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Abstract 
 
The aim of our study was to examine how homosexual and heterosexual men and women are 
represented in the Swedish magazine QX, a magazine for gay, bisexual and transgender 
people. We wanted to find out what kind of roles the persons in QX appears in, and inquire 
the relationships that exist between them. 
 
We analyzed the texts in twelve magazines, from December 2008 to November 2009, in order 
to get the most current results as possible. We used a discourse analysis, with focus on 
identities, relationships and the representation of the world. Representations, gender, 
hegemonic masculinity and stereotypes have been significant theories to analyze our results.  
 
The results showed that the successful gay man is the most important person in QX. He is the 
perfect masculine macho fagot, who is highest in rank. Something we found remarkable is 
that the gay women are subordinate to men, despite that QX is a magazine for both parts. The 
results also showed that homosexual women are represented more stereotyped than the 
homosexual men. The heterosexual men are represented as the homosexual men’s supporter, 
while heterosexual women are represented very queer and argues that a human’s gender, is 
not primarily in focus when it comes to relations. In our results, we could also see that, 
generally, there is a more sexistic tone in texts about men than in texts about women. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: homosexuality, heterosexuality, QX, HBT, LGBT, representation, stereotypes, 
gender, hegemonic masculinity, discourse analysis, journalism.  
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1. INLEDNING 
 

Fortfarande är det bögarna som syns. Gärna i fjäderboa. Och när flatorna får vara med i tidningen 

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

motfrågor. Mediebilden av hbt-personer på 2000-talet är komplex. Allt är okej. Fast ändå inte riktigt. 

Alla är normala. Men vissa mer än andra. (Sahlman 2005:1) 

 

Så skriver journalisten och mediegranskaren Emma Sahlman i Hundbajs och bögkrav (2005) 

om hur skildringen och stereotypiseringen av HBT-personer (homo- bi och transsexuella) i 

svenska nyhetsmedier ser ut. Vi vill undersöka om liknande mönster går att se i ett 

livsstilsmagasin som främst har en målgrupp av homosexuella, bisexuella och transsexuella. 

Hur väljer HBT-magasinet QX att skriva om homosexuella män och kvinnor? Vad vi även är 

intresserade av är att se hur man väljer att porträttera heterosexuella män och kvinnor i en 

värld där normen inte är den heterosexuella.  

 

Madeleine Kleberg (2006), som är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMK 

och medieforskaren Anja Hirdman (2004) menar att hur vi framställs i medierna bidrar till 

föreställningar om hur vi bör vara och se ut för att bli en del av den verklighet vi lever i. 

Mediernas definitioner av världen är även människornas definition av världen. Medierna 

producerar föreställningar om vad som anses vara exempelvis maskulint eller feminint och 

vad som anses vara eftersträvansvärt. Medierna delar även in människor i olika grupper och 

gestaltar förhållanden och maktrelationer mellan dessa. Vi människor har en tendens att dela 

in saker, ting och människor i kategorier för att skapa någon slags ordning i samhällets kaos. 

Att till exempel skilja på heterosexuella och homosexuella samt att för sig själv skapa en bild 

av hur en lesbisk kvinna ska vara. 

 

Hur vi framställs i medierna bidrar alltså till föreställningar om hur vi bör vara och se ut för 

att bli en del av den verklighet vi lever i. Det här gäller även ett livsstilsmagasin som QX. 

Vilken världsbild ger de sina läsare? Hur är bilden av homosexuella och heterosexuella i QX? 

Detta är något vi är väldigt intresserade av och skulle vilja undersöka. Vår undersökning hör 

hemma inom journalistikforskningen och är viktig, för både verksamma journalister, blivande 

journalister och samhället i stort, för att se hur relationer och identiteter skapas genom 

medierna. En av journalistikens stora uppgifter är att erbjuda olika perspektiv och att ge 
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utrymme för debatt om olika fenomen i samhället, exempelvis sexualitet och hur vi genom att 

ta del av olika medieinnehåll också kan först och sätta in identitet i ett sammanhang.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

HBT-magasinet QX riktar sig främst till homo- bi- och transsexuella, som enligt tidigare 

forskning har stereotypiserats i olika medieformat och genrer. Vi vill se om dessa stereotyper 

går att finna även i ett magasin som skrivs för HBT-personer eller om de skapar andra 

stereotyper. Vi vill även undersöka hur QX framställer kvinnor och män och vilka roller de 

framträder i samt undersöka vilka relationer och förhållanden det finns mellan könen. 

 

Våra forskningsfrågor: 

• Hur framställs homosexuella kvinnor respektive män i HBT-magasinet QX? 

• Hur framställs heterosexuella kvinnor respektive män i HBT-magasinet QX? 

• Hur framställs relationen mellan de aktörer som förekommer i texten? 

 

1.2 Avgränsningar 
 
Vi har valt att utesluta bisexuella och transsexuella personer eftersom de explicit knappt syns i 

tidningen, det vill säga att man vid flera tillfällen inte skriver ut den sexuella läggningen. Vi 

känner dessutom att vårt material är tillräckligt omfattande med homosexuella och 

heterosexuella kvinnor och män.  

 

QX finns både som papperstidning och som en webbtidning (www.qx.se). Webbtidningen 

liknar papperstidningen men skriver mer nyheter om politik. Vi har valt att enbart fokusera 

vår studie på papperstidningen eftersom vi anser att den är mer analysvänlig och hanterbar i 

och med att man får en bättre översikt av artikeln och bilderna än vad man får på webben.  

 

När vi valde ut tidningar för vår kvalitativa analys utgick vi från att vi ville ha ett så färskt 

material som möjligt för att få en aktuell bild av det som vi undersöker. Därför tog vi de tolv 

senaste numren; från december 2008 till november 2009. 

Vi är medvetna om att det finns andra möjliga representationer av homosexualitet som 

uppträder i olika mediers innehåll och som vi skulle kunna studera. Istället för att undersöka 
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hur homosexualitet framställs på exempelvis debatt- och sportsidor i dagstidningar eller i TV-

serier som exempelvis Gay Army eller The L-word, vill vi undersöka en tidning, som främst 

riktar sig till en specifik grupp (HBT-personer), och undersöka hur de framställer sin egen 

grupp. Hur Sveriges ledande HBT-magasin skriver om manligt och kvinnligt samt 

homosexuella och heterosexuella.  
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2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

 
I det här kapitlet presenterar vi tidningen QX. Vidare förklarar vi olika begrepp som är viktiga 

för våra forskningsfrågor. I kapitlet har vi valt att lägga avsnittet tidigare forskning, då vi 

förutom två vetenskapliga studier även tar upp en studie och en utredning som inte är 

vetenskapligt genomförda men som ändå är relevanta när det gäller att dra paralleller till vår 

egen undersökning.  

 

2.1 Det här är QX 
 

QX är ett livsstilsmagasin för HBT-personer (homo-, bi- och transexuella). Magasinet, som 

främst fokuserar på nöje och kultur, kommer ut 12 gånger per år. Tidningen är ett 

gratismagasin som har en upplaga på 33 000 exemplar, varav mer hälften distribueras i 

Stockholmsområdet. Enligt Berghs School of Communication läser 75 000 personer tidningen 

varje månad. Tidningen går även att ladda ned som pdf-fil från deras hemsida www.qx.se, 

vilket cirka 30 000 personer utnyttjar varje månad. Totalt når alltså varje utgåva över 100 000 

läsare (www.qx.se). 

 

Tidningen ges ut av QX Förlag som grundades 1995. Anledningen till grundandet var att man 

ville ha ett oberoende gaymagasin på marknaden efter det att den sexualpolitiska tidningen 

Reporter lades ner. När QX startades i februari 1995 utformades den först som en nöjesbilaga 

till tidningen Reporter. I oktober samma år gavs första numret av QX ut som en självständig 

tidning och tidningen Reporter gick i graven. Idag ägs QX av ett 50-tal personer engagerade i 

gaysamhället och företagets VD heter Jon Voss (www.qx.se) 

 

QX finns även sedan 1997 som nättidning på www.qx.se. Här publiceras nyheter inom nöje, 

kultur och politik som berör homo- bisexuella och transpersoner. Nättidningen syftar till att ge 

information och nyhetsförmedling medan papperstidningen fungerar som ett livsstilsmagasin 

inom nöje och kultur (www.qx.se).  

 

QX förlag gav tidigare även ut tidningarna Corky och Straight. Corkys målgrupp var lesbiska 

och bisexuella kvinnor medan Straight riktade sig till homo- och bisexuella män. På grund av 
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ekonomiska skäl tvingades båda tidningarna att läggas ned efter ett fåtal utgivna nummer. 

Corky fanns dock kvar som hemsida till 2008 men lades ner efter att hemsidan omarbetats 

samma år (www.qx.se).  

 

2.2 Definition av begrepp 
 

Homosexuella individer har funnits under alla tider. Under vissa perioder har homosexuella varit en 

del av samhället. Under andra tider har de förföljts och stötts ut ur samhällsgemenskapen. Däremot 

har inte begreppet homosexualitet och vad som idag kallas homosexuell identitet funnits tidigare. 

Dessa begrepp har tillkommit under 1800-talet och vårt århundrade (Widegren 1995:10). 

 
Homosexualitet betyder att en person attraheras av och känner sexuell lust till människor som 

har samma kön som man själv. Det engelska ordet gay används ofta som en beteckning för 

både homosexuella män och homosexuella kvinnor. Heterosexualitet innebär att en person 

attraheras av och känner sexuell lust till människor av motsatt kön. Bisexualitet innebär att en 

person attraheras och känner sexuell lust till både män och kvinnor. En bisexuell person 

uppfattar sig inte som homosexuell när han eller hon lever med någon av samma kön eller 

heterosexuell när man lever med någon av motsatt kön. Transsexualitet är när en man eller 

kvinna känner sig vara född i fel kropp, vilket till exempel kan vara en kvinna som upplever 

sig instängd i en mans kropp. Man upplever att ens identitet inte stämmer överens med ens 

biologiska kön. En transsexuell person vill i många fall genomföra ett könsbyte. Här är det 

viktigt att skilja på transsexuell och transvestit. En transvestit är en person som ibland känner 

ett behov av att klä sig i det motsatta könets kläder, samt agera som ett annat kön. Men en 

transvestit känner sig tillfreds med sitt biologiska kön och vill inte genomgå en könsoperation 

(www.ne.se). 

 

Många gånger används andra benämningar på homosexuella män och kvinnor: 
 

Homosexuella män kallar sig ibland för bögar. Ordet bög har ofta använts som ett skällsord men 

genom att använda det om sig själva har många homosexuella män istället velat ge uttrycket en 

positiv innebörd. Homosexuella kvinnor kallar sig ofta för lesbiska eller lesbianer (Widegren 

1995:11). 
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Det är oklart var begreppet bög kommer från men vissa tror att det kommer av det franska 

ordet bougre som betyder usling. Vissa etymologer säger att bög har samhörighet med en 

lättlurad eller lättsinnig karl (www.ne.se). Begreppet lesbisk härstammar från den grekiska ön 

Lesbos där den påstått homosexuella kvinnliga poeten Sapfo bodde. En annan benämning för 

en lesbisk kvinna är flata (www.ne.se).  

En alltmer vedertagen term är HBT som är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella 

och transpersoner. Nationalencyklopedin definierar HBT enligt följande: 

 
HBT, förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Termen har sedan 1990-talet blivit 

etablerad som ett neutralt samlingsbegrepp i samband med frågor om sexuell läggning och 

könsidentitet. (http://www.ne.se/lang/hbt). 

 

2.3 Hundbajs och bögkrav 
 

Journalisten och mediegranskaren Emma Sahlman skrev i Hundbajs och bögkrav (2005) om 

mediernas skildring av HBT-personer i svenska nyhetsmedier. Hon har använt sig av RFSL:s 

(Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) pressarkiv och valt ut ett flertal 

dagstidningsartiklar från åren 2000–2005 som underlag för sin journalistiska studie. I sin 

studie kom hon bland annat fram till att det finns en medial genushierarki i hur HBT-personer 

skildras. Enligt Sahlman syns de homosexuella männen betydligt mer än de homosexuella 

kvinnorna. De homosexuella kvinnorna får delta när artiklarna berör barn och familj, medan 

de homosexuella männen ofta förekommer i sammanhang med glitter och glamour. Sahlmans 

studie visar även på att artiklar om homosexuella ofta har en sexuell ton som för tankarna till 

sex oavsett vad artiklarna handlar om.  

 

När det gäller bisexuella och transsexuella personer, så är de mer eller mindre osynliga i 

medierna och uppmärksammas främst när HBT-begreppet ska förklaras, konstaterar Sahlman.  

Men Sahlman menar att mediebilden av hbt-personer på 2000-talet är komplex:  

 
Allt är okej. Fast ändå inte riktigt. Alla är normala. Men vissa mer än andra. (Sahlman, 2005:1) 
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Trots att homosexuella skyddas av lagen om hets mot folkgrupp, menar Sahlman att HBT-

personer många gånger behandlas som om de vore en åsikt som man kan tycka och tänka lite 

som man vill om:  
 

Att vara homosexuell är ungefär som att vara feminist – något som man väljer och som andra kan 

förhålla sig till och välja att hålla med eller inte hålla med om. Om man ser det så blir det tydligt 

varför det ser ut som det gör i tidningarna. Det verkar vara anledningen till att det skrivs saker om 

hbt-personer som aldrig skulle gå att skriva om det handlade om judar eller greker. (Sahlman, 

2005:8). 

 

En tendens som Sahlman kan se är att journalisterna är dåliga på att ställa motfrågor när 

personer uttalar sig negativt om homosexualitet. De ifrågasätter inte radikala åsikter och de 

ställer inte de relevanta följdfrågorna som de är skyldiga läsarna: 

 
Hur journalisterna beskriver världen formar hur vi ser på oss själva och varandra. Men även det som 

inte står, har betydelse. Frågorna som aldrig ställs, människorna som inte syns påverkar också 

bilden av omvärlden. (Sahlman, 2005:2). 

