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This study examines how the media reports on the Pride Festival in Stockholm 
and what news topics and themes it prioritizes. The purpose of this paper is to 
examine whether the media coverage of Pride highlights political questions 
related to social and societal problems. One of the main focuses of the study is 
on how the media covers male and female homosexuality. The newspapers 
examined are the tabloids Aftonbladet and Expressen and the respected dailies 
Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. The study extends over three periods: 
19-07-2010 to 07-08-2010, 25-07-2011 to 14-08-2011, and 24-07-2012 to 11-08-
2012. 

Several key theories and themes frame the study. One of the theoretical bases of 
this study is agenda theory, which is based on the idea that issues get more media 
attention when the audience perceives them as important. Another key theory in 
the study is the theory of news values, which concerns how potential news items 
are evaluated editorially. The study also looks at the theme of sex and gender as 
a power aspect and how the representation of the sexes appears in today's media. 

Using quantitative content analysis, 291 articles have been studied. The results 
show that media coverage during the Pride festival includes articles that address 
both serious and non-serious issues. Furthermore, the results show that the 
coverage of male homosexuals is more frequent than of female homosexuals. 
However, the majority of the articles focused on the collective concept “LGBT” 
and not on gender related issues.  

 

Keywords: Pride, media coverage, newspaper, homosexuality, LGBT, agenda 
theory, theory of news values, gender, quantitative content analysis 
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1. INLEDNING 

Pridefestivalen startade som en protest mot diskrimineringen av homo- och bisexuella samt 

transpersoner och fungerade som en röst för hbtq-personers rättigheter i samhället. I 

Stockholm, 1979, gick den Homosexuella Frigörelseveckan av stapeln där demonstranterna 

fokuserade på att uppmärksamma homosexuellas rättigheter (RFSL). Medierapporteringen 

var inte i närheten lika omfattande som den är idag, men utgjorde ändå en liten del av 

nyhetsurvalet. Aftonbladet rapporterade om arrangemangen inom frigörelseveckan men 

uppmärksammade aldrig själva demonstrationen och endast män kom till tals i dessa 

artiklar, där innehållet främst berörde vikten av att bryta tystnaden (Alstermark & Olofsson, 

2009). 

Medier hjälper till att lyfta fram politiska frågor som rör hbtq-samhället genom att sätta upp 

frågorna på tidningarnas dagordning. 1995 infördes partnerskapslagen i Sverige och knappt 

tio år senare införs lagen om adoption för samkönade par (RFSL). Det senaste i raden av 

vinster för hbtq-rörelsen är avskaffandet av tvångssterilisering i samband med byte av 

juridiskt kön där lagändringen skedde i januari 2013 och träder i kraft 1 juli samma år 

(Sveriges Riksdag, 2013). Vi kan alltså se att frågor som fått stor uppmärksamhet i 

medierna har genom tiden lett till stora förändringar i samhället.  

Jämställdhet och lika rättigheter är för oss en självklarhet, oavsett om du är lesbisk, bög, 

trans, hetero, svensk eller utländsk. Vi vet att medierna har en stor makt i vårt samhälle och 

vi påverkas av de frågor som hamnar högst upp på tidningarnas dagordning. Därför är det 

intressant att analysera vad medierna faktiskt väljer att publicera under Pridefestivalen, som 

i sin tur står för att motverka diskriminering och verka för hbtq-personers rätt i samhället. 

Det räcker inte att en festival jobbar för människors lika rättigheter, medierna måste ta sitt 

ansvar och uppmärksamma problematiska frågor då de har möjlighet att påverka vårt 

samhälle, inte bara under en speciell vecka utan under årets alla dagar.  
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1.1 Problembakgrund 

Enligt den svenska pressutredningen 1994 (refererad i Strömbäck, 2009:140), handlar 

mediernas roll om att informera allmänheten om viktiga samhällsfrågor, de ska granska 

makthavare samt fungera som ett forum för debatter där olika åsikter får komma till tals. 

Medier utgör den tredje statsmakten och har på så sätt makt över vilka nyheter som 

publiceras. Nyheter som får stor uppmärksamhet i medier upplevs i sin tur som viktiga av 

allmänheten (Strömbäck, 2009:105). 

Under Fotbolls-VM i Tyskland år 2006 var mediebevakningen kring frågan om trafficking 

omfattande, då mer än trehundra tyska artiklar publicerades online under perioden maj till 

juni. Frågan om trafficking hade aldrig tidigare fått så mycket uppmärksamhet men 

hamnade nu på agendan på de kommunala rådens möten. Artiklarna publicerades även på 

hemsidor för diverse sportklubbar och lokala aktivistgrupper. Medierna menade att det 

skulle komma att bli en ökning av sexhandeln under Fotbolls-VM. Detta dementerades 

senare av den tyska polisen som menade att det inte fanns några indikationer på en ökning 

av sexhandeln (Craggs, S., et.al., 2006).  

