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The HBTQ-society is not a homogeneous group; it contains a range of different sub-

groups. QX is Sweden’s biggest magazine aimed at members of the HBTQ-society. 

The purpose of this study is to analyze if the magazine is more directed towards gay 

men or women – both by examining how many men versus women appear in QX, 

but also by looking at the different ways in which the articles are more relevant to 

either men or women, such as by tone, language or choice of subjects. 

In this study, we have analyzed twelve issues of QX, from January 2012 to 

December 2012, in order to get the most current results as possible. We used a 

quantitative content analysis when examining the division of men and women, and a 

qualitative analysis to investigate the direction towards each gender in the texts. 

Identification and power have been significant theories with which to analyse the 

results. The study clearly shows that QX is more aimed towards homosexual men 

rather than women, despite its claim to be gender neutral. During 2012, 66 % men 

and 34 % women appeared in QX. It was also discovered that more articles were 

aimed at gay men rather than women. The results support the theory that lesbian 

women could feel excluded from the HBTQ-society by reading QX. Since role 

models are crucial in the process of identification – and gay women access less of 

them than gay men – lesbians have a disadvantage in finding representation and 

identification in QX, which is unequal and therefore a problem. 
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1. Inledning 
Under hösten 2012 utkom Jonas Gardells bokserie Torka aldrig tårar utan handskar. 

Historien sändes även som TV-serie i SVT under samma period. Både boken och 

filmatiseringen, som handlar om den svåra AIDS-epidemin som spreds bland homosexuella 

män på 80-talet, blev stora succéer och fick ett mycket positivt mottagande av publiken i 

Sverige. Journalister, recensenter och människor ur allmänheten hyllade serien och 

författaren, både i de traditionella och sociala medierna, och man talade om hur viktig 

berättelsen om de unga männen och deras kamp mot sjukdomen och samhällets fördomar mot 

dem, var. 

 

Torka aldrig tårar utan handskar skulle därför kunna ses som en milstolpe för både hur 

samhällssynen och den mediala framställningen av homosexualitet har förändrats och blivit 

mer accepterande idag jämfört med hur det varit tidigare. Att homosexualitet på senare tid 

blivit allt mer synligt i det svenska samhället och över huvud taget förekommer mer och 

oftare i medierna kan bero på en mer öppen och accepterande mentalitet i samhället.  

Samtidigt frågar vi oss vilka homosexuella det är som kommer till tals? Vilka är det som 

förekommer oftast i medierna och därmed skapar normen för vem en homosexuell person är 

och, kanske ännu viktigare, hur hen är? 

I debattartikeln Gardell gråter bara för männen, som publicerades 21/11-2012 i Dagens 

Nyheter, diskuterar historieforskaren Sara Edenheim det nästan uteslutande positiva 

mottagandet av Gardells bokserie. Hon skriver: 

 

”Det intressanta är snarare vilken bild av ’homosexuella’ och 

’homofober’ som både Gardell och många efterföljande recensenter och 

journalister förmedlar: den bög som vi anses kapabla att sörja nu 

(trettio år för sent) är vit och vacker; homosexuella är alla män och 

homofob är den som inte tycker att Gardells historia är särdeles 

behjärtansvärd.” (Edenheim, 2012) 

 

Edenheim hävdar att publikens övervägande positiva mottagande av bok- och TV-serien är ett 

tydligt tecken på hur samhällets dåliga samvete lindras genom att okritiskt ta emot och hylla 

en historia om hur mycket sämre det var förr. Men hon menar att det är viktigt att inte ”nöja 

sig”, att tro att målet är uppnått och att kampen är över. Tvärtom, skriver Edenheim, finns det 
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fortfarande stora problem med AIDS i andra delar av världen som inte uppmärksammas i alls 

lika stor utsträckning i medierna: 

 

”Numera är det inte de vita homosexuella männen som dör. Det är 

deras antites: de svarta, heterosexuella kvinnorna.” (Edenheim, 2012) 

 

1. 1 Syfte 
Lesbiska kvinnor förekommer i allmänhet mer sällan i medierna än homosexuella män och vi 

blev, efter att ha läst ett nummer av det svenska HBT-magasinet QX intresserade av att 

undersöka om det även i de homosexuellas ”egna tidning” förekommer marginalisering av 

lesbiska. Vi tyckte oss kunna se att innehållet i tidningen främst riktade sig till homosexuella 

män, vilket förvånade och fick oss att undra varför det eventuellt är så. Med tanke på att 

HBTQ-personer i alla tider varit en minoritetsgrupp som underrepresenterats både ur 

samhället i stort och ur medierna är vi intresserade av att ta reda på om QX i sådana fall skulle 

kunna vara ett undantag, det vill säga ett medium som inte underrepresenterar vissa grupper, 

just på grund av historien. Vi frågar oss om skaparna av QX kanske är extra medvetna och 

noggranna med att motverka diskriminering och marginalisering av lesbiska, just på grund av 

de (”de” som i medlemmar i HBTQ-världen) har erfarenhet av diskriminering, och att 

redaktionen kanske därför är mer vaksam när de beslutar om vilka som lyfts fram i tidningen. 

 

Vårt syfte blir därmed att undersöka de journalistiska texterna i tidningen QX för att se vilka 

som är aktörer i tidningen, det vill säga vilka som kommer tills tals. Vem får respresentera 

den homosexuella normen och hur kan man i texten se vem den tänkta läsaren är och vem den 

i större grad vänder sig till? Vi är även intresserade av att se vad den eventuella 

marginaliseringen av lesbiska får för konsekvenser. Sara Edenheim beskriver osynliggörandet 

av lesbiska i Torka aldrig tårar utan handskar såhär: 

 

”Lesbiska sa man inget alls om – att inte ens få finnas som skällsord är, 

såsom Judith Butler har påpekat, ofta värre än att åtminstone bli kallad 

något. När Rasmus blir kallad ”jävla bög” vet han vad han är och vart 

han ska åka. Hur miserabelt hade hans liv kunnat bli om han inte blivit 

kallad för något alls?” (Edenheim, 2012) 

 

1. 2 Frågeställningar 
Vår frågeställning är uppdelad i två huvudfrågor. Först och främst vill vi bekräfta eller 

motbevisa vår hypotes om att innehållet i tidningen QX främst riktar sig till homosexuella 
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män och att det därmed är de som utgör den homosexuella normen. För att ta reda på detta ska 

vi med hjälp av vår undersökning svara på följande fråga: 

 

 Hur är fördelningen mellan manliga och kvinnliga aktörer i det svenska HBT-

magasinet QX under året 2012? 

- Hur är fördelningen av den sexuella läggningen mellan dessa aktörer? 

 

När vi, efter datainsamling och analys, väl kommer fram till ett resultat och med säkerhet kan 

påstå att det är på det ena eller andra sättet vill vi även besvara frågan om det dessutom, 

förutom fördelningen mellan manliga och kvinnliga aktörer i texten, finns andra faktorer som 

gör att texterna kan anses vara mer relevanta för något av könen. Vilka är i så fall dessa 

faktorer och hur yttrar de sig? Dessutom frågar vi oss vad eventuell marginalisering kan 

innebära för de individernas identitetsbildning. Våra nästa frågeställningar blir därmed: 

 

 I vilken utsträckning vänder sig texterna till endast ett av könen? 

I vilken utsträckning vänder sig tidningens konsumenttips till endast ett av könen? 

- Vad finns det för faktorer som visar detta?  
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2. Begreppsdefinitioner 
 

Homosexualitet: Känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet. 

 

Identifikation: Som psykologisk term den oftast omedvetna process genom vilken man 

övertar normer, språk, åtbörder mm. från någon annan, vanligen en förälder eller annan 

auktoritet, till exempel en referensgrupp. Inom psykoanalysen räknas identifikation ofta som 

en form av försvar. Ordet kan också betyda ett avsiktligt försök till inlevelse i en annan 

människas situation. 

 

Marginalisering: Utesluta. Ta bort (från) viss grupp. Inte ta med i viss grupp. 

 

Diskriminering: Särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från 

principen att lika fall skall behandlas lika. Man brukar skilja mellan värdeneutral 

diskriminering och positiv diskriminering resp. negativ diskriminering. I dagligt tal avser man 

med diskriminering den negativa formen, dvs. sådan särbehandling av en grupp eller av en 

individ som innebär olägenhet av något slag. 

Sahlin och Machado (2008) menar att marginalisering och diskriminering är relaterade men ej 

identiska begrepp. Marginalisering kan vara ett resultat av diskriminering då den 

diskriminerade underrepresenteras från en majoritet eller en grupp med rättigheter, från något 

andra får, är berättigade, tillåts göra, ha eller vara. Marginalisering kan även vara ett resultat 

av utstötning av en gruppmedlem.  

 

Vi har använt oss av följande begrepp för att beskriva faktorer i vår forskning. Vi definierar 

dem så som följer: 

 

Aktör: Syftar på en person i texterna i QX som vi har analyserat. En aktör uttalar sig alltid 

med direkt anföring och det är aktörerna vi har räknat för att komma fram till fördelningen 

mellan män och kvinnor i tidningen. Omskrivs en person av QX utan att själv uttala sig med 

pratminus räknas den inte som en aktör, enligt vår definition.   

 

Riktning: Begreppet riktning använder vi när vi vill beskriva hur en text presenteras och 

vinklas på ett sätt som gör att ett av könen kan relatera mer till den. Med riktning menar vi att 

texten helt enkelt pekar mer mot ett kön och är därför mer relevant för det könet.  
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3. Bakgrund  

3. 1 Homosexualitetens historia 

Homosexualitet är inte ett nytt och modernt fenomen typiskt för vår tidsålder. Tvärtom har det 

i alla tider funnits kvinnor och män som känt ett behov av känslomässig och fysisk närhet från 

det egna könet. Redan 1700 f.Kr beskrevs relationen mellan två män i Gilgamesheposet som 

något vi idag skulle kalla homosexuellt, och den nära vänskapen mellan Akilles och Patroklas 

i Homeros Iliaden har ofta tolkats som att de i själva verket var älskande (Aldrich, 2007). 

 

Under medeltiden, efter kristendomens intåg i det europeiska samhället, såg man 

homosexualitet som en synd och man började benämna homosexuella för ”sodomiter”. I 

samband med inkvisitionen upprättades lagar som förbjöd sodomi och det startades häxjakter 

mot de som ansågs skyldiga. Det togs ingen hänsyn till klasstillhörighet vilket ledde till att 

flera kungligheter och andra högt uppsatta personer misstänktes för sodomi, bland andra den 

svensk-norske kungen Magnus Eriksson som anklagades för onaturligt beteende av Heliga 

Birgitta (Aldrich, 2007). 

I och med upplysningen genomgick de samkönade relationerna (mellan framför allt män) i 

Europa en viktig utveckling. Det skapades en tydlig subkultur bland homosexuella i 

storstäderna och man började i intellektuella kretsar tala om fenomenet sodomi i sekulära 

termer istället för i religiösa. Dessutom förändrades deras juridiska status till det bättre. I de 

flesta europeiska länder var det under 1800- och början av 1900-talet dock fortfarande 

förbjudet att vara homosexuell. Det gällde nästan uteslutande manlig homosexualitet då 

kvinnlig sexualitet över huvud taget var något det inte talades om i alls samma utsträckning 

(Aldrich, 2007). 

 

Under perioden 1870 och 1940 utvecklades även en homosexuell aktivism i Europa och flera 

tidsskrifter som riktades till homosexuella startades, främst i Tyskland. Berlin och Paris 

etablerades som Europas homosexuella huvudstäder där man, trots polisens inofficiella 

övervakande, kunde leva relativt öppet med sin läggning, tack vare storstadens anonymitet. 

Men i samband med att nazisterna tog makten i Tyskland startade omfattande förföljelser av 

bland andra homosexuella och upp mot 15 000 homosexuella dog i koncentrationsläger under 

Andra Världskriget (Aldrich, 2007). 
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På femtiotalet ökade homofobin i hela västvärlden. Det berodde på den starka tron på 

kärnfamiljen som byggde på en tydlig uppdelning av könsrollerna. 1969 bildades den 

politiska organisationen Gay Liberation Front i New York. Den blev ett språkrör för en hel 

generation som förkastade efterkrigstidens sociala ordning som man ansåg skapade och 

uppehöll homofobin i samhället. Detta ledde till en ökad acceptans och integration av 

homosexuella i samhället under 70-talet då den frigjorda sexualiteten dök upp i alltifrån 

pornografin till popmusiken. I samband med AIDS-epidemin på 80-talet ökade den politiska 

aktivismen kring homosexualitet. Det berodde på att majoriteten av de som insjuknade var 

homosexuella män och många ansåg att både den amerikanska regeringen och media riktade 

för lite uppmärksamhet mot situationen och att detta berodde på homofobi (Aldrich, 2007). 

 

På senare tid har den debatten kring homosexualitet främst kretsat kring frågan om 

samkönade äktenskap. I takt med att synen äktenskapet gick från att vara ett arrangemang 

mellan två familjer för att säkra reproduktion och ekonomi till en relation baserad på kärlek 

mellan två individer, ökade även acceptansen för samkönade äktenskap. 2001 blev 

Nederländerna det första landet i världen som gav homosexuella par rätt att gifta sig. I Sverige 

tilläts registrerade partnerskap 1995 och sedan år 2009 är det möjligt att gifta sig borgerligt, 

men för religiös samkönad vigsel krävs fortfarande ett beslut i respektive kyrka eller samfund 

(Aldrich, 2007). 

 

Fanny Ambjörnsson (2006) menar att det finns paralleller mellan 1960- och 70-talets 

gayrörelse och andra vågens kvinnorörelse som startade i samband med utgivningen av 

Simone de Beauvoirs banbrytande bok Det andra könet 1949. Enligt Ambjörnsson fanns det 

likheter i förtrycket mot de homosexuella och förtrycket mot kvinnor men många lesbiska 

kände sig marginaliserade inom gayrörelsen då den var mest inriktad på och befolkad av män. 

Konsekvensen blev att många lesbiska kvinnor valde att engagera sig i kvinnorörelsen i stället 

för gayrörelsen eftersom de kände större lojalitet och samhörighet med andra kvinnor än med 

homosexuella män. Vissa ansåg till och med att de homosexuella männen bidrog till 

kvinnoförtrycket genom att vara passiva medlöpare. I Sverige illustrerades detta genom 

aktivistgruppen Lesbisk fronts utträde ur RFSL på grund av motsättningar med manliga 

medlemmar (Ambjörnsson, 2006). 
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3. 1. 1 Queer 

Begreppet ”queer”, som har sitt ursprung i amerikanska storstäder som New York, Chicago 

och San Fransisco, ska enligt Ambjörnsson inte ses som en tydlig och avgränsbar identitet, 

utan snarare som ett kritiskt förhållningssätt till det som av samhället ses som normalt. 

Queerteorin intresserar sig för hur normerna ser ur, upprätthålls, ifrågasätts, fungerar och 

skapar hierarkier. Även där finns likheter med feminismen. Tanken med begreppet är att 

beteckna och inbegripa alla som befinner sig utanför den heterosexuella normen, oavsett 

genus- och sexuell identitet, det vill säga alla från transvestiter till heterosexuella som inte 

beter sig enligt denna norm. Därmed ska ”queer” vara mer inkluderande än ord som till 

exempel ”gay”. Dessutom kan queerperspektivet visa hur våra föreställningar om manligt och 

kvinnligt är historiskt beroende av en normerande heterosexualitet.  Men trots ambitionen att 

inkludera alla har många känt sig ovälkomna och uteslutna ur queerrörelsen. Det beror enligt 

Ambjörnsson på dess ursprung. Eftersom queerrörelsen grundades av vita, västerländska 

homosexuella män är det naturligt att den gruppen blivit representativ för hela rörelsen. 

Historieskrivning kräver förenkling och tenderar därför att återskapa den starkes syn på 

händelsen. ”De starka” är i det här fallet de vita, urbana homosexuella männen som 

statusmässigt stått över både kvinnor, landsortsbor och personer med en annan etnicitet än vit. 

Det har i sin tur lett till att individer ur dessa grupper känt sig underrepresenterade ur 

queerrörelsen (Ambjörnsson, 2006). 

 

3. 1. 2 Den heterosexuella matrisen 

Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen går kortfattat ut på att män och kvinnor 

och manligt och kvinnligt – så som vi uppfattar det – inte existerar utanför en heterosexuell 

förståelseram. Inom denna ram organiseras genus, kroppar och begär i en ordning där 

maskulinitet skiljs från femininitet. Att uppträda, se ut och begära på ”rätt sätt” kvalificerar 

oss därmed som ”riktiga” män eller kvinnor enligt den heterosexuella matrisen. Faller vi 

däremot utanför ramen uppfattas vi som udda. Ett exempel på det är transsexuella människor, 

vars biologiska kön inte stämmer överrens med deras genusbeteende (Butler, 1999). 

 

3. 1. 3 Från sjukdom till äktenskap 

HBT-frågor i Sverige har alltid varit omdebatterade. Synen på de homosexuella har gått från 

att se dem som psykiskt störda till en relativt accepterad grupp i samhället, med rättigheter 

som formats genom aktivism och politiska beslut genom åren. 
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1944: Homosexualitet blev en medicinsk diagnos i Sverige. Det var därmed inte längre 

straffbart och lyftes ur straffregistret. Många ansåg att homosexualitet kunde botas med hjälp 

av psykologiska samtal. 

1969: Det så kallade Stonewallupproret, när trans- och homosexuella gäster på en känd bar i 

New York slog tillbaka vid en polisrazzia, markerade födelsen av den moderna HBT-rörelsen 

i västvärlden. Tidningen Viking, senare Revolt, blir den första sexualpolitiska 

livsstilstidskriften för homosexuella i Sverige. 

1970: Den första svenska skolinformationen om homosexualitet sker i Stockholm. 

1971: Den första svenska gaydemonstrationen sker i Örebro. 

1972: Som det första landet i världen erbjuder Sverige formell medicinsk och juridisk 

möjlighet för trans- och intersexuella att efter prövning få ny juridisk könstillhörighet. 

Behandling med hormonterapi och operationer för att göra könsbyten startar. 

1973: Riksdagen uttalar att homosexuell samlevnad är ”en ur samhällets synpunkt fullt 

acceptabel samlevnadsform”. I USA avskaffas sjukdomsklassificeringen av homosexualitet. 

1978: Åldersgränsen för samkönade och olikkönade sexuella relationer likställs, till 15 år. 

Regnbågsflaggan, som kommer att bli en typisk symbol för homosexualitet, designas i San 

Fransisco av Gilbert Baker.  

1979: Homosexualitet klassificeras inte längre som en sjukdom i Sverige. 

1978–84: Den statliga ”homosexutredningen” arbetar med att finna eventuell kvarvarande 

diskriminering mot homosexuella i den svenska lagstiftningen. De föreslår bland annat någon 

form av äktenskapslag, diskrimineringsskydd och skydd enligt hetslagen. 

1986: Gay-tidskriften Reporter startas. 

1988: En sambolag för samkönade par införs, dock är den inte likställd sambolagen för 

olikkönade. 

1989: Danmark blir det första landet i världen med partnerskapslag, som ger nästintill samma 

rättigheter och skyldigheter som det heterosexuella äktenskapet. 

1995: Partnerskapslagen träder i kraft i Sverige. 

1996: Den första svenska gaysajten startas. 

1998: EuroPride firas i Stockholm. 

1999: En lag mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning införs. 

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, inrättas. Det blir en 

topp i HBTQ-media med nya nätportaler och tidningarna KomUt, QX, Sylvester, Corky och 

ZON. 

2002: En lag mot diskriminering inom högskolan på grund av sexuell läggning införs.  
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2003: I grundlagen införs förbud mot hets mot folkgrupp på grund av sexuell läggning. Lagen 

om rätt till adoptionsprövning för par som ingått partnerskap träder i kraft, liksom likställd 

sambolag för samkönade och olikkönade par. 