 

Vi anser att Sahlmans studie är väsentlig för vår undersökning eftersom hon visar hur 

homosexuella konstrueras i nyhetsmedier. Vi vill se om samma stereotypa mönster även går 

igen i ett HBT-magasin. 

 

2.4 Öppenhet och motstånd – Om homosexualitet i massmedia 1990-1994 
 

Riksdagsledamoten Martin Andreasson (1996) har, på uppdrag av folkhälsoinstitutet, gjort en 

utredning om hur homosexualitet skildras i svenska massmedier under 1990-1994. Han ville 

även undersöka om man kunde se ett diskriminerande mönster i skildringen samt om man på 

något sätt skulle kunna motverka denna eventuella diskriminering.  

 

Andreasson kunde med sin utredning se att massmedierna visade ett tydligt intresse för 

homosexuellas livsvillkor. Massmedierna har främst skrivit om homosexuella som kärlekspar 

samt om homosexuella personers föräldrar och barn. Många gånger kom homosexuella 

kvinnor i skymundan av homosexuella män, exempelvis när medierna skrev om homosexuella 

och använde sig av beteckningen bög trots att artikeln även berörde lesbiska.  
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Andreasson kunde se att det fanns en viss rädsla för framförallt homosexuella mäns sexualitet, 

och att de oftare än andra förknippades med pedofili.  

 

Främst på insändar- och debattsidor i dagspressen fann Andreasson flera exempel på hets mot 

och förtal av homosexuella som grupp: 
 

Toleransen för hatiska utfall mot homosexuella är vida större än den som visas för hatiska utfall mot 

invandrare, religiösa minoriteter eller andra utsatta samhällsgrupper. (Andreasson, 1996:200). 

 

2.5 Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige 
 

Journalistikforskaren Ylva Brune (2007) har på uppdrag av regeringen skrivit en rapport, där 

hon har kartlagt och sammanställt hur svenska nyhetsmedier har rapporterat om frågor som 

berör de mänskliga rättigheterna under 2000-talet. Hur medier har gestaltat olika grupper i 

samhället som riskerar att diskrimineras. Vad som här är intressant för vår undersökning är att 

se vad Brune kommit fram till vad gäller homosexuella personer. Efter en kartläggning av 

studier på området konstaterar Brune att medierna har osynliggjort HBT-personer och de har 

även blivit stigmatiserade som en avvikande grupp under lång tid. Men hon har även sett att 

representationen av HBT-personer till viss del har normaliserats under 2000-talet. Dock 

menar hon att vi inte kan se hur genomgripande normaliseringen är. 

 

I sin rapport skriver Brune även om författaren och frilansjournalisten Lasse Sandström som 

2007 gjorde en kartläggning på Sveriges tre största nyhetstidningar; Dagens Nyheter, 

Göteborgsposten och Aftonbladet. Kartläggningen berör frågor som har en anknytning till 

mänskliga rättigheter och sårbara grupper i det svenska samhället. När det gäller HBT-

personer skriver Sandström: 
 

HBT- frågor syns sparsamt i bevakningen liksom personer med HBT-orientering. Det finns inga 

inslag om diskriminering av Homosexuella (…) Det går inte att urskilja någon tydlig negativ 

stereotypisering av HBT-personer, däremot välviljans schabloner. (Sandström i Brune, 2007:101). 

 
Sandström ger exempel på artiklar där personer med HBT-orientering framträder. Till 

exempel Göteborgs-Posten där man, under hans intervall för undersökningen, bland annat 

skrev om ett lesbiskt par som väntar barn och en transsexuell man som väntar på operation. 

Dessa artiklar, menar Brune (2007), förstärker bilden av att homosexuella kvinnor ofta 
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förknippas med barn och familj medan transpersoner många gånger endast förekommer i 

samband med könsbyten. 
. 
Hur journalistiken skildrar vissa grupper i samhället är viktigt att belysa eftersom det påverkar 

hur mänskliga rättigheter uppfattas och följs i samhället.  

 
Dels kan medierna föra upp eller inte föra upp frågor kring mänskliga rättigheter på agendan i det 

offentliga samtalet. Dels har medierna makten att gestalta människor och grupper av människor på 

sätt som kan skapa identifikation och respekt eller tvärtom, avstånd, likgiltighet, motvilja. Därmed 

har mediernas utbud stor betydelse för hur vi förstår och klassificerar olika samhällsfenomen och för 

hur vi ser på olika grupper av människor och deras behov. (Brune, 2007:13). 

 

Detta innebär till exempel att en ensidig rapportering av HBT-personer även formar 

samhällets syn på dem. Om medierna återkommande skriver om HBT-personer i en kontext 

som berör deras sexuella orientering så kommer de tillslut att framstå som sexfixerade. Vilket 

också blir den bild som samhället får av HBT-personer. Brune menar att ensidig rapportering 

leder till att olika grupper andrafieras och stigmatiseras (Brune 2007). 

 

2.6 C-uppsats ”Gör om min tråkiga rullstol” 
 

I c-uppsatsen ”Gör om min tråkiga rullstol” har Ekstrand et al (2008) undersökt 

framställningen och förekomsten av HBT-personer, invandrare och personer med 

funktionshinder i livsstilsmagasinen Café, King, Cosmopolitan och Veckorevyn. Deras studie 

är relevant för vår undersökning eftersom den berör livsstilsmagasin. Deras resultat visade att 

HBT-personer är mer eller mindre osynliga i de undersökta livsstilsmagasinen. 

 

Ekstrand et al (2008) kan även se att HBT-personer ofta beskrivs på ett stereotypt sätt och att 

manliga HBT-personer feminiseras. De ser en språklig diskriminering i sitt undersökande 

material på så sätt att HBT-personer inte själva får uttala sig i artiklar som berör just dem 

själva som grupp. Vidare visar undersökningen att HBT-personer många gånger får framträda 

som individer och inte enbart som representanter för sin grupp, till skillnad från exempelvis 

funktionshindrade. Men det är främst kända personer som får representera sig själva medan 

icke-kända personer istället får representera sin avvikande grupp. I artiklar som handlar om 
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kända personer läggs mer fokus på deras person än deras sexuella läggning medan artiklar 

med icke-kända personer mer fokuserar på deras sexuella läggning.  

 

Ekstrand et al (2008) kan se att det är stort fokus på sex och relationer i artiklar med HBT-

personer. När de analyserat bilderna i magasinen har de exempelvis sett att de homosexuella 

männen många gånger framställs som erotiskt tillgängliga objekt.  

 

2.7 Sammanfattning 
 

Journalisten och mediegranskaren Emma Sahlman (2005) konstaterar i sin studie att 

mediebilden av HBT-personer på 2000-talet är komplex. Hon kunde i sin undersökning se att 

HBT-personer ofta beskrevs på ett stereotypt sätt; de homosexuella kvinnorna får delta när 

artiklarna berör barn och familj, medan de homosexuella männen ofta förekommer i 

sammanhang med glitter och glamour. Ekstrand et al (2008) har i sin undersökning av 

livsstilsmagasin kunnat se liknande mönster när det gäller homosexuella. Emma Sahlman 

(2005) liksom Andreasson (1996), som gjorde sin kartläggning på uppdrag av 

folkhälsoinstitutet, kunde se att de homosexuella kvinnorna många gånger kom i skymundan 

av homosexuella männen. Vi finner dessa studier relevanta får vår undersökning. Dels för att 

se om denna genushierarki går att se i QX och dels för att se om dessa stereotypa drag går 

igen även i QX, eller om de skapar sina egna stereotyper.  
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3. TEORIER 
 
I det här kapitlet tar vi upp och definierar de olika teorier som är relevanta för vår 

undersökning. Den övergripande teorin är socialkonstruktionismen, som hör ihop med teorier 

som diskurs, identitet/identifikation, representation, stereotyper, genus, 

queer/heteronormativitet och den hegemoniska maskuliniteten.  

 

3.1 Socialkonstruktionism  
 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet utgår, enligt medieforskarna Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Philips (2000), från att verkligheten inte är given utan är socialt 

konstruerad och att föreställningar om världen skapas genom sociala interaktioner människor 

emellan. Genom att människor kommunicerar med varandra tillskriver de händelser och saker 

olika betydelser. Det vi vet om verkligheten är den verklighet som vi människor skapar och 

tolkar på vårt eget sätt. Detta gör att det inte existerar någon objektiv verklighet. Hur vi förstår 

världen och kategoriserar vardagen är alltså inte en återspegling av världen vi lever i utan 

som, Winther Jørgensen och Philips skriver, ”en produkt av historiskt och kulturellt specifika 

föreställningar om världen”. Med andra ord finns det ingen kunskap bortom de tolkningar och 

upplevelser människorna har av verkligheten. I samhället har medierna en roll i skapandet av 

dessa föreställningar. Journalistikforskarna Stig  Hadenius , Lennart Weibull  och  Ingela 

Wadbring  (2008) skriver om hur massmedier ingår i olika sociala kommunikationsprocesser. 

Att massmedierna är viktiga i den informationen som utbyts mellan olika grupper i samhället 

samt mellan grupper och individer.  
 

3.2 Diskurs 
 

Professorn i sociologi, Simon Lindgren (2009), beskriver diskurs som ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen. Det hjälper till i formandet av sociala identiteter och hjälper till att 

konstruera sociala relationer människor emellan. Diskursen hjälper även till att konstruera 

olika system om tro och vetande. Diskurser är olika mönster som ligger över den enskilda 

texten och som genomsyrar en rad andra texter och praktiker. Dessa mönster har växt fram 

socialt, historiskt, kulturellt och politiskt och de definierar regler för hur representationer 
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ordnas och skapas. Dessa regler byggs i sin tur upp av sociala handlingar som också följer 

diskursens mönster. Det är efter dessa diskurser som vi människor handlar, och diskursens 

representationer och världen reproduceras när vi handlar i överensstämmelse med dem. 

Diskurser berör maktaspekter av regler och konventioner som vi rättar oss efter.  

Lingvistikern och språkvetaren Norman Fairclough (1995) menar att alla texter innehåller 

representationer, skapar identiteter och relationer, och att diskursbegreppet visar hur dessa 

hänger samman.  

 

3.3 Identitet/identifikation 
 

Medieforskaren Jostein Gripsrud (2000) skriver om begreppen identitet och identifikation i 

sin bok Mediekultur, mediesamhälle och menar att de båda har samma ordstam, det vill säga 

”en-het” eller ”likhet”. Identifikation som verb betyder att bli med ”bli lik” något. Båda 

begreppen kan ha olika betydelser i olika situationer. Gripsrud tar upp två typer av identiteter; 

social identitet och personlig identitet. Den personliga identiteten förklaras genom att besvara 

frågan ”vem är jag?”. Den sociala identiteten formas av andras uppfattningar om oss själva 

och blir mer eller mindre en del av vår egen självbild och identitet. Den sociala identiteten 

formas även av kollektiva sammanhang som vi medverkar i, exempelvis om man är kvinna 

eller man, homosexuell eller heterosexuell.  

 

Identitetsbegreppet är relevant för vår undersökning eftersom medierna, enligt Gripsrud 

(2000), i hög grad påverkar vår syn på oss själva och på andra och att vi genom dem och dess 

intryck uppfattar våra likheter och skillnader. Medierna bidrar till våra föreställda 

gemenskaper. Gripsrud betonar den stora roll som medierna faktiskt spelar i vår 

identitetsbildning. Han menar att det är svårt att förstå dess roll om man enbart ser medierna 

som en simpel och omedveten påverkan:  

 
[...] där vår identitet blir en ren effekt av det som medierna påfört oss. Det finns naturligtvis 

omedvetna dimensioner i vårt förhållande till medierna, även i form av vanemässiga drag som vi inte 

tänker på till vardags. Vi har heller ingen personlig kontroll över vad medierna serverar oss. Men 

samtidigt är det oerhört viktigt att vi tänker och bedömer både när vi väljer medieprodukter och när 

vi tillägnar oss dem. (Gripsrud 2000:24). 
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Medierna serverar alltså material som vi ser oss själva genom och vi formar en bild av oss 

själva i samverkan med vår omgivning och kultur. Gripsrud (2000) pekar på det intressanta i 

att se hur medierna faktiskt påverkar oss genom att förmedla, reproducera och förstärka 

ideologiska dispositioner hos oss som läsare. Hur de påverkar våra befintliga föreställningar 

om exempelvis vad som är rätt och fel, naturligt eller onaturligt.  Men om medierna överför 

omoraliska tanke- och beteendemönster är svårt att se och därmed värt att fundera över 

skriver Gripsrud, som menar att människor inte är några oskrivna blad utan tidigare 

föreställningar och ideologiska dispositioner. Medierna är inte enbart en kanal som står över 

kulturellt meningsskapande. Det är viktigt att man ser medierna som en del i samhället och att 

de reproducerar föreställningar som redan existerar i samhället. Ideologiproduktion av 

symboliskt medieinnehåll innebär att det finns relationer mellan medieproducenterna och 

publiken. Därför kan vi också betrakta ideologiproduktion som en ömsesidig process av 

meningsskapande i kulturen och i medierna.  

 

Medierna har både ett varierat och mångfasetterat utbud men speglar inte alltid hela världen 

med alla dess samhällsmedborgare. Det är många grupper och identiteter som blir osynliga i 

medierna. Samtidigt är grupper aldrig givna på förhand utan existerar först när de uttrycks i 

ord och det är här representationer kommer in (Gripsrud 2000). 