Frågan om trafficking under Fotbolls-VM i Tyskland är ett exempel på att stora event bidrar 

till att problematiska frågor lyfts fram. Idag uppmärksammas Pridefestivalen och dess årliga 

parad i huvudstaden av samtliga rikstäckande tidningar. Medierna är en bidragande orsak 

till vårt sätt att se på samhället och ska spegla verkligheten (Strömbäck, 2009:103), men 

debatterna kring mediernas rapportering om homosexualitet är många. RFSL beskriver på 

organisationens hemsida om att kvinnlig homosexualitet inte alltid synliggörs och hur 

viktigt det är att poängtera att “homosexuell” inte bara syftar till manlig homosexualitet 

utan innefattar även kvinnlig homosexualitet. Även författaren och historikern Sara 

Edenheim uppmärksammar journalisternas tendens till att fokusera på manlig 

homosexualitet istället för att belysa homosexualitet från ett generellt perspektiv (DN, 

2012). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att, genom en kvantitativ innehållsanalys, undersöka huruvida 

Pridefestivalen i Stockholm leder till att medier lyfter fram politiska frågor som rör sociala 

och samhälleliga problem samt i vilken utsträckning detta sker. För att besvara syftet har vi 

valt att utgå från dessa frågeställningar: 

• Hur ser medierapporteringen i fyra av landets största tidningar ut i samband med 

rapporter kring Pridefestivalen? Finns någon tendens till att problematiska frågor 

lyfts fram eller fokuseras det enbart på nöjesrapportering? 

• Vilka får synas i medierna under Pridefestivalen: homosexuella kvinnor eller 

homosexuella män? Finns någon märkbar skillnad? 

• På vilket sätt skiljer sig rapporteringen kring Pridefestivalen mellan de undersökta 

tidningarna? 

 

1.3 Pridefestivalen 

Pridefestivalen i Stockholm är en festival som förutom glitter, glamour och glädje, handlar 

om att våga vara stolt över den man är och vägra diskrimineras på grund av sexuell 

läggning. Festivalen är en global rörelse som arbetar för att förbättra hbtq-personers 

livssituation och ökade rättigheter. 

Första gången som hbtq-samhället slog emot trakasserier, våld och diskriminering från polis 

och samhället var i New York 1969. Polisen i staden gjorde ofta tillslag mot gaybaren 

Stonewall Inn men den 27-29 juni satte sig gästerna emot polisen och kravaller bröt ut som 

varade i tre dagar (Rosenberg, 2002:32). Detta satte startskottet för Pridefestivalen som 

kommit att bli en lika stor högtid som jul och nyår för hbtq-personer runt om i världen 

(Stockholm Pride). Första gången som Sverige anordnade något liknande var under 1979 då 

“Homosexuella Frigörelseveckan” arrangerades av RFSL (Riksförbundet för 

Likaberättigade). Då bestod Frigörelseveckan främst av demonstrationer, seminarier och 

uppträdanden (RFSL) men kom under slutet på 90-talet att förvandlas till den festival det är 
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idag i samband med att EuroPride anordnades i Stockholm. Idag är det den ideella 

föreningen Stockholm Pride som står som arrangörer för festivalen som årligen anordnas i 

huvudstaden (Stockholm Pride). 

Föreningen Stockholm Pride är religiöst och politiskt obunden och är enligt föreningens 

stadgar “till för dem som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina 

rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers liv.” (Stockholm Pride). 

Festivalen ses som en glädjefylld frizon för hbtq-personer där alla kan uttrycka sin identitet 

utan fördomar eller diskriminering. Festivalen arbetar även för att ge mer plats åt hbtq-

personer i det offentliga rummet. Stockholm Pride blandar festligheterna med allvar och 

politik, men föreningen driver själva inte några enskilda sakpolitiska frågor. Däremot kan 

föreningen, genom val av tema för festivalen, belysa viktiga frågor i samhällsdebatten. 

Pride är en global rörelse och festivalen firas i minst 140 olika länder världen över 

(Stockholm Pride). 

 

 

1.4 Vad är HBTQ? 

Hbtq är ett begrepp som innefattar homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer 

med queera identiteter och uttryck (RFSL). Queer har lagts till i hbtq-familjen på senare år 

och det kan uppstå en viss förvirring kring begreppet. Queer går att använda om man inte 

vill identifiera sig som varken hetero, homo, bi eller trans; man kan till exempel kalla sig 

queer om man bryter mot normen (Dina rättigheter). 

 

 

1.5 Transperson 
 
Begreppet transperson är ett paraplybegrepp som innefattar personer som på olika sätt ger 

uttryck för tillhörande av ett annat kön än det som registrerades av läkaren vid födseln. Det 

kan till exempel vara begreppet transvestit, där personer som identifierar sig som 

transvestiter gärna klär sig i kläder och accessoarer som är typiska för det motsatta könet. 

Transsexuella känner tillhörighet eller identifierar sig som det motsatta könet, och har eller 
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vill genom operation och hormoner ändra på det biologiska könet. Transsexuella personer 

känner ofta att de är “födda i fel kropp” (National Encyklopedin). 

 
 
 
1.6 Pinkwashing 
 
Högerpopulistiska rörelser som utger sig för att vara gayvänliga använder sig av begreppet 

pinkwashing för att försöka dölja över sin fördomsbaserade politik. Genom att ställa 

grupper mot varandra används därmed hbtq-personer som slagträ i de högerextremistiska 

gruppernas kamp mot till exempel islam (Sydsvenskan). 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 
Att finna tidigare forskning som både rör Pridefestivalen och mediebevakning i dagspress är 

tämligen svårt, vi kommer därför att redovisa forskning som rör hur medier väljer att 

porträttera hbtq-personer samt hur representationen av manlig homosexualitet ser ut i 

jämförelse med kvinnlig homosexualitet. 
 

Forskarna Xigen och Xudong (2010) undersöker hur balanserat Amerikanska tidningar 

bevakar frågan om samkönade äktenskap samt hur källanvändning, tidningarnas 

arbetskontext och medieramar påverkar ämnets balans. I undersökningen ingår 209 artiklar 

publicerade i fem tidningar i USA. Enligt Larsson (2010) innebär balans att medierna ska 

belysa all information av betydelse, positiva som problematiska frågor. Detta för att stärka 

mediernas förtroende (Larsson, 2001:263). Den allmänna attityden kring homosexualitet har 

enligt Xigen och Xudong förändrats över tiden då mediernas porträttering av homosexuella 

har gått från oerhört negativ, till att bli mer positiv. Detta till stor del på grund av mediernas 

bevakning, då medier kan påverka hur allmänheten lär, förstår och tänker kring ett problem 

(Xigen och Xudong, 2010:73). 
 

