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Abstract 

In our study we examined recurrent patterns and changes in the representation of 

homosexual persons in Swedish daily newspapers 1987, 1997 and 2007. 

We analysed articles about HIV-infected persons and articles with a view to portray the 

life conditions of gay and lesbian persons from the three different years. We chose to 

only analyze news articles that intend to represent real human beings, which mean that 

we did not analyze reports that only reproduce abstract knowledge from authorities.  

With analytical tools from semiotics and discourse analysis we identified some recurrent 

patterns in the representation of homosexual people. We found that a recurrent pattern in 

that when homosexual people are seen as groups, they are described as deviant, 

discriminated and some times as a threat. When portrayed as individuals the non-

anonymous persons appear in articles and pictures as normal, strong and healthy. Lesbian 

women are not represented in the articles from 1987, but in articles from 1997 and 2007 

they appear as unhappy when single and happy in a relationship. 

The results also showed some interesting differences in news representation of 

homosexual persons between the three investigated years. One example of this is that the 

media stopped referring to homosexual men as a ‘hazard group’ in terms of HIV at some 

point after the year 1987. We recognize this as an important change in the news medias 

perspective on both HIV and love between men.  
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1. Inledning  

I somras anordnades Europride i Stockholm. Arrangörerna väntade sig tusentals 

besökare. Inför festligheterna skrev reportern Pernilla Ericsson (2008-07-28) på 

Aftonbladets hemsida en guide till vilken typ av människor man kan tänkas stöta på om 

man besöker Pride-festivalen.  

Intill en illustration av en kille i tajta jeans och fjäderboa fanns en beskrivning av den 

typiske schlagerbögen.  

 
Du och dina söta killkompisar har redan värmt upp med att se ”Mamma Mia” på bio. Nu 

kommer ni störtande mot Pride park som ystra kaniner. Livet är en schlager! (Aftonbladet, 

2008-07-25) 

 

Det fanns också en illustration av en kvinna med kort hår som står med armarna i kors. 

Bredvid bilden finns en förklaring för att man känner igen den så kallade truckflatan i 

festivalvimlet.  

 

Tuffa bruden. Härliga truckflata, showiga drag king. Dig muckar man inte med! Alla är ni 

tuffa brudar som möts i Pride park.  

Accessoar: Väst och kortklippt hår. (Aftonbladet, 2008-07-25) 

 

Här blir stereotypiseringen av homosexuella personer tydlig, även om skribenten själv 

kanske anser att texten är så överdriven att den inte kan tas på allvar.  

Medierna är vår länk till det okända. Sådant som vi inte vet något om kan vi närma oss 

genom att tolka artiklar och texter. Olika grupper i samhället representeras på olika sätt i 

medierna och representationen kan påverka hur dessa grupper blir bemötta.  

Därför finner vi det intressant att undersöka den bild som medierna ger oss av 

homosexuella personer. Cementeras fördomar mot homosexuella i artiklarna och följer 

medierna mönster då de skriver om homosexuella personer?  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår undersökning är att ta reda på om det finns en stereotypisering av 

homosexuella i svenska nyhetsmedier och hur denna stereotypisering i så fall ser ut. Vi 

vill också se om denna stereotypisering har förändrats mellan åren 1987, 1997 och 2007. 

 

Våra forskningsfrågor är:  

• Hur representeras homosexuella personer i artiklar från 1987, 1997 och 2007? 

• Vilken permanens och vilka förändringar finns i framställningen av homosexuella i 

artiklarna mellan de tre olika åren?  

 

Vårt material är hämtat från svenska dagstidningar som publicerades under tre olika år, 

1987, 1997, 2007. Vi har inom varje ämne valt ut artiklar där homosexuella framträder 

som personer för att få svar på våra två forskningsfrågor. Vi är intresserade av 

permanens, alltså bestående mönster, och förändring i mediernas representationer. 

Vår undersökning hör hemma i den del av forskningen som fokuserar på mediernas 

kulturella aspekter. Enligt medieteoretikern, Denis McQuail (2005) innebär detta att 

forskaren intresserar sig för vad medierna förmedlar till mottagarna såväl som för 

nyhetens kontext av produktion och mottagande. Genom att analysera vad medierna 

förmedlar för bild av homosexuella och samtidigt använda oss av teorier om hur 

mediernas beskrivningar påverkar och påverkas av omvärlden placerar vi oss tydligt inom 

detta forskningsfält. 

 

2. Bakgrund  

2.1 Homosexualitet genom historien  
Svante Norrhem, docent i historia, Jens Rydström, universitetslektor i genusvetenskap 

och Hanna Winkvist, universitetslektor i historia, har skrivit boken Undantagsmänniskor 

(2008) som handlar om hbt genom historien, från forntiden fram till 2000-talet. Hbt står 

för homo-, bisexuella och transpersoner och därför relevant för vår undersökning då det 
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handlar om homosexuella. Under antiken var kärlek mellan två personer av samma kön 

något accepterat och vanligt. 

Det var först under 1800-talet som begreppet homosexualitet skapades. Dagens syn på 

kärlek, sex och samlevnad är grundad på värderingar som formades just under 1800-talet. 

Idag gifter vi oss av ömsesidig kärlek och ett fungerande sexliv ses som en viktig del av 

äktenskapet.  

Historiskt har det varit fullt acceptabelt för gifta män och kvinnor att ta sig älskare. Att 

ha en samkönad älskare eller älskarinna såg som en praktisk lösning eftersom det inte 

riskerade att resultera i utomäktenskapliga barn.  

I boken tas den franske historikern Foucault upp. Han anser att det var på 1700-talet som 

makthavares övervakning och bestraffning flyttades till det personliga planet, till 

individen, vilket kom till uttryck i skam, skuld och självförakt. Inom läkarvetenskapen 

började man diagnostisera vad som är normalt och avvikande i det mänskliga beteendet, 

vilket sedan blev en norm i samhället. Homosexualitet sågs som ett avvikande beteende 

och diagnostiserades som en sjukdom. I praktiken betyder detta att en homosexuell 

person i modern tid kan avstå från att leva som homosexuell på grund av sin skam. 

Under de senaste 20 åren har homosexuella fått fler lagstadgade rättigheter. Denna 

årtalssammanfattning ger en tydlig bild av hur synen på homosexualitet har förändrats 

genom åren och kan ge svar på eventuella skillnader som kan finnas mellan artiklar som 

är skrivna under olika tidsperioder. 

 

1700-1800-talet Kyrkan bestraffning för homosexualitet överförs till svensk lagstiftning.  

1900-talet Homosexualitet i ses i USA och Europa som en fixering och en psykosexuell 

störning. Under andra världskriget sätts homosexuella i koncentrationsläger, mördas och 

tvingas bära en rosa triangel på samma sätt som judar tvingas bära davidsstjärnor.  

1940-talet Kinseys psykosociologiska forskning från USA visar att homosexuella 

fungerar lika väl som befolkningen i övrigt men att homosexuellas liv kompliceras på 

grund av diskriminering. Några år senare tillåts homosexuella relationer mellan vuxna i 

Sverige.  

Uppgifterna är hämtade ur juristerna från Högsta domstolen respektive hovrätten, 

Widegren och Ytterbergs, Homosexuellas rättigheter (1995). 
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1950 RFSL, Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigade, bildas. Vid starten finns bara en 

kvinnlig medlem.  

1951 Allan Hellman, RFSL:s invalda ombudsman, kommer ut offentligt som den första 

öppna homosexuella personen i Sverige.  

1968 Bengt Martin är den första öppet homosexuella personen som medverkar i tv.  

1971 Första svenska gaydemonstrationen genomförs i Örebro.  

1973 Riksdagen säger i ett uttalande att homosexuell samlevnad är fullt acceptabel.  

1978 Åldersgränsen för sexdebuten för homosexuella sänks från 18 år till 15 år, alltså 

gäller samma åldersgräns för homosexuella som heterosexuella.  

1979 Homosexualitet stryks ur sjukdomsregistret. (Enligt Tripp (1981) blir därmed 

350 000 svenskar friskförklarade). 

1982 För första gången dör en aidsdrabbad person i Sverige.  

1987 Införs ett förbud mot diskriminering av homosexuella. 

1988 Sambolagen omfattar såväl homo- som heterosexuella par med gemensamt hushåll.  

1995 Partnerskapslagen träder i kraft och ger homosexuella möjligheten att ingå 

partnerskap, vilket motsvarar en borglig vigsel med undantag för rätt till gemensamt 

föräldraskap.  

1999 Lagen mot diskriminering av homosexuella i arbetslivet införs och ombudsmannen 

HomO tillsätts.  

Uppgifterna är hämtade ur Andreasson, Homo i folkhemmet (2000). 

 

2002 Lagen mot diskriminering inom Högskolan införs.  

2003 Ändring av grundlagen förbjuder hets mot folkgrupp på grund av homosexualitet. 

Homosexuella par som ingått partnerskap eller uppfyller kriterierna för sambolagen har 

rätt till adoptionsprövning.  

2005 Förbud mot diskriminering kopplad till sexuell läggning inom sociala myndigheter 

som socialtjänsten, A-kassan, socialförsäkringssystemet, sjuk- och hälsovården införs.  

2006 Ny lag skyddar barn och elever som utsätts för diskriminering på grund av sexuell 

läggning, kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion och funktionshinder.  

2008 Transsexualitet tas bort ur sjukdomsregistret och definieras inte längre som en 

psykisk sjukdom  
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Uppgifterna är hämtade från RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners rättigheters hemsida, www.rfsl.se, (2008-11-11). 

 

2.2 RFSL  
RFSL bildades 1950 och namnet var en förkortning av Riksförbundet för sexuellt 

likaberättigande. 2007 bytte förkortningen av organisationens namn betydelse till RFSL- 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Idag har 

organisationen runt 5000 medlemmar enligt deras hemsida. RFSL arbetar för att 

homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter som alla andra. Det sker genom politisk påverkan, informationsarbete, 

sociala och stödjande verksamheter. Arbetet innebär att ha dialog med politiker, ge 

föreläsningar, framställa utbildningsmaterial, arrangera Pride-festivalen och driva 

telefonjour. På sin hemsida beskriver RFSL sin viktigaste uppgift. 

 
Kärnfrågan för RFSL är att arbeta mot den heterosexuella normen i samhället, 

heteronormativiteten. (RFSL, 2008-12-03) 

  

2.3 Två studier om representationen av homosexuella i svenska medier 
På uppdrag av regeringen undersökte Martin Andreasson, som är riksdagsman för 

folkpartiet, svensk medierapportering om homosexuella mellan åren 1990 och 1994. 

Andreasson använde sig av RFSL: s pressklippsarkiv vid insamlandet av material och 

gjorde kvalitativa textanalyser av artiklarna. Andreasson tar avstamp för sin undersökning 

i frågeställningar som till stor del överensstämmer med våra egna. Han vill genom sin 

undersökning få svar på hur homosexuella skildrades i svenska massmedier mellan 1990 

och 1994. Han vill också veta om man kan urskilja några mönster i gestaltningen av 

homosexuella och om dessa kan sägas vara diskriminerande eller på något annat sätt 

negativa. Slutligen vill han ta reda på om något kan göras för att motverka eventuella 

diskriminerande eller negativa mönster i framställningen av homosexuella. Därmed 

överensstämmer hans två första forskningsfrågor med dem som vi har valt till vår 

undersökning.  
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Andreasson fann att under denna tid var det största diskussionsämnet när det gällde 

homosexualitet frågan om det borde införas en lag om registrerat partnerskap, det vill 

säga en typ av borgerligt äktenskap som inte innefattar lagstiftningen om gemensamt 

föräldraskap. Detta gav också grund till ett annat ämne som diskuteras under denna tid, 

nämligen frågan om homosexuella som föräldrar. Många som var positiva till registrerat 

partnerskap satte en skarp gräns vid frågan om homoadoptioner. Enligt Andreasson var 

debatten känsloladdad och homosexuella framställdes ofta som potentiella förövare av 

övergrepp mot barn. 

De slutsatser som Andreasson drog var att medier visade ett stort intresse att ta upp frågor 

som rör homosexuella och mångfalden i homo- och bisexuellas livsstilar. Detta gjorde 

framförallt lokaltidningar genom att skriva om homo- och bisexuella personer på den 

egna orten. Homosexuella män framställs som pedofiler i vissa av artiklarna skriver 

Andreasson och dessutom ser han att texten likställer manlig homosexualitet med manlig 

prostitution. Resultaten av Andreassons studie är på många sätt intressanta för vår 

undersökning. De gav oss en viss försmak av vad vi skulle kunna finna bland våra 

artiklar. (Andreasson, 1996) 

Den andra svenska undersökningen om representationen av homosexuella heter 

Hundbajs och bögkrav (2005) och skrevs av journalisten Emma Sahlman. Hon gjorde en 

journalistisk studie av hur hbt-personer beskrevs i medier 2000-2005. Hon använde 

RFSL:s pressarkiv och undersökte nyhetsartiklar såväl som ledare och krönikor.  

Sahlman drog flera intressanta slutsatser av sin studie. Bland annat såg hon att det fanns 

en tydlig genushierarki även inom hbt-världen när det gäller vilka som syntes och 

uttalade sig i medierna.  

 
Fortfarande är det bögar som syns. Gärna i fjäderboa. Och när flator får vara med i tidningen 

pratar de om att skaffa barn. Samtidigt får kränkande åsikter framföras fritt utan några som 

helst motfrågor. (Sahlman, 2005, s 1)  

 

Av studien drog Sahlman slutsatsen att mediebilden av hbt-personer är komplex.  

Sahlman ansåg att journalister i många fall glömde att följa de etiska reglerna då det 

rörde sig om hbt-personers rättigheter. I pressen förekom det fortfarande uttryck i 

samband med gestaltningen av homosexuella som aldrig skulle ha kunnat publiceras om 
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det hade rört sig om någon annan minoritet. Rubriken på krönikan Hundbajs och 

bögkrav i Ölandsbladet hade till exempel inte varit möjlig att publicera om ordet bög 

bytts ut mot invandrare eller jude.  

Det förekom också att journalisten lät personer i maktposition uttala kränkande åsikter 

om homosexuella utan att ställa några kritiska motfrågor. I stället kunde det vara den 

homosexuella personen eller gruppen som måste försvara sig. Maktpersonernas 

uttalanden i till exempel krönikor och ledare försvarade tidningarna i efterhand med att 

personerna själva fick stå för sina uttalanden och att det inte är något som tidningen kan 

styra.  

Sahlmans studie är på många sätt relevant för vår uppsats. Den är aktuell och ger oss 

intressanta exempel. 

 

2.4 Forskningsrapport om medierapporteringen om hiv och aids 
1995 skrev forskningsassistenten Admassu Tassew på Institutionen för journalistik och 

masskommunikation i Göteborg rapporten Reporting a pandemic – a comperative study 

of AIDS News Coverage in African and European Prestige Dailies.  

Han undersökte fyra högt ansedda dagstidningars rapportering. Två av tidningarna var 

afrikanska, Daily Nation i Kenya, och The New Vision i Uganda och de två andra var 

europeiska, Dagens Nyheter och The Times, Storbritannien. Han gjorde en komparativ 

analys av dessa tidningar genom att analysera deras aids-rapportering mellan 1983 och 

1990. 

Tassew undersökte hur mycket och hur ofta varje tidning hade skrivit om aids och på 

vilken plats i tidning artiklarna låg. Han undersökte också hur utrymmet som aids-

rapporteringen fick kunde relateras till hur många hiv-smittade som fanns i tidningens 

upptagningsområde. 