 

3.4 Representation  
 

Enligt Winther Jørgensen och Philips (2000) har begreppet representation en dubbelbottnad 

betydelse. Dels handlar representation om en representant som företräder exempelvis en 

grupp eller en organisation och för deras talan.  Dels handlar det exempelvis om hur olika 

grupper framställs och gestaltas. Och enligt Winther Jørgensen och Philips hänger 

betydelserna ihop eftersom inga grupper existerar eller är givna på förhand innan de uttrycks i 

ord. Och för det krävs att någon för gruppens talan eller talar om gruppen utan att vara dess 

representant. 

 

Enligt kulturteoretikern och sociologen Stuart Hall (1997) är begreppet representation det som 

sammankopplar mening och språk med kultur. Representation står för den meningsproduktion 

som sker genom språk, diskurser och bilder mellan medlemmarna i en kultur. Medierna 

fungerar som en kanal som reproducerar representationer i samhället. Det är 
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samhällsmedborgarna som tillskriver mediernas innehåll, mening och betydelse, inte 

medierna själva. Filmprofessorn Richard Dyer (2002) är inne på samma spår och förklarar 

närmare hur en grupp kan påverkas av representationer: 
 

How a group is represented, presented over again in cultural forms, how an image of member of a 

group is taken as representative of that group, how that group is represented in the sense of spoken 

for and on behalf of (whether they represent, speak for themselves or not), these all have to do with 

how members of groups see themselves and others like themselves, how they see their place in 

society, their right to the rights at society claims to ensure its citizens. (Dyer, 2002:1). 

 

Dessa kulturella representationer ligger till grund för hur vi ser på olika grupper och hur olika 

grupper behandlas i det verkliga livet. Dyer (2002) menar att kulturella representationer kan 

få verkliga konsekvenser för verkliga människor och ligga bakom företeelser som självhat, 

trakasserier och diskriminering. Och det är just detta som Dyer menar främst rör personer som 

är homosexuella.  

 

3.5 Stereotyper 
 

Dyer (2002) använder sig av journalisten Walter Lippmans teorier när han beskriver 

begreppet stereotyp. Lippman myntade begreppet i sin bok Public Opinion från 1922: 

 
A pattern of stereotypes is not neutral. It is not merely a way of substituting order for the great 

blooming, buzzing confusion of reality. It is not merely a short cut. It is all 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 feelings that are attached to them. They are the fortress of our tradition, and behind it´s 

defenses we can continue to feel ourselves safe in the position we occupy. (Lippman i Dyer, 2002:11). 

 

Stuart Hall (1997) skriver i sin bok Representation att stereotyper är kulturella 

överenskommelser som förenklar och överdriver olikheter och ger individer och grupper 

några få, enkla och grundläggande egenskaper. En stereotyp är således en grovt förenklad 

föreställning om hur en individ är beskaffad.  

 

Enligt Richard Dyer (2002) handlar stereotyper om föreställningar och uppfattningar om 

föreställningsvärldar som människor har om andra: 
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The stereotype is taken to express a general agreement about a social group, as if that agreement, 

arose before, and independently of, the stereotype. Yet for the most part it is from stereotypes that we 

get our ideas about social groups. The consensus invoked by stereotypes is more apparent than real; 

rather, stereotypes express particular definitions of reality, with concomitant evaluations which in 

turn relate to the disposition of power within society. (Dyer, 2002:14). 
 

Stereotypisering visar att det finns en obalans mellan de grupper som lever i ett samhälle, där 

majoriteten anser sig ha rätten att definiera minoriteten vilket leder till att majoriteten får en 

överordnad roll i samhället skapandet av stereotyper. Hall (1997) är inne på samma spår och 

menar att stereotyper används för att upprätthålla en social och symbolisk ordning. De 

konstruerar en symbolisk gräns eller splittring mellan det som är normalt och det som är 

avvikande, vad som är acceptabelt och vad som är oacceptabelt. Stereotypisering utesluter allt 

som inte passar in, det som är annorlunda. Stereotyper utgår från vissa egenskaper och attribut 

och gör dem till egenskaper för en hel grupp. Detta menar Hall innebär att eventuella 

skillnader hos individen ignoreras genom att vi tillskriver en person egenskaper utifrån en viss 

grupptillhörighet. Samtidigt är stereotyper inte fixerade utan deras betydelser kan skifta och 

förändras, att en gammal betydelse anpassas eller görs om och får en ny mening. 

 

Dyer (2002) skriver om Lippmann som menar att stereotyper inte bara har en nedstämmande 

klang på utsatta grupper i medierna. Han säger att det både är ett nödvändigt och användbart 

begrepp. Lippmann talar om stereotyper som en del av de processer och tolkningsformer som 

vi som medlemmar i ett samhälle använder oss av för att motta och förstå den information 

som vi får från vår omgivning och vår kultur. Samhällen bär ofta samma värderingar och 

använder sig därmed av samma gemensamma tolkningsformer så som typiseringar, mönster, 

generaliseringar och kategoriseringar som genus, etnicitet, klass och nationalitet. Det hjälper 

oss att referera till världen och uttrycka vår tro och våra värderingar.  

 

Ylva Brune (2007) skriver i sin rapport Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i 

Sverige, om begreppet stigmatisering som hon menar kan bli en följd av stereotypisering: 

 
Processen innebär att människor konstitueras som en grupp genom att de knyts till ett gemensamt 

kännetecken, ”stigma”, och till detta kännetecken kopplas en rad bestämda egenskaper. Begreppet 

”stigma” används framför allt inom socialpsykologin där man tar fasta på hur stigmatisering 

påverkar människors livschanser och självbild. (Brune, 2007:21). 
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3.6 Genus 
 
Sociologen Raewyn Connell (2002) skriver i sin bok Om Genus att ”genus är en 

nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala relationer och vår kultur”. Hon menar att genus 

är en aspekt/dimension av flera som ingår i vad identitet kan uppfattas som och det är denna 

dimension som vi har valt att fokusera på i vår studie.  

 

Professorn i samtidshistoria, Yvonne Hirdman (2003), skriver att det redan på 1800-talet 

talades om genus men att det var först på 1970-talet som begreppet myntades av kvinnliga 

genusforskare. Genus är latin och betyder kön, släkte, sort eller slag och det ingår i 

sammansättningar som generera och generation.  

 

Vad gäller genusforskningen så är begreppen genus och kön centrala enligt medieforskaren 

Gunilla Jarlbro (2006). Hon skrive att genus symboliserar det sociala könet, det vill säga det 

kön, man och kvinna, som kan sägas ha formats av kulturen och dess sociala konstruktioner. 

Begreppet kön står istället för det biologiska kön vi föds med. 

 

Hirdman (2003) skriver om det stereotypa genuskontraktet och om den så kallade naturliga 

ordningen. Hon menar att tankar, praktiker och villkor inom relationen mellan könen och 

genusordningen är orörlig och orubblig. Hon skriver att det är dessa orubbliga tankar som vi 

föds med, som skapar och förstärker stereotyperna om vad som är maskulint och feminint. 

Men även mediernas innehåll kan betraktas som en av många platser där värderingar och 

normer cirkulerar vilket bland annat har betydelse för hur stereotypa uppfattningar om genus 

utformas.  

 

Hirdman (2003) beskriver den naturliga ordningen, om hur ett kön och relationen mellan 

könen ska vara. Mannen är tydligt placerad i centrum med huvuduppgiften att ta hand om den 

svaga kvinnan. Den stereotypa bilden av mannen och kvinnan har både vuxit fram genom 

naturen och kulturen. Det är inte bara det biologiska, naturen och fortplantningen som satt 

kvinnan i underläge. Kulturen påverkar i allra högsta grad den manliga normen, något 

Hirdman vill att vi ska vara uppmärksamma på. 

 

Medieforskaren Anja Hirdman skriver i sin bok Tilltalande bilder (2004) att man måste sätta 

maskulint och feminint i förhållande till varandra för att förstå hur genus formas och för att se 
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den så kallade genusordningen.  

 
Genusbegreppet utvecklades för att få en mer inträngande förståelse av maktförhållandena mellan 

män och kvinnor. Det är med andra ord ett symbiotiskt begrepp där fokus ligger på hur förhållandet 

mellan ”manligt” och ”kvinnligt” definieras inom olika diskurser/institutioner och vilka mönster 

denna relation ger uttryck för (Hirdman, 2004:13). 
 

Genus är intressant och viktigt att belysa i vår undersökning eftersom hur kvinnor och män 

framställs i medierna påverkar vårt sätt att se på oss själva och på andra. Jarlbro (2006) 

framhåller att det manliga perspektivet blir dominerande i mediernas framställning: 

 
Om det nu är så att medieinnehållet till stor del handlar om mäns göranden och tyckande, så finns 

det en risk att våra referensramar när vi ska tolka och ta ställning till olika skeenden i omvärlden 

huvudsakligen kommer att vara via ett manligt perspektiv (Jarlbro, 2006:8). 

 

Syftet med genusforskningen är att söka förklaringar till hur vår syn på verkligheten formas.  

Här har medierna en betydande roll när de konstruerar kvinnor och män. Madeleine Kleberg 

(2006), som är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMK, skriver om hur man 

kan använda sig av genus i medieforskning, något som lämpar sig väl för vår studie: 

 
I medieforskning med genusperspektiv analyseras hur medier framställer kvinnor och män, vilka 

roller de framträder i och vilken vikt som tillmäts deras kunskaper och erfarenheter. Vidare studeras 

hur medierna framställer förhållanden och maktrelationer inom och mellan könen och hur 

kvinnlighet och manlighet konstrueras (Kleberg, 2006:7). 
 

Skillnaden mellan begreppsparen manligt/kvinnligt respektive maskulint/feminint bör 

förtydligas. Begreppen manligt och kvinnligt hör till det biologiska könet och kännetecknar 

det kön vi föds till. Begreppen maskulint och feminint används när man talar om utpräglade 

manliga respektive kvinnliga socialt konstruerade egenskaper. (www.ne.se).  

 

3.7 Hegemonisk maskulinitet 
 

Sociologen Raewyn Connell (2008) skriver i sin bok Maskuliniteter om olika typer av 

maskuliniteter och om deras inbördes relationer. Hon talar om den hegemoniska 

maskuliniteten som ett sätt att knyta an till den kulturella dominansen och underordningen i 
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samhället. Den manliga hegemonin består av en topp (normen) och en botten, där makt och 

auktoritet kännetecknar toppen.  
 
Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som innehåller det 

för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet (Connell, 2008:115). 
 

Den hegemoniska maskuliniteten ser inte ut på samma sätt på alla ställen och över tid, den är 

föränderlig. Den innehåller en allmänt accepterad strategi som innebär att en ny grupp kan 

hävda sin dominans när som helst. (Connell 2008). 

 

Ungdoms- och mansforskaren Thomas Johansson och sociologen Philip Lalander (2003), 

menar att de flesta människor anpassar sig till den rådande hegemonin och därmed blir en del 

av skapandet av normen. Johansson et al (2003) skriver även om att människorna och 

deltagarna i hegemonin ständigt måste påminnas om den rådande normen för att även bevara 

den. Det finns också en rädsla bland dessa att inte följa normen och att därmed hamna utanför. 

 

Connell (2008) beskriver vår tids tydligaste manliga hegemoni: 

 
I vår tids europeisk-amerikanska samhälle handlar det i första hand om heterosexuella mäns 

dominans och homosexuella mäns underordning. Detta innebär mycket mer än en kulturell 

stigmatisering av sin identitet som homosexuell eller bög. Homosexuella män är underordnade 

heterosexuella män genom ett uppbåd av tämligen påtagliga praktiker. (Connell, 2008:116).  

 

Exempel på sådana praktiker är bland annat uteslutning från politik och kultur. Connell 

skriver att dessa uteslutningar och det förtryck som homosexuella män får utstå placerar dem 

längst ned i den manliga genushierarkin.  

 
Att vara bög är i den patriarkaliska ideologin en förvaringsplats för allt som symboliskt har 

utestängts från den hegemoniska maskuliniteten. Detta gäller allt från puttenuttig heminredningsstil 

till anala samlag. (Connell, 2008:116). 

 

Connell skriver att det bara är ett fåtal män som lever upp till den normativa standarden för 

hur en verklig man bör vara inom den hegemoniska maskuliniteten. Även om det finns en 

hierarki inom maskuliniteten så menar Connell att de flesta män drar fördel av att enbart 

tillhöra den, då de ändå vinner över de underordnade kvinnorna. 
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Teorierna om hegemonisk maskulinitet är intressant för oss och vår undersökning för att 

kunna urskilja eventuella rangordningar av makt, dominans och underordning.  

 

3.8 Queer och heteronormativitet 
 

Enligt genusvetaren Tiina Rosenberg (2006) har queerteorin sina teoretiska rötter inom 

kvinnoforskning, feministisk teori samt lesbiska och gaystudier. Vidare skriver hon att 

queerteorin har sitt ursprung i den homopolitiska rörelsen och därför kan det sägas vara 

brottet mot sexuella normer, strukturer och identiteter som är det centrala i queerteorin. Enligt 

socialantropologen Fanny Ambjörnsson (2006) är queer ett mångfasetterat och svårdefinierat 

begrepp som kan stå för en rad olika uttryck. Det kan stå för en teori om sexualitet och 

normalitet, en form av aktivism eller betyda knäpp och avvikande och så vidare. Queerteorin 

får många gånger kritik för att vara för teoretisk, att den är svårbegriplig och vag till sin 

karaktär. Don Kulick (2005), som är professor i antropologi och queerteoretiker menar in sin 

bok Queersverige, också att det finns en förvirring i att det inte finns en queerteori utan att 

queerteorin snarare är ett samlingsnamn för olika kritiskt granskande perspektiv på sexualitet. 

Rosenberg (2006) skriver i sin bok Queerfeministisk agenda om queerteorin: 
 

Centralt för queerteorin är att betrakta sexualiteter som socialt, historiskt och geografiskt konstruerade. 