Även debatten kring samkönade äktenskap som traditionella medier rapporterat om, har 

märkbart förändrat homosexuellas synlighet i samhället. Författarna ställer sig frågan hur 

balanserad eller fördomsfull medierapporteringen egentligen är. Frågan är viktig då medier 

representerar det kulturella klimatet och därmed direkt kan forma den allmänna attityden 

mot homosexuella (Xigen och Xudong, 2010:74). 
 

Studiens resultat visar att den övergripande bevakningen kring samkönade äktenskap bland 

de fem tidningarna var balanserad. Vidare visar resultatet att balansen hanterades mer 

noggrant av journalister när samkönade äktenskap inte längre var en fråga om attityden mot 

homosexualitet. När samkönade äktenskap istället blev accepterat i flera stater var det en 

fråga som påverkade alla invånarna i landet. Resultatet bevisar att vikten av ett ämne, 

allmänt deltagande och nationella konsekvenser av en kontroversiell fråga är faktorer som 

påverkar balansen av en mediebevakning (Xigen och Xudong, 2010:85). 
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Antologin News and Sexuality: Media Portraits of Diversity, redigerad av Laura Castañeda 

och Shannon Campell (2006), är en sammanställning av flertalet artiklar från amerikanska 

forskare. Det är ett praktiskt läromedel som behandlar komplexa och ofta kontroversiella 

frågor på ett engagerande och lättillgängligt sätt. Texterna är främst inriktade på amerikansk 

medierapportering kring frågor som rör homo-, bi- och intersexuella samt transpersoner. 

Aktuella frågor om AIDS och ökningen av hbtq-familjer är andra medierelaterade frågor 

som uppmärksammas i antologin. 
 

Rhonda Gibson (2006, i News and Sexuality: Media Portraits of Diversity) är författaren till 

kapitlet som handlar om hur mediebevakningen kring homosexualitet i den amerikanska 

militären ser ut. Framtill andra världskriget var homosexuella män och kvinnor i princip 

osynliga i amerikansk press (Gibson, 2006:196), men nyhetsflödet ökade under 1940-talet 

då en kampanj för att eliminera homosexuella män från arméns styrkor startades. 

Nyhetsartiklar om den militära insatsen dök upp i stora nyhetstidningar som The New York 

Times och Saturday Evening Post. Detta bidrog till en ökad synlighet för sexuella 

minoriteter vilket, i detta fall, inte alltid var något positivt (Gibson, 2006:197). Synonymer 

för homosexuell användes i termer som pervers och avvikande och nästan varje beskrivning 

av bögar handlade om hur de inte passade för en militär tjänst. Intressant var dock att 

lesbiska praktiskt taget var osynliga i nyhetsmedier under samma tid (Gibson, 2006:198). 
 

Willow Arune (2006, i News and Sexuality: Media Portraits of Diversity), författaren till 

kapitlet som rör transpersoners image i medier, menar att mediebevakningen av 

transpersoner beskrivs som något uppseendeväckande. För dem som lever i den 

transsexuella gemenskapen har medier ofta betraktats som okänsliga och fördomsfulla. 

Trots att medier sakta har lärt sig att skriva om bögar och lesbiska, har rapporteringen om 

transpersoner ofta en underton av humor och transpersoner beskrivs som något sensationellt 

(Arune, 2006:122). Arune hävdar att de olika typerna av “könsidentiet” kräver olika 

bemötanden. För en transperson som kanske kämpat hela sitt liv för att accepterad av sin 

lokala gemenskap, kan en liten medieexponering verka väldigt upprörande (Arune, 

2006:122). Det finns en fråga om ansvar menar Arune, när journalisten eller redigeraren 

rapporterar.  



 

  12 (51) 
 

 

I antologin Kärlekens Pris – En antologi om homofobi och heteronormativitet presenterar 

journalisten Emma Sahlman (2005a) en mindre undersökning om hur sexuella minoriteter 

representeras i svensk dagspress där hon analyserar artiklar från åren 2000 till 2005. 

Sahlman redogör för hur kränkande kommentarer och okänsliga påhopp, främst i insändare 

och intervjuer, framförs utan att journalister eller redaktionen på något sätt bemöter 

kränkningarna med motfrågor (Sahlman, 2005a:145). 
 

Sahlman (2005b) utgår från samma empiriska material som ovan i en publikation för 

Levande historia, där hon undersöker hur hbt-personer skildras i medier. Intressant för vår 

studie är hur transpersoner gestaltas i de undersökta artiklarna. När de svenska tidningarna 

berörde transpersoner i sina artiklar hade man med dem i “tokiga” exempel, eller så 

gestaltades transpersonerna som offer för till exempel mobbning på arbetsplatsen. Bögar 

fick däremot oftast vara med och syntes mest, medan lesbiska fick plats när det handlade 

om barn. Bisexuella i sin tur nämndes nästan bara i samband med en förklaring till hbtq-

begreppet (Sahlman, 2005b:03). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  13 (51) 
 

3. TEORI 
 

I följande kapitel redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som används i studien. 

