförstås då att dessa kriterier är sanna kriterier kring vad alla människor antas hata. 

Människor i allmänhet antas därmed hata exempelvis den dialekt, det utseende, det beteende 

och den röst som Erica har. I denna situation upprätthåller Range den genusordning som finns 

genom att han nedvärderar och trycker ner Erica. Han använder ordet ”man” i sin beskrivning 

av Erica, vilket gör kriterierna allmängiltiga och i denna diskurs positionerar han sig själv 

högre. Att Range använder sig av ordet ”man” kan läsas som en reaktion på den styrka Erica, 

som kvinna, visar. För att trycka ner hennes styrka och upprätthålla genusordningen så väljer 

Range att bromsa detta genom att göra sin ilska och sina argument allmängiltiga. 
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Leone, Peek och Bisell (2006) beskriver hur vissa kritiker menar att reality-TV ofta 

framställer en stereotyp bild av män och kvinnor. Ur denna synpunkt kan det ses hur det 

specifika avsnittet i Kungarna av Tylösand både befäster och motsäger denna kritik. Att de 

sänder situationen där Erica spottar Range i ansiktet säger emot bilden av att reality-TV 

upprätthåller de stereotypa könsrollerna. Det skulle därmed kunna ses som exempel på att en 

förändring har skett i samhällets diskurser kring könsroller. De historiska diskurserna 

tillsammans med nya rådande diskurser som finns i samhället skapar en ny syn på världen och 

i det här fallet en ny syn på könsrollerna (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

 

Living the dream, living the dream... sprit, silikonbabes och fy fan med skägg 

 

     Nemo 

 

Vi läser detta som att living the dream likställs med paradiset och att Nemo lever en dröm 

som blivit sann. Denna dröm innebär att han har tillgång till sprit och silikonbabes. Den 

underliggande diskursen kan här antas vara att the dream är en allmängiltig dröm som 

människor förväntas vilja leva, eftersom han i uttalandet inte säger my dream. Nemo refererar 

till drömmen som något som står över alla andra drömmar, därmed inordnas även tittarnas syn 

på drömmar i denna drömordning. Alla förväntas vilja ha sprit och silikonbabes eftersom det i 

detta uttalande kan förstås att det är det som utgör the dream. Harris (2004) har visat på hur 

dokusåpor ofta framställer kvinnor som attraktiva och sexuellt tillgängliga varelser. I denna 

situation så kan detta läsas som att Nemo talar om för oss att silikonbabes är det en man 

drömmer om, och därmed förtingligar han kvinnor (till silikonbröst) och kvinnor blir med 

detta underordnade männen.  

   Börjesson (2003) menar att det går att problematisera det som sägs, hur det sägs och vem 

som säger det. Meningen avslutas med fy fan med skägg. Som tittare vet vi inte vad orden 

egentligen har för innebörd och betydelse i detta uttalande, men utifrån den kontext och det 

han tidigare i meningen tar upp så läser vi det som att det är något positivt men också 

maskulint som förstärker bilden av den dröm han beskriver.  

 

 Diskurs kring utseende och kärlek 

 

Jag uppfattade det hela väldigt komiskt med tanke på att hon såg väldigt, väldigt bra ut och 

han, killen som hon hängde med, var skitful alltså. Han såg inte klok ut alltså, finnar och 
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äcklig sådär liksom. Det kändes verkligen som en klassisk saga när snälla killkompisen 

svansar efter snygga tjejen och är hemligt kär i henne sådär, liksom dumt. Jag vet inte, jag 

var lite frustrerad över att hon som var så fin, hängde med en jävla looser som han. 

      

Nemo 

 

Hennes kompis sa att hon tyckte jag såg bra ut å allt sådär, men hon var tydligen väldigt 

noga med att det måste vara seriöst, hon håller inte på med vem som helst. Hon var väldigt 

svår, principfast och så. Hon hade någon kille, det var inte hennes pojkvän hon var där med, 

de var någon som var väldigt nära killkompis som hon pussas med då hon va full. 

 

Nemo 

 

Dessa två citat har sin grund i att den tjej som Nemo bjudit in på festen kommer i sällskap 

med en nära killkompis, vilket Nemo upplever som väldigt störande då tjejen väljer att rikta 

fokus på sin killkompis och inte mot honom. Nemo som har målet att ha sex med tjejen under 

kvällen försöker febrilt att övertala henne att vara med honom. Diskussioner uppstår och när 

Nemo frågar varför hon inte vill vara med honom får han till svar: 

 

Jag känner faktiskt inte dig. 