2005: Insemination för kvinnopar införs i Sverige. 

2005: Förbud mot diskriminering som har samband med sexuell läggning inom det sociala  

området, det vill säga socialtjänsten, socialförsäkringssystemet, A-kassan och hälso- och 

sjukvården införs. Lagen om insemination även för kvinnor som är sambo eller registrerad 

partner med en annan kvinna träder i kraft. 

2009: Könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till som en diskrimineringsgrund. 

Socialstyrelsen avskaffar transvestism som sjukdomsbegrepp. Det blir möjligt för samkönade 

par att gifta sig. 

 

3. 2 HBT-medier 

Under mellankrigstiden fanns det få exempel på homosexuella personer i amerikanska och 

europeiska medier. Medierna benämnde homosexualitet som en sexuell perversion och den 

allmänna uppfattningen var att det var en sjukdom som kunde botas. Efter andra världskrigets 

slut började länderna urbaniseras och i utkanterna av städerna bildades mindre samhällen där 

homosexuella kunde få en fristad bland andra minoriteter. Medierna rapporterade sällan från 

de områdena och när de väl gjorde det behandlade nyheterna främst kriminalitet och 

homosexuella framställdes som ett problem i samhället (Menken, 2004). 

 

Under 1920-talet blev nöjeslivet en plats där homosexuella började synas allt mer. Både 

broadwayuppsättningar och vissa hollywoodfilmer började porträttera homosexualitet, dock 

ofta på ett stereotypiskt sätt. De homosexuella (männen) porträtterades som fjollor och 

homosexualitet framställdes som att det främst handlade om en persons karaktärsdrag än om 

hens sexuella preferenser och relationer. De flesta exemplen på när homosexuella fick agera 

huvudaktör under den här tiden fanns inom skönlitteraturen, även om många böcker 

censurerades eller förbjöds helt. Även i filmer gjordes begränsningar för att skydda publiken 

från ”stötande material” såsom kyssar och förförelse (Menken, 2004). 

 

Under 50-talet tog sig homosexuella mer in i mediernas strålkastarljus. Även då fanns en 

överrepresentation av vita, medelklassmän bland de homosexuella som syntes i medierna. De 

som inte passade in i ramen var de män som var färgade, yngre, äldre eller fattiga. 
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Under 90-talet började homosexuella personer allt oftare porträtteras i olika 

mediesammanhang såsom reklam, tidningar, film och TV-serier. Det rörde sig nästan 

uteslutande om homosexuella män snarare än kvinnor. Flera biosuccéer, som exempelvis de 

amerikanska filmerna Philadelphia, Birdcage och Min bäste väns bröllop, innehöll manliga 

homosexuella karaktärer. Inga lesbiska kvinnor medverkade i filmerna i varken huvud- eller 

biroller. Även i den amerikanska nyhetsrapporteringen under 90-talet var lesbiska 

underrepresenterade (Streitmatter, 2004). 

Klädmärket Banana Republics reklamannons med två män varav den ena har sin hand 

placerad på den andre mannens bröst, anses vara den första reklamannonsen med 

homosexuellt innehåll som publicerats i en ledande amerikansk tidning. Efter det följde 

flertalet klädmärken Banana Repunblics exempel och publicerade under början av 90-talet 

annonser med homosexuella personer – i samtliga fall homosexuella män (Streitmatter, 2004). 

 

Flera faktorer har identifierats som delförklaringar till att medierna tenderar att lägga mer 

märke till homosexuella män snarare än kvinnor. För det första är det sexismen i samhället 

som spelar roll. Homosexuella män måste infinna sig i mediernas radar innan kvinnorna kan 

göra det. Tidningen Playboy ”måste” exempelvis existera innan Cosmopolitan kan göra det, 

och homosexuella manliga musiker ”måste” upptäckas innan kvinnliga kan ta samma plats. 

Många ser det också som mer accepterat att se kvinnor ha fysisk kontakt – inte minst sexuell. 

Därför blir en relation mellan två män mycket mer tilltalande för media. En tredje förklaring 

till homosexuella mäns större närvaro i medier framför allt i filmens värld, är att män som är 

gay har större inflytande i Hollywood och har större makt där än kvinnor som är gay. En 

annan faktor är rent ekonomisk, framförallt när det kommer till reklam i tidningar och 

magasin. Media anser att de homosexuella männen är ett större mål när det kommer till 

reklamintäkter då män för det första generellt sett tjänar mer än kvinnor, och för det andra 

tenderar homosexuella män att vara barnlösa, vilket gör att de har mer pengar att röra sig med 

(Streitmatter, 2004). 

 

3. 2. 1 QX 

QX är Sveriges största kommersiella månadsmagasin för HBT-personer. Magasinet delas ut 

gratis men går också att prenumerera på. Största delen av intäkterna kommer från 

annonsförsäljning. Upplagan ligger på cirka 33 000 exemplar i månaden. Tidningen ägs av 

QX Förlag som startades 1995 av cirka 30 enskilda personer för att garantera utgivningen av 

oberoende gaymedia i Sverige efter att stiftelsen Rosa Triangeln, som då gav ut gaytidningen 
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Reporter, lagts ned. Grunden för förlaget blev det gratisutdelade magasinet QX som i februari 

1995 startats som bilaga till Reporter. Första numret som egen tidning gavs ut i oktober 1995. 

 

QX Förlag har under sin verksamma tid även gett ut tidningarna Corky, riktad till lesbiska och 

bisexuella kvinnor, liksom Straight som riktade sig till homo- och bisexuella män med 

inriktning på av mode och trender. De två tidningarna gavs ut i fyra respektive tretton 

nummer innan de lades ned av ekonomiska skäl. Corky levde kvar som aktiv hemsida fram till 

och med 2007. I och med att qx.se omarbetades 2008 lades Corky som egen hemsida ned.  

 

QX-läsaren i siffror: 

Kön: Av de som läser varje nummer av QX är 67 % män och 33 % kvinnor. 

Ålder: 28 % av de regelbundna läsarna uppger att de är mellan 20 och 29 år. 33 % uppger att 

de är mellan 30 och 39 år. Övriga uppgår till 39 % av den totala andelen. 

Bostadsort: 74 % av de som läser QX uppger att de bor i en storstad, 15 % bor i en medelstor 

stad, 11 % bor i mindre städer, orter och på landsbygden. 

Sysselsättning: 57 % av läsarna arbetar heltid, 14 % uppger att de studerar och 9 % är 

egenföretagare. Resterande 20 % anges ej. 

Inkomst: 48 % av läsarna uppger att de har en årsinkomst på mellan 200 000 och 350 000 

kronor, vilket kan jämföras med motsvarande andel för Sveriges befolkning som är 33 %. 

19 % av läsarna tjänar mer än 350 000 kronor per år, andelen av hela befolkningen som tjänar 

mer än 350 000 per år är 6 %. (Källa: qx.se) 

 

Undersökningen gjordes 2005 av QX Förlag i syfte att presentera tidningens läsare för 

eventuella annonsörer. Därför är siffrorna presenterade med syfte att generera så stora intäkter 

så möjligt, och kan därför inte ses som helt objektiva. Trots det anser vi att de ger en relativt 

realistisk bild av läsarna. 

 

3. 2. 2 Lotus  

Lotus startades 2011 och riktar sig till unga tjejer som gillar tjejer. 

”Vår tanke är att fylla ett tomrum som länge funnits i medievärlden, där 

det i dagsläget finns tre tidningar för HBTQ personer. Den ena är ett 

renodlat magasin för gaykillar, den andra tycker vi inte tar sig an 

intressefrågor för tjejer (homo/bi och queer), den tredje är en tidning 

som ges ut av RFSL och skildrar HBTQ samhället i Sverige och världen 

ur ett mer eller mindre aktivistiskt perspektiv. Dessutom finns det idag 
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en rad magasin riktat till heterosexuella tjejer (magasin som i regel är 

oerhört stereotypa).” (Källa: lotusmagasin.se) 

 

3. 2. 3 Kom Ut 
Kom ut är redaktionellt oberoende från RFSL, som är dess utgivare, och kommer ut i 

pappersform med fyra nummer per år. Syftet är enligt tidningen själv att självständigt bevaka 

alla politiska, sociala, medicinska, kulturella och andra områden av särskilt intresse för  

HBT-personer. Upplagan ligger på ungefär 13 000 - 15 000 exemplar.  

 

”Kom Ut är ett utmanande, queerlyxigt magasin som tar ett  brett grepp 

på sexualpolitiken och både skapar och bevakar samtidens queerpolitik 

och kultur. Läsning som väcker tanken och matar själen med nya 

insikter.” (Källa: tidningenkomut.se) 
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4. Teorier och tidigare forskning  

Den grupp i samhället som har störst chans att synas i de svenska medierna idag är de etniskt 

svenska, medelålders männen. Det menar Gunilla Jarlbro (2006), professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Hon baserar påståendet på resultatet av 

projektet Publicistiska bokslut som gjordes vid Göteborgs universitet 2002. I 38 procent av de 

7 200 tidningsartiklar som undersöktes i projektet fanns en huvudperson, och av de 

personerna var fördelningen följande: 

 94 % var infödda svenskar 

 70 % män 

 60 % befann sig i medelåldern (mellan 30-65 år) 

(Jarlbro 2006). 

 

4. 1 Identitetsbildande 

Anthony Giddens (1991) menar att för att kunna skapa en identitet och förhålla sig till 

omvärldens krav krävs reflexivitet. Reflexivitet är en psykologisk process som sker när någon 

refererar till sig själv via någonting utanför sig själv. Genom att iaktta sig själv i förhållande 

till omvärlden kan man så bilda en identitet. Möjligheten till självreferens kan även tillämpas i 

samhälleliga system och organisationer. Reflexivitet kan bland annat ske genom att 

konsumera medieinnehåll på olika sätt. Det är genom att betrakta någon eller något annat i 

förhållande till sig själv som man skapar en uppfattning om vem man är och hur man ska 

vara. Enligt Giddens är självidentitet inte bara en uppsättning egenskaper eller observerbara 

karaktärsdrag hos en människa, utan det är även en persons egna reflexiva förståelse av hens 

biografi. Självidentitet är därmed kontinuerligt och kan inte ändras med enbart viljans kraft. 

Giddens definition av självidentitet är följande: ”Individens reflexiva tolkning av självet mot 

bakgrund av hans eller hennes biografi” (Giddens, 1991:276).  

 

Livsstil beskrivs enligt Giddens som en pågående process som inte är färdig från början utan 

utvecklas och ändras med tiden. Alla små val i livet såsom vad man ska ha på sig, äta eller hur 

man ska agera är rutinartade men reflexiva och öppna för förändring för den rörliga 

självidentiteten. Livsstilsval är enligt Giddens bara möjliga för previligerade folkgrupper. 

Fattiga människor har exempelvis begränsad möjlighet att göra livsstilsval på grund av deras 

ekonomiska situation. Dessutom är socialt kön och etnisk bakgrund faktorer som påverkar 

möjligheten att välja hur man ska leva sitt liv (Giddens, 1991). 
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Giddens (1991) menar att det moderna samhället vi lever i inte är optimalt för 

självförverkligande av jaget. I stället skapar samhället förtryck genom att producera 

skillnader, marginaliseringar och marginaliseringar av människor. Nyhets- och faktamedier 

bidrar med informera när vi söker vår livsstil. Information och idéer från media återspeglar 

inte bara den sociala omvärlden utan bidrar också till dess form, och är en central del för det 

moderna jagets reflexivitet (Gauntlett, 2006). 

 

Vikten av att media förmedlar många moderna livsstilar är därmed uppenbar. Om olika 

livsstilar sprids av medierna bidrar det tillsammans med vardagliga upplevelser till 

människors sökande och upptäckande av en identitet och livsstil (Gauntlett, 2006). Är man 

exempelvis intresserad av något särskilt ämne kan man ”lära” sig om det via medierna 

samtidigt som man i sitt vardagliga liv kommer i kontakt med det. Media förmedlar därmed 

associationer och uppfattningar om olika livsstilar som människor kan ta till sig för att bilda 

sig en identitet (Gauntlett, 2006). 

 

I en surveyundersökning som gjordes av Gomillion och Giuliano (2011) bland 126 HBTQ-

personer frågade man bland annat på vilket sätt mediala källor påverkat individerna i 

upptäckandet av deras sexuella läggning. Svaret blev då oftast att identifikationen med 

HBTQ-karaktärer var det som betytt mest. ”Watching the main character deal with her 

sexuality and society’s reaction, I really connected with her struggle”, uttryckte en av 

deltagarna. I undersökningens samtalsintervjuer framkom även att den begränsade och ibland 

stereotypiska framställningen av HBTQ-personer i media fick deltagarna att känna sig 

underrepresenterade från samhället. Deltagarna talade bland annat om hur mediala skildringar 

av den traditionella familjen aldrig inkluderar HBTQ-personer vilket leder till en känsla av 

utanförskap. 

 

Eftersom majoriteten av medieinnehållet representerar de vanligaste demografiska 

samhällsgrupperna kan minoritetsgrupper såsom HBTQ-personer anpassa sin tolkning av 

innehållet för att kunna applicera det på deras liv. I Gomillion och Giulianos undersökning 

berättade en av de manliga deltagarna att han kunde identifiera sig med karaktärerna i 

filmerna X-Men, inte på grund av deras sexuella läggning utan genom deras position som 

utstötta i samhället. Han tolkade alltså en ”heterosexuell text” på ett sätt som tillät honom att 

bejaka sin egen identitet och finna stöd (Gomillion & Giuliano, 2011).  
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Efter Andra Världskriget började de första lesbiska tidskrifterna cirkulera i västvärlden. Det 

fanns redan en marknad för renodlade gaytidningar för män då marknaden var – och är än 

idag – inriktad på den gruppen. De tidningarna var lyxigare, hade större reklamintäkter och 

större spridning än de lesbiska tidningarna. Trots det har antalet lesbiska tidningar ökat 

kraftigt sedan efterkrigstiden. Många av dem hade mycket kort livslängd då de flesta skrevs 

ideellt och aldrig bringade någon inkomst. Enligt Whitt (2001) bidrog de lesbiska tidskrifterna 

till att ge de lesbiska en egen talan och hjälpte dem att skapa egna sociala samfund. 

 

Jason A. Saucier och Sandra L. Caron (2008) har undersökt innehållet i amerikanska magasin 

som enbart riktar sig till homosexuella män. De fann att både män och kvinnor framställdes 

utifrån bestämda normer och mallar i dessa tidningar – kvinnorna objektifierades på samma 

sätt som i modemagasin riktade till kvinnor och det fanns även ett tydligt budskap om hur en 

homosexuell man ska se ut och bete sig.  

 

”The men depicted in these popular gay magazines fit a particular mold. 

They send a message to their readership that says they should be young, 

hairless, Caucasian, interested in popular culture/entertainment, and of 

course, they should like to travel” (Saucier och Caron, 2008:522). 

 

 

4. 2 Den ekonomiska aspekten 

I takt med att homosexuella rörelser fått allt starkare fäste i det västerländska samhället har 

även synen på homosexuella (främst män) som en viktig konsumentgrupp förstärkts. Detta 

avspeglar sig i reklamens bilder av maskulinitet (Jarlbro, 2006). I en analys av hur 

maskulinitet framställs i reklamen har man tittat på reklambilder riktade till män i åldrarna 18 

till 49 år mellan åren 1987 och 1997. Resultatet blev att det vanligaste sättet att porträttera 

maskulinitet var på ett erotiskt sätt. Dessutom visade det sig att mannens sexualitet i de flesta 

fall var okänd, han kunde alltså både tolkas som hetero- och homosexuell. Det faktum att 

mannen numera (liksom kvinnan) framställs erotiskt i reklamen, bidrar till att även den 

manliga kroppen nu objektifieras. Det beror på det faktum att homosexuella män numera ses 

som en mer köpstark grupp än förut och att man som sändare därför vill tilltala även den 

gruppen med bilderna man förmedlar (Jarlbro, 2006). 

 

Henrik Warnqvist och Jim Viklund (2005) har genom en enkätundersökning undersökt hur 
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företag resonerar kring att annonsera i QX. De frågade sig om företag tjänar på att annonsera i 

tidningen på grund av den starka köpkraften som den homosexuella befolkningen anses ha, 

eller om det för med sig icke-ekonomiska effekter att synas i detta sammanhang. 

Undersökningen visade att både ekonomiska och icke-ekonomiska motiv ligger bakom 

annonsörernas val av tidningen QX som kommunikationskanal (Warnqvist och Viklund, 

2005). 

 

4. 3 Makt 

Michel Foucaults maktteori, som tydligast beskrivs i History of Sexuality, Volume I: The Will 

to Knowledge (1998), grundar sig i tanken att makt inte är en tillgång som kan ägas, vare sig 

av en social klass eller av en institution, utan snarare är något föränderligt som är beroende av 

kontext. För att förstå Foucaults teori är det, enligt Gauntlett, viktigt att inse hur den skiljer 

sig från hur man tidigare sett på konceptet makt, nämligen som ett ”ting” som kan innehas av 

dominerande grupper. Marxister anser till exempel att makten innehas av överklassen och 

enligt feminister innehas den av män (Gauntlett, 2002). Enligt Foucault (1998) är det ett 

alltför endimensionellt sätt att se på konceptet makt. Han menar snarare att makt är något som 

utövas inom sociala interaktioner, något som ”flyter genom” och är föränderligt inom olika 

relationer. 

”Power is everywhere; not because it embraces everything, but because 

it comes from everywhere. And ”Power,” insofar as it is permanent, 

repetitious, inert, and self-reproducing, is simply the over-all effect that 

emerges from all these mobilities. (…) Power is not an institution, and 

not a structure; neither is it a certain strength we are endowed with; it is 

the name that one attributes to a complex strategical situation in a 

particular society.” (Foucault, 1998: 93).  

 

En viktig del av Foucaults maktteori är hans tanke om motstånd. Han anser att makt är 

produktivt eftersom den föder handlingar, både positiva och negativa. Även här skiljer sig 

Foucaults tankar om makt från det traditionella synsättet, där man enbart ser makt som något 

negativt som hindrar positiv utveckling såsom till exempel ett klasslöst samhälle eller 

jämställdhet mellan könen. Foucault (1998) menar snarare att maktutövning får saker att 

hända, både genom den ursprungliga handlingen och genom motståndet som skapas, eller av 

båda. Detta motstånd uppstår överallt, hela tiden, inte bara vid ett huvudsakligt tillfälle. Det 

uttrycks dessutom med olika grader av styrka; från tyst, undertryckt oro till spontana, arga 

protester (Gauntlett, 2002).  
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Foucault (1998) talar om hur motståndet mot diskursen om sexualitet under det tidiga 1900-

talet, vars mål var att undertrycka vissa slags sexuella beteenden, dessutom innebar en motsatt 

effekt. När man försökte motverka exempelvis homosexualitet genom dess diskurs gav man 

samtidigt fenomenet en identitet och därmed ”lanserade” man det för allmänheten. Även om 

sättet på vilket man talade om homosexualitet i mångt och mycket bidrog till att det sågs som 

en perversion, så möjliggjorde det även en omvänd diskurs där homosexualiteten började tala 

för sig själv. På sikt bidrog det till att homosexualiteten blev allt mer accepterad. Motståndet 

mot makten (i det här fallet diskursen) ledde alltså till en positiv samhällsutveckling 

(Foucault, 1998). 