Queerteori söker därmed ingen ursprungssexualitet eller annat idylliskt ur-ursprung utan fokuserar den 

heterokulturella dominansen som en förtrycksmekanism. (Rosenberg, 2006:63). 

 

Queerteorin är intressant för våra forskningsfrågor därför att den belyser flera aspekter i 

samhället som har att göra med genus, sexualitet och makt - vilket vår undersökning om 

konstruktionen av homosexuella i mångt och mycket bygger på. Ambjörnsson (2006) menar 

att queerteorin inte syftar till att försöka skapa upprättelse och tolerans för människor som 

diskriminerats för sin sexuella identitet, utan mer vill visa på ett motsatsförhållande till det 

som påstås vara normalt: 
 

Snarare än att kämpa för att likställa homo- med heterosexualitet, uppmanar queer oss att tänka 

bortom uppdelningarna. Att helt enkelt vända upp och ner på antagandet att det finns ett normalt och 

ett onormalt sätt att vara en sexuell kvinna eller man. På så sätt ger oss queer redskap att ifrågasätta 
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samhällets givna sanningar, vare sig det handlar om sexualitet eller annan form av normalitet 
(Ambjörnsson, 2006:9). 

 

Svante Norrhem, docent i historia, Jens Rydström, universitetslektor i genusvetenskap och 

Hanna Winkvist, universitetslektor i historia (2008) menar i sin bok Undantagsmänniskor, att 

queerteorin syftar till att människor ska vara kritiska mot de normer och regler som styr våra 

liv, att ifrågasätta heteronormativiteten som är det centrala i dagens queerteori. Kritiken av 

heteronormativitet är queerteorins mest huvudsakliga teoretiska ansats. Fanny Ambjörnsson 

förklarar begreppet heteronormativitet enligt följande: 

 
Med detta menar man de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att en 

viss sorts heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva 

(Ambjörnsson, 2006:52). 

 

Många queerforskare menar att heterosexualitet och homosexualitet inte existerar. De är 

begrepp som uttrycker heteronormativiteten. Att det bara är begrepp som inordnar människor 

i olika fack och kategorier som sätter upp normer för människors sexualitet. Men 

heteronormativiteten skiljer på manligt och kvinnligt, heterosexualitet och homosexualitet i 

sammanhang där det inte alls är tvunget att göra sådana uppdelningar. Heteronormativiteten 

gör att vi osynliggör förhållanden som inte ses som normala. Dessa förhållanden som bryter 

mot det normala betraktas många gånger som konstigt och onormalt (Norrhem et al, 2008). 

 

Enligt Tiina Roseberg (2006), är heteronormativiteten det normerande och allt som inte hör 

därtill klassas som avvikande. Det visar sig i allt från fängelsestraff och osynliggörande till 

stereotypisering och homofobi. Normer består av olika sociala regelsystem som är osynliga 

tills att något/någon bryter mot dem. Även om det normala ofta presenteras som ett statistiskt 

genomsnitt är det helt beroende av moraliskt etablerade normer. Heterosexualitet må vara 

statiskt sett den vanligaste formen av sexuell samvaro, men det är heteronormativiteten, inte 

heterosexualiteten i sig, som garanterar dess status som norm genom att definiera och 

utestänga det onormala. Det är därmed en angelägen uppgift, menar Rosenberg (2006), för 

queerteoretiker att identifiera, beskriva och analysera de aktiva praktiker av normalisering 

som är verksamma i rådande normsystem. 
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Rosenberg menar att heteronormativiteten kräver att uteslutna grupper ska ansluta sig till den 

dominerande kulturen. Att avvikande grupper ska anpassa sitt beteende, sina värderingar och 

önskemål till de dominerande gruppernas heterosexuella normer. Men eftersom normen består 

så kommer de avvikande grupperna att anses som annorlunda oavsett hur mycket de än 

försöker för att passa in. Det här är relevant för vår undersökning eftersom det är intressant att 

se om heteronormativiteten går att se även i ett HBT-magasin. Försöker de anpassa sig eller 

skapar de egna normer och identiteter? 

 

3.9 Sammanfattning 
 

Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet är verkligheten socialt konstruerad och 

föreställningar om världen skapas genom sociala interaktioner, enligt Winther Jørgensen & 

Phillips (2000). Diskursen, som tonar fram i representationen av homosexuella personer, 

formas ofta av stereotyper; kulturella överenskommelser i samhället som överdriver och 

förenklar olikheter hos olika människor. Men diskursen påverkas även av genusordningen, 

den orubbliga ordningen som skapar föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt 

(Hirdman, 2003). Detta liksom av den hegemoniska maskuliniteten, om mäns över-, och 

underordning i samhället (Connell, 2008). Framställningen av homosexuella i medierna 

påverkar även de homosexuellas syn på sig själva liksom deras syn på andra. 
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4. METOD OCH MATERIAL 
I kapitlet presenterar vi vad en kvalitativ text- och innehållsanalys innebär och hur vi utgått 

från Faircloughs (1995) diskursanalysmodell i vår diskursanalys. Vi redogör för vårt material 

och hur vi gått tillväga i vårt urval av texter för vår analys. Vidare beskriver vi 

undersökningens genomförande och dess tillförlitlighet samt vår metodkritik.  

 

4.1 Kvalitativ text- och innehållsanalys 
 

Medieforskarna Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland och Leif Ove Larsen (2004:63) 

skriver i Metodbok för medievetenskap om textanalys som ”är en generell beteckning för 

kvalitativa sätt att närma sig texter”. En textanalys innebär att grundligt beskriva innehållet i 

en text eller ett budskap som kommunicerar mening. Som forskare inom 

journalistikforsningen tar man ställning till medieinnehållets egenskaper och vilken 

information som man vill förklara, beskriva och uttala sig om. I en kvalitativ textanalys letar 

man således efter kunskaper om sitt aktuella forskningstema som sedan används för att 

förklara och beskriva de relevanta egenskaper i innehållet som man vill lyfta fram och säga 

något viktigt om.  

 

Textanalysen omfattar många olika teoritraditioner som exempelvis diskursteorin, som 

fungerar som ett verktyg för att söka svar på olika slags frågor. Enligt Østbye et al (2004) är 

det viktigt att man väljer rätt analysredskap för att bäst ta reda på det man vill undersöka. Vi 

vill i vår studie främst undersöka relationer, diskurser och världsbilder och har därav valt att 

använda oss av diskursanalys.  

 

4.2 Diskursanalys 
 

Vi har valt att utgå från Faircloughs (1995) diskursanalysmodell i vår analys av vårt empiriska 

material. Fairclough använder sig av en tredimensionell diskursanalysmodell, vilket han 

menar lämpar sig väl som en analytisk ram vid empirisk forskning av medietexter. Att han 

kallar modellen tredimensionell beror på att han anser att man inte bara kan titta på texten i 

sig själv utan måste sätta den i en större kontext, det vill säga sätta den i förhållande till en 
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diskursiv praktik och en social praktik. Enligt Faircloughs tredimensionella modell utgår man 

alltså från följande tre punkter:  

 

1. En text (artiklarna) 

2. En diskursiv praktik, som innebär produktion och konsumtion av texter (tidningen, 

skribenten, läsaren) 

3. En social praktik (syn på kunskap, sociala strukturer) 

 

De tre dimensionerna kan användas i en diskursanalys av en så kallad kommunikativ 

händelse, till exempel en journalistiskt skriven text. Genom att gå igenom dessa tre steg i en 

diskursanalys, kommer texten först att analyseras som en text med ordval, artikulering och 

diskurs. Sedan ser man på texten utifrån ett diskursivt sammanhang som exempelvis 

tidningen, genren och var den är placerad i tidningen. Det tredje steget innebär att man sätter 

texten i relation till samhällsstrukturer och sociala processer som är en del av en social 

praktik. Fairclough menar alltså att man inte bara kan analysera innehållet utan att man 

samtidigt måste analysera utformningen av en text i en större kontext. Innehållet kan alltid 

förverkligas i olika former och olika innehåll medför olika former. Medieforskarna Winther 

Jørgensen och Philips (2000) menar att målet med den kritiska diskursanalysen är att visa på 

sambanden mellan språkbruk och social praktik: 
 

Fokus läggs på de diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala ordningen och i 

social förändring. Detta undersöker man genom att analysera de konkreta fallen av språkbruk eller 

den kommunikativa händelsen som en del av diskursordningen. Varje kommunikativ händelse 

fungerar som en form av social praktik genom att den reproducerar eller ifrågasätter 

diskursordningen. Det betyder att en kommunikativ händelse formar och formas av den bredare 

sociala praktiken genom dess förhållande till diskursordningen (Winther Jørgensen & Philips, 

2000:76).  

 

Fairclough (1995), menar att man alltid bör utgå från tre frågeställningar i en diskursanalys av 

en journalistisk text: 

 

• Hur framställer texten ”världen” – händelser, personer, relationer? Hur ser dess 

världsbild ut? 

• Vilka identiteter och relationer mellan aktörer gestaltar texten? 
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• Vilken relation skapar texten mellan text och läsare, mellan textens aktörer samt 

mellan läsarna och textens aktörer?  

 

4.3 Material och urval 
 

Magasinet QX utkommer månadsvis, tolv gånger per år. Tidningen finns både som pdf-fil att 

ladda ner från QX:s hemsida samt som papperstidning. Vi har i vår analys använt oss av 

papperstidningarna för att de är mer analysvänliga och hanterbara i och med att man får en 

bättre översikt av artikeln och bilderna än vad man får i pdf-formatet. Vi har valt att inte ta 

med krönikor eftersom det är åsiktstexter. Vi har även valt bort texter innehållande bok-, film- 

och TV-recensioner. Med stöd av våra forskningsfrågor och våra valda teorier gjorde vi vårt 

urval av texter för att analysera. Dessa texter skulle även beröra olika ämnen, exempelvis 

politik, sex och kändisar.  

I några av texterna som vi undersökt var personens sexuella läggning rent explicit oklar. Det 

vill säga det inte stod om personerna var bögar, lesbiska eller bisexuella. Dessa har vi ändå 

valt att kategorisera som homosexuella eftersom vi implicit förstår att de antingen är 

homosexuella eller bisexuella. Till exempel kunde vi se en text om en manlig kläddesigner 

som på bilden satt i rum fyllt av glitter och fjäderboer, vilket är en stereotyp bild av en bög. 

Detta i kombination med att aktören syns i HBT-magasinet QX, förstärkte vår implicita 

tolkning. En annan text handlade om två killar som hade ett förhållande. Rent hypotetiskt 

skulle de kunna vara bisexuella även om detta inte stod i texten men vi kategoriserade dem 

som homosexuella eftersom de hade en relation med varandra.  

 

När vi hade kategoriserat våra utvalda artiklar utifrån aktörernas sexuella läggning fick vi 

nedanstående uppdelning, där siffran står för antalet texter som homosexuella respektive 

heterosexuella personer som medverkade i. 

 

• Homosexuella män: 24 

• Homosexuella kvinnor: 12 

• Heterosexuella män: 11 

• Heterosexuella kvinnor: 11 
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De analyserade texterna förtecknas i bilaga 1 och exempel på hur vi gjort vår diskursanalys 

bifogas i bilaga 2.  

 

4.4 Undersökningens genomförande 
 

Till en början gick vi igenom samtliga tidningar för att få en överblick av vårt material.  

Samtidigt tog vi ut de texter som följde våra uppsatta kriterier för vår analys. Vi började med 

att djupanalysera ett femtontal texter vars aktörer var homosexuella män och kvinnor 

respektive heterosexuella män och kvinnor.  

 

När vi gjorde vår diskursanalys valde vi ut och sorterade upp materialet, med utgångspunkt 

från Faircloughs (1995) kritiska diskursanalys och hans frågeställningar, som vi sedan 

analyserade med hjälp av en analysmodell. När vi formulerade frågorna i vår analysmodell 

använde vi även vår kunskap om teorier och andra betydelsefulla förhållanden. Följande 

frågor har vi tillämpat i vår analysmodell: 

  

• Hur framställs aktörerna i texten och hur framställs deras sexuella läggning? 

• Vilka egenskaper tilldelas de och hur framkommer egenskaperna? 

• Vilka relationer mellan aktörer finns i texten? 

• Vilken relation och identifikation inbjuds läsarna att inta till texten och till textens 

aktörer? 

• I vilken diskurs/maktfält framställs texten och hur ser dess världsbild ut? (Hur 

framställer texten världen och dess händelser?) 

• Vad har artikeln för övergripande budskap? 

 

Vi valde att analysera 53 stycken texter för vår studie. 15 av dessa har varit föremål för en 

djupare analys och resterande 38 texter gjorde vi en mer översiktligt analys på, för att få en 

bredare syn på hur olika aktörer konstrueras i QX. Dessa mer översiktliga analyser delade vi 

upp mellan oss och fokuserade främst på att undersöka hur texternas aktörer framställdes och 

vilken världsbild man kunde se i texterna. Vi ansåg att detta gav en mer rättvisande bild av 

framställningen av homosexuella kvinnor och män respektive heterosexuella kvinnor och män 

i QX. Detta ökade även tillförlitligheten i vår undersökning och vi ansåg att detta skulle ge en 

mer korrekt helhetsbild av QX.  
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4.5 Metodkritik 
 

I en kritisk diskursanalys påverkar forskarnas förförståelse hur tolkningar av texter görs. En 

styrka som vi ser i vår studie är dels att vi är två personer som gemensamt tolkat texterna och 

dels att vi är av olika kön. Vi ser det som en fördel att vi är av olika kön, då våra förförståelser 

kompletterar varandra och vi har kunnat diskutera ur de olika perspektiv som våra valda 

teorier och den kritiska diskursanalysen erbjuder.  