Undersökningen visade att det skrevs allra mest om aids 1987. Under detta år var det 

Dagens Nyheter som rapporterade mest och gav sjukdomen störst utrymme av de 

undersökta tidningarna. Efter 1987 minskade rapporteringen, vilket är intressant eftersom 

antalet personer som smittades av sjukdomen fortsatte att öka i de länder som undersöktes 

till dess att studien avslutades 1990. 
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Innan 1987 överensstämde Dagens Nyheters rapportering med ökningen av aids-sjuka 

landet men i och med att rapporteringen avtog mot slutet av 1980-talet kunde den inte 

längre relateras till sjukdomssituationen i verkligheten.  

Tassew tog upp flera förklaringar till att rapportringen minskade. En anledning tror han är 

mediernas rutiner och hur de influerats av annonsörer och publiken.  Men det kan också 

vara så att när medierna följer en företeelse som klarar kriterierna för nyhetsvärde under 

en viss tid kan de försöka göra en djupanalys av ämnet baserat på bakgrundsinformation 

och samtidigt rapportera om företeelsens framtida utveckling. Detta gör de för att inte 

riskera att skriva om samma ämne om och om igen.  Alltså tror Tassew att medierna 

rapporterade om aids då sjukdomen blev en nyhet och samtidigt försökte förutse dess 

framtid genom den information som fanns tillgänglig då. För att slippa upprepa sig avtog 

alltså rapporteringen då inget nytt av nyhetsvärde om sjukdomen dök upp. 

 

2.5 Sammanfattning 
År 1940 kom den amerikanske psykoanalysiska forskaren Kinsey fram till att 

homosexuella fungerar lika bra som heterosexuella. Kinseys revolutionerande slutsats 

ändrade synen på homosexuella personer. 1944 blev det lagligt att vara homosexuell i 

Sverige men först 1979 ströks homosexualitet ur det svenska sjukdomsregistret. Då hade 

RFSL funnits i Sverige i 29 år vilket lett till att allt fler vågade vara öppna med sin 

läggning. På 80-talet började homosexuella få rättigheter i Sverige. Den första lagen mot 

diskriminering av läggning infördes och homosexuella par innefattades i sambolagen. 

1995 kom lagen som gjorde att homosexuella par kan ingå registrerat partnerskap och 

fyra år senare tillsattes ombudsmannen för homosexuella, HomO. 2003 infördes hets mot 

folkgrupp på grund av homosexualitet i grundlagen.  

Martin Andreassons undersökning av representationen av homosexuella mellan åren 1990 

och 1994 och Emma Sahlmans journalistiska studie i samma ämne mellan åren 2000 och 

2005 är inte vetenskapligt genomförda men är ändå viktiga för oss att ha med i 

bakgrundskapitlet. Båda dessa studier täcker tidsperioder mellan de år som vi undersökt 

och kan därför ge intressanta exempel på hur representationen av homosexuella såg ut 

under dessa år. 
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Admassu Tassews undersökning om hur medierna rapporterade om hiv 1983 till 1990 är 

av intresse för oss när vi vill förklara varför antalet artiklar som handlar om hiv skiljer sig 

så starkt mellan åren. Med hjälp av hans undersökning kan vi förklara varför 

rapporteringen om hiv har sjunkit så drastiskt efter 1987.  

3. Teorier  

3.1 Kulturteoretiska perspektiv  
Sociologen Michael Schudson menar att en kulturell ansats för att förstå skapandet av 

nyheter fokuserar på hur journalisterna påverkas av kulturen omkring dem både när det 

gäller föreställningar och berättelsemönster.  

It emphasizes not social production so much as the symbolic determinants of news in the 

relation between facts and symbols. (Schudson, 2003, s 182-183)  

 

 Genom detta synsätt är det lättare att förstå mediernas skapande av stereotyper och 

generaliserande beskrivningar som överskrider såväl olika ägarstrukturer som olika 

arbetssätt.  

1973 publicerade sociologen Frank Pearce en undersökning om hur medierna skrev om 

homosexuella män i Storbritannien mellan 1950-talet och 1970-talet. Pearce gör 

kopplingar till sociologisk teori och hävdar att i ojämlika samhällen ses vissa olikheter 

som avvikelser. På så sätt blir olikheten ett misslyckande och en oförmåga att passa in i 

den härskande normen.  

I sin undersökning upptäckte Pearce att medierna använde sig av tre olika metoder för att 

hantera rapporteringen om avvikande grupper. Den första metoden var att ignorerar dem 

helt, vilket tidningarna i Storbritannien lyckades med under den första delen av 1900-

talet. På 1950-talet, när homosexuella började synas i dagstidningar, uppstod det snart 

stereotyper. Pearce menar att en stereotyp representation definierar en persons identitet i 

form av hans eller hennes avvikande beteende. Homosexuella skiljs ut från andra män 

vilket enligt Pearce understryks av att de objektifieras med hjälp ord som tydligt visar att 

homosexuella är mindre värda än andra människor.  

Den andra metoden innebar, enligt Pearce, att hantera avvikelsen hos homosexuella 

genom att finna en tolkning som kunde förklara deras beteende. En förklaring som 
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framfördes var att homosexuella män var kvinnliga själar som fötts i manliga kroppar. 

Under tiden för Pearce undersökning uppkom därför en stereotyp av den feminina, 

homosexuella mannen med identitetsproblem. I detta sammanhang väcktes också ett 

intresse för frågan om transsexualitet och könsbyten.  

Den tredje och sista metoden som medierna använde sig av då de skrev om homosexuella 

män var att använda dem som moraliska exempel. Detta för att visa hur illa det kan gå om 

man inte följer de moraliska värderingar som finns i ett samhälle. Därför gjorde medierna 

jämförelser av karriärer mellan homosexuella och normala män, där kontrasterna mellan 

gruppernas öde var mycket tydliga och där homosexuella personer alltid var förlorare.  

Pearce sammanfattar mediernas behandling av homosexuella män i Storbritannien som ett 

försök att upprätthålla bilden av den naturliga ordningen som länge var oerhört viktig i 

det brittiska industrisamhället (Pearce, 1973).  

Michael Schudson förklarar Pearces forskningsresultat med att alla samhällen vill hålla 

sina kulturella begrepp rena och fina. Samhällen besväras av avvikelser som inte passar in 

i kulturens förutfattade kategorier. Homosexualitet blir enligt Schudson en avvikelse i ett 

samhälle där relationen mellan man och kvinna är fundamental. På så vis blir 

homosexualitet ett kulturellt laddat ämne för historieberättande som vill bevara och 

förstärka den konventionella moraliska ordningen i samhället – begreppsmässigt likväl 

som symboliskt (Schudson, 2003).  

  

3.2 Representation  
 Filmvetaren Richard Dyer förklarar ordet representation i sin bok The matter of images 

(2002). Dyer har en hypotes om att sättet som sociala grupper behandlas i en kulturell 

representation är en del av förklaringen till hur gruppen behandlas i verkligheten. Han 

tror därför att fattigdom, självhat och diskriminering kan ha sitt ursprung i 

representationen av utsatta grupper.  

Begreppet representation har enligt Richard Dyer olika betydelser. Det kan både innebära 

att en grupp presenteras om och om igen på samma sätt eller att en medlem i en grupp får 

representera hela gruppen. Allt detta har betydelse för hur medlemmarna i olika grupper 

ser sig själva och hur andra ser på dem. Det påverkar också deras plats och rättigheter i 

det samhälle de lever och verkar i.  
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How we are seen determines in part how we are treated; how we treat others is based on how 

we see them; such seeing comes from representation. (Dyer, 2002, s 1)    

 

Enligt Dyer är det viktigt att ha i åtanke representationens flyktighet och komplexitet då 

man undersöker hur olika grupper representeras. Som forskare måste man förstå att 

representationer är presentationer som alltid följer koder och konventioner i de 

tillgängliga kulturella formerna för representation. Dessa former avgör vad som kan sägas 

om verkligheten till en given person, på en given plats och på en given tid. Kulturella 

former har ingen bestämd betydelse i sig själv utan mottagare och publik tolkar den 

information de får genom olika kulturella koder. Publiken kan dock inte få 

representationer av grupper att betyda vad de vill.  

We are all restricted both by the viewing and the reading codes to which we have access (...) 

and by what representations there are for us to view and read.  (Dyer, 2002, s 1) 

 

Richard Dyer vill understryka att även om man som forskare är medveten om 

komplexiteten i hur mottagaren tolkar mediernas budskap, så innebär inte detta att det 

finns någon total tolkningsfrihet som gör det möjligt att läsa in en jämlikhet i mediernas 

representationer av minoritetsgrupper. 

   

3.3 Stereotypisering  
Medieforskaren och universitetslektorn Ylva Brune tar upp journalisten Walter Lippman 

beskrivning av stereotyper i boken Nyheter från gränsen (2004). Lippman introducerade 

begreppet stereotyp i sin bok Public Opinion 1922.  

I allmänhet ser vi inte först och definierar sedan, utan vi definierar först och ser sedan. Ur 

denna väldiga blomstrande, sorlande oredan i yttervärlden plockar vi ut det som vår kultur 

redan har definierat för oss och vi tenderar att uppfatta det som vi har plockat ut i den form 

som den är stereotypiserad för oss av vår kultur. (Lippman översatt av Brune, 2004, s 255)  
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Enligt Brune ser Lippman stereotyper som vitt spridda typifieringar av människor och 

händelser. Dessa kan användas som tolkningspaket när händelserna används i 

nyhetshistorier (Brune, 2004).  

Även Richard Dyer (2002) använder sig av Lippmans idéer då han beskriver 

stereotypisering.  

 
A pattern of stereotypes is not neutral. It is nor merely a way of substituting order for the 

great blooming, buzzing confusion of reality. It is not merely a short cut. It is all of these 

things and something more. It is the guarantee of our self-respect; it is the projection upon the 

world of our own sense of our own value, our own position and our own rights. The 

stereotypes are, therefore, highly charged with the feelings that are attached to them. They are 

the fortress of our tradition, and behind its defences we can continue to feel ourselves safe in 

the position we occupy. (Lippman i Dyer 2002, s 11) 

 

Utifrån detta citat sammanfattar Dyer begreppet stereotyper på flera olika sätt. För det 

första innebär stereotypisering en del av den process som människor använder för att dela 

in all den information som de samlar in från vår omgivning. Tillsammans med andra 

tolkningsformer såsom generaliseringar, mönster och typiseringar kan medlemmarna i en 

viss kultur förstå den information som de varje dag tar emot. Det är ett sätt att relatera till 

världsbilden och att uttrycka de värderingar som invånarna i ett visst samhälle delar.  

I citatet ovan använder sig Lippman genomgående av vår och vi när han vill förklara sin 

teori, till exempel när han kallar stereotyper för fortet som skyddar våra traditioner. Men 

vilka vi är det egentligen som Lippman refererar till?  

Detta är enligt Dyer en viktig punkt i Lippmans teori. Stereotyper blir nämligen effektiva 

genom att de framkallar en sammanhållning. Stereotyperna proklamerar att detta är hur 

alla – du, jag och oss – tycker att den eller den sociala gruppen är. På så sätt blir 

stereotyperna ett sätt att uttrycka vad som ses som en generell överenskommelse om en 

viss social grupp. Men det är faktiskt från stereotyperna som vi får våra föreställningar 

om sociala grupper. Därför är den tänkta sammanhållningen som skapas av stereotyper 

inte verklig. Snarare är det så att stereotyper skapar särskilda definitioner av verkligheten 

med medföljande värderingar. Dessa kan i sin tur relateras till maktstrukturen i ett 

samhälle.  
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Alltså påverkar de värderingar som finns i vårt samhälle om homosexuella personer 

mediernas stereotyp av bögar och lesbiska. Utifrån mediernas stereotyp kan vi se om 

dessa värderingar av homosexuella har förändrats mellan de år som vi har undersökt.  

 

3.4 Genusteorier, den heterosexuella matrisen och heteronormativet 
Konstruktionen av kön i ett samhälle påverkar också konstruktionen av homosexuella. Vi 

använder oss av filosofen Judith Butler (2007) för att förstå de underliggande orsakerna 

till könsordningen i vårt samhälle. Hon har utvecklat en modell som kallas för den 

heterosexuella matrisen. Det är en modell över genustydlighet som utgår från att socialt 

begripliga kroppar måste konstrueras utifrån stabila kön, alltså ett manligt respektive ett 

kvinnligt. 

För att förstå Butlers ganska komplexa teorier har vi använt oss av s bok Queerfeministisk 

agenda (2003). Hon berättar att enligt Butler är den heterosexuella matrisen central för att 

avgöra vem som blir socialt godkänd respektive icke-godkänd. Det innebär att människor 

inte kan förstås i sig själva utan att kulturen skapar begripliga kroppar genom den 

heterosexuella matrisen. Därför krävs det att det finns en hierarkisk uppdelning mellan 

två tydligt definierade kön/genus, nämligen kvinnligt/feminint och manligt/maskulint. 

Könskategorierna och heterosexualiteten är därför inte frivilliga utan är socialt sett 

obligatoriska.  

Den heterosexuella matrisen är alltså inte en modell där homosexuella kan passa in och 

enligt Butlers teori blir denna grupp heller inte socialt godkänd i samhället. Här vill vi 

återknyta till Michael Schudson (2003) som menar att medierna är en del av den kultur 

som de verkar i. Den heterosexuella matrisen är en del av vår kultur och blir alltså ett 

mönster som även journalisterna måste följa när de försöker spegla sin omvärld.  

Vi ska också använda oss av begreppet heteronormativ. Fanny Ambjörnsson (2006) 

förklarar att begreppet innebär alla de strukturer, institutioner, relationer, handlingar och 

lagar som upprätthåller heterosexualiteten som något naturligt, enhetligt och 

allomfattande. På så sätt framstår den heterosexuella livsstilen som den mest åtråvärda 

och naturliga.  

Enligt Fanny Ambjörnsson syns heteronormativet i dagens debatt om homosexuella på 

flera sätt. Att inte låta homosexuella gifta sig är ett exempel på en norm att äktenskap 
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endast kan ingås mellan man och kvinna. En annan debatt som inte rör enbart 

homosexuella är den om insemination. Att ställa ensamstående utanför rätten att 

insemineras upprätthåller normen att kärnfamiljen består av två föräldrar av olika kön.  

Dessa två begrepp, den heterosexuella matrisen och heteronormativet, är viktiga för oss 

eftersom de kan hjälpa oss att identifiera om journalister följer kulturella mönster i 

rapporteringen om homosexuella. De kan också hjälpa oss att förstå varför en eventuell 

stereotypisering blir som den blir.  

 

3.5 Medielogik och läsare 
Stig Hadenius och Lennart Weibull, professorer i journalistik respektive 

massmedieforskning, beskriver i boken Massmedier (2005) att journalistiken från början 

hade en folkbildande roll och tidningars politiska färg styrde innehållet. Efter andra 

världskriget lades vikt vid oberoende nyhetsbevakning och under 1970-talet skapades nya 

normer för journalisters arbetssätt.  

Begreppet medielogik skapades i USA under 1970-talet av forskarna David Altheide och 

Robert Snow. Logiken beskriver de normer och rutiner som formar medieproduktionen 

vilket i sin tur påverkar medieinnehållet. Medielogiken omfattar hur nyhetsmaterial 

organiseras, presenteras, lägger fokus eller betoning av händelser samt vilken grammatik 

som används av skribenten (Altheide, Snow, 1991). 

Enligt Hadenius och Weibull (2005) har journalistiken under 1990-talet fått en ökad 

anpassning till publiken vilket författarna anser är en norm idag. 

  
Journalistik måste ta hänsyn till människors intressen. (Hadenius, Weibull, 2005, s 317) 

  

Det betyder att journalister reflekterar över vem läsaren är och vad läsaren har för behov.  