 

I takt med denna utveckling har alltså homosexuella fått allt mer inflytande i samhället. Ett 

tecken på det är uppkomsten av HBT-medier såsom till exempel QX, en tidning som genom 

sin storlek och utbredning (både i pappersform och på webben) kan anses tagit över makten 

över diskursen om homosexualitet i Sverige från de ”heterosexuella medierna”. Syftet med 

vår undersökning är se hur diskursen QX skapar och upprätthåller ser ut och vilka som 

inkluderas i den. Om det visar sig att etniskt svenska män är överrepresenterade i QX, liksom i 

medierna i stort, kan vi argumentera för att tidningen gått från att vara en motståndskraft mot 

mediernas framställning av homosexuella till att bli en maktinstitution inom gayvärlden, som 

i sin tur kräver motstånd för att förändras. Makten har därmed förflyttats, vilket 

överrensstämmer med Foucaults teori. 
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5. Metod 

Vi valde att utföra vår undersökning om hur stor plats homosexuella män respektive kvinnor 

tar i magasinet QX med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Den kvantitativa 

innehållsanalysen en förtjänstfull metod när man vill göra ett material tillgängligt för analys 

(Nilsson, 2000). Den innebär att man tittar på olika variabler som fungerar som frågor till 

innehållet (i det här fallet, de utvalda texterna i magasinet QX) för att mäta relevanta 

egenskaper, till exempel förekomst och volym. Alltså kan man undersöka hur ofta någonting 

förekommer i ett visst innehåll, eller hur stor andel av innehållet som karakteriseras av en viss 

egenskap. Genom resultatet kan man sedan dra vissa slutsatser. Med hjälp av en sådan analys 

kunde vi genom att läsa ett års nummer av QX dra generella slutsatser om hur innehållet såg 

ut i stort under en längre period.  

I de artiklar där det fanns en riktning mot något av könen har valt att göra en kvalitativ 

innehållsanalys, eftersom vi behövde göra en fördjupad studie av hur texten är uppbyggd och 

vad den förmedlar. En kvalitativ ansats innebär att man i första hand vill hitta essensen i det 

man undersöker och skapa en djupare förståelse för bakomliggande orsaker till det som 

studeras. I det här fallet används den kvalitativa ansatsen för att kunna se det underliggande 

budskapet som innehållet i QX sänder ut. 

 

5. 1 Material 

När man i en kvantitativ innehållsanalys gör sitt urval är målet att få ett material som har bäst 

möjliga förutsättningar att ge en representativ bild av det problemområde man vill belysa 

(Nilsson, 2000). Vi valde att analysera ett års (det vill säga tolv stycken) utgivna nummer av 

QX. Vi ansåg att varje nummer innehöll tillräckligt många analysbara artiklar för att vi skulle 

få en relevant mängd analysenheter, så att resultatet skulle vara representativt för det året. 

Med största sannolikhet kommer resultatet kunna vara applicerbart även på innehållet i QX 

under den närmaste tiden, om det inte sker några stora omorganiseringar inom bolaget. Varje 

nummer innehåller ungefär 25-30 stycken texter av varierande karaktär, vilket innebar att vårt 

totala urval bestod av 281 analysenheter, vilket vi ansåg vara en tillräcklig volym. 

 

Vi valde att analysera de utgivna numren av QX från år 2012 för att få en så aktuell bild av 

innehållet som möjligt och samtidigt kunna utesluta att resultatet påverkats av den förändrade 

synen på homosexuella i samhället. Om vi i stället hade analyserat alla nummer år 1995 till 
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exempel, skulle resultatet inte representera dagsläget på grund av att den generella 

samhällssynen på homosexualitet kan ha utvecklats med tid. 

 

Syftet var att göra en tvärsnittsstudie som belyser hur situationen ser ut idag. Vi var inte 

intresserade av att se en förändring över tid och därför valde vi bort en longitudinell studie. I 

en sådan studie är syftet i stället att göra fler nedslag under en längre tid för att visa på 

förändringar eller en process. 

 

De analysenheter vi valde att ta med i undersökningen var följande: 

 Artikel 

 Reportage 

 Intervju 

 Personporträtt 

 Notis 

 Konsumenttips 

 

Vår definition av en artikel är en text utan pratminus som innehåller en ingress. Det kan till 

exempel handla om en ny konstutställning eller en tillbakablick på en händelse. 

Ett reportage definieras av en (ofta mycket) synlig reporter. Ofta handlar det om resereportage 

där reportern åkt till en plats och beskriver hur hen haft det samt ger tips på aktiviteter och 

sevärdheter. 

En intervju innehåller minst ett pratminus av någon annan än reportern. Syftet med texten är 

att presentera en produkt, det vill säga något personen skapat eller deltagit i. Produkten är det 

som i första hand är i fokus i texten, även om aktörens åsikter och erfarenheter också kan 

behandlas. Tyngdpunkten ligger dock på att lyfta fram produkten. En produkt definieras inte 

bara som något man kan ta på utan även evenemang såsom TV-program, teaterföreställningar, 

Melodifestivalen och så vidare. 

Ett personporträtt däremot har som främsta syfte att beskriva en person/flera personers liv och 

erfarenheter, även om personen redan är känd för publiken. Textens tyngdpunkt ska ligga på 

aktörens person. Ett exempel för att beskriva detta är artisten Andreas Lundstedt som både är 

känd för sin musikkarriär men även på grund av att han lever med HIV. Texten som fokuserar 

på hur hans liv ser ut efter beskedet räknar vi som ett personporträtt, medan en text vars fokus 
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ligger på boken han skrivit om sjukdomen klassas som en intervju därför att boken ses som en 

produkt. 

En notis är en kort text utan ingress och pratminus. Enligt vår definition förekommer notiser 

endast på sidorna ”Hus, hem & homo”, ”Köket & en bög” samt ”Check in/check out” som är 

ständigt återkommande inslag i tidningen. 

Ett konsumenttips förekommer antingen på sidorna ”Ego” eller ”Månadens mesta måsten” 

som även de är ständigt återkommande inslag i tidningen. På de sidorna lyfts utvalda 

produkter fram som tips för läsaren. 

 

5. 2 Variabler 

Nilsson (2000) beskriver variablerna i ett analysschema som verktyg med vilka man söker 

karakterisera innehållet. För att kunna operationalisera frågeställningen används mätbara 

variabler som konkreta frågor till innehållet. Variablernas syfte är att synliggöra olika 

aspekter i exempelvis en text för att ge en relevant bild av innehållet (Nilsson, 2000). 

Vi valde att analysera texterna genom att identifiera följande variabler: 

 Rubrik 

 Sidnummer 

 Typ av text 

 Antal aktörer 

 Kön på eventuell aktör 

 Sexuell läggning på eventuell aktör 

 Textens tema 

 Faktorer i texten som gör att den riktar sig åt något särskilt kön (enligt vår 

tolkningsguide) 

 Om ja, vilket kön riktar texten sig främst till? 

 Handlar texten om sex? 

 Hur känd är den eventuella aktören för allmänheten? 

 

Variablerna rubrik och sidnummer är endast till för orientering i det empiriska materialet. 

Variabelvärdena på variabeln ”typ av text” är artikel, intervju, reportage, tips och notis. Antal 

aktörer syftar på antalet personer som uttalar sig genom direktcitering i texten, inte genom 

reportertext. Kön samt sexuell läggning på aktörerna i texten är relevant att identifiera 

eftersom undersökningens syfte kretsar kring detta. Variabeln tema syftar till att kategorisera 
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texterna utifrån vad de handlar om för att få en bild av spridningen av ämnen i tidningen. 

Anledningen till varför vi tyckte det var relevant att identifiera om texten handlar om sex var 

för att kunna dra eventuella slutsatser kring hur ofta sådana texter riktar sig till kvinnor 

respektive män. Aktörens kändisskap bedömdes efter en skala mellan ett och tre där ett står 

för en mycket känd person som man kan anta att de allra flesta ur allmänheten känner till. De 

som fått variabelvärdet två är en offentlig person som inte är rikskänd utan känd i sin egen 

krets och som ofta representerar en produkt, såsom ett företag, en film eller en bok. De som 

fått variabelvärdet tre är ”vanliga personer” som representerar sig själva och som främst är 

med i syfte att prata om sig själva och sina liv. 

 

I samband med att resultatet räknades ut insåg vi att vissa av variablerna var överflödiga och 

inte tillförde något när vi skulle besvara frågeställningarna. Därför valde vi att inte ta med 

dessa variabler i analysen. Dessa variabler var:  

 Handlar texten om sex? 

 Textens tema 

 Typ av text 

 Hur känd är den eventuella aktören för allmänheten? 

 

5. 3 Avgränsningar 

Avgränsningarna i vårt urval består först och främst av att vi bara valt att analysera ett års 

utgivna nummer av QX. Dessutom har vi valt bort texter som klassas som krönikor därför att 

de är renodlade åsiktstexter med subjektiva tankar som inte behöver representera hela 

tidningens ståndpunkt. 

 

Vi väljer även bort film, TV- och bokrecensioner samt kultursidan därför att även om QX ofta 

väljer ut film, TV och böcker med gayinnehåll (och det även där skulle kunna finnas saker 

som pekar på skillnader i könsfördelningen) kan inte redaktörerna påverka det totala utbudet. 

Det kan vara så att exempelvis filmindustrin producerar en större mängd film med innehåll 

som riktar sig till bögar än till lesbiska och därför blir QX urval representativt för verkligheten 

vilket de inte kan styra över. De kan inte heller påverka månadens TV-utbud, de aktuella 

boksläppen och så vidare. 

 

Ytterligare en avgränsning vi gör är att underrepresentera texter där en eventuell aktör är 
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uppenbart transsexuell. Vi vill inte riskera att sätta en felaktig etikett på en person vars sociala 

kön är obestämt eftersom vi aldrig kan vara säkra på hur personen ser sig själv och hur den 

vill bli sedd av samhället. 

 

5. 4 Genomförande  

Analysprocessen började med att vi delade upp de tolv numren av årets QX mellan oss. 

Därefter gick vi igenom hela tidningens innehåll och valde bort de texter som föll utanför 

urvalsramen. Vi läste först hela texten för att få en helhetsbild av vad den handlade om samt 

vilka och hur många aktörer som medverkade. Vi identifierade bland annat personernas kön, 

sexuella läggning och textens allmänna tema. Med hjälp av faktorer som rubrik, ingress, 

bildtext, citat, ordval och intervjufrågor kunde vi sedan dra vissa slutsatser angående vem 

texten främst riktade sig till. Efter vi hade gått igenom texterna på egen hand gick vi även 

igenom dem tillsammans för att försäkra oss om att materialet blivit kodat på samma sätt.  

 

När vi identifierade faktorer i texten som visade att den riktar sig åt något särskilt kön gick vi 

till väga på följande sätt: Vi läste återigen igenom texten och tolkade huruvida den var neutral 

eller inte, i den meningen att inget kön prioriterades eller underrepresenterades. Om texten då 

uppfattades som att den främst riktade sig till ett särskilt kön fortsatte vi att djupanalysera den 

genom att bryta ner den i mindre delar för att identifiera faktorer som antydde att texten 

uteslöt ett kön mer än ett annat. Vi valde då att bara analysera element i texten som QX kan 

råda över. Det är, enligt oss, enbart det som presenteras i reportertext, rubrik, ingress, utvalt 

citat eller bild eftersom det är material som QX själva har producerat, även om vi är medvetna 

om att de är enväldiga i sina publiceringsval. En av sakerna vi vill undersöka är ju hur QX 

riktar sig till läsarna genom faktorer som språk, anspelningar och ton. Vi väljer att se 

skribenterna som representanter för QX, eftersom det är de som producerar detta språk. 

Däremot valde vi bort att tolka in citat från intervjupersonerna eftersom man inte kan utgå 

från att det är åsikter QX delar. Om en intervjuperson till exempel pratade om sina sexuella 

preferenser men artikeln i övrigt behandlade ett neutralt ämne som riktade sig till alla, valde 

vi att inte värdera texten utifrån vad personen sa. För att en text skulle kvalificeras som riktad 

räckte det inte heller bara med att aktören exempelvis var lesbisk för att den tänkte läsaren 

också automatiskt skulle vara det, utan det krävdes konkreta beståndsdelar i texten för att den 

skulle klassas som riktad (se avsnitt 6. 2 Rubrikens makt). Vi utgick från att en artikel med en 

homosexuell man som aktör givetvis även kan intressera homosexuella kvinnor. 
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När en text kvalificerade sig som ”riktad” till något av könen kunde vi under arbetes gång 

identifiera ett antal olika sätt som påvisade detta. När vi analyserat alla texterna i vårt urval 

kunde vi då sammanställa dessa faktorer sortera in dem i kategorier som därmed blev svaret 

på frågan om på vilka sätt man kan se att texterna i QX riktar sig mer mot ett visst kön. 

 

Datainsamlingsprocessen fortsatte sedan med att vi förde in alla kodade artiklar i en 

datamatris för att sedan kunna räkna ut ett resultat. För att få fram hur många homosexuella 

män respektive kvinnor som medverkade i tidningen identifierade vi först de artiklar där det 

fanns minst en aktör, för att sedan kunna bestämma antal män och kvinnor av dem. På samma 

sätt räknande vi ut hur ofta texterna riktade sig åt något håll. 

 

Ett ständigt återkommande inslag i QX är konsumentsidorna ”Ego” och ”Månadens mesta 

måsten” där läsaren tipsas om aktuella produkter eller aktiviteter. De här sidorna kunde inte 

analyseras på samma sätt som resten av tidningen eftersom de inte var uppbyggda som 

resterande texter och vi kunde därför inte undersöka dem med hjälp av samma variabler. 

Därför gjorde vi en separat undersökning av dem. Då tittade vi på hur stor del av produkterna 

som riktade sig till män respektive kvinnor. Vi utgick från att det är allmänt vedertaget att 

vissa produkter är till för antingen män eller kvinnor även om motsatt kön teoretiskt sett också 

kan använda dem, exempelvis rakprodukter för ansiktsbehåring. Vi har både tolkat 

produktens riktning utifrån produkten i sig, det vill säga vad det faktiskt är, men samtidigt har 

vi utgått från på vilket sätt skribenten beskrivit produkten och därmed tillskrivit den till ett 

visst kön även fast den från början varit neutral. När det har varit gränsfall har vi valt att tolka 

tipset som neutralt eftersom vi enbart ville ha med de tydligaste exemplen i undersökningen. 

 

5. 5 Kritik 

Åsa Nilsson (2000) beskriver det viktiga krav på objektivitet som uppstår när man arbetar 

med en kvantitativ innehållsanalys, och forskning i allmänhet. Ett sådant krav förutsätter att 

alla forskare – under rimliga förutsättningar – ska kunna göra samma läsning av samma text, 

även vid olika tidpunkter. Samtidigt menar hon att det i en kvantitativ innehållsanalys alltid 

finns gråskalor och olika element av tolkning som måste stävjas med hjälp av tydliga och 

utförliga kodanvisningar (Nilsson, 2000). 
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I dagens medieklimat tar män i allmänhet större plats än kvinnor (Jarlbro, 2006). Detta är ett 

faktum som vi på förhand var medvetna om och som till viss del motiverade oss till att över 

huvud taget göra vår undersökning. Vi hade dessutom en föreställning om hur 

könsfördelningen såg ut i magasinet QX efter att ha läst ett par nummer. Därmed hade vi 

redan på förhand en hypotes om hur resultatet av vår undersökning skulle se ut. Vi är 

medvetna om att det kan ha påverkat vår tolkning av innehållet. Det kan ha varit så att vi 

undermedvetet tolkat innehållet på ett visst sätt för att resultatet skulle överensstämma med 

vår hypotes. Men i och med att vi redan på förhand var medvetna om att vi eventuellt hade en 

förutfattad syn var det viktigt för oss att hela tiden ha ett så neutralt förhållningssätt som 

möjligt. När det till exempel handlade om en text som enligt vår tolkningsguide riktade sig 

främst till lesbiska, men där det varit ”bättre” utifrån vår hypotes att tolka den som mer riktad 

mot bögar, var det viktigt för oss att se till att alla analysenheter verkligen tolkades på lika 

villkor och inte på ett sätt som skulle kunna gynna vår hypotes.  

 

En annan faktor som vi vet skulle kunna påverka vårt forskningsresultat är våra egna 

värderingar och eventuella fördomar om vem en text riktar sig till. Eftersom ingen av oss är 

HBTQ-person är det naturligtvis svårt för oss att sätta oss in i deras situation och veta vad 

eller vem de främst relaterar och identifierar sig med. Vi kan därför inte vara helt säkra på att 

vi tolkat textens tilltänkte läsare helt rätt. Samtidigt anser vi inte att homosexuella och 

heterosexuella personer skiljer sig i stort från varandra, bortsett från sexuella preferenser och 

därmed tror vi inte att vår tolkning i det stora hela skiljer sig från den som en HBTQ-person 

gör av artiklarna. 

 

I vissa av texterna vi analyserat är det inte uttalat att de vänder sig mer till den ena eller andra 

könet. Däremot har textens övergripande ämne ibland talat för att den främst är tilltänkt till 

något av könen. Ett exempel på det är artiklar som handlar om bröstcancer respektive 

HIV/AIDS. Där har vi utgått från att bröstcancer är ett ämne som i fösta hand rör kvinnor 

samtidigt som HIV/AIDS-frågor i den här kontexten är ett ämne som rör bögar. Därmed har 

vi kodat de artiklarna som riktade främst till lesbiska respektive bögar, trots att vi givetvis 

förstår att de här frågorna kan beröra alla människor och många kan relatera till dem, oavsett 

kön och läggning. En homosexuell man kanske har en syster eller mamma som drabbats av 

bröstcancer samtidigt som en lesbisk läsare kanske inte har någon som helst relation till 

sjukdomen. Men för att få fram ett relevant resultat av undersökningen har vi varit tvungna att 
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göra den här typen av generaliseringar i de situationer som krävt det. De texter som varit helt 

neutrala har vi givetvis kodat som neutrala. 
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6. Resultat 
 

6. 1 Två av tre är män  

Vår första frågeställning handlade om fördelningen mellan manliga och kvinnliga aktörer i 

tidningen QX under 2012, samt fördelningen av sexuell läggning bland dessa aktörer. 

Resultatet av vår undersökning visar först och främst att det finns en markant skillnad i 

förekomsten av manliga respektive kvinnliga aktörer i magasinet QX. Av de 339 stycken 

aktörer som vi identifierade under 2012 års utgivningar av tidningen finns det fyra personer 

där könet inte uppgavs. De väljer vi att ta bort ur analysen därför att de inte har relevans för 

vår undersökning. Därmed blir det totala antalet aktörer i QX under 2012 335 stycken. 

Av de 335 aktörerna är fördelningen mellan män respektive kvinnor följande: 

 

 

Figur 1: Fördelning av kön bland aktörerna i tidningen QX under 2012 i procent. N=335  

Kvinnor och män i QX 

Män 66 % Kvinnor 34 % 
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Figur 2: Fördelning av sexuell läggning  bland aktörerna i tidningen QX under 2012 i procent. N=335  

 

Resultatet visar att av det totala antalet aktörer är 222 stycken män, vilket motsvarar 66 %, 

och 113 stycken är kvinnor, vilket motsvarar 34 %. Samtidigt är andelen homo- eller 

bisexuella män mer än dubbelt så stor som andelen homo- eller bisexuella kvinnor. Därmed 

kan vi besvara vår första frågeställning. Av aktörerna i QX år 2012 är ungefär två tredjedelar 

män och en tredjedel kvinnor. 

 

Fördelningen av den sexuella läggningen bland de 113 kvinnliga aktörerna är följande: 53 

stycken, motsvarande 47 % av alla kvinnor, är homo- eller bisexuella. 27 stycken, 

motsvarande 24 %, är heterosexuella. Dessutom finns det 33 stycken kvinnor vars sexuella 

läggning inte framgår, vilket motsvarar 29 % av fallen. 
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Figur 3: Fördelning av de kvinnliga aktörernas sexuella läggning i tidningen QX under 2012 i procent. N=113  

 

Fördelningen av den sexuella läggningen bland de 222 manliga aktörerna är följande: 125 

stycken är homo- eller bisexuella, vilket motsvarar 56 % av alla män. 15 stycken är 

heterosexuella, motsvarande 7 %. Dessutom finns det 82 stycken män vars sexuella läggning 

inte framgår, vilket motsvarar 37 % av fallen. 