 

I undersökningens första skede hade vi även tänkt göra en grov semiotisk analys av både text 

och bild i vår undersökning. Men efterhand insåg vi att bilderna inte tillförde undersökningen 

något på så sätt att de flesta var väldigt platta, då textens aktörer porträtterades rakt upp och 

ned. Men eftersom att alla våra analyserade texter har haft tillhörande bilder har vi inte kunnat 

undgå att se dem vilket också kan påverka vår syn av textens aktörer. Detta har vi dock varit 

väl medvetna om och i så stor utsträckning som möjligt bortse från. Vad gäller den semiotiska 

analysen på texten fann vi även här att detta inte tillförde vår undersökning något nämnvärt. 

Vi ville fokusera mer på framställningen av aktörerna och deras inbördes relationer istället för 

att gå in på specifika ord.  

 

Något man alltid kan kritisera och ifrågasätta i en kvalitativ och tolkande undersökning är att 

den präglas av personlig erfarenhet, bakgrund och värderingar, något som kan påverka hur 

man tolkar innehållet (Bergström och Boréus, 2005). Dessutom har vi analyserat flertalet 

texter innehållande kända aktörer, något som också kan påverka hur vi analyserar. Detta 

eftersom vi många gånger redan har en bild av hur denna person är. Det som däremot talar till 

vår fördel är att vi har gjort djupa analyser som kan ha kringgått denna kritik. På så sätt att vi 

kommit in mer på djupet när det gäller hur aktörerna i texterna framställs och hur de själva 

talar och uttrycker sig.  

 

4.6 Undersökningens tillförlitlighet 
 

I kvalitativa undersökningar handlar tillförlitlighet dels om att forskaren tydligt redogör för hur 

han/hon gått tillväga och dels om att materialet som man undersöker ska ge svar på forskarens 

frågor. Medieforskarna Bergström och Boréus (2005) menar att man vid användandet av citat 

i en kritisk diskursanalys ökar genomskinligheten i undersökningen. Vi har valt att ta med 
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många citat för att läsaren ska kunna skapa sig en egen uppfattning och för att vi tydligt ska 

visa hur vi kommit fram till vårt resultat. Genom att bryta ut vissa citat i resultatet vill vi visa 

på hur vi tolkar ord för att skapa en förståelse av aktörens framställning i texten och detta 

styrker Bergström och Boréus, genom att vi som forskare: 

 
[…] bör vara noga med att förklara hur man kommit till ett bestämt resultat. Detta i sig ökar 

möjligheten för god intersubjektivitet: noggranna förklaringar av hur undersökningar gått till ökar 

möjligheten för andra att nå samma resultat. (Bergström och Boréus, 2005:353). 

 

4.7 Sammanfattning 
 

Vi gjorde en diskursanalys på 53 texter i tolv nummer av QX, från december 2008 till 

november 2009, för att få ett så aktuellt resultat som möjligt. Vi använde oss av en 

analysmodell baserad på Faircloughs (1995) diskursanalysmodell, där vi lade fokus på 

identiteter, relationer och representationer av världen.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I kapitlet redovisar vi resultatet av vår diskursanalys och de konstruktioner av genusdiskurser 

som vi funnit i QX. Först redogör vi för hur fyra olika aktörer representeras i magasinet. De 

fyra aktörerna presenterar vi som QX-bögen, QX-flatan, QX-heteromannen och QX-

heterokvinnan. Därefter redogör vi för vår analys av relationerna sinsemellan dessa aktörer. I 

QX används begreppen bög och flata inte som skällsord, utan som synonymer till en 

homosexuell man respektive homosexuell kvinna. I vårt resultat har vi därför valt att 

presentera dessa två aktörer som just bög och flata.  

 

5.1 QX-bögen 
 

QX-bögen representeras som den framgångsrika mannen som har lyckats i livet. Han är 

välutbildad, rik, glamorös, glad, skämtsam, intellektuell, trygg och driven. QX-bögen är 

perfektionen personifierad, nästan för bra för att vara sann:  

 
Men innan Ola hoppar ur bilen tackar han för intervjun och ger mig en kram som inte är för hård 

och inte för mjuk, utan helt perfekt. Och när jag sitter kvar och ser hur han går med pigga steg bortåt 

Strandvägen kommer jag på mig själv med att blunda och nypa mig själv i armen – bara för att testa 

så att han verkligen finns på riktigt.  (Ola Lauritzson, oktober 2009:22-23). 

 

Den perfekta QX-bögen är toppen och normen i den rådande manliga hegemonin i QX. 

Connell (2008) menar att den hegemoniska maskuliniteten knyter an till den kulturella 

dominansen och underordningen i samhället. Vi kan i texterna se att QX-bögen tydligt 

kännetecknar den makt och auktoritet som krävs för att placeras i toppskiktet.  

 

Det viktiga i QX:s texter är bögens profession och hans väg till framgångarna och det är om 

det han får tala. QX-bögen stärker de homosexuella som grupp på så sätt att han peppar andra 

bögar, att vara bög är enbart en fördel. Enligt Gripsrud (2000), formas den sociala identiteten 

av kollektiva sammanhang som vi medverkar i, och de formas av andras uppfattningar om oss 

själva. Det innebär att främst homosexuella läsares självbild och identitet formas av QX-

bögen. QX-bögen är trygg i sig själv och med sin sexuella läggning, det är något han är stolt 

över och inte ser som något hinder i livet: 
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Jag är den jag är och de som inte kan ta det är inte mina vänner. Anton är gay, så är det. Och det har 

gått bra, jag har enormt många vänner, både gay och straighta som tycker om mig för den jag är. 

(Ventil: Anton Gyllensten är vår nya tv-homo, september 2009:6). 

 

QX-bögen har i princip aldrig stött på någon typ av förnedring på grund av sin sexuella 

läggning. Om han, mot förmodan, har upplevt svårigheter under sin uppväxt på grund av 

läggningen så är det något som suddas ut. Den sexuella läggningen står heller aldrig direkt i 

centrum i texten men i de fall som läggningen faktiskt står i fokus, kan vi liksom Ekstrand et 

al (2008), se att det är i texter med icke-kända personer snarare än i texter med kända 

personer. Den kända QX-bögen får oftast berätta om sig själv och om sin framgångssaga och 

hans läggning nämns bara i förbifarten genom att journalisten ställer en simpel fråga eller 

genom att QX-bögen själv nämner den. I texten Stylist: Lars-Fredrik (september 2009:36-37), 

skulle vi som läsare aldrig fått veta Lars-Fredriks läggning om det inte vore för att han själv 

säger att han aldrig skulle få någon kille om han gick i kostym på krogen. Han talar till och 

med om bögar som ”de andra” när han säger:  

 
Bögar är ju väldigt förtjusta i tajt. Jag antar att man vill visa sin kropp, men har man en snygg kropp 

så syns det även om man har löst sittande kläder…(Stylist: Lars-Fredrik, september 2009:36-37) 

 

Många gånger framkommer bögens läggning implicit, som en underton i texten. Det kan till 

exempel framkomma genom hans yrke eller hans sätt att tala.  

 
Dagen jag fick börja med syslöjd i skolan var väldigt speciell, det var som att komma hem. (Stefan fixar 

kläderna till fredagsunderhållningen, april 2009:23 + 46). 

 

Stefans citat kännetecknar bilden av den stereotypa fjäderboabögen (Sahlman 2005). Bögen 

som är feminin och arbetar med eller intresserar sig för feminina saker. Ordet syslöjd tolkar vi 

som en kvinnlig syssla.  

 

Enligt Stuart Hall (1997) används stereotyper för att förenkla och överdriva olikheter och ge 

individer och grupper några få, enkla och grundläggande egenskaper. Det är en grovt 

förenklad föreställning av en individ och enligt Dyer (2002) beror användandet av stereotyper 

på att vi söker gemensamma överenskommelser. I enstaka fall kan vi se är att skribenten för 

in de typiska stereotyperna i QX:s texter: 

 



 

34 
 

Jag tänkte på att du knappast ser ut som en stereotyp bög, du måste ju snarare sticka ut lite i 

gayvärlden, den svämmar knappast över av muskulösa machomän. (Niclas har skrivit en roman om 

Stockholms gayvärld, april 2009:20) 

 

 Men vi kan även se att QX-bögen inte är rädd för att stereotypisera sig själv. Antingen för att 

visa på motsatsen eller för likna sig själv vid stereotypen: 

 
Så där satt vi, två bögar och en Panduro-katalog. Du kan ju gissa hur det gick och Nej, tänk om en 

heterosexuell man skulle få lägga håret, säger Sven. Hur skulle det se ut? (Tre gays och en tjej fixar 

bröllopet, mars 2009:8). 

 

Men vi kan i vår undersökning se att den stereotypa bögen knappt syns i QX, vilket går emot 

Ekstrand et al (2008) och Sahlmans (2005) undersökningar. Dessa visade att HBT-personer 

ofta beskrevs på ett stereotypt sätt och att manliga HBT-personer feminiserades och framkom 

i sammanhang med glitter och glamour. QX-bögen däremot är inte alls feminin eller fjollig 

utan han framställs mycket mer maskulin, som en riktig machoman. Det är helt klart den 

perfekte och ytlige machobögen som får utrymmet i QX. Machobögen skapar identifikation 

(Gripsrud 2000) gentemot andra bögar. Det handlar om den ofta skrytsamma bögen som vet 

vad han vill ha, bögen som alla andra ser upp till, bögen alla vill vara:  

 
Och plötsligt ser jag honom vinka till mig från en Porsche Cayenne. Vi har aldrig träffats, ändå är 

han så välbekant. Den dyra kostymen, de eleganta skorna, den välstrukna skjortan, de vita tänderna, 

de leende ögonen, de kraftiga käkarna, den muskulösa kroppen. Och glasögonen. Det här är ju Clark 

Kent, tänker jag. Stålmannen. I NYC. (Fredrik Eklund, juni 2009:20-21) 

 

Här tolkar vi beskrivningen av ”de kraftiga käkarna” som det mest maskulina av det 

maskulina. Urmannen från människans begynnelse.  

 

Vi kan liksom Sahlman (2005) se att texter om homosexuella ofta har en sexuell ton. QX-

bögen har ett stort intresse för sex och det är något QX gärna spelar på. I texten Mr Big 

(november 2009:14), får porrskådespelaren Kurt Roger frågan; vad får dig kåt? Han svarar:  

 
Jag blir mer upphetsad av att se någon som har byxor på sig och anar en hård kuk därunder. Det kan 

vara mer upphetsande att se konturen, än själva grejen. Och jag gillar unga kaxiga killar med 

självförtroende som vet hur man tar för sig. Jag gillar också att se folk ha sex och gillar cruising. Att 

stå vid en urinoar och spana in andras kukar är otroligt upphetsande. Jag och min kille träffades 
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faktiskt så, han stod bredvid mig i urinoaren. Vi kollade in varann och fick erektion, sen visade vi upp 

oss lite för varandra innan vi gick in på toa och hade lite kul…(Mr Big, november 2009:14). 

 

5.2 QX-flatan 
 

QX-flatan representeras som en riktig kämpe. Hon är målmedveten och vet vad hon vill. Hon 

har ett stort självförtroende och hon är säker och stolt över och i sin sexuella läggning. 

Liksom hos QX-bögen kan vi koppla an till Ekstrand et al (2008) forskning, då vi kan se att 

den sexuella läggningen inte direkt är i fokus hos QX-flatan. I de fall som man talar om den 

sexuella läggningen handlar de främst om okända personer snarare än om kända personer.  

 

QX-flatan framställs i positiv dager med stora ambitioner och drömmar. Hon är väldigt envis 

och ger sig inte i första taget. QX-flatan är den intelligenta åsiktsflatan som gärna engagerar 

sig i olika saker. Hon är oftast politiskt engagerad och gillar att få ut sina åsikter och att bli 

hörd. Hon framställs som en kämpe som står på sina egna ben. QX-flatan är en tuff tjej: 
 

Att intervjua Majda är som att fylla ett glas i ett vattenfall. Den mörka, hesa rösten sprutar ur sig 

åsikter, anekdoter, definitioner och gränslösa politiska visioner i ett rasande tempo. Majda är en 

färgstark person med sina tatueringar och androgyna yttre och jag tänker att jag måste börja med att 

fråga vilket pronomen jag ska använda i artikeln. (Majda fixade paraden, augusti 2009:17). 

 

QX-flatan framställs många gånger som den stereotypa bilden (Dyer, 2002 och Hall, 1997) av 

en flata med pojkfrisyr, pojkkläder och med ett maskulint sätt att tala och vara. 
 

Plötsligt öppnas dörren och en kort och spenslig figur stiger in. Svartklädd, mohikanfrisyr, piercad. 

100 procent flata. (Bruden som blev Sara, september 2009:39). 

 

QX lyfter mer än gärna fram egenskaper, intressen och utseenden som tydligt utgår från 

stereotyperna. I texten En person: Inga (mars 2009:47) sätter citatrubriken prägel på hela 

texten; ”Jag får ofta frågan om jag är kille eller tjej”. Inga är utbildad sotare, älskar att 

boxas, har rakat huvudet och bär maskulina kläder. Både Inga själv och skribenten 

stereotypiserar henne som flata när Inga berättar att hon är nykterist varpå journalisten frågar: 

”Är du…” och hon svarar: ”haha, nej jag är inte vegan också”. Ytterligare ett exempel på att 

QX-flatan stereotypiserar sig själv kan vi se i texten Tvillingar – Sex personer. Tre syskonpar. 
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Ett reportage om tvillingar (december 2008:18-19). Här får vi läsa om enäggstvillingarna 

Johanna, som är homosexuell, och om Linda, som är heterosexuell. Johanna får beskriva sig 

själv och sin syster:  

 
Och jag är inte lika mycket klänningstjej som Linda. Jag tycker hon är skitsnygg i såna kläder men 

jag är inte så mycket för klänningar och kjolar, säger Johanna och berättar att trots att de hade 

mycket liknande kläder när de var små så valde hon oftast mörkare färger som blått och grönt, 

medan Linda var mer för rosa och rött..(Tvillingar – Sex personer. Tre syskonpar. Ett reportage om 

tvillingar, december 2008:18-19). 