      

Tjejen som Nemo bjudit in på festen 

 

Det som underförstås i det första citatet handlar om att utseende har en avgörande roll för 

vilken partner som en individ väljer att inleda ett förhållande med. En person kan inte vara 

tillsammans med någon som är fulare eller snyggare än sig själv. Båda parterna måste vara 

”jämnsnygga” för att passa ihop. En individs fysiska utseende kopplas samman med hur vi ser 

på personen, i detta fall underförstås till exempel att de personer som har finnar också är 

äckliga, fula och loosers.  

   Allt färre i samhället betraktar sex som någonting som enbart bör ske inom ett fast 

förhållande (Forsberg, 2006). Vi väljer att läsa Nemos andra citat utifrån att den romantiska 

kärleken fortfarande har en stark ställning i samhället, även om den kan tillämpas på ett 

nyskapande sätt (ibid.). Det blir tydligt att Nemo och den tjej han talar om, i grunden har olika 

tankar kring var i gränslandet mellan kärlek och inte kärlek som sex ligger. Det blir här tydligt 

hur två olika diskurser möts, vilket gör att de inte kan förstå varandra. Man kan förstå att 

tjejen i större mån än Nemo lever efter den romantiska kärlekens principer, där kärleken 

bygger på känslan inför en annan människa och är en förutsättning för tvåsamhet (Nordin, 

2007). Nemo däremot lever i större mån efter den realistiska kärlekens principer, som handlar 
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om vilja och inte enbart om känslor. Enligt denna teori kan kärleken därmed bytas ut och vara 

kortvarig (ibid.). Han har en annan syn på diskursen kring sex och när det bör tillämpas, vilket 

uttrycks via den frustration han känner inför att tjejen riktar mer fokus mot hennes killkompis. 

Nemos fokus kring sex har inte sin grund i kärlek, utan i intimiteten och relationen i sig 

(ibid.). Utifrån detta kan man även se hur kärlek, som allmänt förknippats med kvinnor (ibid.) 

speglas i det aktuella avsnittet då det är en kvinna som förespråkar att sex bygger på kärlek. 

Kärleken betraktas som någonting som alla individer förväntas vilja ha (Nordin, 2007). 

Nemos frustration kring att tjejen avvisar honom, även om hon inte är tillsammans med den 

andra killen kan tänkas bottna i just den realistiska kärleken. Nemo förutsätter att tjejen vill ha 

honom som partner och när han blir avvisad så uppstår en frustration och ilska. 

    Den romantiska kärleken tillämpas på ett nyskapande sätt i dagens samhälle (Forsberg, 

2006) och tjejen och hennes killkompis kan då ha en väldigt intim relation till varandra även 

om detta inte har sin grund i kärlek. Diskursen kring den romantiska kärleken har alltså 

förändrats (ibid.).  

   Ambjörnsson (2004) menar att den heterosexuella sexualiteten, som står högst i hierarkin, 

skall vara frivillig, i hemmet, icke – kommersiell och helst i syfte att avla barn. I och med att 

händelsen faktiskt utspelar sig i TV så kan man tydligt se hur tvåsamheten och dess 

okommersiella syfte har omskapats. Detta kan betraktas som ett resultat av den 

sexualliberalism som idag råder i samhället (Lewin & Helmius, 1986).   

   Vi väljer att läsa detta som att Nemo, utifrån den kontext och diskurs han befinner sig i, tog 

för givet att han och tjejen som han bjöd in skulle ha sex under kvällen. Tjejen hade däremot 

normer och värderingar som bekräftar den gamla syn på sex som Lewin & Helmius (1986) 

och Forsberg (2006) talar om. Där betraktas sex som något som sker i ett fast förhållande, 

vilket gör att det aldrig utvecklas någon sexuell relation mellan dem. Nemo och tjejen känner 

inte varandra sedan innan men i Nemos ögon så betraktas tjejen som väldigt sexuellt attraktiv 

och målet för honom är att få ha sex med henne. Med detta kan man finna en grund till det 

Harris (2004) säger om att dokusåpor upprätthåller bilden av kvinnan som enbart en attraktiv 

och sexuell varelse, eftersom de sammanhang som tjejen är aktuella i enbart handlar om 

Nemos frustration över att hon inte vill ha sex med honom.   