 

Figur 4: Fördelning av de manliga aktörernas sexuella läggning i tidningen QX under 2012 i procent. N=222  
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Jämförelsen mellan fördelningen av sexualitet bland respektive kön visar att homo- eller bi 

sexuella män förekommer oftare än homo- eller bisexuella kvinnor. Dessutom förekommer 

heterosexuella kvinnor oftare än heterosexuella män. Av de aktörer där sexualiteten är okänd 

är andelen män större. 

 

6. 2 Den tänkte läsaren är oftast en man  

Vår andra frågeställning handlade om i vilken utsträckning texterna och konsumenttipsen i 

QX vänder sig till respektive kön, samt vilka faktorer som visar det. Undersökningen visar att 

i de analyserade texterna finns skillnader i hur ofta de riktar sig till homosexuella män 

respektive kvinnor. Av de totalt 281 texterna är 90 stycken, motsvarande 32 %, riktade åt 

något av könen. Av de 90 texterna är 57 stycken riktade mot homo/bisexuella män, vilket 

motsvarar 63 %. 33 stycken texter är riktade mot homo/bisexuella kvinnor, vilket motsvarar 

37 %.  

 

Figur 5: Fördelning mot respektive kön bland de riktade texterna i tidningen QX under 2012 i procent..N=90  

 

Efter analysen av empirin kunde vi identifiera åtta olika kategorier som på olika sätt förklarar 

hur texten riktar sig mot homosexuella män respektive kvinnor. Kategorierna är följande: 

 

1. När reportern uttryckligen med hjälp av ordval antyder att textens tänkta läsare främst 

är en  homo- eller bisexuell man. 

Riktade texter  

Riktade mot homo/bisexuella kvinnor 37 % Riktade mot homo/bisexuella män 63 % 
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2. När reportern uttryckligen med hjälp av ordval antyder att textens tänkta läsare främst 

är en  homo- eller bisexuell kvinna. 

3. När textens främsta syfte är att beskriva en homo- eller bisexuell  kvinnas liv, problem 

eller erfarenheter kopplat till hennes sexualitet på ett sådant sätt att främst homo- eller 

bisexuella kvinnor kan relatera till den. 

4. När textens främsta syfte är att beskriva en homo- eller bisexuell  mans liv, problem 

eller erfarenheter kopplat till hans sexualitet på ett sådant sätt att främst homo- eller 

bisexuella man kan relatera till den. 

5. När samtliga  tillfrågade i en enkät/panel/modereportage är av samma kön trots att 

ämnet är könsneutralt. 

6. När en aktör framställs som åtråvärd för ett av könen inför läsaren, antingen genom 

texten eller bilden. 

7. När det redan i rubrik, ingress eller utvalt citat fastslås att artikeln kommer fokusera på 

det ena könets sexualitet. 

8. Ämnet är icke könsneutralt, exempelvis bröstcancer eller HIV/AIDS. 

 

Med dessa åtta kategorier kan vi besvara den andra frågeställningen. Vi har identifierat åtta 

olika sätt som texterna i QX kan tänkas påverka läsarens mottagande av dem och därmed hur 

ofta man som homo- eller bisexuell kvinna eller man kan känna sig inkluderad respektive 

underrepresenterad. 

 

Figur 6: Fördelning av på vilket sätt texterna riktas till något av könen i tidningen QX under 2012 i procent. N=90  
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Undersökningen visar att det absolut vanligaste sättet som en text riktar sig till något av könen 

är när det redan i rubriken, ingressen eller i ett utvalt citat fastslås att artikeln kommer 

fokusera på det ena könets sexualitet. I hela 43 % av fallen är det så. Vi kan även fastslå att 

det är en stor skillnad mellan hur ofta texterna uttryckligen med hjälp av ordval antyder att 

textens tänkta läsare främst är en  homo- eller bisexuell man än en homo- eller bisexuell 

kvinna. I endast en procent av fallen riktas texten med hjälp av ordval till lesbiska kvinnor, 

jämfört med motsvarigheten för män där siffran är 15 %. I tio procent av fallen innebär ämnet 

att texten blir mer relevant för något av könen eftersom det är icke-könsneutralt, exempelvis 

när det handlar om bröstcancer eller HIV/AIDS. Ytterligare en stor del (13 %) av texterna 

riktar sig åt något håll genom att samtliga tillfrågade i exempelvis en enkät eller en panel är av 

samma kön trots att ämnet eller frågan skulle kunna vara relevant för alla. 

 

Nedan följer utdrag ur QX som vi använder som exempel för att förklara hur och varför vi 

anser att de leder till att texterna i QX riktar sig mer åt vissa personer. 

 

6. 2. 1 Tolkningskategori nummer ett  

När reportern uttryckligen med hjälp av ordval antyder att textens tänkta läsare främst är en  

homo- eller bisexuell man. Ett exempel på när detta sker är följande: 

 

”Helgen jag är här så hålls dessutom den stora bögfesten La Demence på 

klubben Fuse.” 

”Snittbesökaren är vältränad, snaggad och har adidasbyxor. Slips och 

skjorta göre sig med andra ord icke besvär.” 

 

”Och nej, det är ingen brist på snygga killar på nåt av ställena för er som 

undrar.” 

 

De här tre citaten är plockade ur artikeln Bästa Bryssel (QX, mars 2012). Med hjälp av ord 

som ”bögfesten” och beskrivningen av ”snittbesökaren” på en bögklubb förutsätter reportern 

att den tilltänkte läsaren är en homosexuell man eftersom man tilltalar läsaren med 

utgångspunkten att den är intresserad av ”snygga killar för er som undrar”. 

 

”Om man varit på gayklubbar i USA och större städer i Europa så vet 

man att kroppskulten är enorm inom bögvärlden.” 
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Det här citatet är taget ur artikeln Nya kroppar med ny träning (QX, juni 2012). Den handlar 

om kroppsideal och användandet av ordet ”bögvärlden” innebär att hela den lesbiska 

populationen utestängs när träning enligt skribenten framställs som något som endast rör 

bögar. 

 

”Varför tror du opera fastnat hos just homosexuella män?” 

Även i det här citatet från artikeln En världsstjärna i Stockholm  (QX januari 2012) framställs 

opera som något enbart homosexuella män är intresserade av. Skribenten hade lika gärna 

kunnat skriva ”homosexuella personer” eller ”i gayvärlden” för att undvika marginalisering av 

lesbiska. 

 

6. 2. 2 Tolkningskategori nummer två  

När man uttryckligen med hjälp av ordval (både reportens och intervjupersonens) antyder att 

textens tänkta läsare främst är en homo- eller bisexuell kvinna. I den kategorin fanns endast 

ett exempel, från artikeln Roxy säger tack och adjö (QX december 2012):  

 

”Någon mer kanindam, några fler födelsedagsfirande, någon mer Jodie 

Foster, något mer hångla i fiskhörnan, sno tavlan på toaletten, spana på 

bartenderbrudar och några fler lördagskryss lär det inte bli. I alla fall 

inte på Nytorget sex.” 

 

Det här citatet handlar om stängningen av en klubb i Stockholm. I reportertexten antyds det 

att man som läsare vill ”spana på bartenderbrudar”, alltså är den tilltänkta läsaren en kvinna. 

 

6. 2. 3 Tolkningskategori nummer tre  

När textens främsta syfte är att beskriva en homo- eller bisexuell kvinnas liv, problem eller  

erfarenheter kopplat till hennes sexualitet på ett sådant sätt att främst homo- eller bisexuella 

kvinnor kan relatera till den. Följande utdrag är exempel på detta: 

 

”Tågresan är dryg men jag fördriver tiden med att fantisera om kvinnor. 

(Det går fort när man har roligt. Hoppas mina fantasikvinnor tycker 

samma sak.) Kanske har Matilda några tips på hur man förför kvinnor?” 

 

”Har lovat Matildas flickvän att jag ska hålla tassarna borta. (Fast 

egentligen behöver hon inte vara det minsta orolig. Trots att jag är 

SUPERsingel och SUPERkåt vågar jag knappt ”göra något” med en 

kvinna som är i samma situation som jag.)” 
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Dessa citat är tagna ur artikeln Färgstarka Matilda (QX augusti 2012). Här framgår det 

tydligt i reportertexten att artikeln kommer att presenteras ur ett lesbiskt perspektiv och man 

som lesbisk därmed kommer att kunna identifiera sig i större utsträckning. 

 

”Du var först vän med Anne. Minns du när känslorna skiftade över till 

kärlek?” 

 

”Har du kontakt med Anne idag?” 

 

”- Alla visste om att Anne och jag var ett par. Även vakterna. Hon väckte 

mig som kvinna igen” 

 

Citaten är hämtade ur artikeln Mian Lodalen träffar Annika Östberg och pratar vänskap, 

hundvalpar och kärlek i fängelset. (QX januari 2012) som handlar om Annika Östbergs tid i 

amerikanskt fängelse. Den är främst inriktad på hennes relationer med en annan intagen 

kvinna och kretsar kring hennes liv som homo/bisexuell. Därför anser vi att den främst riktar 

sig till andra lesbiska kvinnor. 

 

6. 2. 4 Tolkningskategori nummer fyra 

När textens främsta syfte är att beskriva en homo- eller bisexuell mans liv, problem eller 

erfarenheter kopplat till hans sexualitet på ett sådant sätt att främst homo- eller bisexuella män 

kan identifiera sig med den. Följande utdrag är exempel på detta: 

 

 

”(…) och att det kan vara tuffare för en ung kille som kanske dansar 

balett i en småstad att strunta i vad andra tycker och att våga vara sig 

själv.” 

 

”Tobias Karlsson knackar på dörren till logen och utbrister, ’nämen 

vad är det här, det var värst vad bögar det var här inne’.” 

 

”Vilka killar faller du för? – Aldrig nån svensk… Alltså, inte den 

svenska looken. Jag gillar mer amerikanska killar med mörkt hår, 

mörka ögon, tatueringar och muskler.” 

 

De här citaten kommer från artikeln Ett år med Anton (QX maj 2012) och handlar om den 

homosexuelle fotbollsspelaren Anton Hysén. Texten är inriktad på hur det är att vara kille och 

komma ut inom sportvärlden och tyngdpunkten ligger på ett manligt perspektiv. Frågorna 

handlar främst om hans liv och erfarenheter som bög. Dessutom är Anton Hysén naken på 
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bilderna i artikeln vilket är en bidragande orsak till att texten riktar sig mer mot homosexuella 

män. 

 

6. 2. 5 Tolkningskategori nummer fem 

När samtliga tillfrågade i en enkät/panel/modereportage är av samma kön trots att ämnet är 

könsneutralt. Framförallt handlar det om den ständigt återkommande enkäten på sidan 

”Fitness & hälsa” där ett antal personer tillfrågas om träning och hälsa. I samtliga fall är de 

tillfrågade män, och ofta framgår det att de är homosexuella eftersom de är plockade från 

siten qruiser.se (som är ett community för homosexuella kopplat till qx.se). Dessutom 

förekommer modereportage där alla modellerna är män och därmed visar herrmode. Det enda 

tillfället där de tillfrågade var kvinnor var i samband med tävlingen Miss Gay Sweden som är 

en skönhetstävling för och med lesbiska kvinnor. 

 

6. 2. 6 Tolkningskategori nummer sex 

När en aktör framställs som åtråvärd för ett av könen inför läsaren, antingen genom texten 

eller bilden, eller tillskrivs attribut som antyder att även heterosexuella personer skulle kunna 

vara homosexuella och därmed åtråvärda för läsaren. Följande citat är exempel på detta: 

 

”Jag har läst att dina bögkompisar tycker du har perfekta 

kuksugarläppar…” 

 

Artikeln Olly sjunger Grindr me tonight (QX december 2012) framställs den heterosexuella 

intervjupersonen som attraktiv inför de homosexuella män som läser den med hjälp av 

beskrivningen av hans yttre. 

 

”Vackre Magnus. Skrev vi att han varit fotomodell också? Det är tack 

vare Magnus - eller på grund av honom - som många bögar faktiskt blev 

bögar. När han klev upp ur bassängen i en scen från TV-serien Storstad 

på 90-talet var det många pojkar som fick det jobbigt framför TV:n när 

deras fantasier skenade iväg samtidigt som kameran zoomade in 

Magnus blöta kropp.” 

 

Citatet är hämtat ur artikeln Magnus leder Gaygalan 2012 (QX 2012). Här framställs 

intervjupersonen som en attraktiv man genom ordval som ”vackre Magnus” och han har 

enligt artikeln varit eftertraktad av många homosexuella män. Man förtydligar också att man 

riktar sig till män genom citatet: 
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”Det är tack vare Magnus - eller på grund av honom -  som många 

bögar faktiskt blev bögar.”. 

 

 

I citatet nedan handlar det om artisten Eddie Razas i artikeln Ready for Eddie i (QX augusti 

2012). Frågan antyder att reporten tycker att han har en snygg kropp och därmed beskrivs han 

som åtråvärd inför de manliga läsarna: 

 

”Det känns som om du lagt ner en hel del tid på träning också…?” 

 

6. 2. 7 Tolkningskategori nummer sju 

När det redan i rubrik, ingress eller citat som lyfts fram i redigeringen med större text fastslås 

att artikeln kommer att fokusera på det ena könets sexualitet. Rubriken, ingressen och utvalda 

citat har som främsta syfte att fånga läsarens intresse och leda dem in i texten. Därför anser vi 

att om man redan här blir underrepresenterad genom ordval är risken stor att man inte kan 

relatera lika mycket till resten av texten. Här följer exempel på när detta förekommer: 

 

Rubriker: 

”Bara boys i ny drinkbok” (QX januari 2012) 

”En enda lång väntan på kuk” (QX april 2012) 

”En klassisk flatroman” (QX april 2012) 

”Vem har inte kysst en kille?” (QX maj 2012) 

”650 flator i skärgården” (QX juli 2012) 

 

Ingresser: 

”Sophie Uppvik är alla småflators våta dröm.” (Sophie Uppvik: Jag var en bjäbbhöna QX 

september 2012) 

”QX Ronny Larsson träffar Project Runways Marcel Marongiou och pratar design, Paris, 

Bowie och gaykillar. Det hela blir som en tjusig kontaktannons för singelkillen Marcel.”  

(Me Marcel and I, QX december 2012) 

 

Utvalt citat: 

”Sen så gillar jag killar som är långa och maskulina.” (Amandus är ute, QX augusti 2012) 
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6. 2. 8 Tolkningskategori nummer åtta  

Ämnet är icke-könsneutralt. Det innebär att ämnet i sig inkluderar främst något av könen. Det 

är ingenting i texten som gör att den riktar sig mer åt något håll utan det beror i så fall på att 

ämnet inte är könsneutralt. Det har i samtliga fall rört sig om ämnena bröstcancer, HIV/AIDS 

och inseminering.  

Exempel på artikel om bröstcancer: Anna ska måla Sverige rosa (QX oktober 2012) 

Exempel på artikel om HIV/AIDS: Det var en gång två killar (QX september 2012) 

Exempel på artikel om inseminering: Drömmen om barn (QX november 2012) 

 

6. 3 ”Så om du gillar nåt stort i munnen…" 

Ett ständigt återkommande inslag i QX är konsumentsidorna ”Ego” och ”Månadens mesta 

måsten” där läsaren tipsas om aktuella produkter eller aktiviteter. Efter analysen av dessa 

sidor blev resultatet följande: 

 

Figur 7: Fördelning av riktning bland konsumenttipsen på sidorna ”Ego” och ”Månadens mesta måsten” i QX 

under 2012 i procent. N=182  

 

Av de totalt 182 konsumenttips som fanns med i 2012 års nummer av QX visade det sig att 

endast nio stycken riktade sig till lesbiska, vilket motsvarade fem procent.  Det fanns 

samtidigt 47 stycken konsumenttips som riktade sig till bögar, motsvarande 26 procent. 

Resterande 126 konsumenttips, 69 procent, var neutrala, det vill säga riktade sig till alla 

läsare. 

Riktade konsumenttips 

Till homo/bisexuella män 26 % Till homo/bisexuella kvinnor 5 % Neutralt 69 % 
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Exempel på produkter som riktar sig till homosexuella män (utifrån produktens traditionella 

användningsområde): 

 Kondomer, rakprodukt, kalsonger, herrparfym, herrkläder, herrskor, 

konst/fotoutställning med enbart nakna män. 

 

Exempel på produkter som riktar sig till homosexuella män (utifrån hur produkten beskrivs i 

texten): 

 Spritsort (”…en riktig kille satsar på en Jäger”). 

 Klocka (”Vit klocka med kristaller kanske inte är nåt man ska ha till kostym?”) 

 Bok (”för märkesbögar”) 

 Shorts (”Matchar rutorna på magen…”) 

 Tidning (”Tidningen som vet att dom  har lika många bögläsare som QX”) 

 Sängkläder (”Alla kan inte få en egen björn i sängen”) 

 Öl (”Jag kan tänka mig att en och annan skäggig kille läskar sig med en sån här i 

sommarsolen”) 

 TV-serie (”…är det inte svårt att förstå varför vi hoppas att serien kommer till Sverige 

när man ser bilden här intill. Stephen Amell ÄR höstens hetaste.”) 

 Tandborste (”Tandborstarna kommer dessutom i small, medium och large. Så om du 

gillar nåt stort i munnen…”) 

 

Exempel på produkter som riktar sig till homosexuella kvinnor (utifrån produktens 

traditionella användningsområde): 

 Låt av lesbiska artister på en samlingsskiva, bikini, DVD-film om lesbisk kärlek. 

 

Exempel på produkter som riktar sig till homosexuella kvinnor (utifrån hur produkten 

beskrivs i texten): 

 Kofta (”givet val för tjejer”) 

 Sneakers: (”gör att alla brudar håller fötterna på jorden”) 

 Film (”Vi äter gärna ditt äpple Charlize.”) 

 Hårvård (”Inför våren 2013 ska tjejer satsa på axellångt hår inspirerat av tidig 

Marianne Faithfull.”) 
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 Tvättmedel (”Nu kan du lyxa med ännu mer fräscht. Laura Ashley har tagit fram ett 

eget tvättmedel för dig som vill lukta gott i trosan.”) 

 

Exempel på neutrala produkter: 

 Iphoneskal, kalender, hörlurar, brandsläckare, kaffekopp, choklad.  
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7. Slutsatser 
 

 Under 2012 förekommer det dubbelt så många manliga som kvinnliga aktörer i QX..  

 Det förekommer mer än dubbelt så många homosexuella män som homosexuella 

kvinnor.  

 Bland de aktörer med okänd sexuell läggning finns det över dubbelt så många män 

som kvinnor. 

 Det finns även en tydlig skillnad mellan antalet heterosexuella män och heterosexuella 

kvinnor. Den kategorin är den enda där det i stället förekommer dubbelt så många 

heterosexuella kvinnor som heterosexuella män, vilket motsäger det rådande mönstret 

med överrepresentation bland de manliga aktörerna. 

 Var fjärde konsumenttips på sidorna ”Ego” och ”Månadens mesta måsten” var direkt 

riktade till de manliga läsarna. Av de 56 stycken tips där det fanns en tydlig riktning åt 

något kön var hela 84 % riktade till män, jämfört med 16 % till kvinnor. 

 En av de största konsekvenserna av marginaliseringen av lesbiska kvinnor i QX är att 

eftersom de har färre personer att relatera till i tidningen, får de svårare att skapa eller 

utveckla sin självidentitet. 