Det ökade medieutbudet har lett till att medier skapat tekniker för att vinna läsares 

uppmärksamhet. En sådan teknik är mediedramaturgi skriver medieforskaren Jesper 

Strömbäck (1998). Mediedramaturgin kan delas in i sju olika berättartekniker. Två av 

dessa tekniker är polarisering och personifiering. Polarisering innebär att kontraster och 

skilda ståndpunkter framhävs för att behålla mottagarens uppmärksamhet. Personifiering 

sker genom att få ett ansikte till nyheten (Strömbeck, 1998). 
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Håkan Hvitfelt (2005), professor på Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation på  Stockholms Universitet,  skriver att framförallt kvällstidningar möter 

konkurrensen och sjunkande upplagor med att prioritera nyheter med innehåll om sex, 

skandaler och brott. Det finns också en tydlig fokusering på kändisar. Tabloidisering 

innebär både en förminskning av tidningens format och en popularisering av innehållet 

som blir kortare och mer förenklat. 

  
Det blir ett enklare innehåll som snabbt kan produceras av färre journalister. (Hvitfelt, 2005, s 

39) 

  

Morgontidningarna satsar mer på utförlighet, bakgrunder och tid till eftertanke, även om 

de tenderar att utvecklas i samma riktning som kvällstidningarna. Den tryckta tidningen 

är etablerad och att läsa morgontidningen är en vana.  

Det är för vår undersökning intressant att se hur olika former av medielogik påverkar 

gestaltningen av homosexuella. Medier är till för läsaren och journalistens sätt att skriva 

kan därför påverkas av journalistens uppfattning av läsarens intresse och kunskaper.  

Medieteoretikern Denis McQuail (2005) förklarar att begreppet publik skapas av två 

faktorer. För det första är publiken produkt av social kontext, vilket leder till delade 

kulturella upplevelser, förståelse och informationsbehov. För det andra skapas publiken 

utifrån ett visst mönster som framkallas av tillgången av medier. McQuail tar upp 

professorn Virginia Nightingale som forskar om medier och deras publik. Hon förklarar 

att publik kan innebära de som blir tilltalade. Det betyder att medierna refererar till den 

tänkta mottagaren när de arbetar. Därmed skapas medieinnehållet för den föreställda 

publiken. 

 

3.6 Mänskliga rättigheter i svenska medier 
På uppdrag av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige gjorde universitetslektorn 

Ylva Brune en undersökning om hur medierna skrev om mänskliga rättigheter mellan 

åren 2000 till 2006. Rapporten Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter (2007) 

visade att medierna inte satte frågan om mänskliga rättigheter i fokus under denna 

tidsperiod. En anledning till att frågan blivit så nedvärderad av nyhetsmedierna är enligt 
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rapporten att de i sin bevakning rutinmässigt avspeglar och legitimerar samhällets 

maktstruktur. Därmed underordnas i stort sätt alla grupper som inte tillhör gruppen 

svenskfödda, heterosexuella män i medelåldern, med god ekonomi och hälsa, i 

nyhetsbevakningen. Eftersom dessa män redan har sina mänskliga rättigheter 

tillgodosedda blir rättighetsfrågor som berör andra grupper inte en del av mediernas 

agenda. De underordnande grupperna, såsom kvinnor, personer som invandrat och 

funktionshindrade, osynliggörs eller omnämns i sammanhang som får dem att framstå 

som hotande eller bristfälliga. Brott som den dominerande gruppen begår mot de 

underordnade uppmärksammas inte, till exempel hatbrott eller våld mot kvinnor. 

Men nyhetsmediernas arbetssätt kan inte bara förstås som att de spelar den dominerande 

gruppens världsbild. Svenska nyhetsmedier arbetar också utifrån en social 

ansvarsideologi, vilket innebär att de eftersträvar att vara den lilla vanliga människans 

företrädare och att kritiskt granska makthavare.  

Brune tar upp statsvetaren Kristina Boréus (2005) tankar om hur diskursiv diskriminering 

ser ut. Boréus säger att kategorisering av människor utgör en nödvändig förutsättning för 

diskriminering; alltså en orättfärdig negativ särbehandling av grupper.  

Kategorisering innebär att ta fasta på skillnader mellan människor för att dela in dem i 

grupper. Detta är något som alla gör och skillnaden mellan olika människor behöver inte 

innebära problem eftersom de olika grupperna ändå kan vara jämställda. Men samtidigt är 

kategorisering och etikettering en förutsättning för att man ska kunna rangordna och 

diskriminera människor. Dessa kategorier är i hög grad socialt skapade. 

 
Kategoriindelningen av människor har en social funktion och är samtidigt inknuten 

i komplicerade vävar av föreställningar om hur olika människor är, om vilka som är ”vi” och 

vilka som inte är det… (Boréus, 2005, s 19) 

  

Ett sätt att särskilja underordnade grupper i medierna är enligt Ylva Brune (2007) ett så 

kallat andrafierande. Det innebär att medierna sätter upp en gräns mellan oss och de 

andra. Därmed blir tidningens läsare en slags norm som sedan ställs i relation till dem 

som står utanför normen, till exempel, flyktingar eller muslimer. Brune förklarar att 

medierna skapar denna skillnad mellan vi och de andra på två grundläggande sätt. Det 

första innebär att texten är sådan att vi talar om dem. Det ger en bild av att vi är det som 



 

 

 

 

20

läsaren kan solidarisera sig och känna sig hemma med medan de har lite inflytande över 

hur de framställs i texten. Den andra tekniken är att framställa relationen mellan textens vi 

och de som en serie av skillnader, som en konflikt eller ett motsatsförhållande. Dessa 

tekniker är delvis en följd av medielogikens krav. Nyhetsjournalisten måste använda sig 

av diskurser skapade av myndigheter och personer som inte har makt blir objekt för 

andras formuleringar. Det är också viktigt för nyhetsjournalistiken att det finns konflikter 

och motsatser som den kan formulera sina nyheter kring. Andrafieringen av underordnade 

grupper innebär enligt Brune att de framställs som bristfälliga och annorlunda i medierna. 

 

3.7 Sätt att se på bilder 
Boken Sätt att se på konst (1989) är skriven av konsthistorikern John Berger inriktar sig 

på olika sätt att se på kvinnan och oljemåleriets sätt att avbilda kvinnor från renässansen 

till nutid.  

Dess normer påverkar fortfarande vårt sätt att se på motiv som landskap, kvinnor, mat, höga 

ämbetsmän och mytologi. (Berger, 1989, s 84) 

 

De analyser och observationer som har gjorts av Berger kan vara användbara i vår 

tolkning av bilder. I boken dras bland annat slutsatsen:  

Enligt sedvänjor och konventioner (...) är kvinnans socialaframtoning artskild från mannen. 

(Berger, 1989, s 45)  

 

Berger säger att bilder av män utstrålar makt och handlingskraft men att föremål som 

symboliserar makten alltid finns utanför mannen. Kvinnor i bild däremot tar alltid hänsyn 

till betraktaren.  

Man kan enklare uttrycka skillnaden så här: Män handlar medan kvinnor framträder. (Berger, 

1989, s 47) 

 

Nakna människor i konsten kan tolkas på olika sätt. Nakenhet kan symbolisera att 

personen är sig själv utan förklädnad men kan också ha en sexuell innebörd där kroppen 

blir ett objekt för betraktarens åtrå. 
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I det vanligaste nakenmåleriet i Europa avbildas aldrig den verkliga huvudpersonen. Denna är 

nämligen betraktaren, och det är en man. (Berger, 1989, s 54) 

 

Berger skriver att sättet att gestalta kvinnor som objekt för mannens blick återfinns än i 

dag inom tidningar, reklam och TV.  

…det huvudsakliga sättet att se på kvinnor och att utnyttja bilderna av dem, det har inte 

förändrats. Kvinnorna avbildas på ett helt annat sätt än män – inte därför att det kvinnliga och 

det manliga är olika – utan därför att idealbetraktaren alltid förutsätts vara man och att bilden 

av kvinnan är gjord för att smickra honom. (Berger, 1989, s 64) 

 

Bergers tankegångar är viktiga för oss när vi försöker tolka nyhetsmediernas 

framställning av homosexuella män och kvinnor i bild samt till vilken tänkt betraktare 

bilderna riktar sig till. 

3.8 Sammanfattning 
I vår undersökning utgår vi från en kulturteoretisk ansats och stödjer oss framför allt på 

Michael Shudsons argument för att medierna är en del av kulturen och att de följer de 

konventioner och koder som finns inom denna kultur (Shudson, 2003). I Frank Pearces 

(1973) undersökning av hur medierna skrev om homosexuella i Storbritannien mellan 

1950- och 1970-talet finns teoretiska resonemang som vi kan använda oss av för att förstå 

vårt material. 

Teorier om representation som formuleras av Richard Dyer (2002) är viktiga för att 

förklara hur representationer skapas och hur mediernas representation kan påverka 

uppfattningen om marginaliserade grupper. 

Ylva Brunes (2004) och Richard Dyers (2002) beskrivningar av Walter Lippmans teori 

om stereotypisering hjälper oss att resonera kring stereotyperna av homosexuella och 

deras eventuella permanens. Även resonemang kring andrafiering och diskriminering av 

underordnade grupper i medierna är relevanta för undersökning (Brune, 2007).  

Teorier om den heterosexuella matrisen och heteronormativet ger oss ett genusperspektiv 

i vår undersökning. Genus handlar inte bara om skillnader mellan kvinna och man utan 

också om sexualitet och vad som ses som normalt i ett samhälle. Därför är detta en viktig 

i vår analys (Ambjörnsson, 2006, Butler, 2007, Rosenberg, 2003). 
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Håkan Hvitfelts (2005) teori om medielogiken ger oss insikt i hur journalistens 

förändrade arbetsförhållanden kan ha påverkat innehållet i medierna vilket kan ha 

inverkan på representationen av homosexuella i medier.  

Begreppet mediedramaturgi innehåller en rad metoder som medier använder sig av för att 

locka läsarnas intresse enligt Jesper Strömbäck (1998). Mediedramaturgin påverkar 

medieinnehållet och på så sätt kan den även påverka gestaltningar av personer.  

John Berger (1989) skriver att oljemålningens traditioner formar än i dag vårt skapande 

och tolkande av bilder. Bergers analyser av hur män respektive kvinnor traditionellt har 

avbildats kan hjälpa oss att tolka tidningarnas bilder av homosexuella människor. 

 

5. Metoder och material 

5.1 Diskursanalys  
Vi använde oss av diskursanalytiska verktyg som är skapade av Norman Fairclough 

(1995). Han förklarar diskurs som ett speciellt sätt att se och tala om världen. I en 

diskursanalys intresserar man sig för hur medietexten skapar en världsbild och 

identiteter.  

Vid en diskursanalys av en text är det enligt Fairclough nödvändigt att undersöka både 

textens mening och dess form. Vid ett sådant arbetssätt blir tre aspekter i hur diskursen 

byggs upp viktiga, nämligen representation, relationer och identiteter. Dessa aspekter 

påverkar och formar samhället och kulturen, antingen genom att reproducera och 

upprätthålla eller skapa nya representationer, relationer och identiteter.  

Fairclough menar därför att man alltid kan ställa tre övergripande frågor till den text som 

man vill analysera. Dessa är:  

 

• Hur framställer texten världen – händelser, personer och relationer? Hur ser textens 

världsbild ut?  

• Vilka identiteter och relationer mellan aktörer gestaltar texten?  

• Vilken relation skapar texten mellan text och läsare, mellan textens aktörer och 

mellan läsaren och aktörerna i texten?  
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Detta är de frågor som vi kommer att ställa till de texter som vi analyserar grundligare. 

På så sätt hoppas vi få en bild av hur texten framställer homosexuella personer och 

vilken relation som läsaren får till aktörerna i texten. Är beskrivningen av homosexuella i 

texten distanserad eller finns möjlighet för läsaren att relatera och identifiera sig? 

 

5.2 Semiotikanalys  
Vi använde oss av Deacon et al (2007) för att förklara denna modell. Semiotiken 

skapades av fransmannen Ferdinand de Saussure på slutet av 1800-talet, vilket banade 

väg för den moderna lingvistiken. Saussure intresserade sig för hur ett ord fick mening 

och kom fram till att ett ord aldrig kan ha en betydelse i sig självt. Ett ord kan bara få sin 

mening inom ett språksystem och i relation till andra ord i samma system.  

 
For Saussure, meaning derives only from the language system within which we speak, write 

and think. (Deacon, Pickering, Golding, Murdoch, 2007 s 141)  

 

Semiotiken utgår från tecken och enligt Saussure är tecknets betydelse alltid godtycklig. 

För att förklara detta använder han ordet hund som exempel. Ordet hund refererar till en 

fysisk varelse med fyra ben som skäller och dreglar. Men som tecken blir betydelsen av 

ordet hund godtycklig eftersom dog, perro och pies betyder samma sak på andra språk. 

Därför har ordet hund fått sin mening inom vårt svenska språksystem och i relation till 

andra ord i detta system, som till exempel motsatsen till katt.  

En viktig byggsten i semiotiken är skillnaden som görs mellan det betecknande och det 

betecknade. Det betecknande innebär teckens fysiska och materiella aspekter, alltså hur 

ett ord ser ut rent konkret. Tecknet får sin mening först när det betecknande kombineras 

med en mental bild av ordet, det betecknade.  

Genom att skilja dessa aspekter åt utgår semiotiken också från att varje tecken har olika 

betydelsenivåer. I den första betydelsenivån fastställer man vad ordet betyder rent 

konkret, dess denotativa mening. I den andra nivån söker man efter tecknets kulturellt 

etablerade betydelse, dess konnotativa mening. Varje ord får sin mening genom 

kulturella koder som påverkas av miljö och klass med mera. Den tredje och sista nivån 

kallas för den mytiska. Här försöker man finna om tecknet har någon ideologiskt 

budskap och förmedlar en myt. Vi använde oss av semiotikanalytiska verktyg då vi 
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undersökte våra artiklar. Främst letade vi efter nyckelord som visar på de kulturella 

koder som kan påverka gestaltningen av homosexuella.  

 

5.3 Bildanalys med hjälp av semiotik  
Vi ska använda oss av semiotik för att analysera våra bilder. Semiotik utgår från tecknet 

som minsta betydelsekomponent i bildspråket. För att tolka tecknen krävs en kod och vi 

försöker identifiera den kod eller diskurs som ger bilden mening. En diskurs innebär ett 

visst sätt att tala om något eller tolka något.  

Diskursen ger alltså bilden ett meningsbärande sammanhang, som tolkar och beskriver 

världen ur en viss vinkel. 

Den typ av diskurs vi är intresserade av är naturligtvis den om kön och sexualitet. Med 

hjälp av denna analysmetod kan vi se om homosexualiteten stereotypiseras genom 

bilderna och på vilket sätt. Vi kommer att undersöka bildernas denotation/konnotation, 

det vill säga att fastställa bildens egentliga betydelse och sedan försöka finna dess 

associativa innebörd. Vi ska också undersöka om bilden har någon mytisk nivå, det vill 

säga om det döljer sig någon ideologisk tankegång i bilden (Hansson, Karlsson, 

Nordström, 2006). 

 

5.4 Material 
För insamling av material till vår undersökning använde vi oss av RFSL:s artikelarkiv i  

Stockholm. RFSL har samlat in artiklar som rör hbt-personer sedan början av 1970-talet.  

Arkivet innehåller också några utskrivna radioprogram vilka inte har tagit med i vårt 

urval. Det har de gjort genom ett abonnemang på tjänster från företaget Cision som 

klipper ut artiklar som passar in på RFSL:s kriterier för artiklar som kan vara intressanta 

för organisationen.  