Kapitlet inleds med en genomgång av dagordningsteorin och nyhetsvärderingsteorin som är 

användbara utgångspunkter då de förklarar vilka nyheter som presenteras samt vad som 

faktiskt blir en nyhet. Därefter presenteras teorin om mjuka och hårda nyheter, och 

avslutningsvis behandlas teorin kön och genus som maktaspekt. 

 

 

3.1 Dagordningsteorin 
 

Vår undersökning kommer delvis ta sig uttryck i dagordningsteori. Under 1960-talet 

utvecklades teorin när Maxwell McCombs och Donald Shaw ställde sig frågan “Vad är det 

som styr vilka frågor som är viktiga, och vilken betydelse har medierna i det 

sammanhanget?” (Strömbäck, 2009:102). Enligt dagordningsteorin kan frågor som 

diskuteras mycket bli ett föremål för politiska beslut (Strömbäck, 2009:103).  
 

Man bör skilja på tre dagordningar: allmänhetens eller medborgarnas dagordning, 

mediernas dagordning och den politiska dagordningen (ibid). Allmänhetens dagordning 

avser de frågor som allmänheten tycker är viktigast och mediernas dagordning syftar på 

vilka frågor som får mycket uppmärksamhet i medierna. Den politiska dagordningen 

handlar om de viktiga politiska diskussionsfrågorna som får ta plats i den politiska 

beslutsprocessen (ibid).  
 

Dagordningen refererar till mediers förmåga att genom upprepad nyhetsbevakning lyfta 

fram vikten av en fråga i allmänhetens ögon (Severin, Werner J. & Tankard, James W., 

2010:219). Teorins grundläggande tanke är att det finns ett samband mellan de objekt eller 

frågor som får mest uppmärksamhet i medierna, och de objekt eller frågor som publiken 

tycker är viktiga för samhället eller dem själva (Strömbäck, 2009:105). Objekt i detta 

sammanhang avser det som publiken riktar uppmärksamheten mot eller har åsikter och 

attityder om, samhällsproblem eller personer är exempel på sådana objekt (ibid). Genom 
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dagordningsteorin har vi i vår studie möjlighet att ta reda på vilka ämnen som 

nyhetstidningarna väljer att belysa mest under perioden som undersökningen är baserad på.  

Dagordningsteorin går ut på att människor är beroende av att få information från sin 

omgivning, då vi har svårt att skapa en egen verklighetsuppfattning (Strömbäck, 2009:103). 

Strömbäck förklarar att människor vänder sig till medierna när de vill ha svar på vilka 

frågor eller objekt som är viktiga, då de inte har kapaciteten att själva gå ut i samhället och 

ta reda på informationen (ibid).  
 

Medierna bidrar till att organisera våra upplevelser och erfarenheter av verkligheten och ju 

mindre uppmärksamhet en fråga får i medierna, desto större är sannolikheten att frågan blir 

mindre viktig enligt människorna eftersom den frågan sorteras bort i den kognitiva 

selektionsprocessen. Konsekvensen av detta är att de frågor eller objekt som medier inte 

uppmärksammar mycket upplever människorna som mindre viktiga (Strömbäck, 2009:105).  
 

 

3.2 Nyhetsvärdering 
 
Varje dag inträffar händelser som har möjlighet att bli nyhetsmaterial. Det kan vara allt från 

politiska beslut till krigshandlingar eller senaste nytt i modebranschen. Av alla nyheter som 

sker är det endast en bråkdel som kommer fram till tidningsredaktionen och av dessa 

nyheter är endast en liten del som selekteras ut för att publiceras i tidningen eller på 

Internet. Ändå tenderar olika medier i Sverige och andra länder att uppmärksamma ungefär 

samma frågor och nyheter, det finns alltså likheter i hur de olika nyheterna värderas 

(Strömbäck, 2009:167). Strömbäck lyfter fram två nyckelbegrepp som passar in i 

sammanhanget, nyhetsurval och nyhetsvärdering. Nyhetsvärdering handlar om de möjliga 

nyheterna och hur de värderas ur en redaktionell arbetsprocess medan nyhetsurval handlar 

om vad som i slutändan faktiskt publiceras som en journalistisk nyhet. En nyhet kan 

publiceras trots att den inte värderas särskilt högt, även om det finns ett samband mellan 

urval och värdering är det inte alltid det som sker vid publicering. Likväl går det att vända 

på processen; en nyhet kan värderas högt men inte publiceras då det är möjligt att en viss 

mättnad har uppstått inom ett särskilt ämne för att rapporteringen har skett frekvent (ibid).  
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Johansson (2004, refererad i Hvitfelt och Nygren, 2010:161) menar att det finns två styrfält 

som nyhetsvärderingen påverkas av: ett publicistiskt styrfält som bestäms utifrån vad 

journalisten tycker är viktigast och ett marknadsmässigt styrfält som utgår från 

uppfattningen om vad publiken vill se, läsa och höra.  
 

Flertalet forskare har listat nyhetsvärderingskriterier som enligt dem är viktiga. Håkan 

Hvitfelt (1985, refererad i Strömbäck, 2009:170) hävdar bland annat att händelser som 

utspelar sig under en kortare period, men som en del av ett tema, är ett av 

nyhetsvärderingskriterierna. Även nyheter som är enkla att beskriva samt viktiga och 

relevanta faller under dessa kriterier (Strömbäck, 2009:170). Underhållningskriterier är 

styrande för vilket nyhetsurvalet blir då de kommersiella tidskrifterna har ett större behov 

av att fånga en stor publik. Relevans och saklighet kan därför få en mindre plats i tidningen 

(Strömbäck, 2009:173). Vår studie syftar bland annat till att undersöka hur 

medierapporteringen ser ut i de svenska nyhetstidningarna. Nyhetsvärdering är en lämplig 

teori då vi kommer att analysera vad som faktiskt blir en nyhet. 
 