 

7. 1 Fortsatt forskning 

Kunskapsluckan som finns att fylla i det här problemområdet är hur marginaliseringen av 

lesbiska i QX påverkar den lesbiska populationen på ett individuellt plan. Vi har genom 

teorier och tidigare forskning kunnat dra slutsatser både kring samhälliga konsekvenser av 

marginaliseringen  samt hur det påverkar de lesbiska som grupp när det handlar om 

identifikation och gruppsamhörighet. Det som saknas är svaret på hur uteslutningen påverkar 

lesbiska kvinnor på ett individuellt plan, vilket man skulle kunna undersöka genom 

exempelvis samtalsintervjuer eller surveyundersökningar. Man skulle då kunna ta reda på hur 

lesbiska kvinnor påverkas i vardagen av att uteslutas ur HBT-världen, och hur stor roll det i så 

fall spelar för deras självkänsla. 
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8. Diskussion 
 

Resultatet av vår undersökning visar tydligt att innehållet i tidningen QX både innehåller fler 

och riktar sig i större grad till homosexuella män än kvinnor. Könsfördelningen i tidningen är 

ungefär två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor, vilket överensstämmer med hur den ser 

ut i svenska medier i allmänhet. Därför är resultatet i sig inte direkt överraskande även om det 

naturligtvis är problematiskt att det ser ut så här. Mediernas uppgift är bland annat att spegla 

omvärlden och ge publiken en så korrekt samhällsbild som möjligt, vilket ju knappast kan ske 

med en skev könsfördelning. Detta är ett faktum som vi anser bör ifrågasättas i högre grad 

eftersom utvecklingen i den här frågan verkar ha stagnerat trots att den innebär ett stort 

demokratiproblem. Om de svenska medierna inte ens kan förmedla en realistisk bild av 

förhållandet mellan män och kvinnor i samhället, hur ska de då kunna beskriva resten av det 

på ett sätt som speglar verkligheten? 

 

När det, som i det här fallet, handlar om ett medium som riktar sig till en minoritet, är 

resultatet särskilt anmärkningsvärt. Homosexuella personer har i alla tider blivit 

diskriminerade och illa behandlade och olika grader av homofobi existerar fortfarande  på 

många platser i världen. Om man utgår från att QX främsta syfte är att stå på de 

homosexuellas sida, föra deras frågor och motverka diskriminering av homosexuella i det 

svenska samhället, är det faktum att underrepresentation av kvinnor förekommer i tidningen 

motsägelsefullt och bör ifrågasättas. QX produceras främst av individer som är en del av 

HBT-samhället och som därmed kan antas ha erfarenhet av antingen personlig eller kollektiv 

diskriminering på grund av deras sexuella läggning. Det är ett faktum som skulle kunna tala 

för att redaktionen är särskilt medveten om hur innehållet och aktörerna i tidningen bidrar till 

marginalisering av en viss läsargrupp, och att man därmed skulle vara noggrann med att 

motverka detta. Så är uppenbarligen inte fallet i QX. 

 

I den här diskussionen finns dock en avgörande fråga, nämligen den huruvida QX främsta 

syfte faktiskt är att vara de homosexuellas ”röst” i samhället, eller om tidningen först och 

främst produceras på grund av ett vinstintresse. QX är en gratistidning som framför allt 

finansieras av annonser. Reklamen i tidningen är även den främst riktad till homosexuella 

män, vilket beror på att de ses som en köpstarkare grupp än homosexuella kvinnor. Dessutom 

är majoriteten, cirka två tredjedelar, av QX läsare män. Följaktligen är det mer attraktivt för 

annonsörerna att i sina reklamannonser främst vända sig till män, vilket bidrar till att 
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tidningen i stort upplevs som mer böginriktad. Det kan i sin tur innebära att den manliga 

läsarkretsen blir ännu större och att lesbiska läsare upplever att allt mindre av innehållet är 

applicerbart på deras liv. Detta kan gestaltas på följande sätt: 

 

 

 

Marginaliseringen av lesbiska i QX skulle delvis kunna ha en ekonomisk förklaring. Eftersom 

tidningen lever på annonsintäkter är det naturligtvis avgörande för dess överlevnad att inte 

förlora sina annonsörer. Vi frågar oss om det kan vara så att producenterna av QX är 

medvetna om den skeva könsfördelningen i tidningen men, på grund av rädslan över att 

förlora annonsörer, är ovilliga eller oförmögna att göra något åt det. Det hela resulterar i en 

negativ spiral som med tiden ökar marginaliseringen av lesbiska i QX. För att bryta den här 

trenden måste en förändring ske. Antingen måste fler kvinnor börja läsa tidningen för att öka 

den kvinnliga läsarstatistiken, vilket i sin tur skulle locka annonsörer som riktar sig till 

kvinnor, eller måste QX själva börja förändra sitt innehåll för att på lång sikt kunna få fler 

annonsörer intresserade av att annonsera till de kvinnliga läsarna. Detta kan på sikt leda till en 

mer jämställd bild av den typiska homosexuella personen samt ett utökat spektra av 

annonsörer för QX. Frågan är i vilken ände man ska börja – hos QX, läsarna eller 

annonsörerna? 

 

En viktig slutsats vi drar efter analysen av undersökningen är att på samma sätt som mannen 

utgör normen för en människa i samhället i stort, utgör även den homosexuelle mannen 

En majoritet av 
QX-läsarna är män 

Tidningens 
annonsörer 

annonserar utifrån 
detta faktum 

Innehållet i QX blir 
mer böginriktat 

Ännu fler män, och 
ännu färre kvinnor, 
kan identifiera sig 

med innehållet 
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normen för en homosexuell person. Man kan anta att de flesta associerar orden ”homosexuell” 

och ”gay” till män, vilket bland annat beror på deras synlighet i media. Även gayrörelsen har i 

alla tider dominerats av västerländska män, vilket har inneburit marginalisering och 

osynliggörande av kvinnor. Samtidigt har samhället historiskt sett dömt homosexuella män 

hårdare än lesbiska kvinnor, då det enligt rådande könsnormer anses mer ”naturligt” och 

accepterat för två kvinnor att ha fysisk kontakt än för två män att ha det. Motståndet mot 

bögar har varit, och är kanske fortfarande, större än mot lesbiska, till stor del just på grund av 

att lesbiska inte fått synas lika mycket. Som lesbisk kvinna har man generellt sett kunnat leva 

relativt ostört medan homosexuella män blivit mer utsatta. Därför frågar vi oss om det har lett 

till att  homosexuella män på grund av kampen mot homofobin blivit en mer sammansluten 

grupp som ”lärt sig” att ta mer plats i samhället än homosexuella kvinnor gjort, och att det i så 

fall kan vara en förklaring till varför innehållet i QX i så hög grad främst riktar sig till män. 

Frågan är vem som ”lidit mest” – de homosexuella männen som ständigt varit en mer utsatt 

grupp i samhället, eller de homosexuella kvinnorna vars sexualitet knappast ens erkänts av 

samhället och som därmed haft större svårigheter att hitta sin identitet? 

 

Samtidigt kan man naturligtvis ifrågasätta att homosexuella män är de som fått ta emot det 

största motståndet mot homosexualitet. Även här spelar mediernas makt stor roll för hur vi 

som heteronormativt samhälle ser på homosexualitet. Eftersom majoriteten av befolkningen 

är heterosexuell och därmed möjligen främst umgås med andra heterosexuella, kan man anta 

att det till stor del är medierna som skapar gemene mans uppfattning om vad homosexualitet 

är och hur det är att leva som homosexuell, både historiskt och i dag. Och eftersom det 

produceras fler böcker, filmer och TV-serier med innehåll som beskriver de homosexuella 

männens kamp än de lesbiskas, är det sannolikt att bilden media skapat inte är tillräckligt 

nyanserad för att vi ska kunna använda den som referensram för verkligheten. 

 

Då QX innehåller en sådan övervägande del homosexuella män förmedlar de till både 

gayvärlden och det övriga samhället i stort, att den generella bilden av en homosexuell person 

är en man. De homosexuella männens synvinkel på omvärlden, relationsproblem och deras 

intressen blir det grundläggande innehållet medan de lesbiska kvinnorna marginaliseras och 

får vara med i tidningen i undantagsfall. Känslan är att artiklarna riktade mot kvinnor i många 

fall kvoteras in då och då för att tidningens uttalade könsneutrala HBT-inrikting ska bli giltig.  

När homosexuella män blir normen för en homosexuell person kan det leda till att lesbiska 

känner sig underrepresenterade ur gaysamhället och också på ett sätt mindre homosexuella än 
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deras manliga motsvarigheter, då lesbiska inte ses som ”riktiga homosexuella”. En ”riktig” 

homosexuell person kan tolkas av samhället såsom de blir presenterade i gay-media och 

övriga medier; alltså en vit, schlagertokig man.  

Lesbiska kvinnor är underrepresenterade i populärkultur, dagspress och i gaymedierna. 

Medierna speglar vår omvärld och finns det få lesbiska i medierna, kan det föra med sig en 

föreställning bland mediekonsumenterna att det finns få lesbiska i samhället, i varje fall 

mycket färre än homosexuella män. Att folk inte ser lesbiska kvinnor som en större grupp i 

samhället gör det svårare att få dem att ta de lesbiska kvinnornas problem på allvar. Varför 

engagera sig och ge respekt för en grupps frågor när gruppen knappt verkar existera?  

 

Ett av mediernas journalistiska uppdrag är att vara ett forum för debatt. QX är inte en 

dagstidning utan ett magasin men behandlar ändå aktuella frågor och förmedlar nyheter ur ett 

gay-perspektiv. HBT-frågor behandlas sällan i ”vanliga” media utan QX blir ett forum där 

dessa frågor får florera och ta plats. Om inte lesbiska i lika hög grad blir representerade i QX 

undrar vi vart de lesbiska kvinnornas frågor ska behandlas. När deras debatt blir 

underrepresenterad i alla medier, behövs det då ett större journalistansvar att bli mer 

medvetna om problemet samt att motverka det? 

QX är ett uttalat HBT-magasin som ska rikta sig lika mycket till homo, bi och transpersoner 

oavsett kön enligt tidningens egen utsago. Kanske bör man ifrågasätta det faktum att hela 

Sveriges homo-, bi-, och transexuella befolkning förväntas ”samsas” i ett och samma 

medium. HBT-samhället är långt ifrån en homogen grupp och eftersom QX uppenbarligen 

inte lyckas skapa ett jämställt innehåll måste ledningen för aktiebolaget eller redaktörerna 

med hjälp av reportrarna antingen jobba för en mer jämlik rapportering eller ändra sin 

inriktning mer mot homosexuella män, så det i alla fall sker öppet och ärligt. 

 

Att göra en tidning riktad mot många människor med olika sexuell läggning och kön som ska 

passa alla är självklart en utmaning. För att förenkla och göra den stora gayvärlden greppbar, 

bildar QX stereotyper och delar in läsarna i fack. Att lesbiska har svårare att relatera till 

texterna är en sak men det här är ett problem inte enbart för kvinnorna. Att vara en ung 

singelkille med god ekonomi boendes i storstaden är den ultimata personlighetstypen för att 

kunna relatera till mycket av QX innehåll. Exempelvis en äldre homosexuell man boendes i 

andra delar av Sverige än Stockholm har kanske lika svårt att relatera till den världsvana 

schlagerfantasten, och får därmed svårt att identifiera sig också. Likaså är andra grupper 
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såsom transsexuella (vilka tidningen också vänder sig till) inte heller speciellt representerade i 

QX under 2012. 

 

Undersökningen visade att andelen kvinnor i QX endast var 34 procent i jämförelse med 66 

procent män. Det mest uppseendeväckande med det resultatet fanns egentligen i personernas 

sexuella läggning. Andelen heterosexuella män i tidningen var mycket låg, samtidigt som det 

fanns dubbelt så många heterosexuella kvinnor. I och med att andelen kvinnor var lägre än 

männen i stort, förväntade vi oss att även könen fördelade på sexuell läggning skulle följa det 

mönstret, med fler män än kvinnor. I det här fallet var det tvärtom.  

Vår uppfattning är att de heterosexuella kvinnor som är med i QX ofta är kända kvinnor 

inriktade på sång och musik. QX rapporterar flitigt om Melodi- och 

Eurovisionsschlagerfestivalen och det är ofta i dessa sammanhang som de heterosexuella 

kvinnorna porträtteras. Vi menar att de ”schlagerdivor” det skrivs om i QX har stora likheter 

med dragshow-världen, och att artiklarna om dessa kvinnor mer riktar sig till män intresserade 

av Melodifestivalen och dragshows. Trots att de är kvinnor uppfattas de mer som förebilder 

till (så som QX skulle beskriva dem) ”schlagerbögarna” än till de lesbiska kvinnorna. Andelen 

renodlat lesbiska kvinnor är således ännu lägre vilket gör att de lesbiska kvinnorna har ännu 

färre att identifiera sig med. De lesbiska kvinnorna får därmed färre personer att se som 

potentiella partners eller kunna drömma om och attraheras av. De lesbiska kvinnorna får 

mindre ”sexighet” i tidningen, något som de homosexuella männen sköljs över med i QX.  

 

Att vara heterosexuell i QX är således ett undantag. De relativt få heterosexuella män och 

kvinnor som är med i QX tillskrivs ofta attribut och får frågor ställda till sig, på ett sätt som 

gör att de kan uppfattas som homosexuella. I texten beskrivs de alltid som oerhört positiva till 

homosexuella och den flirtiga stämningen leder till att personen nästan ”tvingas” erkänna att 

den i alla fall är bisexuell. Intervjupersonen får alltid svara på frågan om de har haft 

samlag/kysst/varit kär i någon av samma kön. Reportern kommer ofta med påståenden eller 

rykten som gör att den heterosexuella personen framstår som gay. Frågan om identifiering 

uppkommer igen: Kan inte de homosexuella mediekonsumenterna läsa om en heterosexuell 

person utan att det skulle finnas en liten chans att den personen kan vara homosexuell? 

 

En annan uppfattning som undersökningen gett är att de artiklar som väl riktar sig mot 

lesbiska ofta är mjukare. De behandlar oftast ämnen som att skaffa barn och att bli kär. 

Artiklarna blir genast mycket råare, sexigare och mer humoristiska när de vänder sig till de 
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manliga läsarna. De kvinnor som intervjuas ges mycket utrymme till att prata om deras 

relationer och familjeliv medan i många artiklar riktade mot män ligger tyngdpunkten på 

partyliv och sexuella relationer. Detta kan bero på rådande samhällsnormer såsom att män är 

hårda och kvinnor känsliga och omhändertagande, men det förvånar ändå att detta syns så 

tydligt då personerna i gayvärlden ofta uppfattas som några med ”uppochnervända” normer 

och där genus och könsroller är mer flytande.  

 

När det kommer till identifiering är det alltid svårt att verkligen veta hur viktigt det egentligen 

är att kunna identifiera sig med någon som är så lik läsaren själv som möjligt. Vi kan aldrig ta 

för givet att det krävs en kvinna för att en annan kvinna ska kunna identifiera sig med texten i 

tidningen. Möjligt är att den lesbiska kvinnan absolut kan identifiera sig med en homosexuell 

man då de har samma sexuella läggning – och inte kön, vilket är vad QX egentligen handlar 

om. Den homosexuella kvinnan kanske i högre uträckning kan relatera till medieinnehållet 

även fast den tänkte läsaren är en homosexuell man. Självklart är det möjligt att då och då 

kunna relatera till texter som är riktade till det motsatta könet, men vi resonerar att i längden 

krävs det en mer jämn fördelning så att alla har lika stor tillgång till bred respresentation av 

förebilder. 

 

Riktningen mot homosexuella män i QX är tydlig. Den del av tidningen där detta faktum är 

allra mest påtaglig är sidorna ”Månadens mesta måsten” och ”Ego”. 26 procent av 

konsumenttipsen på aktuella produkter riktar sig enbart till män, i jämförelse med 5 procent 

av produkterna enbart till kvinnor. Redaktörerna för dessa sidor är båda homosexuella män 

vilket gör att de troligen har enklare att ta fram eller hitta produkter riktade till andra 

homosexuella män. Det kan ändå ifrågasättas hur svårt det kan vara som journalist att inte 

anstränga sig lite mer för att hitta något fler produkter riktade till kvinnor, eller fler 

könsneutrala produkter. Det mest anmärkningsvärda med detta faktum är att QX även gör de 

mest neutrala produkter riktade till män med hjälp av hur de beskriver produkten. 

 

Undersökningen visar att lesbiska kvinnor underrepresenteras i QX. Med hjälp av tidigare 

forskning kring ämnet och teorier från bland andra Micael Foucault och Anthony Giddens kan 

man dra vissa slutsatser om möjliga konsekvenser av underrepresentationen. 

Reflexivitet är en psykologisk process som sker när någon refererar till sig själv via någonting 

utanför sig själv. Finns det färre eller inte tillräckligt många företeelser eller objekt (eller i det 

här fallet personer med en viss sexuell läggning) att läsa om i exempelvis ett medium uteblir 



 

  50 (141) 
 

reflexivitetsprocessen när det inte går att referera till sig själv genom det man läser om och 

vidare skapa sig en självidentitet. En självidentitet kan skapas eller vidareutvecklas genom 

mycket, men ofta med hjälp av medierna. Personer som framställs i medierna blir potentiella 

förebilder och mediernas reflektering av samhället kan hjälpa oss att tolka hur exempelvis en 

homosexuell person är eller ser ut. Finns det inte tillräckligt många lesbiska kvinnor 

presenterade i medierna i allmänhet och HBT-medierna i synnerhet kan lesbiska kvinnor få 

det svårare än homosexuella män att hitta sin självidentitet.  

 

Förslag på livsstil kan bland annat fås genom medier med vilka man senare kan skapa, förnya 

eller utveckla sin självidentitet. QX är ett så kallat livsstilsmagasin där omvärlden beskrivs 

utifrån ett homosexuellt perspektiv, i det här fallet ett homonormativt perspektiv som utgår 

från homosexuella mäns livsstil. Då QX presenterar livsstilar och livsstilsval i tidningen, men 

främst inriktning mot homosexuella män, underrepresenteras de homosexuella kvinnorna. Blir 

inte förslag på olika livsstilar i lika stor utsträckning tillgängliga för homosexuella kvinnor, 

får de svårare att förutom hitta en passande livsstil, dessutom svårare att kunna identifiera sig 

med andra lesbiska kvinnor. 

 

Att ha tillgång till mediala förebilder som har liknande karaktärsdrag som en själv leder till 

bättre självkänsla än om förebilderna är olika en själv (Gomillion och Giuliano, 2011). Man 

kan därmed dra slutsatsen att lesbiska kvinnor som inte har tillgång till mediala lesbiska 

förebilder har sämre självkänsla än de som har sådana förebilder, vilket är en nackdel när det 

handlar om att hitta och utveckla sin identitet. 

 

Foucaults maktteori, beskriven i teoriavsnittet, förklarar också konsekvenserna av en 

marginalisering. Skapandet och upprätthållandet av en diskurs kan ses som en produkt av 

makt, eftersom en diskurs legitimerar viss kunskap på bekostnad av annan som utestängs. 

Diskursen bestämmer vem som får tala, vad hen får och inte får säga samt hur det får sägas. 

Eftersom QX är Sveriges största tidskrift som riktar sig till HBT-personer kan den ses som en 

maktinstitution inom gayvärlden. Dess innehåll både skapar och upprätthåller diskursen om 

homosexuella i Sverige genom sättet den framställer och beskriver vem den homosexuella 

svensken är och hur hen lever sitt liv, samt – kanske ännu viktigare – vem hen inte är och hur 

hen inte lever sitt liv. Foucault (1998) menar att särskilda sätt att prata om vissa ämnen (i det 

här fallet homosexualitet) formar sättet vi uppfattar världen och varandra. Att influera en 
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diskurs, till exempel genom att upprätthålla bilden av homosexualitet som något främst 

manligt – är därför en maktutövning som påverkar samhällets syn på homosexualitet i mycket 

hög grad. Det är de homosexuella männen som har makten över agendan och förekommer 

lesbiska i mindre grad i QX har de mindre möjlighet att påverka gayvärlden och HBT-

frågorna i samhället. 