 

Här för benämningen ”klänningstjej” våra tankar till den sockersöta och feminina kvinnan. 

När Johanna i texten får tala om färgerna blått och grönt respektive rosa och rött förknippar vi 

det till att rosa och rött är typiskt för flickor och blått och grönt är typiskt för pojkar. 

 

Enligt Winther Jørgensen och Philips (2000), är inga grupper givna på förhand innan de 

uttrycks i ord. I QX är det alltså den stereotypa flatan som tar mest plats och representerar 

flatorna i QX. Det är hon som för deras talan. Dyer (2002) är inne på samma spår och menar 

att dessa kulturella representationer ligger till grund för hur vi ser på olika grupper och hur 

olika grupper behandlas i det verkliga livet, vilket också påverkar vårt sätt att se på flatorna.  

 

Men QX-flatan framställs inte alla gånger som den stereotypa flatan utan kan även vara 

väldigt flickig och feminin. Hon beskrivs då som en flicksöt tjej med långt hår. Här skiljer 

hon sig från den stereotypa flatan både vad gäller utseendet, yrke och intresse: 

 
Efva kom tillbaka till Sverige, gick från modell till sångerska och slog igenom med ”Två av oss”, 

trots att Benny Andersson dissat hennes musikaliska försök. Åkte på turné med X-models, lärde i 

samma veva känna Eva. Frilansade med en kollektion för H&M, blev moderedaktör. (Varumärket 

Efva Attling, december 2008:24-25). 

 

Den feminina icke-stereotypa QX-flatan framställs i texterna som glamourös medan den 

stereotypa manhaftiga flatan framställs mindre fåfäng och klädmedveten.  

 

När QX skriver och berättar om parrelationer flator emellan är det även här en stereotyp bild 

som ges. Nämligen att ett förhållande mellan två flator består av en maskulin och en feminin 
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part. Ett exempel är Karin och Cina i texten, Bröllopsyra – Nu gifter vi oss (maj 2009 18-21), 

när Karin berättar om hur hon och Cina kommer se ut på bröllopet: 

 
Jättehäftiga kläder som är uppsydda! Cina kommer se ut som en brukspatron och jag ska ha en 

jättevacker klänning, så alla som tänker sig att en av oss är kvinna och en man kommer få sina 

fördomar bekräftade! (skrattar) (Bröllopsyra – Nu gifter vi oss, maj 2009:18-21). 

 

Ordet brukspatron är något som vi tolkar som en ytterst maskulin benämning, och det för våra 

tankar till den gamle godsherren som bestämmer över vad andra ska göra. Brukspatronen 

tolkar vi som den dominanta, starka, överordnade och bestämmande parten. 

 

5.3 QX-heteromannen 
 

QX-heteromannen framställs som maskulin. Han får många gånger agera som ett stycke 

sexigt ögongodis för bögarna. QX-heteromannen vill visa att han är kompis med bögarna och 

han ser till människors lika värde. Han är bögarnas vapendragare. QX-heteromannen får ofta 

framträda i artiklar som har en tydlig bögig diskurs vilket kan sättas i motsatsrelation till den 

heteronormativitet som finns i samhället. Enligt Ambjörnsson (2006), handlar 

heteronormativitet om att heterosexualiteten är det enhetliga och allomfattande och att ett 

heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda sättet att leva. I QX kan vi se att det istället 

är en ”homonormativitet” som är det åtråvärda och det som textens aktörer får anpassa sig 

efter.  

 

QX-heteromannen får även ofta framträda i texter med en sexistisk ton, exempelvis genom att 

skribenten ställer frågor som anspelar på sex. I texten Han är mannen som bögarna helst 

skulle bedra sin partner med (april 2009:12), får Mike Rowe som leder programmet Skitiga 

jobb på Discovery Channel, frågan om han är lika äventyrlig i sovrummet som han är i sitt 

program. Vi har sett ett mönster i våra analyserade texter med sexistiska frågor som denna. 

Dessa sätter ribban för texten och gör att även andra frågor i texten kan associeras som 

sexistiska.  

 

Intrycket i texterna är att QX-heteromannen har ett väldigt bra självförtroende och att han inte 

tar illa vid sig av de fräcka sexfrågorna. Han har även ett öppet sinnelag och har inga problem 
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med homosexualitet, men samtidigt är han lite rädd för att få bögrykten om sig på så sätt att 

han hela tiden vill försäkra läsarna om att han är heterosexuell:  

 
Men jag är så trygg i mig själv och min sexualitet att jag kan säga att en kille är snygg” säger 

sångaren Howie i Backstreet Boys, varpå hans bandkollega Nick säger ” Ja det finns snygga killar 

därute […] Men jag är inte intresserad på det sättet.  (På ett hotellrum med Backstreet Boys, oktober 

2009:25 + 46).  

 

QX-heteromannen kan ibland framhäva sin maskulina sida och sin heterosexuella läggning 

för att på något sätt stärka sin egen identitet (Connell 2008). Han intar då försvarsställning 

och känner att han på något sätt behöver dra en gräns mellan sig själv och bögarna. En 

intressant aspekt är när journalisten i artikeln ”Hockeykillar är lite mer manliga än 

fotbollsspelare” (december 2008:12), frågar hockeyspelaren Mats Sundin om hockeyspelare 

kan vara lika fåfänga som fotbollsspelare och ger Fredrik Ljungberg och David Beckham som 

exempel, varpå Mats svarar:  

 
Jag tror att fotbollsspelare är lite mer fåfänga, och att hockeykillar är lite mer manliga (skrattar). 

(”Hockeykillar är lite mer manliga än fotbollsspelare”, december 2008:12).  

 

Men QX-heteromannen framställs även som en man som är säker i sin läggning och som helt 

och hållet struntar i eventuella bögrykten. Han är väldigt avslappnad och många gånger verkar 

han nästan vara lite smått nyfiken på den homosexuella världen, nästan så att han framstår 

som en smygbög. I dessa fall försöker han inte på något sätt försvara sin manlighet eller 

heterosexualitet utan lämnar ut sig för QX:s läsare. Han visar tydligt att han inte tar illa vid 

sig om journalisten utmanar hans heterosexualitet med utmanande frågor, han är bekväm i 

situationen. Detta kan man antingen tolka som att han är väldigt säker i sin sexualitet och bara 

tycker att det är kul eller att han kanske är lite nyfiken på homovärlden. Oavsett vad 

framställs QX-heteromannen inte som om han är han rädd för bögar, han är ingen homofob. 

Ett exempel här är simmaren Stefan Nystrand som i texten Fem vi gillar: Stefan Nystrand 

(november 2009:29) får frågan om ”när han senast höll en kuk i handen”, då han svarar 

”Haha, det har jag aldrig gjort”. Stefan berättar även att han inte skulle ha några problem om 

en bög skulle ta honom på könsorganet ute på krogen.  

 

QX-heteromannen kan ibland själv tona ner sin heterosexualitet och framhålla att människan 

är mer intressant framför dennes sexuella läggning. Att man inte alltid behöver placera 
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människor i olika fack.  I texten Pride i vardagen – Tomas Ledin (augusti 2009:36) beskriver 

journalisten Tomas Ledin som ”det mest heterosexuella jag vet”, något Tomas Ledin själv 

förnekar: 

 
Ja, säger Tomas lite fundersamt. Bilden som folk har av mig är kanske lite skev. Jag lever ju inget 

fyrkantigt heterosexuellt liv, mitt liv är bredare än så. (Pride i vardagen – Tomas Ledin, augusti 

2009:36). 

 

Ordet ”fyrkantigt” i ovanstående citat, tolkar vi som en vardaglig tristess i ett ”Svenssonliv”. 

Vi tolkar det som ett liv med kärnfamilj, villa, Volvo och hund som inte har homosexuella i 

sin närhet.  

 

5.4 QX-heterokvinnan 
 

QX-heterokvinnan är framgångsrik och duktig på det hon gör och hon får ofta berätta om sin 

karriär. Hon är ordentlig, jordnära och en mogen kvinna som framställs som den stereotypa 

(Dyer, 2002 och Hall, 1997) heterokvinnan, då hon beskrivs som väldigt feminin med en 

förkärlek till gayvärlden. Hon står för människors lika värde och har många bögvänner, hon är 

bögarnas följeslagare. I texten Fem vi gillar: Emilia (november 2009:23), beskriver 

homosexuelle Rickard Engfors sin heterosexuella vän, tillika sångerskan Emilia, som 

”världens bästa faghag” det vill säga kvinnor som gärna umgås med homosexuella män. 

 

När QX-heterokvinnan får frågan om hon tror att hon kan bli kär i eller om hon skulle kunna 

attraheras av någon annan kvinna ger hon nästan alltid samma svar, då hon menar att det inte 

är könet som står främst i fokus för attraktion. Intrycket vi får är att hon skulle kunna tänka 

sig att ha en lesbisk relation, om det nu inte varit så att hon var heterosexuell: 

 
Jag har nog aldrig tänkt att jag är gay, men jag har haft one night stands med tjejer. Fast det har 

varit såna där tillfällen då man har varit full och sen vaknat upp och undrat vad man har gjort, så 

jag har nog alltid varit straight. Samtidigt tycker jag att många sunda människor är homosexuella 

och jag kan tycka att kvinnor är attraktiva utan att jag för den sakens skull vill ligga med dem. Och 

det har hänt att jag har känt mig kär i tjejkompisar. Dessutom - som jag och en kompis snackade om 

häromdan - om det var så att jag skulle tvingas välja en tjej som jag måste vara ihop med, då skulle 

det ju faktiskt gå. (19 frågor till Nina Persson, december 2008:17). 
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Nina Persson väljer enligt texten att definiera homosexuella som ”sunda människor”. Vi 

tolkar en sund människa som en välmående person som är ordentlig och lever ett hälsosamt 

liv. Detta innebär, enligt vår tolkning, att många homosexuella är mer hälsosamma än 

heterosexuella och att Nina ser upp till lesbiska kvinnor. 

 

I artikeln Älskade hatade Maria ställer journalisten frågan om Maria alltid varit säker på sin 

läggning: 
 

Ja, det tror jag, jag har inte funderat så mycket på den, troligen för att den har känts naturlig. Jag 

tänker inte på min läggning överhuvudtaget, lika lite som jag tänker på andras. Och jag behöver 

varken känna mig som kvinna eller man, jag kan snarare känna mig som ett stort neutrum. (Älskade 

hatade Maria, januari 2009:18-19). 

 

QX-heterokvinnan kan närmast beskrivas som en queerkvinna. Som Fanny Ambjörnsson 

(2006) säger, så uppmanar queer oss att tänka bortom uppdelningarna, att vända upp och ner 

på antagandet om att det finns ett normalt och ett onormalt sätt att vara en sexuell kvinna eller 

man. Queer ger oss redskap att ifrågasätta samhällets givna sanningar, något vi anser att QX-

heterokvinnan verkligen gör. Hon ser främst till personen bakom könet och kan närmast 

uppfattas som bisexuell. 

 
Jag kan bli kär i en människa oavsett kön, men jag kan bara tala för mig själv. Jag har väldigt lätt att 

fästa vid människor. Men jag tycker det är obehagligt att placera folk i fack, och säga att du är si och 

du är så. Fast jag gör ju det också. Det finns väl ingen människa i världen som är fördomsfri. (Petra 

Mede leder gaygalan 2009, januari 2009:20). 

 

5.5 Relationer mellan QX-aktörerna 
 

Hirdman (2003) talar om det stereotypa genuskontraktet och om den så kallade naturliga 

ordningen som beskriver hur relationen mellan könen ska vara, där mannen är tydligt placerad 

i centrum. Hirdman menar att relationen mellan mannen och kvinnan och genusordningen är 

orörlig och orubblig. Det är dessa orubbliga tankar, som vi föds med, som skapar och 

förstärker stereotyperna om vad som är maskulint respektive feminint. Detsamma gäller, 

enligt Jarlbro (2006), i medierna där det mesta huvudsakligen framställs genom mannens 

perspektiv. Vi har även kunnat se denna genusordning i QX, där det är bögarna som sätter 
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agendan och som tar mest plats. I relationen mellan bögarna ses den maskulina machobögen 

som mer eftersträvansvärd än den stereotypa, (Dyer, 2002 och Hall, 1997), feminina bögen. 

Samma mönster går att se hos flatorna där det är den maskulina flatan man strävar efter.  

 

I vår analys av hur bögarna och flatorna framställs i QX har vi kunnat se ett genomgående 

mönster, då flatorna framställs mer som den stereotypiska manhaftiga flatan än vad bögarna 

framställs som den stereotypiska feminina bögen.  

 

Ett bra exempel på relationen sinsemellan de olika aktörerna i QX kan vi se i texten Tvillingar 

– Sex personer. Tre syskonpar. Ett reportage om tvillingar, (december 2008:18-19). Texten 

handlar om tre tvillingpar där två av tvillingparen består av en homosexuell och en 

heterosexuell person, medan det tredje tvillingparet består av två homosexuella personer. 

Både de homosexuella och de heterosexuella framställs väldigt stereotypt i texten (Dyer, 2002 

och Hall 1997). Tom, som är heterosexuell, beskrivs som den lite mer seriösa typen som har 

studerat geologi och naturkunskap medan hans tvillingbror Panko, som är homosexuell, har 

studerat till skådespelare, sångare och dansare. Han beskrivs även enligt Toms uttalanden i 

texten, som lite mer ”positiv och flummig”, stereotypa drag hos bögen. I texten med Johanna, 

som är homosexuell och Linda, som är heterosexuell, får vi veta att Johanna är betydligt mer 

sportig och inte lika mycket för klänning som hennes syster Linda är. (Se citat på sidan 35).  