 

3.3 Mjuka och hårda nyheter 
 

Strömbäck (2009) skriver om hårda respektive mjuka nyheter, alltså nyheter som anses vara 

viktiga för människor samt nyheter som antas vara intressanta för människorna. Politik och 

ekonomi är exempel på hårda nyheter medan underhållning och sport är exempel på mjuka 

nyheter (2009:174). Hot på agendan är en studie där över 7000 nyhetsinslag och 

förstasidesartiklar analyserades, där resultatet visade att kvällsnyheter satsade avsevärt 

mycket mer på mjuka nyheter än vad dagstidningarna gjorde (Strömbäck, 2008, i 

Strömbäck, 2009). Brott, olyckor och straff var det även mer fokusering på i 

kvällstidningarna i jämförelse med dagstidningarna. Utifrån studiens resultat var det 

svenska nyhetsurvalet en blandning mellan mjuka och hårda nyheter. Med stöd från detta 

kan vi undersöka huruvida problematiska samt icke-problematiska artiklar förekommer i 

våra analyserande tidningar och se om det finns en märkbar skillnad mellan dags- och 

kvällstidningarna.  
 



 

  16 (51) 
 

3.4 Representation av kön och genus som maktaspekt 

 
För att besvara forskningsfrågan angående vilken plats homosexuella kvinnor respektive 

homosexuella män får i medierna under Pridefestivalen väljer vi att använda teorin om kön 

och genus som maktaspekt. Gunilla Jarlbro, som är professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, diskuterar i boken Medier, genus och makt (2010) hur 

representationen av könen ser ut i dagens medier. Hon menar om endast ett av könen blir 

representerad i medierna så har vi ett demokratiproblem. Då mediernas roll är att informera 

medborgarna om viktiga händelser i samhället, granska samhällsproblem samt vara ett 

forum för debatt och samtidigt spegla verkligheten, måste båda könen bli representerade i 

samhället och genom journalistiken (Jarlbro, 2010:24). 
 

Enligt antropologen Gayle Rubins (2006) innebär genussystemet att det finns en asymmetri 

mellan könen och att uppdelningen mellan dessa två är socialt framställd. Det vill säga, att 

det finns en inbyggd ojämlikhet och att det ena könet ständigt förtrycks av det andra 

(Månsson, 2010:244), exempelvis genom att få mer plats i massmedier och det offentliga 

samtalet. 
 

Historikern Yvonne Hirdman (1988, 1990, refererad i Månsson, 2010:245) är en av de 

teoretiker som fått en betydande genomslagskraft med sina teorier inom genus och 

genussystem. Hirdman tar upp två bärande logiker inom genussystemet: isärhållningen där 

kvinnor och män bör separeras från varandra, och hierarkin, där mannen utgör normen. 

Hirdman menar att den maktaspekten som finns i samhället är inbyggd i genussystemet, och 

att kvinnor hamnar i underordnade positioner beror på att maktmekanismer upprätthåller 

och reproducerar just den könsordningen (Månsson, 2010:245). Även historikern Joan Scott 

definierar genus tillsammans med en maktaspekt och menar att “genus är ett 

grundläggande sätt att fastställa maktrelationer” (Månsson, 2010:246). Maktaspekten 

mellan könen är representerad i såväl medierna som i redaktionerna och studier visar att så 

länge redaktionerna styrs av män så är det svårt att få en jämställd representation av könen 

inom nyhetsjournalistiken (Jarlbro, 2010:53). 
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4. METOD  
 
I kapitlet nedan redogör vi för den kvantitativa innehållsanalysen och dess grundläggande 

utgångspunkter samt tillvägagångssättet för analysen. Därefter presenteras det material som 

samlats in samt urvalsprocessen. Slutligen redogör vi för studiens validitet och reliabilitet 

samt vilken kritik som riktats mot metoden. 
 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

Materialet analyseras med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Metoden bedöms relevant 

för studien då den syftar till att undersöka hur stor mängd av materialet som, i vårt fall, 

behandlar problematiska respektive icke-problematiska artiklar. Genom den kvantitativa 

innehållsanalysen kan vi dra generella slutsatser och finna struktur i det undersökta 

materialet (Eliasson, 2010:21). En av de största fördelarna med den kvantitativa metoden är 

att man på ett effektivt sätt kan hitta samband i de artiklar som undersöks. Resultatet kan i 

sin tur räknas eller hanteras i form av siffror (Østbye et. al., 2004:157). Valet baseras vidare 

på möjligheten att på ett överskådligt sätt skapa välgrundade jämförelser mellan olika teman 

som behandlas i artiklarna (Ekström och Larsson, 2010:119). 
 

Objektivitet, systematik, kvantitet samt manifest innehåll har varit fyra grundläggande 

begrepp för den klassiska kvantitativa innehållsanalysen (Ekström och Larsson, 2010:121). 

Objektivitet betyder att analysen ska vara replikerbar, dvs. helt oberoende av dem som utför 

studien. Att analysen ska vara systematisk innebär att generella regler formuleras för 

tillvägagångssättet, där materialets omfattning regleras med hjälp av klara urvalskriterier. 

Kvantitet innebär att det insamlade materialet ska kunna beskrivas kvantitativt och 

undersökas i termer av frekvens eller omfång, vilket leder till att en generalisering blir 

möjlig. Manifest innehåll skapas genom att begränsa analysen till det som går att utläsa ur 

texten, detta möjliggörs genom tydliga anvisningar om hur variablerna ska tillämpas. Även 

subjektiva tolkningar elimineras genom detta (Ekström och Larsson, 2010:122). 
 