 

Eftersom ”HBT-världen” kan ses som en mikrostruktur i samhället, med särskilda koder, 

attribut och engagemang för politiska frågor som berör just den delen av samhället, kan 

Jarlbos tankar om att marginalisering, som beskrivs i teoriavsnittet, leder till ett 

demokratiproblem appliceras även på gayvärlden. När QX i mindre utsträckning skriver om 

homosexuella kvinnor än män, leder det till att de lesbiska underrepresenteras både ur 

samhället som kvinnor, men också ur HBT-världen som lesbiska. Som kvinnor är de redan 

underrepresenterade i medierna i stort, samtidigt som de marginaliseras i HBT-medierna och 

därmed nekas de delaktighet i HBT-samhället. Det leder vidare till att de inte kan känna 

delaktighet och kan engagera sig i HBT-frågorna då de inte verkar vara en lika stor och viktig 

grupp inom gayvärlden, på liknande sätt som detta sker i det övriga samhället. 

 

Medier fungerar som ett fönster mot omvärlden, så när en grupp osynliggörs får det effekt på 

deras vardagsliv (de Jong, 2004). När vissa människor inte får existera i medierna, kan de 

heller inte diskuteras och kritiseras. De blir därmed ingen synlig grupp för makthavare eller 

andra människor i samhället. Medierna når stora mängder människor och medierna spelar en 

stor roll i hur vi uppfattar vår omvärld. Om därför de enda bilderna som visas av 

homosexuella är män, kan mediekonsumenterna tro att homosexualitet är enbart den vite 

mannens egenskap (de Jong, 2004). Det får alltså konsekvenser inte bara för de lesbiska utan 

också för samhället i stort. Syns inte lesbiska tillräckligt verkar det inte som att gruppen 

existerar och deras problem blir därför inte relevanta. 

 

I uppsatsprocessen intervjuade vi en 22-årig lesbisk kvinna som slutat läsa QX på grund av att 

hon inte känner sig inkluderad i tidningens målgrupp. Hon avslutar med: 

”Jag känner mig väldigt utestängd från tidningen. Det är den största 

tidningen för HBT-personer men vi får inte ens vara med där. Var ska 

vi då få plats?”  
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Bilaga 1: 

 
 

QX januari 2012 
 

 

1. Rubrik: Lindarw – en stjärna på slottet 

Sida: 12 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: TV 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

2. Rubrik: Håkans 100 dagar är över, resultat: - 6 kg! 

Sida: 14 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 3 

Kön: 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 3, 3, 3 

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2, 2, 2 

 

 

3. Rubrik: En världsstjärna i Stockholm 

Sida: 14 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Underhållning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 1 

*”Varför tror du opera fastnat hos just homosexuella män?  – Det som homosexuella män 

älskar i opera är sopranrösterna. (…) Ibland tror jag också den feminina sidan av 

homosexuella män kan uttryckas med dessa röster, så det finns en identifikation med 

kvinnorna på scenen.” 
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4. Rubrik: Bara boys i ny drinkbok 

Sida: 16 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Bok 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

5. Rubrik: [Damm]sugen på sex? 

Sida: 20 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 2 

Kön: 2, 2 

Sexuell läggning: 3, 3 

Tema: Sex 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 3, 3 

Tolkning: 7 

* Ingressen: ”Det sägs att karlar aldrig dammsuger.” 

 

 

6. Rubrik: Viktor gör vaginasmycket (Hus, hem & homo) 

Sida: 22 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Design 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

7. Rubrik: Det lilla extra (Hus, hem & homo) 

Sida: 22 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Kultur 
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Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

8. Rubrik: To die for (Hus, hem & homo) 

Sida: 22 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

9. Rubrik: Gäsp (Hus, hem & homo) 

Sida: 22 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

10. Rubrik: Snyggt (Hus, hem & homo) 

Sida: 22 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

11. Rubrik: Kajsa Bergqvist talar ut 

Sida: 24 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 
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Sexuell läggning: 1 

Tema: Komma ut 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 3 

*” – Det måste ha hänt lite sedan Eva och Efva kom ut, det är ju 15 år sedan.Att jag har en 

flickvän kan inte vara så stor grej.” 

”Har du varit ute på gayställen någon gång? – Ja, jag har varit på Zipper,Torget och på 

Kolingsborg. Men inte på några renodlade tjejställen, det har jag inte riktigt vågat än. 

(skrattar).” 

”…för lika lesbisk som jag känner mig idag, lika heterosexuell kände jag mig när jag var ihop 

med Måns.” 

 

 

12. Rubrik: Allt annat än en vanlig kopp kaffe (Köket & en bög) 

Sida: 32 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

13. Rubrik: Vin från Kajsa Bergqvist (Köket & en bög) 

Sida: 32 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

14. Rubrik: Tugga dessert (Köket & en bög) 

Sida: 32 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 
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Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

15. Rubrik: Diskdesign (Köket & en bög) 

Sida: 32 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

16. Rubrik: Nominerade till Gaygalan 2012 

Sida: 34 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Gaygalan 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

17. Rubrik: Smart stöldskydd (Check in/check out) 

Sida: 40 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0  

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mode 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

18. Rubrik: SAS lanserar airmixology - cocktails i business (Check in/check out) 

Sida: 40 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0  

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 
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Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

19. Rubrik: Hit reser QX-läsarna helst (Check in/check out) 

Sida: 40 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0  

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

20. Rubrik: Fem låtar. Fem städer. En Sinatra (Check in/check out) 

Sida: 40 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0  

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

21. Rubrik: Kimpton – bäst på att vara gayvänligt (Check in/check out) 

Sida: 40 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0  

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

22. Rubrik: Gustaf vill att fler ungdomar upptäcker RFSL 

Sida: 42 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 
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Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

23. Rubrik: Mian Lodalen träffar Annika Östberg och pratar vänskap, hundvalpar och kärlek i 

fängelset 

Sida: 47 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 3 

*Stora delar av artikeln handlar om Annikas relation med en kvinna i fängelset. 

 

 

24. Rubrik: Start 2012! 10 smarta hälsotips (Fitness & hälsa) 

Sida: 52 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

25. Rubrik: 2012 ska bli mitt topphälso-år, och då ska jag… (Fitness & hälsa) 

Sida: 52 

Typ av text: Enkät 

Antal personer: 5 

Kön: 2, 2, 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 1, 1, 3, 3 

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3, 3, 3, 3, 3 

Tolkning: 5 

*Samtliga tillfrågade är män, varav tre är uttalat homo/bi. 
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26. Rubrik: Gott nytt sportigt år 

Sida: 54 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 3 

Kön: 1, 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 3, 1 

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3, 3, 3 

 

 

27. Rubrik: Qruiserkillen 

Sida: 64 

Typ av text: Enkät 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Övrigt  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 6 

*Hela poängen med sidan är att den nakna killen är medlem på Qruiser (och är därmed 

homo/bi). Det framgår även att han är singel. 

 

 

28. Rubrik: ”Min första förälskelse var sångaren i Nordman” 

Sida:  72 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 4 

*”Hur är det att hitta killar som delar dina intressen? 

 – Svårt. De flesta som är intresserade av uniformer är typiskt maskulina heteros, och i 

bögkretsar är det oftast sammankopplat med något slags fetisch.” 
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29. Rubrik: Lenas nya – så låter den! 

Sida: 8 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

30. Rubrik: ”Jag trodde aldrig att jag skulle bli förälskad i någon av samma kön” 

Sida: 10 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Bok 

Finns det något i texten som antyder på den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 8 

*Artikeln handlar om bröstcancer. 

 

 

31. Rubrik: Glädje, galenskap och glamour 

Sida: 12 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Kultur 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

32. Rubrik: Magnus leder Gaygalan 2012 

Sida: 17 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 
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Tema: Gaygalan 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 6 

*”Vackre Magnus. Skrev vi att han varit fotomodell också? Det är tack vare Magnus – eller 

på grund av honom – som många bögar faktiskt blev bögar. När han klev upp ur bassängen i 

en scen från TV-serien Storstad på 90-talet var det många pojkar som fick det jobbigt framför 

TV:n när deras fantasier skenade iväg samtidigt som kameran zoomade in Magnus blöta 

kropp.” 

 

 

33. Rubrik: Ladyboys i luften hos PC Air (Check in/check out) 

Sida: 20 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

34. Rubrik: Bra ny rese-app från KLM (Check in/check out) 

Sida: 20 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

35. Rubrik: New Yorks nya gayhotell öppnar (Check in/check out) 

Sida: 20 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 
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36. Rubrik: En schlager för tågluffare (Check in/check out) 

Sida: 20 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

37. Rubrik: Här firas Pride i världen 2012 (Check in/check out) 

Sida: 20 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

38. Rubrik: Mama said knock you out! 

Sida: 23 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: TV  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 3 

*”Om det blir en framtid med fru och barn i Sverige är fortfarande för tidigt att säga för 

Christy Bacon.” 

 

 

39. Rubrik: Vårens 10 hetaste 

Sida: 27 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 
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Tema: Kultur 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

40. Rubrik: Bänka er! 

Sida: 30 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 32 

Kön: 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 

3, 3 

Tema: Melodifestivalen 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1x32 

 

 

41. Rubrik: Massage och beröring gör så att du bli avslappnad, mår bättre och håller dig 

friskare! (Fitness & hälsa) 

Sida: 50 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

42. Rubrik: Hur ofta tar du massage och gillar du avslappning och beröring? (Fitness & hälsa) 

Sida: 50 

Typ av text: Enkät 

Antal personer: 3 

Kön: 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 1, 1 

Tema: Hälsa 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3, 3, 3 

Tolkning: 5 

*Samtliga tillfrågade är homo/bi-män. 
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43. Rubrik: Var ska vi bo när vi blir äldre? 

Sida: 52 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 8 

Kön: 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2 

Sexuell läggning: 3, 3, 3, 3, 1, 1, 3, 3 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 

 

 

44. Rubrik: The sound of… Mark 

Sida: 59 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

45. Rubrik: ”Min första förälskelse var i en tjej i fyran” 

Sida: 72 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 
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46. Rubrik: Fredrik Eklund i realitysåpa 

Sida:  8 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: TV 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

47. Rubrik: Förbundskaptenen Sylve tar steget ut 

Sida: 10 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Komma ut 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

48. Rubrik: Johan öppnar kidsens sinnen 

Sida: 12 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Bok 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

49. Rubrik: Adam Lampert är tillbaka 

Sida: 17 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 
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Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 4 

*”Flirtar folk med dig ute? - Jag går inte ut så mycket. Och ingen flirtar med mig. Fast jag har 

å andra sidan inte varit så mottaglig heller. Flirtar du med mig?” 

 

 

50. Rubrik: Morbida boenden (Check in/check out) 

Sida: 20 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

51. Rubrik: Air France öppnar ny shop (?) (Check in/check out) 

Sida: 20 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

52. Rubrik: Smartaste prylen ever? (Check in/check out) 

Sida: 20 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

53. Rubrik: Så reser vi – 1000 bögar, flator & transpersoner svarar (Check in/check out) 

Sida: 20 

Typ av text: Notis 
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Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

54. Rubrik: Vin och ”the big gay train” (Check in/check out) 

Sida: 20 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

55. Rubrik: Allt om QX Gaygalan 2012 

Sida: 22 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Gaygalan 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

56. Rubrik: 8 kvinnor vi beundrar – Lena Endre 

Sida: 30 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1*  

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

”Han vänder sig till sina bordsgrannar och säger: ”Hon är underbar, alla flator måste vara kära 
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i henne.” När jag berättar det här för Lena utbrister hon: – Åh! Vad synd att man inte är 

lesbisk alltså om det finns ett sådant utbud!” 

”- Vi kvinnor har så konstiga krav på oss i dag, vi ska vara perfekta på alla områden, se unga 

ut, vara skitsnygga, framgångsrika, bra mammor och oberoende. Lena gapskrattar. – Säg det 

till en kvinna som dubbeljobbar! Bara vääälj glädje!” 

 

 

57. Rubrik: Sex heta tränings- och hälsotrender 2012 (Fitness & hälsa) 

Sida: 42 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Träning/hälsa 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

58. Rubrik: Vilken tränings & hälsotrend lockas du av att träna och följa? (Fitness & hälsa) 

Sida: 42 

Typ av text: Enkät 

Antal personer: 3 

Kön: 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 1, 1 

Tema: Träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 5 

*Samtliga tillfrågade är homo/bisexuella män. 

 

 

59. Rubrik: HBTQ kan du vara själv… 

Sida: 44 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 4 

Kön: 1, 2, 1, 2 

Sexuell läggning: 3, 1, 3, 1 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2, 1, 2, 1 

 

 

60. Rubrik: Klassisk söndagsmiddag (Köket & en bög) 

Sida: 48 
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Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

61. Rubrik: En sur deg (Köket & en bög) 

Sida: 48 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

62. Rubrik: Fredagsmys(Köket & en bög) 

Sida: 48 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

63. Rubrik: ICA Selection (Köket & en bög) 

Sida: 48 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 



 

  72 (141) 
 

64. Rubrik: 40 miljarder bakterier kan inte ha fel… (Köket & en bög) 

Sida: 48 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

65. Rubrik: Vi är fortfarande arga – inte snälla 

Sida: 50 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

66. Rubrik: ”Linet ligger i tiden” (Hus, hem & homo) 

Sida: 52 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

67. Rubrik: Snyggt (Hus, hem & homo) 

Sida: 52 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 
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68. Rubrik: Snyggt (Hus, hem & homo) 

Sida: 52 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

69. Rubrik: Gäsp… (Hus, hem & homo) 

Sida: 52 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

70. Rubrik: Det lilla extra (Hus, hem & homo) 

Sida: 52 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

71. Rubrik: To die for (Hus, hem & homo) 

Sida: 52 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 
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Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

72. Rubrik: Kul (Hus, hem & homo) 

Sida: 52 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

73. Rubrik: Bästa Bryssel 

Sida: 56 

Typ av text: Reportage 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

Tolkning: 1 

*”Helgen jag är här så hålls dessutom den stora bögfesten La Demence på klubben Fuse. (…) 

Snittbesökaren är vältränad, snaggad och har adidasbyxor. Slips och skjorta göre sig med 

andra ord icke besvär. (…) Och nej, det är ingen brist på snygga killar på nåt av ställena för er 

som undrar.” 

 

 

74. Rubrik: ”Jag letar fortfarande efter rätt tillfälle att berätta för mamma” 

Sida: 72 

Typ av text: Personporträtt 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Handlar den om sexualitet: 1 

Känd person: 3 

 

 

275. Rubrik: 8 kvinnor vi beundrar – Gunilla Pontén 
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Sida: 32 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

”Du som är så cool, har du stött på några motgångar för att du är kvinna?” 

 

 

276. Rubrik: 8 kvinnor vi beundrar – Marie-Louise Ekman 

Sida: 35 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

”Själv har hon inte haft några problem att ta sig fram för att hon är kvinna.” 

 

 

277. Rubrik: 8 kvinnor vi beundrar – Gina Dirawi 

Sida: 36 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

”Behöver vi en kvinnodag nu när ni unga tjejer visar att allt är möjligt?” 

 

 

278. Rubrik: 8 kvinnor vi beundrar – Petra Mede 

Sida: 38 

Typ av text: Intervju 
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Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

”Men känner du dig omtyckt av flator också? – Ja, oh ja! På Gaygalan, på festen efteråt, får 

jag alltid skamliga förslag från spännande och otroligt snygga tjejer.” 

 

 

279. Rubrik: 8 kvinnor vi beundrar – Cecilia Forss 

Sida: 38 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

”Att växa upp och bli kvinna, speciellt i en så tuff värld som skådespelarbranschen, kan 

kännas som att bli uppäten.” 

 

 

280. Rubrik: 8 kvinnor vi beundrar – Helena Hugusson 

Sida: 38 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

”Fötterna står stadigt i mattan, blicken flackar inte en millimeter när hon berättar att hon gillar 

tjejer.” 

 

 

281. Rubrik: 8 kvinnor vi beundrar – My Skarsgård 

Sida: 38 
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Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 
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QX april 2012 

 

 

75. Rubrik: Teckentolk 

Sida: 8 

Typ av text: Intervju  

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Melodifestivalen  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar det om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

76. Rubrik: Politiske reportern Philblad ute med ny bok 

Sida: 10 

Typ av text: Intervju  

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Bok  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

77. Rubrik: Queer på cinemateket 

Sida: 13 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Film 

Finns det något i texten som antyder på den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

78. Rubrik: En enda lång väntan på kuk 

Sida: 14 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Kultur  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 
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Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

79. Rubrik: En klassisk flatroman 

Sida: 18 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Bok 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

80. Rubrik: Den där Darin  

Sida: 22 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 6 

*”Tidigare på eftermiddagen har jag stått och sprutat ner den 24-årige stjärnan med en 

duschslang i ett hotellbadrum. Precis som då skrattar han mycket.” 

”Stöter killarna på dig då? - Det händer (skrattar).” 

 

 

81. Rubrik: Mood har anlänt 

Sida: 29 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 3 

Kön: 1, 1, 2 

Sexuell läggning: 1, 1, 3 

Tema: Shopping 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2, 2, 2 
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82. Rubrik: Stilsäker i solen 

Sida: 31 

Typ av artikel: Reportage 

Antal personer: 2 

Kön: 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 1 

Tema: Mode 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3, 3 

Tolkning: 5 

*Herrkläder och mansmodeller. 

 

 

83. Rubrik: Cesar Millan 

Sida: 36 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Tv 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

84. Rubrik: Lotta Wenglén  

Sida: 40 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1  

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 8 

*Artikeln handlar om inseminering. 

 

 

85. Rubrik: Hur många laster har du, hur många fridagar unnar du dig? (Fitness & hälsa) 

Sida: 42 

Typ av text: Enkät 

Antal personer: 3 

Kön: 2, 2, 2 
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Sexuell läggning: 1, 1, 1 

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3, 3, 3 

Tolkning: 5 

*Samtliga tillfrågade är män. 

 

 

86. Rubrik: Tänk klokt, ät smart! (Fitness & hälsa) 

Sida: 42 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

87. Rubrik: 10 saker vi minns från Melodifestivalen 2012 

Sida: 44 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Melodifestiavlen 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

88. Rubrik: There’s no business like Lufthansa business (Check in/check out) 

Sida: 50 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

89. Rubrik: Anywake ser till att du inte vaknar hemma (Check in/check out) 
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Sida: 50 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

90. Rubrik: Pam Ann + SAS = Sant (Check in/check out) 

Sida: 50 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

91. Rubrik: Jöback i London (Check in/check out) 

Sida: 50 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

92. Rubrik: Först med att få adoptera 

Sida: 46 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 3 

Kön: 2, 2, 1 

Sexuell läggning: 1, 1, 3 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3, 3 
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93. Rubrik: En helg i Reykjavik  

Sida: 52 

Typ av text: Reportage 

Antal personer: 4 

Kön: 2, 2, 2, 1 

Läggnig: 1, 1, 1, 1  

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3, 3, 3, 3 

Tolkning: 1 

*…likt Laurent förväntar sig ett vibrerande gayliv och isländska gayvikingar riskerar att bli 

besviken. 

Fler gaykillar uttalade sig i reportaget. 

 

 

94. Rubrik: Bög säger man väl bara när man är arg? 

Sida: 72 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Komma ut 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 
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QX maj 2012 
 

 

95. Rubrik: Navid arrangerar Miss Gay Sweden 

Sida: 8 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

96. Rubrik: Premiär för queerfilmfestival 

Sida: 12 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 2 

Kön: 2, 1 

Sexuell läggning: 3, 3 

Tema: Film 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

97. Rubrik: Glamour – nu äntligen med flator 

Sida: 12 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 2 

Tema: TV  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Rubriken 

 

 

98. Rubrik: ”Vem har inte kysst en kille?” 

Sida: 14 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 
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Tema: Melodifestivalen  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:   1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

99. Rubrik: Katja & Gunn öppnar ny gayklubb på Stureplan 

Sida: 16 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 2 

Kön: 1, 1 

Sexuell läggning: 3, 3 

Tema: Uteliv 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2, 2 

 

 

100. Rubrik: Emma fixar tjejfesterna alla pratar om 

Sida: 16 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Uteliv 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

101. Rubrik: Ett år med Anton 

Sida: 22 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 1 

Tolkning: 4 

*”(…)och att det kan vara tuffare för en ung kille som kanske dansar balett i en småstad att 
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strunta i vad andra tycker och att våga vara sig själv.” 