Cision startade 1982 som en annonsavdelning till TT, Tidningarnas Telegrambyrå. 

Tidigare har företaget hetat Pressklipp och arbetar då som nu med att samla pressklipp 

från tryckta medier och utskrifter från tv och radio åt bland annat RFSL (Cision, 2008-

11-15). 

I RFSL:s arkiv är artiklarna insatta i pärmar som är  uppdelade i 25 olika ämnen: RFSL, 

Politik, Äktenskap, Barn/Föräldraskap, Kyrka/Religion, Kultur/Skvaller/Pride, Historia, 
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Våld/Hot/Diskriminering, Sexuella övergrepp, Forskning, Insändare/Krönikor, Enskilda 

personer, Internationellt, Övrigt, Hiv-medicin, Hiv-statistik, Hiv-psykosocial, Hiv-

sexualvanor, Hiv-politik, Hiv-smittskyddslagen, Hiv-att leva med hiv, Hiv-övrigt, 

Könsbyten/Transpersoner, Bisexuell och Vård/Omsorg/Äldre.  

Artiklarna i de olika pärmarna är kronologiskt ordnade, vilket gör en tidsjämförelse 

möjlig. Det är svårt att uppskatta hur många artiklar som finns i arkivet. Det vi vet är att 

under Andreassons (1996) undersökning 1990-1994 publicerades 30 000 artiklar som 

hamnade i RFSL:s arkiv. Detta gör det rimligt att anta att arkivet innehåller 100 000-tals 

artiklar. 

Vi valde att begränsa oss till artiklar ur pärmarna Att leva med hiv, Hiv- sexualvanor och 

Att leva som homosexuell. Den sistnämnda pärmen har under senare år delats upp och 

bytt namn till Enskilda personer och Kultur/Skvaller. Vi valde just dessa pärmar 

eftersom det var här vi såg att gestaltningar av homosexuella som personer var vanligast. 

Vi valde bort artiklar i RFSL:s pärmar om till exempel Religion och Äktenskap eftersom 

vårt material då hade blivit mycket brett, även om dessa ämnen också kunde ha varit 

intressanta för vår undersökning.  

När vi valde artiklar utgick vi från dessa kriterier: 

1. Artikeln skulle direkt beröra homosexuella.  

2. Artikeln skulle på något sätt gestalta homosexuella.  

För de artiklar som vi skulle analysera grundligare gällde även att: 

3. Artikeln skulle vara bildsatt.  

Anledningen till att vi satte upp dessa kriterier är att vi vill begränsa vårt material och 

samtidigt vara säkra på att texterna skulle innehålla den information som vi behövde för 

att genomföra vår analys. Vad gäller den tredje punkten ser vi detta som en självklarhet 

eftersom vi ska göra bildanalyser som komplement till analyserna av texterna. För vår 

undersökning valde ut vi totalt 112 artiklar. Dessa förtecknas i bilaga ett. 

Vi delade in artiklarna i följande kategorier: Att leva med hiv, Enskilda personer och 

Kändisar/Nöje. Vi gjorde därefter en grov analys av alla 112 texter då vi fokuserade på 

rubrik, ingress, bild och huvuddrag i texten. Det gjorde vi för att underlätta jämförelsen 

av hur det rapporterades om olika ämnen vid olika tidpunkter.  
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Genom att följa de kriterier som vi satt upp för valet av artiklar så valde vi ut 

sammanlagt 40 artiklar för närmare analys. Från 1987 blev det 11 artiklar, från 1997 13 

och från 2007 16 artiklar. Det skiljde sig alltså i antalet artiklar mellan åren. Skillnaden i 

antalet artiklar kan även det vara en ledtråd till hur rapporteringen av homosexuella har 

förändrats under de år som vi har undersökt. 

Tre av våra analyser finns i bilaga två. I bilaga tre finns fyra av de artiklar vi har 

analyserat.  

 

5.5 Undersökningens genomförande 
Valet av ämne för vår uppsats var enkelt eftersom stereotypisering av homosexuella var 

något som vi båda fann intressant. Eftersom vi valde att använda RFSL:s artikelarkiv 

blev begränsningen till tryckta medier självklar. Vår undersökning började med en 

urvalsprocess då vi valde ut artiklar ur RFSL:s arkiv som direkt gestaltade homosexuella 

personer från de tre undersökta åren. Vi gjorde grova analyser av 112 artiklar och vi 

valde sedan ut totalt 40 artiklar som vi gjorde våra grundligare analyser på. Till våra 

grundligare analyser valde vi ut artiklar som vi fann relevanta och som vi ansåg skulle ge 

en bred och rättvisande bild av de mönster som vi upptäckt i vår grovanalys. Våra 

djupare analyser genomförde vi med hjälp av semiotik och diskursanalys. Vi valde att 

inte göra alltför djuplodade analyser av artiklarna eftersom vi hellre ville ha ett brett 

material med många artiklar från varje år. Vi anser att detta gav en mer rättvisande bild 

av representationen av homosexuella och underlättade en tidsjämförelse. 

I analyserna valde vi att inte nämna intervjupersonernas efternamn. Vi inte vill peka ut 

personerna eftersom det i vissa fall är mer än tjugo år sedan de tog beslutet att gå ut med 

sin homosexualitet eller hiv-smitta i medierna. Vi kan inte vara säkra på att de skulle 

göra samma val idag. Några undantag gör vi för personer som till exempel Willem du 

Toit, som ställde upp i medierna flera gånger innan han dog. Även offentliga personer 

som Jonas Gardell och Andreas Lundstedt benämns med för- och efternamn.  
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5.6 Metodkritik 
Det kan riktas kritik mot vårt urval eftersom vi enbart har valt artiklar ur ett fåtal ämnen 

av de 25 som finns i RFSL:s arkiv. Detta kan ha gjort att vi har missat artiklar som kunde 

vara intressanta för vår undersökning. 

Sättet som RFSL:s arkiv är systematiserat kan vara en annan felkälla eftersom varje 

artikel sätts in i endast en pärm, vilket gör att relevanta artiklar kan ha försvunnit i vårt 

urval. Även genom Cisions urvalsmetod, då de väljer ut artiklar efter ett visst antal 

sökord, skapas en risk för att artiklar som kunnat visa på representationer av 

homosexuella gått oss förbi. 

Vi har också försökt uppfylla kraven på reliabilitet och validitet. I kvalitativa 

undersökningar handlar validitet om att materialet som man undersöker ska kunna ge svar 

på forskarens frågor. Det berör också hur forskaren går tillväga iför att få svar på sina 

frågor vad gäller metodval och teori. Forskarens egen förförståelse och kulturella prägling 

påverkar också de tolkningar som han/hon gör vid sina analyser. Noggrannhet i 

genomförandet av tolkningar på texter är också ett sätt att tillföra arbetet reliabilitet, 

eftersom man då försöker eliminera eventuella felkällor. Därför förhåller vi oss kritiska 

till våra egna analyser. Genom att också på ett tydligt sätt visa hur vi har gått tillväga för 

att få fram våra resultat försöker vi ge vår uppsats validitet och reliabilitet (Boréus, 

Bergstöm, 2005). 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel har vi delat in vårt resultat och vår analys enligt tre olika teman. I varje 

tema tittar vi på permanens och förändring i de 40 artiklarna från åren 1987, 1997 och 

2007. Permanens innebär i vår undersökning mönster som vi ser återkomma i artiklar 

från de tre år som vi har undersökt och förändring innebär helt enkelt en utveckling av 

representationen av homosexuella mellan åren.  

 

Teman 

Mediernas framställning av att leva som homosexuell  

Representationer av hiv-positiva, homosexuella män  

Representationer av lesbiska kvinnor 

 

I våra två första teman beskrivs också permanens och förändringar i bilderna som hör till 

artiklarna i varje tema. I det tredje temat Representationen av lesbiska kvinnor, är 

analyserna av bilderna istället invävda i texten som rör artiklarna. 

 

6.1 Mediernas framställning av att leva som homosexuell 

6.1.1 Skillnader i gestaltningen av homosexuella som enskilda och som grupp 

I våra artiklar har vi upptäckt ett mönster i att enskilda homosexuella män ofta framställs 

på ett positivt sätt men att de som grupp kan beskrivas som hotfulla eller isolerade. Den 

positiva bilden av homosexuella, enskilda personer är särskilt tydligt i artiklarna som 

handlar om hiv-positiva personer men det finns också andra exempel. 

 
En härlig, slagfärdig, humoristisk man med oändliga källor att ösa minnen ur. (Göteborgs 

Tidning, 1987-04-07) 

 

– Jag mår kanonbra. Mina värden är helt okej, jag är fullt frisk men jag bär på en släng av hiv. 

Så brukar jag uttrycka det. (Expressen, 2007-12-20) 
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Artiklar som tydligt visar homosexuella som ett hot för allmänheten kan vi se från 

samtliga år. 1987 handlade det främst om spridningen av hiv men de två senare åren 

handlade det mer om avvikande beteende och isolering. 
 

De håller igång på disco, bastu- och videoklubbar och har många partners. (…)De har inte 

ändrat sin sexualitet trots aidsfaran…(Arbetet, 1987-06-23) 

 

På dagarna strosar turister och barnfamiljer omkring i den lilla men välplanerade parken. Men 

när mörkret faller är detta de homosexuellas träffpunkt. (Helsingborgs Dagblad, 1997-07-23) 

 

…Malmös populäraste platser  för sexträffar mellan män. 

-Malmöborna vågar inte gå ner där…(City Malmö/Lund, 2007-11-19) 

 

Enligt forskaren Frank Pearce (1973) finns det i ett samhälle en standard som en man, 

genom att ha sex med en annan man, misslyckas att anpassa sig till. I sin undersökning 

om hur medierna skrev om homosexuella i Storbritannien mellan 1950- och 1970-talet 

fann han att homosexuella personer därför blev en avvikande grupp som inte kunde 

inkluderas i mediernas spegling av verkligheten.  

 (2003) bygger sitt resonemang om konstruktionen av kön på genusforskaren Judith 

Butler heterosexuella matris. Enligt henne gör homosexualitet det också omöjligt för en 

person att passa in i matrisen, vilket är avgörande för vem som ses som socialt godkänd i 

ett samhälle. 

 
…stöder sig på vad som står i bibeln om att leva i synd mot naturen, t ex att leva 

homosexuellt. (Göteborgs-Posten, 1987-06-03) 

 

Skillnaden mellan hur man beskriver enskilda bögar och lesbiska och homosexuella 

personer som grupp tolkar vi som ett tecken på journalistens egna kulturella arv. Enligt 

Michael Schudson (2002) är reportrarna en del av samhället de lever i och påverkas av 

omgivningen både när det gäller föreställningar och berättelsemönster. Journalisten följer 

därför i detta fall värderingen att homosexuella personers livsstil är avvikande och inte 

allmänt accepterat. Därför framställs de som en homogen grupp. Samtidigt har 

utvecklingen av homosexuella personers rättigheter påverkat medierna till att framställa 
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homosexuella på ett mer positivt sätt. Detta ger i många fall en stor ambivalens i 

artiklarna där homosexuella framställs som både starka och friska och hotfulla och 

avvikande. 

 

6.1.2 Homosexuella framställs som en sårbar grupp 

Vi kan också se en permanens, alltså ett återkommande mönster inom detta tema, i att 

samma typ av problematik kring omgivningens reaktioner mot homosexuella personer. 

Att exempel på detta är att det från samtliga undersökta år finns artiklar skrivna av 

lokaltidningar om homosexuella personer på den egna orten. I dessa personporträtt 

beskrivs intervjuobjekten som ensamma och utsatta eftersom de bor i en mindre stad. 

Detta är något som även Martin Andreasson (1996) upptäckte då han gjorde en 

undersökning om hur medierna skrev om homosexuella personer mellan åren 1990 till 

1994.   

När det gäller homosexuella män handlar problematiseringen till största delen om våld, 

hot och trakasserier medan lesbiska kvinnor beskrivs som mer utsatta för diskriminering, 

sexuella trakasserier och ifrågasättande av deras läggning. 

 
Han har verkligen fått stryk en gång också. 

– Det kom fram en okänd kille till mig och klappade till mig på axeln. Mär jag vände mig om 

klippte han till. Han hade hört rykten om att jag var bög. (Falu-Kuriren, 1987-11-20) 

 

Norrtälje är nämligen inte en stad där man accepteras som homosexuell. Allra minst om man 

är lesbisk. (Norrtelje Tidning, 1997-12-09) 

 

Rädslan för påhopp finns ständigt. Att bli hånad är värst. Mathias Löfroth är homosexuell. 

(Norrköpings Tidningar, 2007-01-05) 

 

Ämnen som vi ofta ser tas upp i dessa artiklar är fördomar om homosexuella samt frågor 

om diskriminering och homosexuella personers rättigheter.  

Sättet att beskriva homosexuella personer som ensamma och sårbara gör dem till en 

underordnad grupp. Enligt Ylva Brunes rapport (2007) om mänskliga rättigheter i 

svenska medier så är detta ett vanligt förfarande när medierna skriver om 
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minoritetsgrupper.  Eftersom dessa grupper sällan har möjlighet att själva påverka hur de 

beskrivs i medierna följer medierna myndigheternas diskurs och låter gruppen bli ett 

objekt för andars definition och åtgärder. Det är därför inte gruppen själv som etiketterar 

sig som sårbar utan det är främst myndigheter och majoriteten i ett samhälle som gör 

detta. 

Detta är särskilt tydligt i artiklar där homosexuella personer inte uttalar sig själva och 

journalisten utgår helt från information från myndigheter. Då målas ofta en mörk bild av 

homosexuella personer som grupp upp. Ett exempel på detta är artikeln Kommunen 

stoppar sexmöten - stänger Nobeltorgets toaletter. 

 
Nobeltorget beskrivs på gaysajter på nätet som Skånes populäraste mötesplats för sex. Det är 

mycket trafik året om – speciellt under lunchtid. (City Malmö/Lund 2007-11-19) 

 

I rapporten Mänskliga rättigheter och svenska medier (2007) beskriver Ylva Brune 

detta fenomen som en följd av medielogiken och är ännu ett sätt att skapa en skillnad 

mellan vi och dem, det vill säga läsaren som en gemensam grupp respektive den 

minoritetsgrupp som beskrivs i mediet. Medierna har flera olika taktiker för att skapa 

denna gräns mellan vi och de andra. Den första taktiken är att vi talar om dem. Även detta 

har vi sett exempel på i våra artiklar då medierna refererar till homosexuella som en 

grupp genom att skriva de homosexuella. 

 
Undersökningen visar att de homosexuella männen i Sverige inte är en enhetlig grupp 

människor. I stället har undersökningen funnit fem typer av homosexuella män. (Arbetet, 

1987-06-23) 

 

Men när mörkret faller blir detta de homosexuellas träffpunkt. (Helsingborgs Dagblad, 1997-

07-23) 

 

Den andra taktiken innebär att fokusera på en konflikt eller en skillnad mellan 

minoritetsgruppen och alla andra. Detta har vi också sett exempel på, bland annat i 

artikeln Ooa hela natten. I denna artikel berättar flera besökare och arbetare på en 

gayklubb att det är ett problem att heterosexuella vill komma till deras klubb. Därmed ges 

en bild av att det finns en konflikt mellan homo- och heterosexuella. 
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– Varför ska vi acceptera att heteropar står och hånglar på vårt dansgolv, om de inte kan 

tolerera att jag och Lucas gör det samma på deras? (Helsingborgs Dagblad, 2007-07-27) 

 

Från 1987 kan vi se konflikter som uppstår till exempel i hiv-frågan, där homosexuella 

ses som ett hot och därmed beskrivs som en riskgrupp. Detta är i vår mening också ett sätt 

att andrafiera homosexuella personer. 