Ovannämnda begrepp har genomsyrat uppsatsen och har tillämpats i studien genom att 

användas som riktlinjer i metodens genomförande. Objektiviteten har säkerställts genom ett 
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systematiskt tillvägagångssätt. Systematiken i sin tur har garanterats med hjälp av tydliga 

urvalskriterier för insamling av material samt genom att kodschemat upprättats med klara 

instruktioner. Variablerna i kodschemat har skapats på ett sätt som gör det möjligt att 

beskriva dem i form av frekvens och omfång, vilket i sin tur säkerställer att materialet går 

att kvantifiera. Endast det manifesta innehållet i artiklarna har analyserats i samband med 

kodningens utförande.  
 

 

4.1.1 Tillvägagångssätt 

 
För denna studie, som avser undersöka huruvida Pridefestivalen leder till att politiska frågor 

och samhällsproblem uppmärksammas, genomfördes en kvantitativ innehållsanalys av 291 

artiklar i fyra av Sveriges största tidningar. Eftersom undersökningens främsta fokus låg på 

att analysera ett stort antal artiklar för att sedan kunna dra generella slutsatser av resultatet 

konstruerades ett kodschema.  
 

För att få tillgång till de artiklar som valts för analysen tog vi hjälp av mediearkivet 

Retriever. I tjänsten finns ca 200 miljoner artiklar som dagligen samlas in och arkiveras. 

Materialet kommer från tryckta medier, webb, radio och TV. Vi valde Retriever eftersom 

man både kan få en överblick av artikeltexten men också se hela artikeln i PDF-format 

precis som den såg ut i tidningen.  
 

Insamlandet av artiklarna skedde via Retrievers sökfunktion och med hjälp av sökordet 

pride*. Efter insamlandet skapades kodschemat med analysenheterna Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Variabler och variabelvärden skapades utifrån 

problemformuleringen och de frågeställningar vi använde oss av för att besvara syftet samt 

med hjälp av genomläsningar av det utvalda materialet.  
 

Materialet testkodades därefter ett par gånger för att justera kodschemats definitioner och 

variabler, därefter utfördes kodningen. Med de artiklar som passade in i flera kategorier fick 

en avvägning göras för att kunna placera dem korrekt, i vissa fall placerades dessa artiklar i 

kategorin övrigt/framgår ej för att inte påverka resultatet. 
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För att kunna gå tillbaka och titta på de undersökta artiklarna igen samt för att kunna skilja 

de enskilda artiklarna åt valde vi att skapa ett unikt id för varje artikel, där det av id:et 

framgick vilken tidning som analyserats, artikelns publiceringsdatum samt ett unikt 

nummer. Ett artikel id kunde till exempel se ut på följande sätt: 26AB#20110803 vilket står 

för unikt nummer, tidningen Aftonbladet samt publiceringsdatum. För fullständigt 

kodschema med kodinstruktioner, se bilaga 1. Efter kodningen slutfördes, sammanställdes 

materialet och redovisades i forma av diagram.  
 

 

4.2 Medier 
 

För att kunna besvara de frågeställningar som studien ämnar undersöka är det för uppsatsen 

rimligt att välja ut de största och mest använda tidningarna i Sverige (Ekström och Larsson, 

2010:129). De tidningar som undersökningen avser analysera är Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet. Valet av dessa baseras på mätningar som gjorts 

av PWC (PricewaterhouseCoopers, 2013) och TS (Medievärlden, 2012) där mätningar visar 

att samtliga tidningar har stor upplaga och hög räckvidd. Aftonbladet och Expressen är 

Sveriges största kvällstidningar, Dagens Nyheter är den största dagstidningen och Svenska 

Dagbladet är den tredje största dagstidningen i Sverige.  
 

 

4.2.1 Aftonbladet 
 
Tidningen är socialdemokratisk och grundades 1830 av Lars Johan Hierta i Stockholm och 

har än idag sin huvudredaktion i huvudstaden. Den norska mediekoncernen Schibsted äger 

91 procent av aktierna och resterande ägs av LO. Aftonbladet når ut till omkring två och en 

halv miljon läsare varje dag genom de olika mediala kanalerna och är sedan 1944 Sveriges 

största kvällstidning med en omsättning på 2.36 miljarder kronor (2009) (Aftonbladet, 

2010). 
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4.2.2 Dagens Nyheter 
 
Dagens Nyheter är en oberoende liberal tidning vars första nummer kom ut 1864. Tidningen 

ingår sedan 1998 i Bonnierkoncernen och omsätter 1.7 miljarder kronor (2012) där 55 

procent av dess intäkter kommer från annonser som dagligen publiceras i tidningen. Dagens 

Nyheter har drygt 790 000 läsare varje dag (Dagens Nyheter, 2012). 
 

 

4.2.3 Expressen 
 

Expressen ingår i Bonnierkoncernen och når, tillsammans med GT och Kvällsposten, ut till 

1.6 miljoner läsare dagligen och är i dag en av landets ledande tidningar. Tidningen 

startades 1944 som en motvikt till de nazistiska influenserna. Expressen omsätter ca 1.4 

miljarder kronor per år (Expressen, 2009). 
 

 

4.2.4 Svenska Dagbladet 
 
Svenska Dagbladet är en “obunden moderat” tidning och omsätter drygt en miljard kronor 

per år. Tidningen, som grundades 1884, är idag Sveriges tredje största dagstidning 

(Medievärlden, 2012). Sedan 1925 har SvD delat ut bragdguldet till välpresterande atleter 

(Svenska Dagbladet, 2011). 
 