 

Haha, Nemo han.. Nemo var Nemo, Nemo hade sex i huset. Jag gick in och borstade 

tänderna, hon satt ner på knäna och sög av honom. Jag garvade lite, gick ut igen, kom in och 

spottade, hon sög av honom, jag garva lite, gav dem lite pepp och sedan gick jag.. haha. 

      

James 
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Senare på kvällen så har Nemo sex med en okänd tjej inne på toaletten. Då toalettdörren är 

olåst så går James vid ett tillfälle in för att borsta tänderna. Citatet kommer ifrån den intervju 

som visas med James efter händelsen. I nästa sekvens så står James utanför toaletten och 

lyssnar med sitt ena öra tryckt mot toalettdörren och i samband med detta uttrycker han: 

 

Go Nemo, it’s your birthday.. ja, gulligt, det är kärlek.. love is in the air. 

      

James 

 

Att Nemo har sex med en okänd tjej inne på toaletten är någonting som James betraktar som 

kärlek och med detta likställer han den fysiska intimiteten och sexakten med kärlek, medan 

Nordin (2007) däremot menar att sex förr var ett resultat av den kärlek som kan uppstå mellan 

individer. Dagens sexuella verklighet ser annorlunda ut jämfört med för några generationer 

sedan och diskurserna kring sexualitet karaktäriseras idag av en mer öppen sexualsyn (Lewin 

& Helmius, 1986). Med denna förändring följer även nya normer och värderingar och med 

detta kan citaten möjligen visa på att sex och kärlek utvecklats till varandras synonymer i 

detta sammanhang. 

   Samtidigt skulle James uttalande kunna betraktas som ironiskt i och med att han säger det i 

ett skämtsamt sammanhang där han skrattar åt Nemo. Sex förutsätter inte kärlek och kärlek 

förutsätter inte sex, utan James bagatelliserar istället kärlekens betydelse i och med att han 

säger det i ett sådant sammanhang där man kan utröna en absolut avsaknad av kärlek i 

sexakten. En underliggande betydelse i detta uttalande kan också vara att kärlek är något som 

absolut inte kopplas samman med en sådan sexakt. Arrhenius (1999) för en diskussion kring 

att män biologiskt tros vara mer intresserad av sex än kvinnor och betraktar inte sex som en 

aktivitet sammankopplad med relationen, vilket kan förstärka tanken kring att det skulle 

finnas ironi bakom James uttalande till Nemo. 

   James väljer dessutom att betrakta detta som Nemos födelsedag även om så inte är fallet. 

Begreppet födelsedag har genom gamla diskurser tillskrivits en rad faktorer som exempelvis 

att den som fyller år får någonting som en present eller paket. I och med att James väljer att 

utrycka detta i den specifika situationen och i den kontext som då råder så är det möjligt att 

betrakta den tjej som Nemo har sex med inne på toaletten som en ”present” som Nemo fått sig 

tilldelad på sin födelsedag. Med detta synliggörs hur fokus på kärleksförhållanden skiftat och 

riktas mot intimiteten och relationen och inte på just kärleken (Nordin, 2007). Vi väljer att 
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läsa detta som att genusordningen upprätthålls genom att kvinnor förtingligas och 

underordnas. 

5. Sammanfattning av analys 
 

I den hegemoniska genusdiskursen har vi sett hur namnet på det aktuella avsnittet kan 

bekräfta det forskningen visar om att reality – TV ofta handlar om stereotypa bilder kring 

genus (Christensson, 2007; Fagerström & Nilsson, 2008; Kachgal, 2004). Dock kan detta 

också läsas som att det har skett en förändring av den över- och underordning som Gemzöe 

(2008) hävdat finns mellan män och kvinnor i samhället. 

   Det vi sett utifrån maskulinitetsdiskursen handlar om att de manliga deltagarna via språket 

upprätthåller den norm kring vad som betraktas som manligt och inte, samtidigt som de 

utmanar denna norm genom att utföra handlingar som betraktas som feminina. Exempelvis så 

vaxar Range benen, vilket Jocke sedan kommenterar som väldigt feminint gjort. Ett annat 

exempel är då Jocke bär ett hårspänne på huvudet och Range ifrågasätter Jockes manlighet på 

grund av detta.  