 
De stora riskgrupperna är fortfarande bi- och homosexuella män samt 

sprutnarkomaner…(Vimmerby tidning, 1987-05-20) 

 

Det kan också skapas en konflikt i de artiklar där homosexuella intervjuobjekt och 

reportern gemensamt försöker slå hål på fördomar som finns mot homosexuella. För att 

göra detta tas oftast samma vanföreställningar om homosexuella upp i artikel efter artikel. 

Intervjuobjekten får motsätta sig fördomen och uttrycka sin syn på saken.  Detta ser vi 

exempel på från alla år, ofta handlar det om fördomar om sexualitet, hiv-spridning och 

roller i homosexuella förhållanden. 

 
En vanlig uppfattning är att homosexuella är dem som sprider den snabbt ökande 

aidsepidemin.  

– Hel fel! Vi lever som vanliga familjer. (Nyheterna Kalmar, 1987-04-01) 

 

Något som man har hört talas om är hur homosexuella par bestämmer att den ene ska vara 

kvinna och den andre man… 

– Det är en myt! Antingen beter sig båda som fjollor eller så är båda manliga…(Ludvika 

Tidning 1997-01-23) 

 

Varför gillar alla homosexuella schlagermusik? 

– Det är en myt. Jag älskar i och för sig den musiken, men det finns det heterosexuella som 

gör också. (Falu Kuriren, 2007-02-16) 

 

Eftersom de homosexuella intervjuobjekten ofta får bemöta fördomar som riktas mot dem 

hamnar de ibland i försvarsställning mot läsarna. Detta förstärker ytterligare bilden av 

homosexuella som en gemensam grupp skild från det vi som medierna skapar. 
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Intervjuobjekten talar dessutom som experter för alla homosexuella när de bemöter 

fördomarna, vilket är ett vanligt sätt att skriva om minoritetsgrupper. En person får då 

representera hela sin grupp och förklara varför medlemmarna i gruppen beter sig på det 

ena eller andra sättet (Brune, 2007). 

Fokuseringen på konflikt och skillnad kan också ses som en följd av medielogikens krav 

på förenklade nyheter och konflikter. Detta är en del mediedramaturgin skapad av Jesper 

Strömbeck (1998). Mediedramaturgin innebär journalisten använder sig av sju olika 

metoder för att vinna läsarens uppmärksamhet. Exempel på detta är kontraster, 

tillspetsning och personifiering. 

 

6.1.3 Religion och homosexualitet 

I alla års artiklar har vi också sett exempel på hur homosexualitet ställs i konflikt med 

religionen. I artikeln från 1987, Läraren är tillbaka på skolan, ses religionen som ett 

legitimt försvar för att diskriminera en homosexuell lärare som arbetar på en kristen 

skola. 

 
Vasaskolan är en kristen privatskola och ledningen stöder sig på vad som står i bibeln om att 

leva i synd mot naturen, t ex att leva homosexuellt. (Göteborgs-Posten, 1987-06-03) 

 

I ett exempel från 1997, Sixten – homosexuell och kristen, ses religion och 

homosexualitet omöjliga att förena och Sixten berättar att han måste dölja sin läggning 

för att accepteras av kyrkan som han är medlem i. I artikeln är reporterns frågor ibland 

utskrivna, vilket i vår mening visar hur svårt hon har att se en homosexuell man som 

kristen. Sixtens gudstro blir därmed ifrågasatt, vilket blir tydligt i detta stycke av artikeln. 

 
Du är kristen, sedan när? 

- Ett par år tillbaka. 

Har du vuxit upp i ett kristet hem? 

-Nej. 

Hur kommer det sig att du blev kristen? 
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– Jag kände att det kristna budskapet grep tag i mig helt enkelt. (Smålands-Tidningen, 1997-

03-13) 

 

I artikeln Bytte stad för att få acceptans från 2007 blev religionen en av anledningarna 

till att ett homosexuellt par flyttade från sin hemstad. De fick sin medlemskapsansökan 

till kyrkan de tillhörde nekad på grund av deras läggning. Här framställs kyrkan som 

instans som kan diskriminera och trycka ner homosexuella men eftersom de båda männen 

är kristna framställs religion och homosexualitet ändå inte som omöjliga att förena. Det är 

omgivningens fördomar som innebär problem. 

 
- Vi blev rekommenderade att söka oss till ett annat samfund, tillägger Alex. 

Att de inte längre var välkomna i sin församling blev en av anledningarna till att de ville byta 

miljö och umgänge. (Västerbottens Kuriren, 2007-07-21) 

 

Utvecklingen av hur medierna beskriver konflikten mellan religion och homosexualitet 

beror säkerligen till stor del på att kyrkor och samfund arbetat för att minska 

motsättningarna bland annat genom att delta i debatten om homosexuella äktenskap. 

Även stora mediehändelser, såsom pastor Åke Greens uttalande om att homosexuella är 

som cancersvulster i vårt samhälle i en predikan 2003, visar på att diskriminerande 

uttalanden mot homosexuella inte längre accepteras utan väcker stor uppståndelse och 

protester. 

 

6.1.4 Fler homosexuella par i dagspressen 

En förändring vi kan se är att homosexuella par har blivit vanligare i tidningarna under 

åren 1997 och 2007. 1987 fanns det i princip inga homosexuella par utan homosexuella 

framställdes som sexuellt frigjorda, ensamstående män. I vissa artiklar framhölls dock att 

de homosexuella intervjuobjekten sökte fasta partners på samma sätt som heterosexuella, 

det vill säga försökte hitta en person att spendera livet med.  

Det ser vi till exempel i artikeln Jag föredrar att kalla mig bög. 
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Han betonar också att han inte träffar så många olika killar längre. Drömmen är förstås att 

hitta någon han verkligen kan älska och leva med resten av sitt liv. (Falu-Kuriren, 1987-11-

20) 

 

Vi kunde i vår undersökning se att homosexuella par blev vanliga 1997 och då nästan 

enbart lesbiska par. Ett exempel finner vi i artikeln Öppet, ärligt, lesbiskt där tre lesbiska 

par porträtteras. Artikeln handlar om äldre kvinnor som inte har vågat visa att de är 

lesbiska och därför kallats sina flickvänner för väninnor inför omgivningen. 

 
Det är tydligt när hon och Ellen kramas och skämtar med varandra att de har upplevt mycket 

smärta, men att de just därför också kan njuta av den lycka och närhet som de fått uppleva 

först ganska sent i livet. (Göteborgs Posten 1997-03-22) 

 

Ett annat exempel är artikeln Första paret ut i Skellefteå där det lesbiska paret Maria 

och Elisabet berättar om sitt liv efter att de ingått partnerskap. I denna artikel beskrivs 

parets relation som ett heterosexuellt förhållande. 

 
Vi träffar det förälskade paret vid hemmet i Frostkåge. 

För dem handlar drömmarna om att i framtiden få vara lyckliga och frisk. (Norra 

Västerbotten, 1997-07-29) 

 

Manliga homosexuella framställs dock fortfarande nästan alltid som singlar. Bakgrunden 

till att homosexuella par blivit synligare i medierna 1997 kan vara att partnerskapslagen 

som kom två år tidigare väckte mediernas intresse för homosexuella relationer. Kändisar 

som var öppna med sina förhållanden var säkert även det en bidragande orsak till den 

ökade öppenheten mot homosexuella i medierna. Exempel på detta är Jonas Gardell och 

Mark Levengood som blev starka förebilder för homosexuella efter att det ingått 

partnerskap och blivit föräldrar. Efva Attling och Eva Dahlgren blev även de förebilder 

då de ingick partnerskap 1995.  

I 2007 års artiklar ser vi fler manliga homosexuella par men det är fortfarande flest 

lesbiska förhållanden som beskrivs. Detta år har vi också en artikel som påminner mycket 

om Första paret ut i Skellefteå men i detta fall handlar om ett manligt homosexuellt par. 
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I artikeln Bytte stad för att få acceptans beskrivs Alex och Noa som ett vanligt par och 

som kapabla föräldrar till tre barn.  

 
Vi sitter ute i en lekpark. De tre barnen roar sig på egen hand, ropar ibland att papporna ska 

titta när de gör något extra äventyrligt, i övrigt klarar de sig själva. (Västerbottens Kuriren 

2007-07-21) 

 

Att medier på 1980-talet skulle kunna skriva om homosexuella män som föräldrar ser vi 

som nästintill otänkbart. Detta visar på den utveckling av homosexuellas rättigheter som 

har skett sedan 1987.  

Men att beskriva homosexuella relationer kan också fylla andra funktioner. När 

homosexuella lever som par kan de ses som mer normala. Genom att leva som Svensson-

familjer visas de ha samma drömmar och mål som heterosexuella, att skaffa barn och en 

fast partner. Därmed blir det lättare att foga in homosexuella till den heteronorm som 

finns i samhället. 

Det kan också vara reporterns sätt att tala till publiken och berätta att de homosexuella 

personerna inte utgör någon risk eftersom de redan har valt varandra. 

 Vi kan se skillnader i hur homosexuella singlar representeras mellan åren. 1987 var 

singlarna ett hot eftersom de beskrevs som promiskuösa och sexfixerade och fick stor 

skuld i spridningen av hiv. Stort fokus låg på männens sexliv och hur många partners de 

haft. 

1997 och 2007 beskrivs däremot homosexuella ensamstående personer ungefär som vem 

som helst och reportern frågar sällan om deras sexliv.  

 

6.1.5 Slutsatser av bilder i temat problematisering av Att leva som homosexuell 

Vi kan se en permanens i att homosexuella personer framställs som starka och positiva på 

nästan alla personporträtt. Detta understryks också av att bilderna i många fall är tagna 

något underifrån. 

Ett annat mönster som vi ser återkommer i bilderna till våra artiklar är att de ofta 

sexualiseras av att männens skrev hamnar i fokus, det finns också ett exempel på ett 

lesbiskt pars rumpor som ligger mitt i bilden. Det beror i många fall av att bilden är 
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beskuren på ett sätt som kapar bort överkroppen och benen. Personerna som medverkar i 

artiklarna med dessa bilder är nästan alltid anonyma och bilderna är nästan alltid tagna 

bakifrån. 

Både 1987 och 1997 var många av personerna i artiklarna alltså anonyma men detta är 

ovanligt i våra artiklar från 2007. Endast i två av artiklarna vill intervjuobjekten inte vara 

med på bild. Detta löste man genom att fotografera den ena personen bakifrån och att 

använda en bild hämtad på en bildbyrå till den andra artikeln. 

Något som var vanligare 1987 än andra undersökta år var att framställa homosexuella 

personer som en utsatt grupp, till exempel illustrationerna i Jag föredrar att kalla mig 

bög (Falu-Kuriren, 1987-11-20). Där föreställer den ena bilden en kille som blir slagen i 

ansiktet av en annan man. Den andra illustrationen visar två män som står panna mot 

panna och håller om varandra. Bakom dem står ordet AIDS skrivet och verkar sväva som 

en skugga bakom paret. Dessa två illustrationer visar på negativa sidor av att vara 

homosexuell och drar en tydlig parallell mellan aids och homosexualitet. 

 

 

6.2 Representationer av hiv-positiva, homosexuella män 

6.2.1 Homosexuella framställs som glada och positiva 

Något som är permanent i artiklarna från alla undersökta år är beskrivningen av hiv-

positiva homosexuella män som glada och starka personer. Journalisten förklarar ofta att 

männen ser friska ut och att man inte kan ana att de bär på en så allvarlig smitta: 

 
Jag är obotlig optimist. (Expressen, 1987-10-15) 

 

…på ytan ser han ut som vem som helst. Inom sig bär han på HIV-viruset sedan 15 år 

tillbaka. (Norra Skåne, 1997-11-14) 

 

…fullt frisk men jag bär på en släng av hiv. (Expressen, 2007-12-20) 

 

Sättet att gestalta homosexuella män med hiv kan vara mediernas sätt att skapa en positiv 

representation av dessa människor. Representation innebär både att en grupp 
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representeras på samma sätt om och om igen och att en person för att representera hela 

den grupp som han tillhör. Enligt Richard Dyer (2002) har sättet som olika grupper 

representeras betydelse för hur de bemöts och vilka rättigheter de har i samhället. Genom 

att i artikel efter artikel låta en stark och glad hiv-positiv person representera alla hiv-

positiva ger medierna läsaren en fördelaktig bild av denna grupp. Homosexuella 

personers rättigheter har utvecklats mycket de senaste 20 åren och mediernas 

representation av bögar och lesbiska kan vara en följd av och en anledning till denna 

utveckling. 

Vi tror att RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) har haft stor inverkan på 

mediernas gestaltning av hiv-positiva personer. Redan i början av 1980-talet, då de först 

fallen av hiv upptäckts i USA, började RFSL engagera sig i frågan. De uppsökte då de 

svenska myndigheterna för att ta reda på vilken beredskap de hade om smittan skulle 

komma till hit. Under denna tid hade RFSL redan en läkargrupp som arbetade med 

sexuellt överförbara sjukdomar bland homosexuella. RFSL krävde 1983 att 

myndigheterna skulle upprätta ett handlingsprogram mor aids. Målet med programmet 

var att sprida kunskap om sjukdomen till homosexuella personer såväl som heterosexuella 

(RFSL, 2008-12-20).  

Enligt Michael Schudson (2003) är journalisten alltid en del av den kultur som han eller 

hon lever i, vilket ständigt påverkar hur det skrivs om händelser och företeelser. 

Journalisterna följer de konventioner som finns i sin kultur bland annat när de avgör vilka 

källor som är tillförlitliga. De utgår också från en föreställning om publiken och försöker 

spegla den tänkte mottagarens värld. 

 

6.2.2 Informationsspridning 

Viljan att sprida information om smittan är något vi ser i de flesta undersökta årens 

artiklar som handlar om hiv eller aids.  I nästan alla artiklar ser vi att reportrarna genom 

intervjuobjekten förklarar hur hiv smittar, hur man skyddar sig och vad som händer om 

man blir smittad. Artiklarna lägger också stort fokus på eget ansvar och att sjukdomen 

kan drabba vem som helst, hetero- som homosexuell. 
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– Jag vill få er att första att man inte längre kan tänka ”det gäller inte mig”. Nu gäller det er. 

(Vimmerby Tidning, 1987-05-20) 

 

– När du som är frisk lägger dig med någon måste du använda kondom. Vi har inget val. Vi 

måste göra det. (Jönköpings-Posten, 1987-04-24) 

 

Intervjuobjekten hade ofta en informativ roll i dessa artiklar vilket vi tror kan ha gjort det 

svårt för den tänkta läsaren att relatera till personen. 

Detta kan vara en kvarleva av den sociala ansvarsideologin. Enligt Hadenius och Weibull 

(2005) sågs medierna från början som folkbildare som hade ett ansvar att informera 

allmänheten om viktiga frågor.  

 

6.2.3 Homosexuella män som riskgrupp 

Vi kan också se en hel del förändringar i hur man skrev om homosexuella inom detta 

tema.  Den tydligaste skillnaden mellan hur homosexuella gestaltades i sammanhang med 

hiv ser vi mellan 1987 och de två andra undersökta åren. Under 1980-talet var hiv en ny 

sjukdom för svenskarna, en dödlig pest som man trodde skulle påverka framtida 

generationer.  