 

4.3 Artikelurval 
 

Eftersom ett bredare urval av artiklar ger ett mer pålitligt resultat (Eliasson, 2010:28), har vi 

valt att analysera artiklar som publicerats åren 2010, 2011 och 2012. 

Undersökningsperioden för respektive år sträcker sig från en vecka innan till en vecka efter 

att Pridefestivalen anordnas i Stockholm. Under studiens första undersökningsår pågick 

Pridefestivalen från den 26 juni fram till den 31 juni, och undersökningsperioden för 2010 

omfattar därför artiklar som publicerats 2010-07-19 till 2010-08-07. Studiens andra 

undersökningsår omfattar artiklar som publicerats 2011-07-25 till 2011-08-14, då festivalen 

pågick mellan den 1 augusti och den 7 augusti. Under 2012 anordnades Pridefestivalen 
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mellan 31 juni och 4 augusti, och undersökningsperioden för 2012 är således 2012-07-24 

till 2012-08-11. Då undersökningen rör mediers rapportering under ett särskilt event är 

själva eventveckan, dvs. Pridefestivalen, ett självklart val vid analysering. För att få ett mer 

reliabelt resultat valde vi att förlänga perioden med två veckor för att få en tidsperiod på 

totalt tre veckor.  
 

Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar definierades sökordet. Eftersom studien 

syftar till att undersöka hur medierapporteringen ser ut i samband med rapporter om 

Pridefestivalen är det rimligt att anta att sökordet “pride*” ger ett relevant material. För att 

minimera risken för bortfall valde vi att endast använda oss av sökordet “pride*”, då detta 

genererar ett material som behandlar artiklar som på något sätt har med Pridefestivalen att 

göra och/eller berör ordet Pride. Sökordet bedöms relevant för undersökningen eftersom vi 

vill undersöka vilka ämnen som får stå i strålkastarljuset i samband med att Pridefestivalen 

omnämns.  
 

Med hjälp av det valda sökordet fick vi fram 622 artiklar där 291 av dem bedömdes 

relevanta för vår studie. Samtliga 622 artiklar lästes igenom ett flertal gånger för att sedan 

fastställa urvalet. Inga avgränsningar gjordes baserat på typ av artikel, utan avgränsningarna 

handlade om artikelns innehåll. Vi valde därför att analysera allt från nyhetsartiklar till 

recensioner av teater och film, såvida dessa hade en direkt koppling till Pridefestivalen. Vi 

valde dock att utesluta korta notiser där texten täcker färre än 90 tecken, eftersom dessa inte 

tillförde tillräckligt med information för att anses valida för undersökningen. Vidare uteslöts 

eventuella puffar, intresseväckande korttexter, som framgick på tidningens förstasida. 

Slutligen uteslöts artiklar där ordet Pride endast omnämndes, där handlingen inte hade med 

festivalen att göra. Det kunde till exempel vara intervjuer där intervjupersonen nämnde att 

denne skulle besöka festivalen.  
 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 
 
För att vi ska kunna styrka våra påståenden och slutsatser, krävs det att de ska vara valida 

och reliabla då en hög grad av validitet och reliabilitet anses vara en förutsättning för 
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generaliserbarheten (Østbye et al., 2004:120). Validitet betyder giltighet och handlar om 

huruvida man undersöker det man avser att undersöka. Reliabilitet står för tillförlitlighet 

och syftar på hur pålitlig resultatet anses vara vad gäller insamling, bearbetning och analys 

av data (Østbye et al., 2004:40).  
 

För att vår undersökning skulle få en hög validitet gick vi noga igenom urvalsprocessen 

innan själva kodningen utfördes. Genom att upprepade gånger läsa igenom materialet kunde 

vi göra en systematisk insamling av artiklar relevanta för vår studie och på så vis undvika 

bortfall. I och med detta undersökte vi endast artiklar som var relevanta för studiens syfte.  
 

Reliabiliteten säkerställdes genom att tydliga instruktioner för hur kodningen skulle utföras 

skapades, detta för att minska risken för osäkerhet under kodningens gång (Eliasson, 

2010:16). Det är viktigt att försäkra sig om att mätningarna utförs på exakt samma sätt 

oavsett vem som utför testerna, därför utfördes ett så kallat interkodarreliabilitetstest, vilket 

innebär att minst två personer kodar samma analysenhet på samma sätt (Ekström och 

Larsson, 2010:147). Genom att på varsitt håll analysera samma material med hjälp av flera 

omgångar av testkodning och justera de olikheter som inträffade kunde 

interkodarreliabiliteten säkerställas. Därefter gjordes små justeringar i kodinstruktionerna 

och en testkodning genomfördes ännu en gång innan variablerna fastställdes. När 

kodschemat utarbetats kodades materialet systematiskt för att sedan kunna generaliseras.  
 

Med artiklar som var svåra att koda och krävde en subjektiv tolkning placerades, i vissa fall, 

i kategorin övrigt/framgår ej för att inte påverka resultatet. Detta är ännu ett sätt att stärka 

undersökningens reliabilitet. 
 

 

4.5 Metodkritik 
 
Metoden vi valt att använda oss av kan begränsa undersökningen genom att de 

forskningsfrågor man vill ställa inte alltid är möjliga att få svar på, då de inte är mätbara. 