   I den förväntade sexualitetens diskurs har vi sett att de diskurser som förs kring oskuld till 

stor del handlar om att man som 19-åring och oskuld betraktas som avvikande. Detta eftersom 

den hegemoniska diskursen i avsnittet säger att alla som är 19 år har haft sex, någon gång med 

någon. Det har också kommit att visa sig att språket har en stor betydelse för att avgöra om 

någon har sexuell erfarenhet, vilket visar sig i Emelies uttalande om Range. Enligt Nordin 

(2007) så förväntas alla vilja ha sex, vilket gör att detta blir det normala och de som inte har 

något behov av sex betraktas då som avvikande och underordnade. Detta är något som kan 

underförstås i James uttalande kring att alla får har sex oavsett utseende. 

   Forsberg (2006) och Ambjörnsson (2004) menar att det skett en utveckling av språket, där 

det blivit allt mer sexualiserat. I det sexualiserade språkets diskurs bekräftas denna utveckling, 

exempelvis i Ericas harrang av svordomar som består av sexuella ord, då hon vill uttrycka sin 

ilska mot Range. Det har också visat sig att orden får också sin innebörd, positiv eller negativ, 

i den kontext som de används i. Orden i Ericas ilskna uttryck får inte sin negativa laddning 

förrän de används i just den kontexten där de beskriver hennes ilska.  

   I diskursen kring genus har vi kunna utläsa att Range väljer att använda sig av ordet ”man” 

när han beskriver kriterier som han anser passa in på Erica. I och med att han använder ordet 

”man” innefattar han fler än enbart sig själv, vilket visar hur påståenden kan bli något 

allmängiltigt.  Nemo talar i denna diskurs också om the dream, denna dröm är något som 
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betraktas som allmängiltigt och han förtingligar och underordnar kvinnor till silikonbröst i 

just den situationen. 

   De gamla normerna kring tvåsamheten och den romantiska kärleken lever fortfarande kvar, 

även om den har förändrats, precis som Forsberg (2006) belyser. I avsnittet, diskursen kring 

utseende och kärlek, bekräftas detta genom att tjejen som Nemo bjuder till festen väljer att 

avvisa honom, deltagarna betraktar då henne som avvikande och (negativt) principfast. Tjejen 

bekräftar därmed den romantiska kärlekens teori kring att sex bygger på kärlek, som i sin tur 

bygger på den spontana känslan inför någon annan person. Lewin & Helmius (1986) menar 

att samhället blivit allt mer sexualliberalt något som bekräftas då Nemo har sex i TV. Detta 

visar i sin tur på hur den romantiska kärlekens normer i denna situation förkastas eftersom det 

sker kommersiellt.  

6. Diskussion 
 

Vårt syfte med uppsatsen var att se hur sexualitet görs i relation till genus, kärlek och makt i 

det aktuella avsnittet, och vad detta säger om dagens samhälle. Forskning säger att synen på 

sexualitet håller på att förändras och att produktionen av dokusåpor följer samhällets 

diskurser. I vår studie stämmer den bild som forskningen visar överens med den bild som 

framställs i det aktuella avsnittet. De diskurser som råder i samhället påverkar sannolikt 

media, samtidigt som det media sänder påverkar samhällets diskurser. Med andra ord så 

påverkar samhället och media varandra när det handlar om vilka normer och diskurser som 

blir de accepterade och rådande. 

  De program som tar upp diskurser vi kan identifiera oss med, är också de program som får 

höga tittarsiffror och säljer bra eftersom de följer de diskurser och normer som är rådande i 

samhället. Detta kan ses som en anledning till att reality-TV expanderar och har fått en stor 

genomslagskraft i samhällets medieutbud, vilket har lett till att Kungarna av Tylösand har 

blivit möjligt att producera. Christenson (2007) menar i sin rapport att media inte ska strida 

mot diskurserna som råder i samhället eftersom det då inte är något som tilltalar tittarna. 