”Tobias Karlsson knackar på dörren till logen och utbrister, ”nämen vad är det här, det var 

värst vad bögar det var här inne”.” 

”Vilka killar faller du för? – Aldrig nån svensk… Alltså, inte den svenska looken. Jag gillar 

mer amerikanska killar med mörkt hår, mörka ögon, tatueringar och muskler” 

 

 

102. Rubrik: There’s a new girl in town… 

Sida: 30 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 4 

Kön: 2, 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 3, 3, 3 

Tema: Drag 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2, 2, 2, 2 

 

 

103. Rubrik: Bröllop utomlands 

Sida: 33 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 4 

Kön: 1, 1, 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 1, 1, 1 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3, 3, 3, 3 

 

 

104. Rubrik: Svensk succé på gaygala i USA (Check in/check out) 

Sida: 40 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

105. Rubrik: Tre saker du inte klarar dig utan på resan (Check in/check out) 

Sida: 40 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 
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Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

106. Rubrik: 60 bögar ritar sexmöten i New York (Check in/check out) 

Sida: 40 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Bok 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 0 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

107. Rubrik: Killar som aldrig får nog 

Sida: 42 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 3 

Kön: 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 1, 1 

Tema: Sex 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 3, 3, 3 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

108. Rubrik: På kurs med Håkan (Köket & en bög) 

Sida: 44 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 
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109. Rubrik: En glad rättvisa (Köket & en bög) 

Sida: 44 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

110. Rubrik: Design till frukost (Köket & en bög) 

Sida: 44 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

111. Rubrik: What’s app! (Köket & en bög) 

Sida: 44 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Övrigt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

112. Rubrik: Sangria in a box (Köket & en bög) 

Sida: 44 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 
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113. Rubrik: Mats häxor 

Sida: 47 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Bok 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:   1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Ingressen: ”och hur han gjorde sig själv till en bögstereotyp.” 

 

 

114. Rubrik: Slipa din löptektik – spring fortare (Fitness & hälsa) 

Sida: 50 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

115. Rubrik: Hur ser din löpteknik ut? (Fitness & hälsa) 

Sida: 50 

Typ av text: Enkät 

Antal personer: 3 

Kön: 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 3, 1 

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

Tolkning: 5 

*Samtliga intervjupersoner är män. 

 

116. Rubrik: Så går det i Eurovision Song Contest Azerbajdzjan 

Sida: 52 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 5 

Kön: 1, 2, 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 3, 3, 3, 1, 1 
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Tema: Melodifestivalen/eurovision 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2, 2, 1, 1, 1 

 

 

117. Rubrik: Lugnet före stormen – QX besöker Baku 

Sida: 55 

Typ av text: Reportage 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 1 

*”Men efter ett tag dimper fler killar in, kindpussar utbyts mellan männen” 

”Ända tills en azerisk kille kommer och frågar mig om jag är ”sleepy”, och ackompanjerar sin 

fråga med lämpliga fysiska åtbörder” 

 

 

118: Rubrik: ”De här fjärilarna i magen… jag vet inte var de har hållit hus” 

Sida: 72 

Typ av text: Personporträtt 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 3 

*”– Det fanns inget liv för mig där, en 176 cm lång tjej som gick modell på modevisningar 

och mässor, i ett samhälle där ”slätstrukenhet” var idealet.” 

”Jag har attraherats av kvinnor länge, men när jag försökt prata om det har det varit som att 

ställa fram något på bordet som ingen velat äta.” 
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QX juni 2012 
 

 

119. Rubrik: Sassa är tillbaka med ny singel 

Sida: 8 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

120. Rubrik: After Dark intog Malmö 

Sida: 10 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Underhållning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

121. Rubrik: Diamond Dogs firar 10 år 

Sida: 12 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Drag 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

122. Rubrik: Obama ställer sig bakom homoäktenskap 

Sida: 14 

Typ av text: Intervju 

Antal personer:  

Kön: 2, 1, 1 

Sexuell läggning: 1, 2, 3 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 
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Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1, 1, 2 

 

 

123. Rubrik: HBTQ-festivalen 

Sida:  

Typ av text: 1 

Antal personer: 2 

Kön: 2, 2 

Sexuell läggning: 3, 3 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2, 2 

 

 

124. Rubrik: Lyssna på Mariette 

Sida: 23 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

125. Rubrik: Vår man på Liseberg 

Sida: 26 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Underhållning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

126. Rubrik: Bo och ät gay Sverige runt 

Sida: 31 

Typ av text: 1 

Antal personer: 13 

Kön: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3 

Sexuell läggning: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3 
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Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Handlar den om sexualitet: 1 

Känd person: 3x13 

 

 

127. Rubrik: ”Inredning ska få folk att må bättre” (Hus, hem & homo) 

Sida: 36 

Typ av text: 1 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

128. Rubrik: Snyggt (Hus, hem & homo) 

Sida: 36 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

129. Rubrik: Gäsp… (Hus, hem & homo) 

Sida: 36 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

130. Rubrik: Kul (Hus, hem & homo) 

Sida: 36 

Typ av text: Notis 
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Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

131. Rubrik: Det lilla extra (Hus, hem & homo) 

Sida: 36 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

132. Rubrik: To die for (Hus, hem & homo) 

Sida: 36 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

133. Rubrik: Kvinnorna som känner alla 

Sida: 38 

Typ av text: 1 

Antal personer: 4 

Kön: 1, 1, 1, 1 

Sexuell läggning: 2, 2, 2, 2 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2, 2, 2, 2 

Tolkning: 1 

*” Fyra straighta kvinnor som har betydande roller i gayvärlden och känner fler homosexuella 

män än någon bög i Sverige.” 
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Trots att texten handlar om kvinnor är den ändå skriven ur ett bögperspektiv. 

 

 

134. Rubrik: Dumpling queens 

Sida: 42 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 2 

Kön: 1, 2 

Sexuell läggning: 1, 3 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2, 2 

 

 

135. Rubrik: Bli atletisk som en gymnast - träna i slyngor (Fitness & hälsa) 

Sida: 44 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

136. Rubrik: Gymnastik på TV, vad vill du helst titta på, ringar eller bygelhäst? (Fitness & 

hälsa) 

Sida: 44 

Typ av text: Enkät 

Antal personer: 3 

Kön: 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 1, 1 

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3, 3, 3 

Tolkning: 5 

*Samtliga tillfrågade är män. 

 

 

137. Rubrik: AIDS-ängeln 

Sida: 46 

Typ av text: 1 

Antal personer: 1 

Kön: 1 
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Sexuell läggning: 2 

Tema: Sjukdomar 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 8 

*Artikeln handlar om HIV/AIDS 

 

 

138. Rubrik: Nya kroppar med ny träning 

Sida: 48 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 3 

Kön: 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 1, 2 

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3, 3, 3 

Tolkning: 1 

 

*”Jag ser ofta killar som vill bygga muskler” 

” Om man varit på gayklubbar i USA och större städer i Europa så vet man att kroppskulten är 

enorm inom bögvärlden.” 

 

 

139. Rubrik: ”Hyr ett rum eller en lägenhet” (Check in/check out) 

Sida: 61 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

140. Rubrik: ”Mamma Mia!” på topp 10 (Check in/check out) 

Sida: 61 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Underhållning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 
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Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

141. Rubrik: Nja, flightgreetings (Check in/check out) 

Sida: 61 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Underhållning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

142. Rubrik: Snyggaste handbagaget (Check in/check out) 

Sida: 61 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mode 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

143. Rubrik: Just go to Chicago 

Sida: 63 

Typ av text: Reportage 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

 

 

144. Rubrik: ”Jag blev mer mobbad innan jag kom ut” 

Sida: 72 

Typ av text: Personporträtt 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 
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Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:  2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

  



 

  99 (141) 
 

QX juli 2012  

 

 

146. Rubrik: Jonas Karlsson i svensk ”Tootsie” 

Sida: 8 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Film 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

147. Rubrik: Tom of Finland på Kulturhuset 

Sida: 10 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Kultur 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 0 

Tolkning: 1 

*”Hans teckningar har betytt mycket för självuppfattningen i en tid när den rådande 

uppfattningen var att homosexuella män var veklingar och fjollor. Idag räknas han som den 

mest inflytelserike skaparen av gaypornografika.” 

 

 

148. Rubrik: 650 flator i skärgården 

Sida: 12 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 2 

Kön: 1, 1 

Sexuell läggning: 1,1  

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

149. Rubrik: QX på Almedalsveckan 

Sida: 14 
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Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

150. Rubrik: Anja om kärleken till Filippa 

Sida: 17 

Typ av text: Intervju  

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Komma ut 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 3 

*En lesbisk person pratar om sin kärlek till flickvännen. 

 

 

151. Rubrik: Maria styr svensk damtennis 

Sida: 24 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Komma ut 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

152. Rubrik: Great Weekend 

Sida: 26 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Film 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 1 
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Känd person: 2 

 

 

153. Rubrik: Visst följer vi med Lena 

Sida: 30 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1  

Kön: 1 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Pride 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

154. Rubrik: Sex om Stockholm Pride 

Sida: 32 

Typ av text: Enkät 

Antal personer: 6 

Kön: 1, 1, 1, 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 3, 3, 3, 3, 3, 3 

Tema: Pride 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Käns person: 3, 3, 3, 3, 3, 3 

 

 

155. Rubrik: Artisterna på årets Pride 

Sida: 33 

Typ av text: Artikel  

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Pride 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

156. Rubrik: Kung Alf 

Sida: 34 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Pride 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2  
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Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

157. Rubrik: Beas behållare blir årets dogtag 

Sida: 36 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Design 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska:: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

158. Rubrik: Vem blir Miss Gay Sweden 2012? 

Sida: 38 

Typ av text: Miss gay  

Antal personer: 9 

Kön: 1x9 

Sexuell läggning: 1x9 

Tema: Mr & Miss Gay 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 5  

*Artikeln handlar om en tävling med och för lesbiska kvinnor. 

 

 

159. Rubrik: Barda, Tengblad och Montazami leder Mr & Miss Gay  

Sida: 40 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 3 

Kön: 1, 1, 2 

Sexuell läggning: 1, 2, 1 

Tema: Mr & Miss Gay 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

160. Rubrik: När ens pojkvän är HIV-positiv 

Sida: 42 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 
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Sexuell läggning: 1 

Tema: Sjukdomar 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1*  

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 2 

Tolkning: 8 

*Artikeln handlar om HIV/AIDS 

 

 

161. Rubrik: Träna till 1000 – Toppa och vässa sommarformen lagom till Pride 

Sida: 44 

Typ av text: Artikel  

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

162. Rubrik: Hur vässar du din form till Pride? 

Sida: 44 

Typ av text: Enkät 

Antal personer: 3 

Kön: 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 1,1  

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1*  

Riktar sig mot vem? 2  

Känd person: 3, 3, 3 

Tolkning: 5 

*Samtliga tillfrågade är män. 

 

 

163. Rubrik: Bad boys 

Sida: 48 

Typ av text: Reportage 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Mode 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1*  

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 5 



 

  104 (141) 
 

*Enbart herrkläder. 

 

 

164. Rubrik: Icona pop – vårt nya pophopp 

Sida: 56 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 2 

Kön: 1, 1 

Sexuell läggning: 2, 2 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem?: 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

165. Rubrik: Sunny sun Diego 

Sida: 63 

Typ av text: Reportage 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

 

 

166. Rubrik: ”Jag har aldrig varit kär eller dejtat någon kille” 

Sida: 72 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 
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QX augusti 2012 
 

 

167. Rubrik: La La Love - Ivi Adamo har  sommarens största hit 

Sida: 8 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Melodifestivalen/eurovision 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

168. Rubrik: Amandus är ute 

Sida: 10 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: TV 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Utvalt citat: ”Sen så gillar jag killar som är långa och maskulina” 

 

 

169. Rubrik: Caspers filmtriumf  

Sida: 12 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Film 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

170. Rubrik: ”Spela in minst en egen porrfilm” 

Sida: 16 

Typ av text: Intervju  

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 
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Tema: Bok 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

171. Rubrik: Vem blir Mr Gay Sweden 2012? 

Sida: 20 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 10 

Kön: 2x10 

Sexuell läggning: 1x10 

Tema: Mr & Miss Gay 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3x10 

Tolkning: 8 

*Artikeln handlar om en tävling för och med bögar. 

 

 

172. Rubrik: Pride i vardagen – Linda Bengtzing 

Sida: 25 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

173. Rubrik: Pride i vardagen – Stefan Ternhuvud 

Sida: 27 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 2 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

174. Rubrik: Pride i vardagen – Anna Skipper 

Sida: 29 
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Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 2  

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 1 

Tolkning: 6 

*Har du blivit attraherad av en kvinna någon gång? 

– Ja, absolut. Det är människan bakom könet som är intressant. 

Men har du varit tillsammans med en kvinna någon gång? 

– Nej, jag har inte kommit dit. 

Har du varit kär i en kvinna? 

– Nej. 

Skulle du kunna bli? 

– Det är svårt. Man måste träffa rätt person. Och att bli kär är en lång process. 

Har du haft sex med en kvinna? 

– Nej. 

 

 

175. Rubrik: Alexander den kloke 

Sida: 30 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 1 

 

 

176. Rubrik: Äntligen Gabriel 

Sida: 34 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1  

Tema: Komma ut 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

177. Rubrik: Färgstarka Matilda  

Sida: 36 
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Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 2 

Tolkning: 3 

*”Tågresan är dryg men jag fördriver tiden med att fantisera om kvinnor. (Det går fort när 

man har roligt. Hoppas mina fantasikvinnor tycker samma sak.) Kanske har Matilda några 

tips på hur man förför kvinnor?” 

”Har lovat Matildas flickvän att jag ska hålla tassarna borta. (Fast egentligen behöver hon inte 

vara det minsta orolig. Trots att jag är SUPERsingel och SUPERkåt vågar jag knappt ”göra 

något” med en kvinna som är i samma situation som jag.)” 

 

 

178. Rubrik: Ready for Eddie 

Sida: 41 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1  

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 6 

*”Det känns som om du lagt ner en hel del tid på träning också…?” 

Bilden. 

 

 

179. Rubrik: Ibland vill man bara kramas 

Sida: 44 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Sjukdomar 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 3 

Tolkning: 8 

*Artikeln handlar om HIV/AIDS 

 

 

180. Rubrik: Vi säger grattis Jörgen på NK 
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Sida: 56 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

181. Rubrik: Jeanette en vardagshjälte 

Sida: 59 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

182. Rubrik: Cirkussystrarna  

Sida: 62 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 2 

Kön: 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 1 

Tema: Underhållning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 1 

*”Cirkus är inte bara gulliga djur och fåniga clowner, utan även sexiga muskulösa män i 

trikåer.” 

 

 

183. Rubrik: Vad gillar du bäst, rygg, eller bröstsim? (Fitness & hälsa) 

Sida: 64 

Typ av text: Enkät 

Antal personer: 3 

Kön: 2, 2, 2 

Sexuell läggning: 1, 3, 3 

Tema: Hälsa/träning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1 * 

Riktar sig mot vem? 2 
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Handlar om sex: 2 

Känd person: 3, 3, 3 

Tolkning: 5 

*Samtliga tillfrågade är män. 

 

 

184. Rubrik: Ready to rumble 

Sida: 67 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Komma ut 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 7 

*Upplyft citat: ”Haha, så gör jag nog rätt ofta när jag tänker efter. Säger att tjejer är snygga” 

 

 

185. Rubrik: Hola Buenos Aires 

Sida: 80 

Typ av text: Reportage 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 0 

Tolkning: 1 

*”Alla killar är mörkhåriga, har tshirt och typ 180 cm. Och assnygga (…) Vinet är billigt. 

Folk dansar tango. Och männen är muy caliente (…) Min första kväll i den argentinska 

huvudstaden vill jag gå ut på bögklubb.” 

 

 

186. Rubrik: ”Jag tror att alla är en Pridemänniska innerst inne” 

Sida: 92 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Komma ut 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1*  

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 3 
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*”Hur mycket grubblar du över att du gillar tjejer idag? 

Har du någon musikalisk motsvarighet till L-Word? 

– Någon särskild flatrock, menar du?” 
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QX september 2012 

 

 

187. Rubrik: Project Runways Rohdi Heintz är Sveriges Tim Gunn 

Sida: 8 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 

Tema: TV 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

188. Rubrik: En intervju att bi arg på 

Sida: 10 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: TV 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

189. Rubrik: Äntligen blir det mer Moa 

Sida: 13 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

190. Rubrik: Cimons machoångest  

Sida: 14 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Komma ut 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 
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Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

191. Rubrik: Det var en gång två killar 

Sida: 18 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Bok 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 8 

*Artikeln handlar om HIV/AIDS 

 

 

192. Rubrik: Sophie Uppvik: ”Jag var en bjäbbhöna” 

Sida: 22 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1  

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1*  

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Ingressen: ”Sophie Uppvik är alla småflators våta dröm.” 

 

 

193. Rubrik: Ett positivt liv med HIV 

Sida: 25 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Sjukdomar 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 1 

Tolkning: 8 

*Artikeln handlar om HIV/AIDS 
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194. Rubrik: Loa är Zaza 

Sida: 26 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Underhållning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

195. Rubrik: Sweet boy Roy 

Sida: 29 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1  

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1*  

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Ingressen: ”En söt kille och en ännu sötare bok.” 

 

 

196. Rubrik: Årets duo – Maria och Mindy? 

Sida: 30 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 2 

Kön: 1, 1 

Sexuell läggning: 2, 2 

Tema: TV 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1, 1 

 

 

197. Rubrik: Pojktanten är här 

Sida: 37 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1  

Tema: HBTQ-frågor 
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Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

198. Rubrik: Så blir kräftkalaset lyckat 

Sida: 44 

Typ av text: Artikel  

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Mat och dryck 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

199. Rubrik: Martin spelar med världsstjärnorna  

Sida: 47 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

200. Rubrik: Säg hej till assistent Gregory 

Sida: 47 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: TV 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

201. Rubrik: Hiphop och bögarna  

Sida: 58 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 5 

Kön: 2, 2, 2, 2, 2 
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Sexuell läggning: 3, 3, 3, 3, 3 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1, 1, 1, 1, 1 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

202. Rubrik: Hiphop-flator 

Sida: 60 

Typ av text: Intervju  

Antal personer: 2 

Kön: 1, 1 

Sexuell läggning: 1, 1 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1, 1 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 
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QX oktober 2012  
 

 

203. Rubrik: Robin har träffat mannen med världens största kuk 

Sida: 10 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: TV 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

204. Rubrik: Anna ska måla Sverige rosa 

Sida: 12 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Sjukdomar 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 8 

*Artikeln handlar om bröstcancer. 

 

 

205. Rubrik: Homo i Kina på Östasiatiska  

Sida: 17 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Kultur 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

206. Rubrik: QX träffar Pia Sundhage 

Sida: 20 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 
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Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Sport 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 7 

*Ingressen: ”Hon har gjort frågan om kvinnors lika rätt till sin, men vill inte vara en 

homoförebild” 

 

207. Rubrik: Make it work! 

Sida: 24 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 3 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: TV 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Ingressen: ”QX samlade givetvis de blivande gayfavoriterna för att prata design, kritik och 

bäst klädda män...” 

 

 

208. Rubrik: Ulf – snickare och gay i Vingåker 

Sida: 26 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

 

 

209. Rubrik: Lindarw och pojkarna  

Sida: 28 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Drag 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1*  

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 
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Känd person: 1 

Tolkning: 1 

*”Ju mer Christer berättar om showen, ju mer känner jag att jag vill se den. Och 

Christer hoppas att många homosar ska komma. Särskilt den yngre generationen. 

