
Kjønnsjakt
på TV

MEVIT2336 - Kjønn og medier

IMK - UiO

Ragnhild Fjellro

Sentrale begreper

• Stereotypier

• Konstruksjon

• Representasjon



Nordmenns TV-vaner

• sju av ti ser TV i løpet av dagen

• 2 timer og 37 minutter daglig

• flest seere blant de yngste og eldste

• unge ser helst serier og
popmusikkprogrammer

Kilde: NORSK MEDIEBAROMETER 2007

Hva ser vi på?

Kilde: Norsk Mediebarometer 2007



TV - alder og kjønn
Kilde: Norsk Mediebarometer 2007

Betyr det noe?

• meningsproduksjon

• opinionsdannelse

• dagsordenmakt

• definisjonsmakt

• hegemoni

• premissleverandør



Nyfeminismen

• begrep definert på bestemt måte av
Mühleisen
komplekse representasjoner

• flere homofile
• grenseflytting
• økt konsum
• utfordring av tradisjonelle normer og

verdier

Nyheter

• 70 % av nyhetene handler om menn

• Gir menn og kvinner ulike egenskaper

• Menn snakker om lederskap,
arbeidsmarked og sport

• Kvinner snakker om skole, omsorg,
kultur og sport

Studie gjort av Luleå tekniska Universitet



Nyfeministiske TV-serier

• historier om single, urbane kvinner

• tematiserer ambivalens mot tradisjonelle
kjønnsrolleforventninger

• begjærets fokus fra den romantiske
kjærligheten til konsum

Kilde: Diane Negra

TV-serie bryter med filmen

• TV-serien problematiserer den
tradisjonelle offerrollen
 - Samanthas kreft
 - Mirandas leilighet

• I motsetning til filmen
 - Sleepless in Seattle
 - Bridgets Diary



• leker med
«skeive» roller

• men alle ender
likefullt i
heteroseksuelle
forhold

• kvinnen knyttet
opp til det
barnlige - noe
mannen ikke
tillates

Kilde: Jane Gerhard

Kvinnen som konsument

• kulturell og
økonomisk elite

• fokus vekk fra politisk
feminisme

• konsumenter av
varer  - og menn

Kilde: Diane Negra



Homofile på TV

• 1950-tallet: de farlige homofile

• 1960/70: de latterlige homofile

• Sent 1970: SOAP - Billy Crystal

• 1980: HIV/AIDS

• The gay ’90s - dramatisk endring

• Lesbisk bryllup i Friends

• Ellen kommer ut - og går inn igjen
Kilder: Rhonda Gibson

Kylo-Patrick Hart

One Three Hill

• ungdomsserie

• handling lagt til en
middels stor
amerikansk by

• basketballmiljø

• high school



- Biseksuelle kvinner er
sjelden

- Søker bekreftelse på 
seksuell identitet hos
eks-kjæreste

- ambivalens i uttrykket

- anerkjennelse blandet
med homofobi

- maskulinitet på trygg
avstand

Lucas og Anna

Etnisitet og homofili

• Six Feet Under

• marginalisert
maskulinitet

• dobbel minoritet

Kilde: Connel



Programledere

• karismatiske autoritet

• distanserende autoritet

• kvinner overtar tradisjonelt mannlige
egenskaper i programlederrollen

• Aldersforskjeller mellom kjønn (ti år)

• Feminisering av media?

Maskulinisering av media

• påstått feminisering

• Anja Hirdman: maskulinisering

• kvinners kropper og blikk i sentrum

• hypermaskulint ideal