 
…vår tids största gissel, ett gissel som hotar generationers framtid. (Vimmerby Tidning, 

1987-05-20) 

 

De hiv-positiva och aids-sjukas sexliv är också ett ämne som nästan alltid tas upp. Det 

handlar ofta om hur det sett ut innan de smittades. Exempel på uttryck som används för 

att beskriva männens sexliv är vidlyftigt sexuellt liv som homosexuell (Östgöta 

Correspondenten, 1987-04-28) och åren innan dess levde rövaren (sic) (Östgöten 1987-

04-28). Även hur hiv-positivas sexliv ser ut nu är av intresse, ofta får hiv-positiva i 

texterna berätta om hur det är möjligt för honom att ha sex. Detta kan vara journalisternas 

sätt att lugna läsaren om att smittade inte för hiv vidare. Detta visar journalisterna skriver 

utifrån en bild av läsarens rädslor. Ett exempel på detta finner vi i Östgöta 
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Correspondenten (1987-04-28) där journalisten inom parentes flikar in denna upplysning, 

nu tar han det lugnare. 

Detta kan kopplas till Virginia Nightingales teori om att journalisten refererar till den 

tilltänkta läsaren och att medieinnehållet därför skapas utifrån journalistens uppfattning 

om läsaren (McQuail, 2005). 

För att veta vilka som var mest troliga att smittas av hiv delade myndigheter och forskare 

in befolkningen i så kallade riskgrupper. De som var mest utsatta var homosexuella, 

sprutnarkomaner och prostituerade. Begreppet riskgrupp och risk dyker ofta upp i 

artiklarna från 1987 men de finns nästan inte med alls i artiklarna från 1997 eller 2007.   

I en av våra artiklar, Aidstestet som ”frikort” till fortsatt riskbeteende beskrivs en 

undersökning som delar in homosexuella i fem olika typer. De som utgör det största hotet 

är enligt undersökningen gruppen swingers.  

 
Swingers är en riskabel grupp. De har ofta sex med kvinnor som de kan smitta med aids. 

(Arbetet, 1987-06-23) 

 

I detta exempel blir det tydligt att homosexuella män inte enbart utgör en risk för andra 

homosexuella utan också för heterosexuella. I artikeln läggs hela skulden för spridningen 

av hiv på sexuellt utsvävade, homosexuella män och i artikeln finns ingen information om 

att man också kan smittas av en heterosexuell partner.  

Representationen av homosexuella som en riskgrupp är ett sätt att spegla de värderingar 

som fanns i samhället under denna tid. Enligt Pearce (1973) tar medierna då de använder 

sig av stereotyper fasta på det som är avvikande i personens livsstil, i detta fall bögars 

sexualitet. Det var enligt medierna samlag mellan homosexuella män som spred smittan. I 

sin undersökning av medierna i Storbritanniens rapportering av homosexuella under 

1970-talet upptäckte Pearce att medierna ofta använde homosexuella personer som 

moraliska exempel för att visa hur illa det kunde gå om man inte levde efter de regler och 

konventioner som satts upp i ett samhälle. Detta kan vi se exempel på i artikeln om 

aidstestet eftersom det är just den grupp som konstrueras som mest avvikande anses vara 

dem som lättast drabbas av smittan. Detta blir ett varnande exempel för allmänheten 

Att framställa homosexuella som en riskgrupp är naturligtvis också en typ att 

stereotypisering. Enligt Richard Dyer (2002) är stereotyper en del i den process som 
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människor använder sig av för att sortera den information som de samlar in från 

omgivningen. För medierna blir användandet stereotyper ett sätt att förenkla 

informationen samt att relatera till den världsbild och de värderingar som finns i ett 

samhälle. Stereotypiseringen skapar också en sammanhållning som utgår från tanken att 

ett gemensamt vi alla uppfattar en viss social grupp på samma sätt. Denna 

sammanhållning är enligt Dyer inte verklig utan blir i själva verket ett sätt att definiera 

verkligheten, med medföljande värderingar. Världsbilden kan i sin tur relatera till den 

maktstruktur som finns i ett samhälle, där homosexuella personer enligt vad som syns i 

artiklarna inte stod särskilt högt på 1980-talet. 

Begreppet riskgrupp har försvunnit från mediernas gestaltning av homosexuella män. I 

artiklarna från 1997 och 2007 om hiv utpekades inte längre någon särskild grupp som mer 

riskbenägen men någon annan. Detta tyder på en förändrat tänkande hos medierna och att 

de inte formulerar sig på ett sätt som utpekar en viss grupp som utsatt för större risk än 

andra. Det ser vi exempel på i artikeln I skuggan av AIDS. 

 
…det var då man trodde att bara homosexuella män var i riskgruppen. (...) Nu vet man bättre, 

alla som är sexuellt aktiva är mer eller mindre i riskgruppen. (Norrköpings Tidningar, 97-01-

25) 

 

Det är inte heller lika vanligt att reportrar frågar om hiv i personporträtten med 

homosexuella män från 1997 och 2007. Detta visar på att homosexualitet inte längre är 

självklart förknippat med sjukdomen. En av våra artiklar Walter: Fullt frisk men jag 

bär på en släng av hiv (Expressen, 2007-12-20) är en del av ett uppslag innehållande tre 

artiklar med personer som alla smittats på olika sätt. Förutom Walter är det en kvinna 

som smittades genom ett samlag med en man och en man som fick sjukdomen genom en 

smutsig spruta. Detta är ett exempel på den bredare rapportering som fanns kring hiv 

2007 jämfört med 1987.  

Även här tror vi att RFSL kan ha haft stort inflytande. De har arbetat för att homosexuella 

ska ha samma rättigheter som alla andra i samhället och ses som individer och inte som 

en enhetlig grupp (RFSL, 2008-12-03). Vi kan till exempel på att Pride-festivalen har 

ökat rapporteringen om homosexuella kvinnors och mäns rättigheter och kamp mot 

diskriminering.  



 

 

 

 

42

Samhällets utveckling och ökade acceptans för homosexuella påverkar naturligtvis även 

medierna. Som vi nämnt tidigare menar forskaren Michael Schudson (2003) att medierna 

är en del av kulturen och därför följer de värderingar och koder som finns i samhället då 

de skriver om olika företeelser eller händelser. 

 

6.2.4 Ambivalens i artiklarna 

Vi har sett en mycket större ambivalens i artiklarna i gestaltningen av hiv-positiva män 

1987 än övriga år. Detta uppstår främst på grund av att reportern framställer de hiv-

positiva som starka och positiva personer samtidig som de beskrivs som promiskuösa 

innan de drabbades av smittan.  

 
Eftersom han levt ett ganska vidlyftigt sexuellt liv som homosexuell var han väl införstådd 

med att han tillhörde de riskutsatta. (Östgöta Correspondenten 1987-04-28) 

 

– Jag ha inte ett lika vilt sexliv som tidigare, avslöjar han. (Jönköpings-Posten, 1987-04-24) 

 

Reportrarna tar ofta fasta på det avvikande som särställer homosexuella och 

heterosexuella. Att också kalla homosexuella personer för riskgrupp ökar ambivalensen i 

artiklarna som vi har undersökt. 

Detta kan vara ett tecken på att trots journalisternas vilja att beskriva de hiv-positiva på 

ett positivt sätt spelar alltid allmänhetens värderingar in på sättet som han eller hon 

skriver om homosexuella. Även här kan vi se exempel på att medierna, som Pearce 

(1973) hävdar i sin undersökning, tar fasta på det som skiljer homosexuella från 

heterosexuella. Stort fokus ligger därför på männens sex- eller kärleksliv. 

 

6.2.5 Rapporteringen om hiv och aids avtog 

Den viktigaste förändring som vi har upptäckt inom detta tema är dock att det skrivs 

mycket mindre om hiv och aids 1997 och 2007.  Detta har i vår mening flera olika 

orsaker. Admassu Tassew skrev 1995 en rapport om hur medierna skrev om aids i 

europeiska och afrikanska tidningar mellan 1983 och 1990. Han fann att rapporteringen 
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av sjukdomen minskade kraftigt efter 1987 trots att spridningen av sjukdomen fortsatte i 

samma takt som tidigare. Detta resultat stämmer in i vad vi har sett i vår undersökning 

och visar att det faktiskt stämmer även 2007. 12 år efter att han gjorde sin undersökning 

gäller samma minskning av rapporteringen av hiv trots att smittans ökade spridning. 

Enligt Tassew beror minskningen i artiklar om aids till stor del på mediernas rutiner och 

påverkan från annonsörer då de väljer vilka nyheter som ska tas upp. En annan viktig 

anledning tror Tassew var att medierna försökte skriva fylliga och informativa artiklar 

medan aids-epidemin hade tillräckligt stort nyhetsvärde men sedan minskade 

rapporteringe för att medierna ville undvika att upprepa sig. Det innebär enligt Tassew att 

medierna skrev om smittan så länge den hade ett nyhetsvärde och samtidigt försökte 

förutse dess spridning med hjälp av den information som fanns tillgänglig just då. 

Även utvecklingen av mediciner för hiv-positiva har troligtvis påverkat rapporteringen 

om hiv. Eftersom hiv inte längre är en hundra procent dödlig smitta ses den inte längre 

som ett lika stort hot. Vi såg exempel på en mycket hoppfull artikel om utvecklandet av 

mediciner för hiv-positiva bland våra artiklar från 1997. Artikeln handlade om Matz och 

Timo som provat en medicin som kom 1996 och nästan helt blivit av med hiv-viruset i 

blodet. Paret hade nu börjat se ljust på framtiden och försökt vänja sig vid att de inte 

längre kommer att dö av smittan. 

 
– Det känns som vi har varit hos döden och vänt. (Aftonbladet, 2007-08-21) 

 

Våra artiklar från 1997 och 2007 visar att rädslan för att smittas av hiv har minskat. Detta 

kan vi se exempel på i en artikel från 2007 där intervjuobjekten och journalisten uttrycker 

sin oro för att människor idag inte tar sjukdomen på lika stort allvar.  

 
Från dödsskräck till nonchalans. Nu ökar hiv-fallen i Sverige igen. (Aftonbladet, 2007-12-20) 

 

6.2.6 Nya förebilder 

I artiklarna från 1987 ser vi att många privatpersoner vill vara förebilder och öka 

öppenheten kring hiv. Till exempel Willem du Toit gick ut öppet med sin smitta och även 

medverkade i TV i detta syfte. Detta är dock något som vi inte har hitta några exempel på 
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1997 och 2007. Då vill hiv-positiva hellre se kändisar komma ut offentligt med sin smitta 

för att öka öppenheten. Ett exempel på detta är Andreas Lundstedt som kom ut med att 

han var hiv-positiv 2007. En artikel som tar upp denna fråga är HIV-positiv kritiserade 

smittade kändisar. 

 
– Det skulle banne mig vara en plikt för alla HIV-smittade kändisar att berätta offentligt om 

det. Att inte göra det är förräderi. (Norra Skåne 1997-11-14) 

 

Här tror vi att populariseringen av medierna kan ha påverkat vilka personer som utses till 

förebilderna för hiv-positiva. 1997 kunde vi se att medierna började fokusera alltmer på 

kändisar och denna utveckling har fortsatt 2007. Det ligger alltså större fokus på kändisar 

och vanliga människor syns inte lika mycket och ofta som på 1980-talet. Kändisar har fått 

en viktigare roll i samhället och har också större makt att påverka. Kändisfokusering är 

enligt Hvitfelt (2005) ett sätt för medierna att hantera den ökande konkurrensen och de 

sjunkande upplagorna.  

På 1980-talet fanns det också mycket diskriminering och svårigheter för den som var hiv-

positiv, vilket an antagligen sporrade många sjuka till att gå ut offentligt och prata om 

orättvisorna. Många av intervjuobjekten i artiklarna säger att de är trötta på att bli illa 

behandlade och diskrimineras. Rättigheter för homosexuella har förbättrats på många sätt 

efter 1987. Exempel på detta är partnerskapslagen 1996 och förbudet mot diskriminering 

av homosexuella på arbetsplatsen som kom 1999.   

 

6.2.7 Hiv-spridningen gav homosexuella ökad synlighet i medier 

Slutligen kan vi också se den förändring som hiv-spridningen har haft för rapporteringen 

om homosexuella. Att homosexuella sågs som en riskgrupp förde med sig den positiva 

effekten att homosexuella fick komma till tals i medier vilket var ovanligt innan hiv kom 

till Sverige. I artikeln Willem talar öppet om sin HIV-smitta (Trollhättan Tidning, 

1987-10-03) beskriver mediepersonligheten Willem du Toit hur synligheten av 

homosexuella förändrats genom hiv och aids. 
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– Aids behövdes för att samhället skulle börja tänka på oss homosexuella över huvud taget. 

(Trollhättan Tidning, 1987-10-03) 

 

6.2.8 Slutsatser om bilder i temat gestaltningen av hiv-positiva, homosexuella män 

Dessa slutsatser har vi dragit från bilder som publicerades i samband med våra undersökta 

artiklar som handlar om hiv och aids.  

De gemensamma mönster som vi kan se i bilderna från samtliga undersökta år är hur man 

har tagit personporträtten på de intervjuobjekt som inte varit anonyma i texten. De är i 

stort sett likadana, tagna framifrån för att ge en tydlig bild av den hiv-positiva personen. 

Ofta ler de och ser självsäkra ut, vilket förstärker bilden av den hiv-positive som en stark 

och optimistisk person. Det finns inte heller något tecken på att de hiv-positiva skulle 

vara sjuk utan de porträtteras som vilken person som helst. Detta tror vi är en del av den 

positiva representation som medierna verkar ha eftersträvat från under alla de år som vi 

har undersökt. 

När det gäller gestaltningen av anonyma, homosexuella och hiv-positiva män kan vi se en 

stor förändring mellan åren.1987 var nästan alla bilder av anonyma hiv-smittade män 

arrangerade och tagna bakifrån. Detta ger en mycket anonym bild av personerna. I de 

arrangerade bilderna fanns det sällan någon närhet mellan männen, vilket visar på en 

rädsla för att visa fysisk kärlek mellan två män. Enda undantaget är bilden som hör till 

artikeln Aidstestet som ett ”frikort” för fortsatt riskbeteende (Arbetet, 1997-06-23) 

Då ses manlig kärlek som en risk.  

Denna förändring tror vi kan förklaras med hjälp av  (2003) som förklarar 

genusforskarens Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen. Matrisen innebär en 

modell över hur människor blir socialt konstruerade utifrån sitt kön. För att bli socialt 

accepterad måste man följa de konventioner och regler som skapats för könet och därmed 

också välja en partner som kan upprätthålla bilden av ens eget kön, det vill säga att välja 

en kvinnlig partner om man är en man och att välja en manlig partner om man är en 

kvinna.   

Reportern och fotografen är en del av kulturen de lever i och följer de värderingar som 

finns i samhället då de skriver om homosexuella (Schudson, 2003). Om de visar närhet 

mellan två män bryter de mot de regler som satts upp av den heterosexuella matrisen, det 



 

 

 

 

46

vill säga att visa ett förhållande mellan två män som aldrig skulle vara socialt godtagbart 

(Rosenberg, 2002). 

Att visa homosexuella som anonyma personer som måste smyga med sin sexualitet är 

också något som vi kan koppla till Pearce (1973) undersökning av mediernas rapportering 

av homosexuella i Storbritannien under 1970-talet. Enligt Michael Schudson (2003) vill 

samhällen behålla sina begrepp rena och fina. Detta innebär att samhällen besväras av 

avvikelser som inte passar in i kulturens förutfattade kategorier. 

 

6.3 Representationer av lesbiska kvinnor 

6.3.1 Fler lesbiska kvinnor i dagspressen 

Det finns ingen permanens i detta tema eftersom lesbiska kvinnor överhuvudtaget inte 

fanns med i artiklarna från 1987.  