I den tredje texten om det homosexuella syskonparet Magnus och Sanna förstärks 

stereotyperna ytterligare. I texten beskrivs Sanna av Magnus som ”en arg liten flata som hade 

åsikter om allt”. Som små fick de även höra att de borde föds till den andra, då till exempel 

Sanna ville ha Magnus bilbanor och Magnus ville ha Sannas dockor vi jul.  

 

Sahlman (2005) och Andreasson (1996) kom i sina undersökningar fram till att de 

homosexuella kvinnorna kommer i skymundan av de homosexuella männen. Sahlmans studie 

visar även på att artiklar om homosexuella ofta har en sexuell ton som för tankarna till sex 

oavsett vad artiklarna handlar om. Båda dessa upptäckter stämmer överens med vad vi ser i 

QX, dock betydligt mer när det kommer till de homosexuella männen än när det gäller de 

homosexuella kvinnorna. QX anspelar mycket på sex när det gäller bögarna. Detta sätter en 

viss prägel även på andra texter och gör att man som läsare förknippar vissa journalistiska 

frågor till sex vilket man i annat fall inte hade gjort. Exempelvis säger radioprofilen Henrik 

Torehammar i artikeln ”Det var en bög, en turk och en Big Brother-Kitty” (december 2008:8), 

som när artikeln skrevs skulle medverka i TV, att han inte kommer att kunna göra allt som 
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han brukar göra i radiostudion, varpå journalisten frågar: ”…vad brukar du göra i studion?”. 

Det här gör att vi som läsare direkt tänker på sex, vilket vi kan se att även intervjupersonen 

Henrik gör då han svarar: ”Haha, nu lät det värre än vad det är […]” 

 

Även när det kommer till relationen heterosexuella män och heterosexuella kvinnor i QX kan 

vi se en skillnad på vilket fokus sex har i texterna. När det gäller de heterosexuella männen 

har vi i flera texter sett fokus på sex, vilket det är betydligt färre av när det kommer till texter 

med heterosexuella kvinnor. I texter med personer som har makt (exempelvis i texter med 

högt uppsatta politiker som Beatrice Ask och Nyamko Sabuni) har vi däremot sett att 

skribenten inte ställer lika sexistiska frågor som de gör till mindre mäktiga personer. 

 

I relationen mellan QX-heterokvinnan och QX-heteromannen har vi sett att hon är mer queer 

än han. QX-heterokvinnan anser att det inte är könet som står främst i fokus för attraktion och 

skulle inte vara helt främmande för att vara med en annan kvinna. När det gäller QX-

heteromannen är han väldigt öppensinnad men han skulle aldrig kunna ha en sexuell relation 

med en annan man. Det finns en tydlig gränsdragning mellan QX-bögen och QX-

heteromannen men den är inte hotfull, farlig eller känslig. QX-heteromannen är inte 

homofobisk utan både QX-bögen och QX-heteromannen rör sig med självsäkerhet i texterna. 

Relationen mellan QX-bögen och QX-heteromannen är så avslappnad att man till och med 

skriver om att man kan titta på och hålla varandras könsorgan, något vi tror många anser vara 

det mest förbjudna. 

 

Samtidigt har vi inte sett någon nämnvärd relation mellan QX-flatan och QX-heterokvinnan. 

Om den syns så är det när QX-heterokvinnan talar om att hon skulle kunna skulle kunna vara 

med en annan kvinna. I övriga verkar relationen mellan kvinnorna mindre intressant för QX.  

 

Både QX-bögen och QX-heteromannen är framgångsrika men detta är något man betonar mer 

när det gäller QX-bögen. Detta kan förklaras med den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 

2008), som är omvänd när det kommer till QX. Här är bögarna, i synnerhet machobögarna, 

normen som tillhör toppen. QX-heteromannen får mer prata om hur öppen och fördomsfri han 

är när det kommer till homosexualitet än om sina yrkesmässiga framgångar.  

 

När heterosexuella personer deltar i tidningen så talar de alltid positivt om homosexuella. Vi 

tror inte att kritiska röster är något som tillåts i tidningen då tidningens syfte i första hand är 
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att stärka de homosexuellas identitet. Det här är något som visar på tydliga skillnader mellan 

QX och dagstidningar, då Sahlman (2005) kom fram till att HBT-personer många gånger 

behandlas som om de vore en åsikt som man kan tycka och tänka lite som man vill om.  

 
Andreasson (1996) kunde i sin utredning se att artiklar med homosexuella handlade om 

kärlekspar eller om homosexuella personers föräldrar och barn. Sahlman (2005) kunde främst 

se vinkeln på barn och familj i artiklar som berörde homosexuella kvinnor. I QX är det 

karriären som ligger i fokus för både homosexuella män och kvinnor, alla vinklingar på barn 

och familj är mycket sällsynta. Vi förmodar att yrke är en viktig dimension av 

identitetskonstruktioner, då det är genom yrket och inte genom familj och barn som 

homosexuella genusidentiteter framkommer. Vilket Gripsrud (2000) anser påverkar vår syn 

på oss själva och på andra.  

 
Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Lindgren, 2009 och Fairclough, 

1995). Och diskursen som tonar fram, alltså de mönster som ligger över texten och som 

genomsyrar andra texter vi undersökt i QX, är att det är positivt att vara homosexuell och i 

synnerhet att vara bög. Bögarna är framgångsrika och står högst i rang, att vara bög är bra och 

eftersträvansvärt, de är mer intressanta och viktiga än de andra aktörerna i QX.  
I de texter vi har analyserat anser vi att QX är de framgångsrika människornas tidning som 

ska peppa läsarna, främst andra homosexuella läsare. QX erbjuder läsarna en verklighetsflykt 

och tidningen målar upp lite av en idealvärld. När det gäller QX kan man tala om en ny bild 

av den konstruerade verkligheten. Framförallt när det gäller machobögen som dominerar QX, 

vilket skiljer sig från Sahlmans (2005) studie, som visade på att homosexuella män 

framställdes som stereotypiska fjolliga bögar.  

 

I dagens samhälle råder en heteronormativitet som Ambjörnsson (2006) beskriver som att det 

heterosexuella livet förefaller som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva på. I QX 

tycker vi oss finna en sorts ”homonormativitet”. Här är det homosexualitet som är normen 

och det åtråvärda. Det är de homosexuella som är i fokus och det är deras diskurs som formar 

verkligheten. Enligt Rosenberg (2006) ska den avvikande gruppen, i detta fall de 

heterosexuella, anpassa sitt beteende och sina värderingar till den dominerade gruppen. 

Det är de heterosexuella som får anpassa sig och acceptera homonormativiteten - den rådande 

normen. Ett exempel på detta är att skribenten alltid ställer homorelaterade frågor till de 
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heterosexuella aktörerna.  I de fall då vi kan se antyda en viss heteronormativitet i QX är hur 

de skiljer på maskulint och feminint, heterosexualitet och homosexualitet i sammanhang där 

det inte alls är nödvändigt att göra sådana uppdelningar, vilket är typiskt för 

heteronormativiteten (Norrhem et al, 2008). 

 

Vi anser att QX verkar vara ett medel för verklighetsflykt för sina läsare och då främst för 

bögarna. Det är idealbilden som gång på gång beskrivs. QX är helt klart framgångarnas 

tidning, vilket också innebär att de helst inte skriver om tråkigheter. Journalisten och 

chefredaktören för QX, Anders Öhrman ger i boken Komma ut: berättelser från garderoben 

(2006) exempel på hur många homosexuella personer som har haft en svår tid både före och 

efter den så kallade ”komma ut-processen”, men det här är inget som QX på något sätt lyfter 

fram. QX tonar istället ned ämnet och väljer att lägga fokus på personens framgångssaga och 

härliga liv som den lever idag. QX är framgångens magasin och det är den här bilden vi 

erbjuds genom QX. 

 

5.6 Sammanfattning 
 

Vårt resultat visar att den framgångsrika homosexuella mannen är den viktigaste aktören i 

QX. Vi har kunnat se att den stereotypa bögen knappt syns i tidningen utan att QX-bögen 

framställs som mycket mer maskulin, som en riktig machoman. Det är helt klart den perfekte 

och ytlige machobögen som står högst i rang. QX-flatan däremot verkar framställas mer 

stereotypiskt som den manhaftiga kvinnan. QX-flatan representeras som en riktig kämpe med 

ett stort självförtroende. QX-heteromannen framställs som QX-bögens vapendragare och han 

får ofta framträda i texter med en sexistisk ton. QX-heterokvinnan framställs som väldigt 

queer och menar att det inte är könet som står främst i fokus när det kommer till relationer. I 

relationerna har vi kunnat se att de homosexuella kvinnorna underordnas männen, trots att QX 

är ett magasin som riktar sig till båda. Vi tolkar det som att bögarna står högst i rang och 

anses viktigare än de andra aktörerna i QX.  I vårt resultat kunde vi även se att det överlag är 

en mer sexistisk ton i texter som handlade om män än om de texter som handlade om kvinnor.  
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
I det här kapitlet redogör vi för våra slutsatser och avslutar kapitlet med förslag till vidare 

forskning.  

 

Vårt syfte var att se om stereotyper, som tidigare forskning funnit i olika medieformat och 

genrer, även gick att finna i ett magasin som skrivs för HBT-personer eller om de skapar 

andra stereotyper. Vi ville även undersöka hur QX framställer kvinnor och män och vilka 

roller de framträder i samt undersöka vilka relationer och förhållanden det finns mellan 

könen. Våra forskningsfrågor som vi utgick från var följande: 

 

• Hur framställs homosexuella kvinnor respektive män i HBT-magasinet QX? 

• Hur framställs heterosexuella kvinnor respektive män i HBT-magasinet QX? 

• Hur framställs relationen mellan de aktörer som förekommer i texten? 

 

Vi anser att vårt resultat visar flera intressanta aspekter. Bland annat att maskulint och 

feminint verkar spela stor roll i QX och att våra fyra undersökta aktörer; QX-bögen, QX-

flatan, QX-heteromannen och QX-heterokvinnan, många gånger framställs på ett ensidigt sätt.  

 
Vi kan se en diskurs (Lindgren 2009) som tonar fram i de texter som vi undersökt i QX. Det 

är positivt att vara homosexuell - i synnerhet att vara bög. Bögarna är framgångsrika och står 

högst i rang. De tycks vara viktigare än de andra aktörerna i QX. QX:s diskurs förvånar oss 

inte vad gäller de framgångsrika homosexuella och att det är positivt att vara homosexuell. 

Publiken ska få läsa om sina förebilder. Vad vi personligen anser vara anmärkningsvärt är att 

QX, som vänder sig till en redan diskriminerad och underordnad grupp själva verkar göra 

skillnad mellan män och kvinnor, till kvinnornas nackdel. Vi har sett att bögarna verkar vara 

viktigare än flatorna, trots att det är ett magasin som riktar sig till dem båda. Samtidigt är det 

inte anmärkningsvärt om man ser till den genusordning som Hirdman (2003) skriver om, som 

visar att uppdelningen mellan män och kvinnor är så stark och orubblig hos människan att den 

går igen överallt i samhället. Det finns en tydlig strävan i QX mot en implicit hyllad 

idealposition i genushierarkin (Connell 2008). Vi anser att bögarna har en maktposition i 

diskursen över flatorna, det är en tydlig ideologireproduktion av heterosexuella värden och 

normer som tar sig in i gayvärlden och som homosexualitet jämför sig med.  
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En uppseendeväckande och intressant aspekt som vi hittat i vår undersökning är att den 

homosexuella mannen i de flesta fall framställs som en machoman istället för den stereotypa 

feminina bögen som annars tar mest plats i medierna (Sahlman, 2005 och Andreasson 1996).  

I QX verkar bögen vara den perfekta och framgångsrika mannen. För att han ska kunna vara 

detta, enligt den hegemoniska maskuliniteten, krävs det att han är den mest maskulina av de 

maskulina. Och det är därför vi tror att QX många gånger väljer att framställa bögen som en 

machoman. Att QX framställer bögen så maskulin kan även ha att göra med att man önskar 

att anpassa sig till normen. Johansson och  Lalander  (2003), menar att vi som deltagare är 

rädda för att hamna utanför den rådande normen. Och bögarna vill passa in och tillhöra 

toppen. Skulle QX enbart framställa dem som stereotypt feminina bögar skulle de placera sig 

själv längst ner i den manliga hegemonin (Connell, 2008). 