- Men gaykillar är ju så jävla snåla (…) Men jag hoppas verkligen att de unga bögarna 

kommer och tittar för showen är jävligt bögig. Det här är verkligen en show för gaykillar.” 

 

 

210. Rubrik: Farväl min fantastiska fjäderboa 

Sida: 32 

Typ av text: 1 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Drag 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

211. Rubrik: Dragkampen 

Sida: 34 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 15 

Kön: 2x15 

Sexuell läggning: 3x15 

Tema: Drag 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Känd person: 3x15  

 

 

212. Rubrik: Louise blev Miss Gay 2012 

Sida: 48 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Mr & Miss Gay  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

213. Rubrik: ”It’s only kinky the first time – but it’s always nasty” 

Sida: 68  
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Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

 

 

214. Rubrik: Benjamin & Rasmus  

Sida: 52 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 2 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 2, 1 

Tema: TV 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Ingressen: ”Det blev ett samtal om homokamp, kärlek … och hårt gaysex.” 
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QX november 2012 

 

 

215. Rubrik: It’s all fun and gay… 

Sida: 8 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Läggning: 2 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

216.  Rubrik: Premiär för Sean-Magnus nya show 

Sida: 10 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 2 

Kön: 2 

Läggning: 1 

Tema: Underhållning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1*   

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 1 

*Två män som älskar och sjunger om män.” 

 

 

217. Rubrik: Trinny & Susannah  

Sida: 12 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 2 

Kön: 1 

Läggning: 2, 2 

Tema: TV 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

218.  Pam Ann – Alla mina vänner är bögar 

Sida: 12 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Läggning: 3 
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Tema: Underhållning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

219. Rubrik: HBT på Stockholms filmfestival 

Sida: 15  

Typ av text: Artikel  

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Läggning: 0 

Tema: Film 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

220. Rubrik: Störst i Europa 

Sida: 22 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Läggning: 2 

Tema: Musik  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

221. Rubrik: Valet i USA 

Sida: 26 

Typ av text: Reportage  

Antal personer: 2 

Kön: 1, 2 

Läggning: 3, 3 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3, 3  

 

 

222. Rubrik: Wonderful Washington  

Sida: 30 
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Typ av text: Reportage  

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Läggning: 1 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1*  

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 1 

*”Men så ’ugly’ vet jag inte om människorna är. Tvärtom. I gaykvarteren och på gayställena i 

Washington ser jag många vackra män. 

 

 

223. Rubrik: Mian Lodalen träffar Camilla Henemark 

Sida: 38 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

224. Rubrik: Drömmen om barn  

Sida: 42 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 2 

Kön: 1, 1 

Läggning: 1, 1 

Tema: HBTQ-frågor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3, 3  

Tolkning: 8 

*Artikeln handlar om inseminering. 

 

 

225. Rubrik: QX träffar Jan Guillou  

Sida: 44 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Läggning: 2 

Tema: Bok 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 
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Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

226. Rubrik: Klart man inte kan låta bli att älska Paul 

Sida: 49 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Läggning: 3 

Tema: TV 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

227. Rubrik: FavoritFiner  

Sida: 50 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Läggning: 2 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

228. Rubrik: I Wolfgang Tillmans universum  

Sida: 54 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Läggning: 1 

Tema: Kultur 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar den om sexualitet: 2 

Känd person: 2 

 

 

229. Rubrik: ”Jag blir tagen för fjolla och hamnar längst ner i näringskedjan.” 

Sida: 68 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Läggning: 1 
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Tema: Personporträtt  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

 

 

230. Rubrik: En ny sida av Daniel Paris 

Sida: 39 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

231. Rubrik: Stickat i höst (Köket & en bög) 

Sida: 40 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Läggning: 0 

Tema: Mat och dryck  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

232. Rubrik: Mer dansk design (Köket & en bög) 

Sida: 40 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Läggning: 0 

Tema: Mat och dryck  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

Rubrik: Expedition mathantverk (Köket & en bög) 

Sida: 40 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 
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Kön: 0 

Läggning: 0 

Tema: Mat och dryck  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 
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QX december 2012 

 

 

234. Rubrik: Olly sjunger Grindr me tonight  

Sida: 8 

Typ av text: Intervju  

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 1 

Känd person: 1 

Tolkning: 6 

*”Jag har läst att dina bögkompisar tycker du har perfekta kuksugarläppar…” 

”Och hur många killar då? 

- Inga killar tyvärr (skrattar). Jag har aldrig tänkt i de banorna. Det är klart att jag reflekterat 

över snygga killar i min närhet, men då i den aspekten att de borde gå för de tar ju alla snygga 

tjejer.” 

 

 

235. Rubrik: Roxy säger tack och adjö 

Sida: 10 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 2 

Kön: 1, 1 

Sexuell läggning: 3, 3  

Tema: Uteliv  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2, 2 

Tolkning: 2 

*”Någon mer kanindam, några fler födelsedagsfirande, någon mer Jodie Foster, något mer 

hångla i fiskhörnan, sno tavlan på toaletten, spana på bartenderbrudar och några fler 

lördagskryss lär det inte bli.” 

 

 

236. Rubrik: Efva Attling expanderar  

Sida: 12 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Shopping  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 0 
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Känd person: 0 

 

 

237. Rubrik: Efter nyår flyttar After Dark till Göteborg 

Sida: 12 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Drag 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

238. Rubrik: Wad-galan hålls den 3 december  

Sida: 14 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 3 

Tema: Underhållning  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

239. Rubrik: Belinda Carlisle slår ett slag för homobröllop  

Sida: 18 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

 

 

240. Rubrik: Fritiof är Mr Gay Sweden  

Sida: 22 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Mr & Miss Gay 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 
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Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 

 

 

241. Rubrik: Kreayshawn  

Sida: 27 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 7 

*Utvalt citat: ”Jag har varit riktigt kär i några kvinnor.” 

 

 

242. Rubrik: Ett besök på Downton Abbey? (Check in/check out) 

Sida: 31 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

243. Rubrik: Hur många stjärnor får ditt flygbolag? (Check in/check out) 

Sida: 31 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

244. Rubrik: Ny, bra outlet i New York (Check in/check out) 

Sida: 31 

Typ av text: Notis 
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Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Resor 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

245. Rubrik: Bodyguard i London (Check in/check out) 

Sida: 31 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Underhållning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

246. Rubrik: Dags att nominera dina favoriter till Gaygalan 2013 

Sida: 32 

Typ av text: Artikel 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Gaygalan 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem?: 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

247. Rubrik: Världens tio sexigaste i rutan 

Sida: 36 

Typ av text: Intervju  

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 2 

Tema: TV  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 5 

*Artikeln handlar om tio män. 
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248. Rubrik: Yohio ”Jag bryr mig inte  om folk tror att jag är homosexuell” 

Sida: 39  

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 2 

Tema: Musik 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

249. Rubrik: ”Jag har längtat efter barn sen jag var fem” 

Sida: 40 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: HBTQ-frågor  

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 1 

*”Att som bög vilja bli pappa kan ibland kännas både hopplöst och snudd på omöjligt.” 

 

 

250. Rubrik: Antikhandlare är som ekorrar… (Hus, hem & homo) 

Sida: 42 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 2 

 

 

251. Rubrik: Gäsp (Hus, hem & homo) 

Sida: 42 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 
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Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

252. Rubrik: Kul (Hus, hem & homo) 

Sida: 42 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

253. Rubrik: Pers bästa (Hus, hem & homo) 

Sida: 42 

Typ av text: Notis 

Antal personer: 0 

Kön: 0 

Sexuell läggning: 0 

Tema: Inredning 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 2 

Riktar sig mot vem? 3 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 0 

 

 

254. Rubrik: Me, Marcel and I 

Sida: 45 

Typ av text: Intervju 

Antal personer: 1 

Kön: 2 

Sexuell läggning: 1 

Tema: TV 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 2 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 1 

Tolkning: 7 

*Ingressen: ”QX Ronny Larsson träffar Project Runways Marcel Marongiou och pratar 

design, Paris, Bowie och gaykillar. Det hela blir som en tjusig kontaktannons för singelkillen 

Marcel.” 

 

 

255. Rubrik: ”Min lesbiska kusin i Tanzania lever inte lika fritt som jag” 

Sida: 68 
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Typ av text: Personporträtt 

Antal personer: 1 

Kön: 1 

Sexuell läggning: 1 

Tema: Personporträtt 

Finns det något i texten som antyder att den riktar sig mer mot bögar/lesbiska: 1* 

Riktar sig mot vem? 1 

Handlar om sex: 2 

Känd person: 3 

Tolkning: 7 

*Rubriken. 
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Bilaga 2: 

 
Konsumenttips i QX 2012 

 

A Antal produkter 

B Riktat till lesbisk 

C Riktat till bög  

D Riktat till alla 

 

Januari, 2012  

 

Rubrik: Månadens mesta måsten januari 

Sida: 21 

Typ av artikel: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktar sig till kvinnor: 1 

Därför: Lesbisk Glee-karaktär 

Riktar sig till män: 1 

Därför: Brittisk bögtidning 

Riktar sig till alla: 6 

Därför: Laleh-skiva, Iphoneskal, vin, TV-program (Downtown Abbey), bok, åsikt om 

Se&Hör. 

 

Rubrik: Ego 

Sida: 30 

Typ av artikel: Tips 

Produkter sammanlagt: 9 

Riktar sig till kvinnor: 0 

Därför: - 

Riktar sig till män: 4 

Därför: Kondomer, Svenskt Tenn (”kandelaberbögarnas mecka”), sprit (”…en riktig kille 

satsar på en jäger”), herrstrumpor. 

Riktar sig till alla: 5 

Därför: Kroppsprodukter, ansiktskräm, kalender, mössa, hörlurar 

 

 

Februari, 2012  

 

Rubrik: Månadens mesta måsten februari 

Sida: 18 

Typ av artikel: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktar sig till kvinnor: 0 
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Därför: - 

Riktar sig till män: 2 

Därför: ”Sexig” manlig skådespelare, rakprodukt. 

Riktar sig till alla: 6 

Därför: Cd-skiva, Starbucks, amerikansk gaytidning, Ramlösa, snålhet, TV-program 

 

Rubrik: Ego 

Sida: 24 

Typ av artikel: Tips 

Produkter sammanlagt: 9 

Riktar sig till kvinnor: 0 

Därför: - 

Riktar sig till män: 2 

Därför: Sängkläder med ”manstryck”, rakprodukt. 

Riktar sigt till alla: 7 

Därför: Brandsläckare, hårprodukt, lösmustach, kyssmask, väska, kaffekopp, svarta kläder 

 

 

Mars, 2012 

 

Rubrik: Månadens mesta måsten mars 

Sida: 18 

Typ av artikel: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktar sig till kvinnor: 1 

Därför: Låt av lesbiska artister. 

Riktar sig till män: 1 

Därför: ”Sexig” sångare (”twitter svämmade över av bögkärlek”) 

Riktar sig till alla: 6 

Därför: Gina Dirawi, väska, choklad, sprit, TV-program, underhållning 

 

Rubrik: Ego 

Sida: 28 

Typ av artikel: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktar sig till kvinnor: 0 

Därför: - 

Riktar sig till män: 4 

Därför: Kalsonger, Edward Norton (”ser snygg ut med sin apparat”), herrparfym, klocka (”nåt 

man ska ha till kostym?”) 

Riktar sig till alla: 4 

Därför: Dusch, kork, tapet, väska 
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April, 2012 

 

Rubrik: Månadens mesta måsten april 

Sida: 20 

Typ av artikel: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktar sig till kvinnor: 2 

Därför: Kofta (”givet val för tjejer”), sneakers (”gör att alla brudar håller fötterna på jorden”) 

Riktar sig till män: 3 

Därför: Skor, shorts, linne 

Riktar sig till alla: 3 

Därför: Väska, bälte, skjorta 

 

 

Rubrik: Ego 

Sida: 26 

Typ av artikel: Tips 

Produkter sammanlagt: 9 

Riktar sig till kvinnor: 0 

Därför: - 

Riktar sig till män: 4 

Därför: Kalsonger, rakprodukter, bok för ”märkesbögar”, herrparfym 

Riktar sig till alla: 5 

Därför: Konstutställning, solglasögon, halsband, ansiktstvätt, mössa 

 

 

Maj, 2012  

 

Rubrik: Månadens mesta måsten maj 

Sida: 18 

Typ av artikel: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktar sig till kvinnor: 1 

Därför: Film (”Vi äter gärna ditt äpple, Charlize.”) 

Riktar sig till män: 0 

Därför: - 

Riktar sig till alla: 7 

Därför: Drinkmix, annonser, airfloss, film, glass, kaffe, Tony Irving 

 

Rubrik: Ego 

Sida: 28 

Typ av artikel: Tips 

Produkter sammanlagt: 9 

Riktar sig till kvinnor: 0 
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Därför: - 

Riktar sig till män: 2 

Därför: Shorts (”matchar rutorna på magen…”), örhängen (”de där stora glittriga örhängena 

som fick sitt stora genomslag via fotbollskillar som Beckham”) 

Riktar sig till alla: 7 

Därför: Ansiktskräm, sprit, unisexkläder, gaytidning, tält, klocka, te 

 

 

Juni, 2012 

 

Rubrik: Månadens mesta måsten juni 

Sida: 18 

Typ av artikel: Tips 

Produkter sammanlagt: 6 

Riktar sig till kvinnor: 0 

Därför: - 

Riktar sig till män: 1 

Därför: Tidning (”tidningen som vet att dom  har lika många bögläsare som QX”) 

Riktar sig till alla: 5 

Därför: Glass, vin, dryck, t-shirt, vin 

 

Rubrik: Ego 

Sida: 28 

Typ av artikel: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktar sig till kvinnor: 0 

Därför: - 

Riktar sig till män: 3 

Därför: Herrkläder, sängkläder (”alla kan inte få en egen björn i sängen”), herrpikétröja 

Båda: 5 

Därför: Glass, sprit, kakor, kroppsprodukter, klocka 

 

 

Juli, 2012 

 

Rubrik: Månadens mesta måsten juli 

Sida: 20 

Typ av text: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktar sig till kvinnor: 0 

Därför: - 

Riktar sig till män: 2 

Därför: Rakapparat, herrparfym 

Riktar sig till båda: 5 
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Därför: Musikvideo, bok, sommarprat, CD-skiva, parfym, t-shirt, Arlanda 

 

Rubrik: Ego 

Sida: 46 

Typ av text: Tips 

Produkter sammanlagt: 7 

Riktar sig till kvinnor: 1 

Därför: Bikini 

Riktar sig till män: 1 

Därför: Öl (”Jag kan tänka mig att en och annan skäggig kille läskar sig med en sån här i 

sommarsolen”) 

Riktar sig till alla: 5 

Därför: Solglasögon, solkräm, sirap, solglasögon, solglasögon 

 

 

Augusti, 2012 

 

Rubrik: Månadens mesta måsten augusti 

Sida: 18 

Typ av text: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktar sig till kvinnor: 1 

Därför: Film om lesbisk kärlek 

Riktar sig till män: 1 

Därför: OS-simning (”speciellt om simmarena ser ut som brittiske gayfavoriten Tom Daley”) 

Riktar sig till alla: 6 

Därför: Film, vin, tidning, t-shirt, Loreen, Spindelmannen 

 

 

Rubrik: Ego 

Sida: 22 

Typ av text: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktar sig till kvinnor: 0 

Därför: - 

Riktar sig till män: 3 

Därför: Herr-t-shirt, träningsbyxor, tandborste (”tandborstarna kommer dessutom i small, 

medium och large. Så om du gillar nåt stort i munnen…”) 

Riktar sig till alla: 5 

Därför: Affisch, skönhetsprodukter, tapeter, parfym, militärmönstrat. 

 

 

September, 2012 
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Rubrik: Ego 

Sida: 16 

Typ av text: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktar sig till kvinnor: 0 

Därför: - 

Riktar sig till män: 3 

Därför: Herrtröja, herrsolglasögon, herrskjorta (”Många killar går i sina skjortor alldeles för 

länge”) 

Riktar sig till alla: 5 

Därför: Hårprodukter, smink, smycke, väggklocka, armbandsur 

 

 

Oktober, 2012 

 

Rubrik: Månadens mesta måsten oktober 

Sida: 18 

Typ av text: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktar sig till kvinnor: 0 

Därför: - 

Riktar sig till män: 1 

Därför: TV-serie (”…är det inte svårt att förstå varför vi hoppas att serien kommer till Sverige 

när man ser bilden här intill. Stephen Amell ÄR höstens hetaste”) 

Riktar sig till alla: 7 

Därför: Sprit, kuddar, affischer, CD-skiva, film, parfym, MTV Europé Music Awards 

 

Rubrik: Ego 

Sida: 22 

Typ av text: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktar sig till kvinnor: 0 

Därför: - 

Riktar sig till män: 2 

Därför: Fotoutställning (”som fångat det vackra i massor av nakna män”), koppar med 

”homopappor”. 

Riktar sig till alla: 6 

Därför: Sprit, frisyr, hårvårdsprodukt, hudvårdsprodukt, smink, slips (”visst kan det vara 

sexigt med en man (eller kvinna) i kostym, men tagga ner på slipsen”) 

 

 

November, 2012 

 

Rubrik: Månadens mesta måsten november 
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Sida: 18 

Typ av text: Tips 

Produkter sammanlagt: 7 

Riktar sig till kvinnor: 0 

Därför: - 

Riktar sig till män: 0 

Därför: - 

Riktar sig till alla: 7 

Därför: Programledare, tidning, burlesque, drinkmix, väska, restaurang, DVD-box 

 

Rubrik: Ego 

Sida: 24 

Typ av text: Tips 

Antal produkter: 8 

Riktar sig till kvinnor: 1 

Därför: Hårvård (”inför våren 2013 ska tjejer satsa på axellångt hår inspirerat av tidig 

Marianne Faithfull”) 

Riktar sig till bög: 2 

Därför: Slips, ansiktkräm (”Skönhetskedjan Kicks har gjort en undersökning där man 

intervjuat 3000 kvinnor i Norge, Finland och Sverige. Man har diskuterat det här med killar 

och våra skönhetsvanor. Endast 74 % av kvinnorna tycker att det är okej att män använder 

fuktighetskräm i ansiktet. What? Hur kan var fjärde kvinna tycka att vi män ska gå med 

uttorkad, glåmig och fnasig hy?”) 

Riktar sig till alla: 5 

Därför: Badsalt, värktabletter, möbler, regnjacka, mössa 

 

 

December, 2012 

 

Rubrik: Månadens mesta måsten december 

Sida: 20 

Typ av text: Tips 

Produkter sammanlagt: 8 

Riktade mot kvinnor: 0 

Därför: - 

Riktade mot män: 1 

Därför: Film (”den snygga, söta och sexiga kärlekshistorien mellan Russell och Glen i 

Nottingham”) 

Riktade mot alla: 7 

Därför: CD-skiva, vin, bok, tandborste, Mikael Renberg, kort, mineralvatten  

 

Rubrik: Ego 

Sida: 24 

Typ av text: Tips 



 

  141 (141) 
 

Antal produkter: 9 

Riktade mot kvinnor: 1 

Därför: Tvättmedel (”Nu kan du lyxa med ännu mer fräscht. Laura Ashley har tagit fram ett 

eget tvättmedel för dig som vill lukta gott i trosan.”) 

Riktade till män: 4 

Därför: Herr-t-shirt, kalsonger, t-shirt (”Killar i t-shirts med roliga sexskämt är sällan väldigt 

sexiga”), sprit (”Hur får man hårda paket av tomten i jul? Jag vet inte vilket som är det rätta 

trixet, men det kanske funkar med Jägermeisters nya julshots?? Värt att testa.”) 

Riktade till alla: 4 

Därför: Barbie, sko, julkula, bok 

 