Från 1997 har vi däremot en hel del artiklar som handlar om lesbisk kärlek, liksom från 

2007. En anledning till att lesbiska kvinnor började synas mer på 1990-talet kan vara 

partnerskapslagen som kom 1995. Att kända homosexuella par ingick partnerskap kan ha 

haft inverkan, såsom till exempel Eva Dahlgren och Efva Attling. Medierna följer 

samhällets utveckling och anpassar sig till kulturen de lever i då de utvecklar 

föreställningar om olika grupper och skapar berättelsemönster i sina artiklar (Schudson, 

2003).  

Både 1997 och 2007 kan vi se en skillnad i hur lesbiska par respektive lesbiska singlar 

framställs i artiklarna. Singlarna är oftast anonyma och talar ofta om problem som de 

möter på grund av sin läggning. 

 
Lena berättar också hur hennes kollegor på en före detta arbetsplats avfärdade hennes 

bekännelser med att ”du har bara inte träffat rätt kille än”. (Fagersta Posten, 2007-02-16) 

 
Få har vågat träda fram här i Norrtälje. Det gäller speciellt de lesbiska. Några män har gjort 

det, men så är också homosexualitet bland män mer accepterat, tror Erika. (Norrtelje Tidning, 

1997-12-09) 
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När lesbiska kvinnor medverkar i artiklarna som par framställs de däremot som varma 

och kärleksfulla personer som vårdar sin kärleksrelation. I artikeln Första paret ut i 

Skellefteå framställs det nygifta lesbiska paret som vilket par som helst. Som gifta är de 

en del av heteronormen och de har en lugn och stabil tillvaro. Att de är gifta gör det också 

lättare att foga in dem in dem i den heteronorm som finns i samhället. Detta kan kopplas 

till s (2003) beskrivning av Judith Butlers heterosexuella matris, som enligt Rosenberg är 

avgörande för vem som blir socialt accepterad. 

Ett exempel på ett lesbiskt par i artiklarna från 2007 skiljer sig mycket från gestaltningen 

av paret ovan. I artikeln Tjejer som hoppas på mycket regnbågfester framställs parets 

förhållande som mycket öppet eftersom ena parten säger att hon ska spana på andra tjejer 

under Pride-festivalen. Detta ger en bild av lesbiska kärleksrelationer inte är har samma 

gränser som heterosexuella och att de inte har några krav på trohet. 

Även här kan vi återkoppla till  (2003). Lesbiska följer inte den norm som finns i 

samhället som säger att en kvinna måste vara tillsammans med en man för att bli socialt 

accepterad. Ett lesbiskt förhållande kan därför inte anses ha samma krav och 

förutsättningar som ett heterosexuellt. 

 

6.3.2 Lesbiska kvinnor framställs som en utsatt grupp 

I 1997 och 2007 års artiklar kan vi också se att unga lesbiska kvinnor väljer att vara 

anonyma i artiklar medan detta har blivit ovanligt bland homosexuella män. I och med att 

dessa tjejer talar mycket om de problem och den diskriminering som de möter på grund 

av sin läggning framställs lesbiska som en utsatt grupp. Intervjuobjekten talar ofta som 

experter och därmed representera alla lesbiska kvinnor. Att använda en enskild person 

som representant för den övriga gruppen är enligt Ylva Brune (2007) mycket vanligt då 

medierna skriver om underordnande grupper. 
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6.3.3 Sexualisering av lesbiska kvinnor 

1997 skrev Expressen ett antal artiklar om lesbisk kärlek och vi har analyserat tre av dem. 

I dessa tre kan vi se ett tydligt mönster av bilden att lesbiska personer sexualiseras. I 

många fall framställs de lesbiska som att de bara är ute efter att skaffa sexpartners och 

varken kan eller vill skaffa ett seriöst förhållande. Att vara lesbisk är däremot något 

trendigt och en fas som vanligtvis går över. Artiklarna är i vår uppfattning i många fall 

vända till manliga läsare. Ett exempel på detta är artikeln Våga flirta lesbiskt. I denna 

artikel ger journalisten och redaktören Mian Lodalen tips om hur man bäst flirtar med en 

lesbisk kvinna. Ingressen visar tydligt vilka intressen som ska tas till vara i texten. 

 
Under den pågående gayveckan i Stockholm hittar många lesbiska par nya partners. Men var 

möts annars lesbiska kvinnor? Och hur raggar de? (Expressen, 1997-08-23) 

 

Artikeln tycks vara skriven för dem som inte vet något om hur homosexuella förhållanden 

mellan kvinnor fungerar och vill veta hur denna avvikande grupp träffas. I artikel syns det 

tydligt att homosexualitet hos kvinnor inte är något som behöver tas på särskilt stort 

allvar. Artikeln tycks vara skriven för män som är nyfikna på lesbiska kvinnor och 

samtidigt hyser en misstro till att en kvinna kan bli tillfredställd utan hjälp av en man. 

Bilden som hör till denna artikel förstärker ytterligare dessa signaler eftersom den visar 

två nakna kvinnor som omfamnar varandra medan de stirrar rakt in i kameran. De är båda 

nedsmetade med vad som ser ut som lera vilket gör det lätt att dra paralleller till den 

manliga fantasin om gyttjebrottning mellan kvinnor. Vi uppfattar att kvinnorna bjuder in 

åskådaren till att delta i den sexuella akten och eftersom bilden tycks rikta sig till 

heterosexuella män blir detta ytterligare en nedvärdering av lesbisk kärlek. De två 

kvinnorna kan inte tillfredställa varandra utan behöver en tredje part, en man.  

Ett annat exempel på att lesbisk kärlek inte är något att ta på allvar är artikeln Jag blev 

kär i min väninna. I denna artikel beskriver reportern med hjälp av citat från 

psykoterapeuten Margareta Nordeman hur homosexualitet bland kvinnor har blivit något 

av en trend. Att prova på lesbisk kärlek är något spännande och nästan förbjudet. Texten 

visar också tydligt att denna trend inte är något som männen behöver oroa sig för. 
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Nej fortplantningen är inte hotad. Men någonting har hänt. Unga kvinnor har i dag en annan 

inställning till kärlek och sex. 

 

– Jag tycker att det är lite spännande, och absolut inget som kommer att hota vår 

fortplantning, säger Margareta Nordeman och ler. (Expressen, 1997-08-23) 

 

Bilderna är dock det som tydligast visar en sexualisering av lesbiska personer och kan 

närmast liknas vid pornografiska bilder. Ett av de tydligaste exempel på detta hittade vi 

bland artiklarna från 2007. Bilden som hör till artikeln Mina känslor tas inte på allvar 

visar två nakna kvinnor som sitter i en säng vända mot varandra. De kysser och smeker 

varandra. Detta är en i vår mening mycket vågad bild och det är tveksamt om tidningen 

hade valt en liknande bild om det hade handlat om en heterosexuell person eller 

homosexuell man.  

Dessa tre exempel kan kopplas till John Bergers (1989) undersökning av tavlor med 

liknande motiv. Han menar att tavlorna målades utifrån föreställningen om att 

idealbetraktaren av tavlan är en man. Tavlorna gjordes för att tillfredställa betraktaren, 

mannen. Vidare skriver Berger att kvinnorna som avbildades på tavlorna alltid tog hänsyn 

till betraktaren eftersom sättet hon uppfattades styrde hur hon blev bemött. Genom denna 

hänsyn förvandlar kvinnan sig själv till ett objekt, något att se. 
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7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Inledning 
I detta avsnitt sammanfattar vi våra slutsatser genom en kortfattad beskrivning. Det inleds 

med en redogörelse av permanensen vi har sett i mediernas representationer av 

homosexuella inom varje tema och fortsätter sedan med en beskrivning av förändringarna 

på samma sätt. Kapitlet avslutas sedan med förslag på vidare forskning.  

Vi upprepar här våra forskningsfrågor för att läsaren lättare ska kunna återkoppla till dem 

i detta kapitel.  

 

Våra forskningsfrågor är:  

• Hur representeras homosexuella personer i artiklar från 1987, 1997 och 2007? 

• Vilken permanens och vilka förändringar finns i framställningen av homosexuella i 

artiklarna mellan de tre olika åren?  

 

7.1.1 Permanens i tidningars gestaltning av homosexuella 

Vår undersökning av artiklar från 1987, 1997 och 2007 visar att det finns några 

återkommande mönster i mediernas representation av homosexuella.  

När det gäller temat Mediernas framställning av att leva som homosexuell fann vi en 

permanens i att framställningen skiljer sig beroende på om homosexuella beskrivs som 

del av en grupp eller som enskilda personer. Som enskilda individer framställs nämligen 

homosexuella personer positivt i de flesta fall medan bögar och lesbiska som grupper 

framställs som avvikande, isolerade, utsatta för diskriminering och ibland som hotande. 

Här sker en kategorisering och andrafiering som yttrar sig i att reportrarna skriver om de 

homosexuella som en grupp samt att texterna fokuserar de skillnader och konflikter som 

finns mellan homo- och heterosexuella. Att de homosexuella konstrueras som en 

underordnad grupp av andra blir tydligt också eftersom journalisterna låter en 

homosexuell person företräda och representera alla homosexuella (Brune, 2007).  

I bilderna på temat Mediernas framställning av att leva som homosexuell finns en 

permanens i hur enskilda homosexuella personer porträtteras. I de flesta av våra bilder ler 

den fotograferade personen och ser stark och självsäker ut. Men det finns också flera 
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exempel på att personerna på bilderna sexualiseras genom att fokus läggs på deras skrev 

eller bakdel.  

När det gäller gestaltningen av enskilda hiv-positiva homosexuella män fann vi att 

intervjuobjekten framställs som starka och positiva i nästan samtliga undersökta artiklar. 

De ges också en informativ roll och vi kunde se att journalisternas vilja att sprida kunskap 

både om smittan och om hiv-positivas situation går igen i de flesta av årens artiklar.  

I de bilder som hör till våra artiklar om hiv finns det ett mönster i hur enskilda, hiv-

positiva personer fotograferas. Personen på bilden ler oftast, ser stark och frisk ut och 

bilden är vanligtvis var tagen framifrån. 

I gestaltningen av lesbiska kvinnor och lesbiska förhållanden har vi inte underlag för att 

resonera kring kvardröjande mönster, eftersom inga homosexuella kvinnor gestaltades i 

våra artiklar från 1987. 

 

7.1.2 Förändringar i tidningars representationer av homosexuella 

Vi har sett flera tydliga förändringar i pressens gestaltning av homosexuella personer 

mellan våra tre undersökta år. 

Inom temat Mediernas framställning av att leva som homosexuell ser vi en tydlig 

förändring i att fler homosexuella par syns i dagstidningarna 1997 och 2007 än 1987. 

Partnerskapslagen, som kom 1995, kan ha aktualiserat nyhetsvärdet för homosexuella par 

liksom de förberedelser som nu pågår sedan ett par år för att göra äktenskap mellan 

personer av samma kön juridiskt likställda med äktenskap mellan man och kvinna. I 

bilderna i detta tema är den största skillnaden att bilderna från 1987 ofta gestaltar 

homosexuella som en utsatt grupp, bland annat genom illustrationer som visar på våld 

och ensamhet. Detta är ovanligt 1997 och 2007. 

I temat som rör rapporteringen om hiv-positiva, homosexuella män är en skillnad mellan 

år 1987 och de två övriga åren att medierna 1997 har upphört att referera till 

homosexuella som en riskgrupp. 1987 gestaltades homosexuella män som den grupp som 

löpte störst risk att smittas av hiv och som gavs stor skuld för spridningen av smittan. Att 

begreppet riskgrupp nästan aldrig används i artiklar från 1997 och 2007 visar på en 

förändring av mediernas sätt att tänka kring rapporteringen om hiv. 
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Vi kan också se att färre artiklar visar på ambivalens 1997 och 2007 jämfört med 1987. 

Detta år beskrevs ensamstående homosexuella ofta som positiva och starka samtidigt som 

de framställdes som promiskuösa och sexfixerade. Det kan visa på att journalisten trots 

sin vilja att gestalta hiv-positiv, homosexuella män som på ett positivt sätt ändå styrs av 

omvärldens värderingar i in beskrivning (Schudson, 2003).  

Det finns också en tydlig skillnad i antalet artiklar som skrevs om hiv 1987 och de två 

övriga åren. Minskningen av rapporteringen om smittan efter 1987 har kommenterats av 

Admassu Tassews (1995). Han konstaterar att medierna skrev mindre om hiv efter 1987 

trots att smittan fortsatte att spridas, vilket vi ser stämmer också tjugo år senare, år 2007. 

Vi fann också att privatpersoner inte längre efterfrågas som förebilder för hiv-positiva 

1997 och 2007, till skillnad från 1987. De två senare undersökta åren är det i stället 

kändisar som efterfrågas som förebilder för hiv-positiva, vilket kanske har att göra med 

mediernas popularisering och fokus på kändisar (Hvitfelt, 2005).  

Bilderna som gestaltar hiv-positiva, homosexuella män har också förändrats över tid. 

Även här är det främst mellan 1987 och de två övriga undersökta åren som vi ser 

skillnader. 1987 fotograferades anonyma, homosexuella och hiv-positiva män nästan 

alltid bakifrån och det fanns sällan någon närhet mellan männen på bilderna. Denna 

gestaltning är ovanlig 1997 och 2007. 1997 bildsattes den enda artikeln som berör en 

homosexuell, hiv-positiv man istället en illustration. 2007 var ingen av intervjuobjekten i 

artiklar som handlar om hiv anonym. 

I temat Representationer av lesbiska kvinnor är den viktigaste förändringen mellan åren 

att lesbiska kvinnor syns i artiklar från 1997 och 2007 medan de inte finns med 1987. I 

artiklarna från 1997 och 2007 ser vi dock en del likheter. Samma skillnader uppträder de 

två undersökningsåren i hur tidningarna gestaltar lesbiska som singlar respektive som par. 

Som singlar porträtteras kvinnorna i våra artiklar som utsatta och ensamma medan de som 

par framställs som lyckliga och harmoniska.  

Det finns också tecken på att lesbisk kärlek inte tas på allvar i artiklar från både 1997 och 

2007. I några av våra artiklar beskriver homosexualitet hos kvinnor som en trend och som 

något självvalt. Det finns också exempel på bilder som visar lesbiska kvinnor på ett 

pornografiskt sätt, vilket gör att bilderna tycks vända sig till en heterosexuell, manlig 

betraktare. 
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7.1.3 Sammanfattning 

I vår undersökning har vi upptäckta att homosexuella representeras på många olika sätt av 

medierna, till exempel som starka och positiva eller som en riskgrupp. Vi har sett att flera 

av representationerna återkommer i artiklarna från 1987, 1997 och 2007 men att de också 

har utvecklats och förändrats. Frågan om hur representationen av homosexuella personer 

ser ut är komplex men vi tror att våra slutsatser kan vara till hjälp för fortsatt forskning 

inom detta område.  

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
Det har gjorts mycket få undersökningar om representationen av hbt-personer i svenska 

nyhetsmedier, vilket gör att det finns ett stort behov av vidare forskning. I varje fall om 

man tror som vi, att mediernas representationer av människor också på något sätt hänger 

ihop med hur de behandlas i samhället. 