Därför kan det tänkas att detta avsnitt ger en bild av de normer och värderingar som finns i 

dagens samhälle vad gäller synen på sexualitet. Den som bryter mot den rådande 

sexualitetsnormen blir sedd som avvikande och annorlunda. För att en förändring av denna så 

väl grundade norm ska kunna ske, måste någon våga bryta mot den och våga stå upp trots 

risken att bli betraktad som annorlunda och avvikande. Vi tror att det kan vara därför som det 
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hela tiden produceras nya former av realityserier och att vår upplevelse av dessa serier blir att 

de har en tendens att eskalera i framställningen av sex och sexualitet. 

   Diskussionen kring frågan om vem som är oskuld och inte och hur många deltagarna har 

haft sex med tar upp en ganska stor del av avsnittet och de pratar väldigt mycket om Ranges 

påstådda oskuld. Några av de andra i gruppen tror inte på Range när han säger att han är 

oskuld medan någon annan av dem inte tror att han haft sex på grund av sättet han pratar om 

det på. Anledningen till att Range plötsligt ändrar sig i frågan kring sin oskuld kan sökas i att 

oskuld betraktas som avvikande i avsnittet. Range påstår sig vara oskuld, men när han märker 

att detta påstående skapar stora diskussioner så ändrar han sig plötsligt och påstår i stället att 

han legat med 28 tjejer. Var kommer denna ambivalens ifrån? Är han oskuld och tycker att 

det blir väldigt jobbigt att hamna utanför normen och bli avvikande, så att han istället påstår 

att han haft sex? Eller skämtar han från början och sedan när han ärligt berättar om hur många 

han verkligen har haft sex men så tror de andra inte på honom eftersom han ändrade sig så 

plötsligt? Allt detta är frågor som egentligen grundar sig i en tanke kring varför någons oskuld 

är ett så intressant ämne att diskutera. Sex är ju något intimt och som forskningen visar, 

fortfarande något som många av individerna i samhället anser är något som sker i en relation 

och med någon man har känslor för (Nordin, 2007). Erica tar exempelvis upp att sättet som 

Range pratar om sex på är ett tecken på hans oskuld. Det betyder att det finns ett rätt sätt och 

ett felaktigt sätt att prata om sex utifrån sexuella erfarenheter. Kanske är det så att för att höja 

sina egna erfarenheter till något positivt så behöver Erica berätta att Ranges sätt att tala om 

sex är fel, eftersom det gör att hennes sätt är rätt. Dessa diskussioner skulle kunna vara ett 

tecken på att sexuella erfarenheter är något man kan tävla i och det är utanför normen att inte 

ha några erfarenheter.   

   Ovanstående diskussion leder till antagandet som den romantiska kärleksteorin tar upp om 

att alla förväntas vilja ha kärlek och närhet (Nordin, 2007). För att kunna förändra normer så 

måste det finnas något som avviker och ses som annorlunda. Vi funderar då kring vad som 

krävs för att det som ses som avvikande och annorlunda ska uppmärksammas och 

normaliseras. Media har en betydande påverkan över människor och det är ett bra forum för 

en förändring av normer för att sedan göra det till en accepterad del av samhället. 

   Det som blir intressant att diskutera i frågan om utvecklingen av diskurserna kring sexualitet 

i samhället är om Kungarna av Tylösand har en positiv eller negativ påverkan på samhällets 

syn på sexualitet. Vi har diskuterat mycket under uppsatsens gång och vi har kommit fram till 

att programmet skulle kunna ha en positiv påverkan på så sätt att det gör samhället mer öppet, 

inkluderande och accepterande i frågan om sexualitet. Samtidigt som programmet kan ha en 



 

  32  

negativ påverkan eftersom tittarna påverkas av det som visas, vilket kan förstärka känslan av 

utanförskap hos de människor som inte lever på samma sätt som de diskurser som visas i 

programmet. Det vi har sett och lärt oss under arbetets gång utifrån den forskning och teori 

som vi använt oss av, som exempelvis Fagerström & Nilsson (2008), Drotner et al. (1996), 

Nordin (2007) och Christensson (2007), är att vi kan anta att sexualitet är ett stort och 

framträdande samtalsämne i samhället. Med detta kan vi då också förstå att Kungarna av 

Tylösand producerades i just denna tid. Även om vi kan förstå varför det sänds så betyder det 

inte att detta helt och fullt stämmer överens med varje enskild människas syn på sexualitet. Vi 

lever alla i samma samhälle, men det finns både personliga och allmängiltiga normer vilket i 

sin tur leder till att vi har väldigt olika syn på sexualitet. Vår reaktion på programmet kan 

förklaras genom detta, då våra personliga normer inte är helt överensstämmande med de 

allmängiltiga normerna och diskurserna som lett till att Kungarna av Tylösand producerats. 