 

Lika intressant som det är att se hur bögarna framställs icke stereotypiskt, är det att se hur 

flatorna däremot verkar framställas stereotypiskt i QX. Att bilden av den stereotypiska 

manhaftiga flatan är den mest förekommande tycker vi tyder på att även kvinnorna ska bli 

mer som männen för att själva förbättra sin underordnade roll. Dyer (2002) menar att 

stereotypisering visar att det finns en obalans mellan olika grupper i ett samhälle, där 

majoriteten anser sig ha rätten att definiera minoriteten. Det kan leda till att majoriteten får en 

överordnad roll i samhället vid skapandet av stereotyper. I QX är det bögen som tilldelas den 

överordnade rollen, vilket enligt Dyers tankesätt kan vara anledningen till att flatan 

stereotypiseras mer än bögen. Hall (1997) är inne på samma spår och menar att stereotyper 

används för att upprätthålla en social och symbolisk ordning. Det vill säga dels, att männen är 

viktigare är kvinnorna och dels att bögarna är överordnade flatorna. Samma mönster kan vi 

när det kommer till lesbiska parförhållanden, då vi tycker oss kunna se att det är den 

manhaftiga flatan som har mer att säga till om än den feminina parten. Detta förtydligar 

ytterligare Hirdmans (2003) och Connells (2008) teorier om manligt och kvinnligt i vårt 

samhälle. Vi får känslan av att alla ska vara män och att det är mannen som regerar. Kvinnan 

duger inte på något sätt, hon är underordnad mannan hur man än vrider och vänder på det. Vi 

anser att QX beskriver flatan i positiva dagrar men genom att de väljer att ge en väldigt 

stereotyp maskulin bild av henne, anser vi att hon får en underordnad roll och hamnar längst 

ner eller till och med utanför diskursens ordning. Att QX väljer att framställa bilden av den 

maskulina flatan och den maskulina bögen, tolkar vi som att det är den bilden de vill ge 

samhället i stort av homosexuella. När det gäller bögen är QX väldigt benägna om att sudda 

ut bilden av den fjolliga och feminina bögen för att istället framhålla machobögen för 
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samhället. Men när det gäller flatan, som inte anses lika viktig, så spelar det ingen roll om hon 

framställs stereotypiskt. Kvinnorna är inte lika viktiga som männen och genusordning visar 

sig tydligt. Om vi tar det ett steg ytterligare känner vi att QX, som riktar sig till just HBT-

personer, skapar någon sorts acceptans för andra medier att skriva om den stereotypa flatan. 

Samtidigt tror vi att de vill lyfta machobögen för det är den bilden av den homosexuella 

mannen som de önskar att andra medier ska anamma.   

 

I vårt resultat kan vi se en tydlig gränsdragning mellan QX-bögen och QX-heteromannen men 

den är inte alls hotfull. Vi anar en strävan efter en perfekt relation mellan QX-bögen och QX-

heteromannen. Deras mål med relationen är att den ska vara så avslappnad som möjligt och 

för att nå det målet skriver QX om det som vi tror många tycker är det mest förbjudna; att 

man kan titta på och hålla varandras könsorgan! Vi tolkar den som en handling med stark 

symbolisk innebörd. Vi ser det även som att QX-bögen stärker sin plats i hegemonin genom 

att ha en bra relation till den redan högt rankade heteromannen. I vår tids samhälle handlar 

den manliga hegemonin om hur de homosexuella männen underordnas de heterosexuella 

männen (Connell 2008). Men i QX är det alltså tvärtom. Vi anser att det verkliga hotet för 

bögarna är kvinnorna. Männen verkar vilja behålla sin ställning. 

 

Hela vårt resultat genomsyras av Connells (2008) teorier om den hierarkiska strukturen. Vi 

anser att vår studie tydliggör hur en traditionell patriarkal struktur omförhandlas, anpassas och 

förs över till en homosexuell diskurs med delvis omvända positioner inom den hierarkiska 

strukturen. Idealet är mannen som lyckas förena heterosexuella normer med homosexuella 

värden som är viktiga för den här kulturen. Även om vi i vårt resultat kan se en så kallad 

”homonormativitet”, så tror vi ändå att det är heteronormativiteten som sipprar in i 

subkulturen som gayvärlden får anses  vara. Heteronormativiteten blir som ett ideal för de 

homosexuella i QX.  QX blir ett exempel på hur diskurser om genus omförhandlas och 

anpassas till en annan hegemoni, med en annan ordning och uppdelning av de redan givna 

positionerna. I QX finns det också utrymme för en heterosexuell man som hyllas medan den 

heterosexuella kvinna avväpnas och inte är hotfull, samtidigt som de lesbiska kvinnorna 

hamnar längst ner eller till och med utanför diskursens ordning. Vi anser att det här visar på 

hur stark och orubblig genusordningen är i samhället. Den visar också problematiken som 

fortfarande tydligt förekommer i dagens journalistik oavsett medieform och genre. Trots att vi 

är inne på 2010-talet så underordnas kvinnorna. Och vi ställer oss frågan vad som krävs för att 

bryta denna starka hierarkiska struktur. Vi anser att samhällets alla delar måste ta sitt ansvar 
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och sträva efter att bryta genusordningen. Vi tycker att ett positivt exempel på en förändring 

är regeringens förslag på att avskaffa könskvotering inom högskolan. Eftersom det i dagens 

läge är fler kvinnliga än manliga sökande som har högre betyg, så har konsekvensen blivit att 

männen fått förtur för att skilja ut sökande med likvärdiga meriter. Vi tror att avskaffandet av 

könskvoteringen kan bidra till att fler kvinnor får chansen att utbilda sig och stärka sin plats 

på arbetsmarknaden. Här har journalistiken, som är en del av samhället, en viktig roll då de 

reproducerar samhällets föreställningar.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 

Vår undersökning kan förhoppningsvis visa sig vara användbar för yrkesverksamma och 

blivande journalister för att medvetandegöra att journalister som skriver för eller om andra 

utsatta grupper, själva kan diskriminera dessa och göra skillnad på män och kvinnor.  

 

Eftersom genusordningen visade sig vara så stark i vår undersökning kan det vara intressant 

att se om liknande mönster kan skönjas i andra medier, som exempelvis SVT och SR, där man 

inte förväntar sig en så tydlig genusordning och med en så pass stark rangordning. Vi tänker 

oss att man skulle kunna göra en större kartläggning om genus och rangordning, genom 

exempelvis intervjustudier med journalister, makthavare och publiken/läsarna.   

 

Eftersom ämnet, homosexuella och heterosexuella män och kvinnor i ett HBT-magasin, är 

relativt outforskat kan vi tänka oss fler intressanta undersökningsaspekter här. Exempelvis 

skulle man kunna undersöka annonserna i tidningen QX. Annonsernas produkter kan vara 

intressanta att undersöka närmare eftersom vi under vår studie kunnat ana att dessa främst 

riktar sig till de manliga läsarna.  
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BILAGA 1 - Översikt av analyserade texter 
Följande artiklar har analyserats och används som underlag för vår undersökning: 
 
”Det var en bög, en turk och en Big Brother-Kitty…” (December 2008:8) 

”Hockeykillar är lite mer manliga än fotbollsspelare” (December 2008:12)  

19 frågor till Nina Persson (December 2008:17)  

Tvillingar – Sex personer. Tre syskonpar. Ett reportage om tvillingar (December 2008:18-19) 

Bröllopet är i en liten ask. (December 2008:20-21) 

Varumärket Efva Attling. (December 2008:24-25) – ”går emot sterotyper”  

Promoe är mer än Svennebanan (Januari 2009:11)  

Älskade hatade Maria (Januari 2009:18-19)  

Petra Mede leder gaygalan 2009 (Januari 2009:20)  

Professor Pasi designar åt biskopen. (Februari 2009:32) 

Tre gays & en tjej fixar bröllopet. (Mars 2009:8) 

”Att vara öppet homosexuell var en fördel” (Mars 2009:13)  

En person: Inga (Mars 2009:47)  

Moa och Helena gör flatradio (April 2009:8) 

Han är mannen som bögarna helst skulle bedra sin partner med (April 2009:12)  

Niclas har skrivit en roman om Stockholms gayvärld (April 2009:20)  

Stefan fixar TV-kläderna till fredagsunderhållningen (April 2009: 23 + 46)  

19 frågor till Linda Isacsson (April 2009:25)  

En person – Désirée (April 2009:45)  

Bröllopsyra – Nu gifter vi oss (Maj 2009 18-21)  

Underbara Johanna (Maj 2009:28-29)  

Möt Frank Fiskers VD för Scandic (Maj 2009:32-33 + 54)  

Frerik Eklund (Juni 2009:20-21)  

Dansen tar Pontus jorden runt (Juni 2009:45)   

Is it true – Yohanna: ”Jag är så tacksam att Rybak vann” (Augusti 2009:11)  

Jan och hans paradis (Augusti 2009:15)  

Majda fixade paraden (Augusti 2009:17)  

Vad är hetero för dig? (Augusti 2009:21)  

Pride i vardagen – Pernilla Wahlgren (Augusti 2009:32-33) 

Pride i vardagen – Petter (Augusti 2009:35 + 70)  

Pride i vardagen – Tomas Ledin (Augusti 2009:36) 
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Pride i vardagen – Nyamko Sabuni (Augusti 2009:39)  

Brünos Bitch (Augusti 2009:46 + 47) 

Ventil: Anton Gyllensten är vår nya tv-homo, september 2009:6)  

Stylist: Lars-Fredrik (September 2009:36-37)  

Bruden som blev Sara (September 2009:39)  

Säg hej till Mr Gay (September 2009:41)  

”Jag ska bli den snabbaste mannen i Sverige” (September 2009:45) 

Who the fuck is Bobby (September 2009:53)  

Lassgård blir mamma Turnblad i Hairspray (September 2009:55)  

Ventil: Kenneth tar oss till högre höjder (Oktober 2009:6) 

Ola Lauritzson (Oktober 2009:22-23) 

På ett hotellrum med Backstreet Boys (Oktober 2009:25 + 46) 

My name is Joback (Oktober 2009:42-43) 

En person: Erik (Oktober 2009:47) 

Ventil: Blir det en flata som vinner Robinson? (November 2009:6)  

Ventil: ... Eller kanske en bög? (November 2009:6) 

19 frågor till Maria Montazami (November 2009:15) 

Mr Big (November 2009:14) 

Kent get you out of my head (November 2009:19 + 21 + 46) 

Fem vi gillar: Emilia (November 2009:23) 

Fem vi gillar: Stefan Nystrand (November 2009:29) 

Blir Mariette nummer ett? (November 2009:46-47) 

 

Summa artiklar: 53 
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BILAGA 2 – Exempel på analyserad text 

Möt Frank Fiskers VD för Scandic (maj 2009:32-33 + 54)  
Hur framställs aktörerna i texten och hur framställs deras sexuella läggning? 

Frank Fiskers framställs som en oerhört framgångsrik, sympatisk, intellektuell, trygg och 

driven man. Han oerhört trygg i sin sexuella läggning och har egentligen aldrig stött på någon 

typ av förnedring för sin sexuella läggning. Redan i ingressen får vi veta att han har en partner 

som heter Anders, vilket gör att vi förstår att han är homosexuell. Efter det är hans läggning 

ingenting som genomsyrar texten förrän journalisten ställer frågor om hans partner och hans 

samboliv. Han går emot den stereotypa bögen på så sätt att han är en mäktig karl som utåt sett 

lever ett typiskt heterosexuellt liv men vi får lära känna honom så pass att vi får veta att han 

gillar melodifestivalen och filmen ”Djävulen bär Prada”. Det viktiga i texten är inte hans 

sexuella läggning utan hans profession och hans väg till framgångarna som Scandics VD. Han 

lyckats! Hela intervjun är rätt neutralt lagd och det finns ingen underton i texten som på nått 

sätt tyder på att han är bög. Skulle han inte haft Anders som partner skulle man inte trott att 

han var bög. 

 

Vilka egenskaper tilldelas de och hur framkommer egenskaperna? 

Hans egenskaper framkommer både genom hans svar samt reportertexten. Frank Fiskers 

framställs alltså som oerhört sympatisk, intellektuell, trygg och driven man. Och hur han 

lyckas få ihop ett liv som en hårt arbetande man som jobbar över 12 timmar sex dagar i 

veckan med sitt privatliv. Han är målmedveten. 

 

Vilka relationer mellan aktörer finns i texten? 

Texten handlar enbart om Frank och ibland nämner man hans partner Anders.  

 

Vilken relation och identifikation inbjuds läsarna att inta till texten och till textens 

aktörer? 

Som läsare blir man imponerad och får ”jag kan också-känslan” samt får respekt för Frank. 

Man får ett gott öga till honom eftersom han själv säger att han vill hjälpa andra som har 

drömmar i livet och som kanske inte tror på sig själva eftersom de inte tillhör den 

heterosexuella normen. Många som kanske tappat tron på sig själv får kanske genom att läsa 

om Frank upp hoppet. Man kan relatera och identifiera sig med honom som en del av en 

minoritet – homosexuella. Han kommer ner på jorden och den rådande diskursen gör att ingen 
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egentligen utesluts från texten. En text som alla kan dra lärdom av. Ingen språklig diskurs 

som utesluter.  

 

I vilken diskurs/maktfält framställs texten och hur ser dess världsbild ut? (Hur 

framställer texten världen och dess händelser?) 

Vi anser att det är en positiv diskurs som säger att det är positivt att vara bög. Det handlar om 

den framgångsrika mannen (bögen). Texten handlar om allt från den unga pojken med stora 

drömmar och hans väg för att nå dem och om den framgångsrika mannen. Vi anser att det här 

även är en personlig diskurs. Frank låtar oss ta del av hans livsväg på hans premisser. Det är 

utifrån hans världsbild (from the top) som man insuper texten. Det känns som den här texten 

skulle kunna passa i vilken annan tidning som helst då den knappt överhuvudtaget vinklar på 

hans sexualitet. Enbart vid en fråga tar man upp hans läggning när journalisten frågar: ”Du 

och Anders har varit ihop i 22 år, har det varit ett problem för dig i yrkeslivet att du inte haft 

en fru?” 

När de sedan skrivs om han och hans partner Anders relation skulle man precis lika gärna 

kunna byta ut Franks partner till en kvinna då man inte på nått sätt ifrågasätter hans läggning.  

 

Vad har den här artikeln för övergripande budskap? 

Han har klarat av att klättra på sin karriärstege utan att ha stött på några problem på grund av 

sin sexuella läggning. Nu är han chef över tusental människor världen över och det är han 

som har makten, trots det att han tillhör en underordnad grupp. Syftet med intervjun var att 

han ville dra sitt strå till stacken hjälpa unga homosexuella personer att ha drömmar och våga 

tro på dem. Han har ett typiskt stereotypt manligt heterosexuellt jobb.  
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BILAGA 3 – Urval av analyserade texter 
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