Ett förslag är att undersöka hur nyhetsmediernas representation av homosexuella 

uppfattas av homosexuella personer med olika bakgrund. Har den ökade öppenheten i 

medierna hjälpt dem att leva öppet? Har mediernas stereotypiseringar haft konsekvenser 

för dem? Upplever de att den stora morgontidningen räknar in homosexuella i sin 

läsekrets? Känner homosexuella personer igen sig i mediebilden av bögar och lesbiska? 
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Smittad av HIV-virus, Jönköpings-Posten, 1987-04-24 
Hiv är det bästa som har hänt mig, Folkbladet, 1987-04-27 
Hiv-smittad men full av liv, Östgöten, 1987-04-28  
Jag är en HIV-smittad bög, Östgöta Correspondenten, 1987-04-28  
Lesbisk kvinna HIV-smittad, Sydsvenska Dagbladet, 1987-05-08 
HIV-smittade Olle till Vimmerby-ungdomar: Ni måste skydda er!, Vimmerby 
Tidning, 1987-05-20  
Läraren tillbaka på skolan, Göteborgs-Posten, 1987-06-03 
Kärlek har blivit en belastning, Vestmanlands Länstidning, 1987-06-03 
Allting rasade efter beskedet, Dagens Nyheter, 1987-06-11 
Jan vill ge aids ett vanligt ansikte, Expressen, 1987-06-15  
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Homosexutredning – Aidstestet ”frikort” för lössläppt sex, Dagens Nyheter, 1987-06-
19 
Aidstestet som ”frikort” till fortsatt riskbeteende, Arbetet, 1987-06-23  
Dödssynd att avstå från kärleken, Dagens Nyheter, 1987-08-08  
Willem talar öppet om sin HIV-smitta, Trollhättan Tidning, 1987-10-03  
Jag är inte rädd för döden, Bohuslänningen, 1987-10-07  
Jag tänker uppleva 40-årskrisen, Länstidningen i Södertälje, 1987-10-15  
Jag struntar i om Roger är HIV-smittad, Göteborgs Tidning, 1987-10-27 
Jag föredrar att kalla mig bög, Falu-Kuriren, 1987-11-20  
HIV-smittad – och utfryst på jobbet, Aftonbladet, 1987-11-23  
Man känner sig som om man vore pestsmittad, Göteborgs Tidning, 1987-11-26 
Jag har mobbats ut från Sverige, Aftonbladet, 1987-12-13  
 
 

9.1.2 Artiklar från 1997 

Lasse går en ny vår till mötes, Borås Tidning, 1997-01-21 
Jag är homosexuell, Nya Ludvika Tidning, 1997-01-23 
I skuggan av AIDS, Norrköpings Tidningar, 1997-01-25  
Alla bögar lider inte av sin läggning, Dala-Demokraten, 1997-02-08  
Ska hetsen aldrig ta slut? Vetlanda-Posten, 1997-03-12 
Sixten – homosexuell och kristen, Vetlanda-Posten, 1997-03-13  
Homosexualitet – inget man tar lätt på, Blekinge Länstidning, 1997-02-14 
Öppet, ärligt, lesbiskt, Göteborgs Posten, 1997-03-22  
Rikard Wolff sjunger in platta på rent trots, Nyheterna Kalmar, 1997-04-04  
En vanlig ovanlig stjärna, Östgöta Correspondenten, 1997-04-08  
Wolff är bara sig själv, Östersunds Posten, 1997-04-25  
Wolff bjöd på hjärta och smärta, Dagbladet Nya Samhället, 1997-05-03  
Klart för drabbning, Karlskoga Kuriren, 1997-05-03 
Pojkflicka i lila färger, Uppsala Nya Tidning, 1997-05-07  
Det är som att leva i en fars, Barometern, 1997-05-14 
Hopp om ändrade attityder, Helsingborgs Dagblad, 1997-07-23  
Första paret ut i Skellefteå, Norra Västerbotten, 1997-07-24  
Våga flirta lesbiskt, Expressen, 1997-07-24  
Jag blev kär i min väninna, Expressen, 1997-08-23  
Frederik vågar inte visa sin läggning, Fagersta-Posten, 1997-09-17 
Hur kunde det här ske?, Expressen, 1997-10-09  
HIV-positiv kritiserade smittade kändisar, Norra Skåne, 1997-11-14  
Kärleken det inte talas om, Norrtelje Tidning/Roslagens Tidning, 1997-12-09  
Om jag inte kan visa vem jag är vad är mitt liv värt?, Dagens Nyheter, 1997-12-28 
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9.1.3 Artiklar från 2007 

Lämnade Katrineholm – fann livet, Katrineholms-Kuriren, 2007-01-02  
Det värsta är att bli hotad, Norrköpings Tidningar, 2007-01-05  
Karlstad – en plats att växa för Mikael, Nya Wermlands Tidning, 2007-01-13  
Monika kom ut – allt blev bättre, Tranås Tidning, 2007-01-15 
Ung-reportern som blev TV-stjärna, Borlänge Tidning, 2007-01-16 
Jag har faktiskt inte mött särskilt mycket homofobi, Norra Västerbotten, 2007-02-10 
Mina känslor tas inte på allvar, Fagersta Posten, 2007-02-16  
Att leva som homosexuell, Lysekilsposten, 2007-02-23 
Jag ska bli bögigare, Expressen, 2007-02-27  
Anna raggade upp mig, Expressen, 2007-03-03 
Partyproffs, Falu Kuriren, 2007-03-17 
Ut ur garderoben, Punkt SE, 2007-04 24  
Svårare att vara lesbisk än bög i vården, Norrländska Socialdemokraten, 2007-05-07 
Lämnade frun för en annan man, Aftonbladet, 2007-05-17  
En helt vanlig tjej som tänder på tjejer, Sörmlands Nyheter, 2007-06-04  
Ockelbor vänder Fredrik ryggen, Arbetarbladet, 2007-06-12   
Bitterbögar slår tillbaka, Aftonbladet, 2007-06-17 
Som minst vägde jag bara 47 kilo, Expressen, 2007-06-24 
Lyckan att nå sitt mål, Jönköpings-Posten, 2007-06-28  
Ung och hångelsugen, Borlänge tidning, 2007-06-30 
Jag är inte rädd men jag få vara beredd, Östersunds Posten, 2007-07-03 
Så får du bättre sex – lesbiska tipsar, Expressen, 2007-07-08 
Hotades med pistol i gränd, Expressen, 2007-07-09  
Det är liksom inget märkvärdigt längre, Dagbladet Nya Samhället, 2007-07-12  
Andrés lovar glammig Pride-fest, Göteborgs Tidning, 2007-07-14 
Mattias 21: Jag har alltid varit annorlunda, Länstidningen i Östersund, 2007-07-21 
Bytte stad för att få acceptans, Västerbottens Kuriren, 2007-07-21  
Gaybåten har ankrat i Stockholm, Aftonbladet, 2007-07-22 
Linda leder gaystudenter, TTELA, 2007-07-26  
Från begrepp till varumärke, Piteå-Tidning 2007-07-26 
Ooa hela natten, Helsingborgs Dagblad, 2007-07-27  
Alexander – årets gaymodell, Falu-Kuriren, 2007-07-28  
Homofobin finns inom idrotten, Dagens Nyheter, 2007-07-29  
Åsa: Att komma ut är en evig process, Nerikes Allehanda, 2007-07-30  
Jag är en smart bimbo, Gefle Dagblad, 2007-07-30 
Cissi kickar igång Pride, Metro Stockholm, 2007-07-30 
Jag känner mig så stark i korsett, Aftonbladet, 2007-07-31   
Tufft att växa upp som en HBT-person i en småstad, Karlskoga Kuriren, 2007-07-31 
Tjejer som hoppas på mycket regnbågsfester, Norrländska Socialdemokraten, 2007-
08-01  
Lättare att vara gay i Stockholm, Norrköpings Tidningar, 2007-08-01 
En plats för kåta kvinnor, Nerikes Allehanda, 2007-08-02  
Pride – årets verkliga energikick, Östgöta Correspondenten, 2007-08-02 
Hon kan tala ut inför sina lagkamrater, Östgöta Correspondenten, 2007-08-02 
Tobias ska göra sin första Pride-festival nu i helgen, Katrineholmskuriren, 2007-08-03 
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Rakt på sak när händerna talar, Nerikes Allehanda 2007-08-03  
Präst till Pride-festivalen, Östra Småland, 2007-08-03 
Bemötande gör att lesbiska har sämre hälsa, Östersunds-Posten, 2007-08-04  
Könsroller suddas ut i dansen, Nerikes Allehanda, 2007-08-04  
Häftig parad i festens tecken, Gefle Tidning, 2007-08-05  
De kom för saken och en kyss, Dagens Nyheter, 2007-08-05  
Alisa har kommit ut - utan problem, Borås Tidning, 2007-08-05 
Pride showade sig genom Stockholm, Svenska dagbladet, 2007-08-05  
Lesbiska ut ur skuggan in i strålkastarljuset, Metro Stockholm, 2007-08-08 
Matz och Timo lurade döden, Aftonbladet, 2007-08-21    
Jag har offrat mina relationer, Expressen, 2007-09-09 
Jag duschade med Kikki, Expressen, 2007-11-06 
Raka spåret mot regeringen? Gefle Dagblad, 2007-11-18  
Deras kärlek överbryggar allt, Gotlands Allehanda, 2007-08-18 
Kommunen stoppar sexmöten – stänger Nobeltorgets toalett, Malmö City, 2007-11-19 
Jag kommer ut på nytt varje dag, Tidningen i Ångermanland, 2007-11-22 
Steve vände på dödsbädden, Östersunds Posten, 2007-11-30 
Få vågar tala om hiv, Trollhättans Tidning, 2007-12-01  
Ungas dåliga minne sprider hiv i Sverige, Kvällsposten, 2007-12-01 
Walter: fullt frisk men med en släng av hiv. Expressen, 2007-12-20  
400 svenskar hivsmittas i år, Aftonbladet, 2007-12-20 
 

9.2 Exempel på analyser av artiklar 
HIV-smittade Ove till vimmerbyungdomar: ”Ni måste skydda er!” Vimmerby 

Tidning, 87-05-20, halvsida, 6 spalter, liten bild. 

Artikeln bygger på en intervju med Ove Björk som håller föredrag för elever på en skola i 

Vimmerby. Ove är hiv-positiv och arbetar för organisationen Noaks Ark som rådgivare 

för hiv-positiva och aids-sjuka. Texten är informativ och Ove uttalar sig som expert på 

hiv och aids. I artikeln förklaras bland annat hur hiv smittar, vilka symptom man får som 

smittad och vad man kan göra för att skydda sig mot smittan.  

Hiv framställs som vår tids pest som hotar alla om man inte tar ansvar och skyddar sig 

med kondom. Texten inleds med att reportern beskriver hiv på detta sätt:  

 
…vår tids största gissel, ett gissel som hotar generationers framtid. 

  

Ove framställs som en kunnig person som har anledning att varna för smittan 

eftersom han själv bär på den. Samtidigt verkar han mycket positiv och med en 

stark livsglädje.  
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– Nu gör jag saker som jag vill i stället för att skjuta upp dem – jag tar vara på den tiden jag 

har.  

  

Det är ganska svårt för läsaren att få en relation till Ove eftersom han framställs som 

expert och delar ut många pekpinnar. Även det faktum att han inte vill ställa upp på bild 

försvårar läsarens relation till Ove. Bilden är arrangerad och föreställer två nakna 

manssiluetter som står med ryggen mot kameran och tittar ut genom ett fönster. De håller 

armarna om varandra men står ganska långt ifrån varandra. Bilden gör att Oves 

uppmaning i rubriken om att ungdomar måste skydda sig främst verkar riktas till 

homosexuella män eftersom det är två killar på bilden. Men i texten där citatet återfinns 

så uppmanar Ove ungdomarna vilket syftar till alla gymnasieelever i Vimmerby, alltså 

även heterosexuella och lesbiska. 

 

Sixten – homosexuell och kristen, Smålands-Tidningen, 1997-03-13, halvsida, 6 spalter, 

liten bild. 

Denna text är byggd på en intervju med Sixten som inte vill ställa upp med sitt namn. 

Han får svara på frågor om hur det fungerar att leva som en homosexuell kristen man.  

Världsbilden som målas upp visar att homosexualitet och kristendom är omöjligt att 

förena och att den som ändå har oturen att bli homosexuell borde välja att leva ensam. Du 

blir accepterad så länge du inte berättar att du är annorlunda. Det framgår tydligast då 

man tittar på reporterns frågor som finns utskrivna i texten. Några exempel på detta är:  
 

Är du välkommen i de kristna leden när du bejakar din homosexualitet?  

Går det att bli ”botad”?  

Ska du leva ensam hela ditt liv?  

 

Reporterns frågor visar i vår mening på en syn på homosexuella som oförenliga med 

kristendomen.  

Sixten framställs som en person som är säker på sin sexualitet men som är rädd för att 

visa den öppet. Han är rädd för att bli utfryst av kyrkan om han berättar om sin läggning. 

Sixten framställs också som en expert när han får besvara frågan om hur många 

homosexuella det finns inom kyrkan.  
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Sixten blir på många sätt ifrågasatt i artikeln. Främst är det hans tro som sätts på prov av 

reportern. Hon ställer till exempel de här frågorna: 

  
Har du vuxit upp i ett kristet hem?  

Hur kommer det sig att du blev kristen?  

 

Bilden är arrangerad och visar två personer som håller varandra i handen. Bara händerna 

syns. Den ena armen är klädd i ett tyg med gammalmodigt mönster vilket bidrar till 

slutsatsen att personerna på bilden är äldre män.  

 

Mina känslor tas inte på allvar, Fagersta Posten, 2007-02-16, helsida, 1 spalt, 

stor bild. 

Artikeln handlar om en homosexuell tjej som är 22 år. Hon kallar sig Lena och vill inte 

ställa upp med sin identitet i artikeln för att visa hänsyn till sina föräldrar. I texten står det 

att Lena lever öppet med sin homosexualitet men helt öppen är hon inte eftersom hon vill 

vara anonym i artikeln. Lena berättar om hur det är att vara homosexuell i Fagersta och 

vilket bemötande hon får.  

Texten visar att det är svårt att vara homosexuell för att man alltid blir ifrågasatt. Små 

orter har mindre acceptans än storstäder vilket vi ser när Lena berättar hur vissa inte vill 

ta hennes homosexualitet på allvar genom kommentarer som: 

 
Du har bara inte träffat rätt kille än. 

 

Lena får en trött och irriterad framtoning när hon beskriver omgivningens 

trångsynthet.  

 
– Det är frustrerande när ens känslor inte blir tagna på allvar, och det är drygt när folk alltid 

utgår från att man är hetero.  

 

I texten står det att Lena inte alltid visar sin läggning offentligt för att hon är rädd för att 

råka illa ut eftersom Sverigedemokraterna har många sympatisörer i Fagersta. Samtidigt 

som byn i allmänhet framställs som mer öppnare för homosexualitet än vad Lena tror. 
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Den uppfattningen skapas i texten då Lena berättar om hur förvånat såg ett lesbiskt par på 

stan. 
 

– Först efter en lång stund slutade jag att gapa…  

 

Reaktionen visar en antydan i texten om att Lenas rädsla och försiktighet kanske är 

obefogad eftersom andra lesbiska tjejer vågar visa sin läggning på stan utan att de blir illa 

behandlade. 

Bilden visar två nakna tjejer som sitter omslingrade i en säng. De kysser och smeker 

varandra. Vi ser detta som en mycket pornografisk bild och tvivlar på att man skulle ha 

valt en så vågad bild om texten handlade om en heterosexuell relation.  

 

9.3 Urval av analyserade artiklar 
 

Aidstestet som ”frikort” till fortsatt riskbeteende, Arbetet, 1987-06-23  
Jag är homosexuell, Nya Ludvika Tidning, 1997-01-23 
Mina känslor tas inte på allvar, Fagersta Posten, 2007-02-16  
Bytte stad för att få acceptans, Västerbottens Kuriren, 2007-07-21  
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