Jacobsson (2004) menar att tittarna har möjlighet att endera förkasta eller acceptera de 

mediala budskapen. Vi har nu, personligen, en förståelse för att programmet sänts men vi har 

valt, både medvetet och omedvetet, att förkasta budskapen som förmedlas eftersom de talar 

emot våra personliga normer som vi lever efter. 

   Medieanalyser är relevanta och intressanta att studera och göra, då resultaten av dem säger 

mycket om samhället vi lever i just nu. Utifrån detta är det viktigt att det sociala arbetet följer 

med i denna utveckling för att kunna bemöta och förstå den problematik som följer med den 

mediala utvecklingen. Vi tycker att detta blir styrkan med vår studie, då den blir innovativ i 

och med att den uppmärksammar denna utveckling och sätter det i relation till det sociala 

arbetet. Därför är det också viktigt att fortsätta studera och producera medieanalyser som är 

kopplade till det sociala arbetet, då det ger en förståelse för exempelvis den syn på sexualitet 

som råder i samhället just där och då. Eftersom diskurserna hela tiden är under förändring så 

förändras också problematiken som vi som socialarbetare har i uppgift att bemöta och förstå. 

En svaghet med uppsatsen är att vi enbart haft tid att studera ett av de åtta avsnitten. Detta 

leder till att framställningen av deltagarna i just detta avsnitt, inte skulle bli densamma om vi 

studerat fler avsnitt av samma serie. En annan svaghet handlar om att vi inte jämfört 

Kungarna av Tylösand med tidigare dokusåpor, vilket lett till att vi inte kan säga någonting 

om hur eller om synen på sexualitet har förändrats över tid. 

   I samhället finns det diskurser som innehåller normer för vad som är accepterat i samhället 

och inte. Det media visar är ett resultat av det vi som tittare önskar se i medieutbudet utifrån 

rådande normer och diskurser i samhället. Det finns med andra ord en maktkamp mellan 

diskurserna och det är vinnaren som blir samhällets och mediers härskande diskurs. Det kan 
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även tänkas att denna typ av program kan förstärka normerna om hur man i allmänhet ska 

handla och bete sig och genom att avvikelser pekas ut så blir vi medvetna om vad som är 

normalt. Kanske är det just detta som ligger till grund för vår förskräckelse och reaktion inför 

detta program. Att Kungarna av Tylösand produceras och sänds skulle kunna leda till att det 

uppstår nya diskurser och därmed nya normer. Programmet kan då tänkas utmana våra normer 

kring sex och sexualitet, genom att tittarna på nära håll får följa deltagarnas diskussioner kring 

dessa ämnen och ta del av intima samlagsscener. Programmet leder i sin tur till nya 

diskussioner i samhället, som även denna uppsats kan vara en del av. Om de nya diskurserna 

inte blir accepterade i samhället så kanske programmet inte blir säljande. Kanske är det också 

så att individen i viss mån tvingas in i de nya diskurserna som programmet skapar. En individ 

ägnar enligt Fagerström & Nilsson (2008) ca sex timmar om dagen till mediekonsumtion, 

vilket även innefattar reklam. I denna bemärkelse kan det tänkas att vi omedvetet blir 

påverkade av de nya utmanande diskurserna som blir en del av vår vardag och förändrar de 

normer som existerar i samhället. Om media nu skapar nya diskurser så skapar samtidigt 

samhället diskurser som påverkar det mediala utbudet, då det är tittarnas behov och intresse 

som media har som syfte att täcka. De skapar med andra ord varandra och inom denna 

konstruktion formas diskurserna. Denna process, där media tillsammans med samhället skapar 

nya utmanande diskurser, kan ses som något som hela tiden fortgår och befinner sig under 

ständig förändring. Kommer det att bli så att denna genre fortsätter utvecklas och skapa en 

större acceptans för sex och sexualitet eller kommer tittarna vända sig mot denna utveckling 

och förkasta de program som är alltför utmanande? 
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