För att täcka upp alla perspektiv och alla synvinklar är valet av flera metoder som 

kompletterar varandra idealet, en enskild metod kan därmed inte undersöka allt (Ekström 
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och Larsson, 2010:124). Vi har dock valt att använda oss av en metod då vi anser att det 

räcker för att täcka upp de frågeställningar studien avser besvara. I annat fall kan en 

kvalitativ innehållsanalys fungera som ett komplement men studiens omfattning hade med 

största sannolikhet blivit för stor. Ytterligare kritik som förts fram mot metoden är om man 

verkligen kan mäta text (Ekström och Larsson, 2010:122). Med tydliga kodinstruktioner 

och kodschema gör vi innehållsanalysen enkel och ger den en större möjlighet att bli 

replikerbar. 
 

Objektivitet, systematik, kvantitet samt manifest innehåll är fyra grundläggande begrepp för 

den kvantitativa innehållsanalysen och dessa kan fungera som ledord för hur 

undersökningen utförs. Det är också här metoden har fått den främsta kritiken. Objektivitet 

ses som metodens ideal, och studien ska vara helt oberoende av dem som utför den. Men 

det är enligt kritiker omöjligt att frångå forskarens subjektiva tolkningar, då undersökningen 

med största sannolikhet kommer att stöta på tolkningsmoment genomgående (Ekström och 

Larsson, 2010:126). Att endast undersöka det manifesta innehållet skapar också en del 

problem, då artikelkontexten blir förbisedd (Østbye et al., 2004:64). 
 

Metoden har även en tendens till att “låsa” forskaren i undersökningen då det är svårt att 

ändra variabler och variabelvärden under kodningen, väljer man att ändå göra detta blir det 

med största sannolikhet ett väldigt omfattande arbete (Ekström och Larsson, 2010:124). 
 

Vi hade med fördel kunnat inkludera ett större antal artiklar i vår analys för att stärka 

reliabiliteten och därmed generaliserbarheten, men vi anser ändå att antalet artiklar är 

tillräckligt. Denna slutsats drar vi utifrån studiens syfte och undersökningsperiod, hade vi 

valt att inkludera fler årtal hade resultatet inte blivit detsamma. Samma sak gäller om vi 

hade valt att inkludera fler tidningar i undersökningen, då de valda medierna är 

rikstäckande. 

 
 

 



 

  24 (51) 
 

5. EMPIRI 
 
Det resultat som går att utläsa från det insamlade materialet redovisas i följande kapitel. I 

form av diagram framförs resultatet som förklaras med hjälp av en kortare beskrivning av 

vad diagrammen presenterar. Resultatet har delats upp för att kunna redogöra för de 

skillnader som finns mellan de olika tidningarna. Undersökningen baseras på totalt 291 

artiklar från tidningarna Aftonbladet (totalt 83 artiklar), Expressen (totalt 66 artiklar), 

Dagens Nyheter (totalt 78 artiklar) samt Svenska Dagbladet (totalt 64 artiklar) från åren 

2010, 2011 samt 2012. 

 

 

5.1 Artikelns huvudämne 
 
För att avgöra vilka ämnen som berörs i medierna under Pridefestivalen samt för att se om 

Stockholm Pride leder till att artiklar med problematiserande tendens publiceras har 

artiklarna delats upp i kategorier. Dessa kategorier baseras på vilket huvudämne som 

artikeln behandlar.  
 

Figur 1. Antal artiklar som behandlar respektive huvudämne. Samtliga artiklar 
presenteras i diagrammet. N=291. 
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En övervägande del av artiklarna som analyserades hade huvudämnet nöjesrapportering 

(V.2.1). Av totalt 291 artiklar placerades 122 artiklar i kategorin där ämnet nöje var det 

mest framträdande. I denna kategori placerades artiklar som rapporterade om festivalens 

evenemang: artister som uppträdde, bildreportage från Prideparaden, kändisar som besökte 

festivalen samt recensioner av invigningstal. 
 

En annan kategori som sällan berörde artiklar med problematiserande tendens var 

huvudämnet personporträtt (V.2.2). Många av artiklarna hade med fördel kunnat placeras i 

föregående kategori, men vi ansåg ändå att ämnet förtjänade en egen kategori. Detta för att 

en del av artiklarna behandlade såväl nöje som politiska frågor samtidigt som de 

porträtterade en hbtq-person eller en person viktig för hbtq-rörelsen och Pridefestivalen. Av 

291 artiklar placerades 16 artiklar i kategorin för personporträtt. 
 

Kategorin som följer behandlade artiklar som hade huvudämnet Stockholm Pride eller 

Pridefestivalen (V.2.3). I denna kategori placerades artiklar som handlade om festivalens 

praktiska delar så som ekonomi, placering av event samt transport och säkerhet. Vidare 

placerades artiklar som tog upp kritik som riktats mot Pridefestivalen och dess styrelse samt 

artiklar som allmänt handlade om Stockholm Pride. De allmänna artiklarna handlade bland 

annat om politikers deltagande i festivalen. Av totalt 291 artiklar placerades 47 artiklar i 

kategorin med huvudämnet Pridefestivalen. 
 

Av totalt 291 artiklar placerades 24 artiklar i kategorin rättigheter, jämlikhet och demokrati 

(V.2.4). Debattartiklar, krönikor samt insändare var några av de artikeltyper som placerades 

i kategorin där skribenten debatterade för hbtq-personers lika värde. Vidare placerades 

artiklar som berörde hbtq-rörelsens kamp för demokrati och rättigheter samt artiklar som 

ifrågasatte heteronormativiteten i den här kategorin. 
 

I följande kategori placerades artiklar med huvudämnet diskriminering (V.2.5) som avser 

artiklar som berör kränkningar, trakasserier, hot och våld samt mobbing och diskriminering 

mot hbtq-personer under såväl Pridefestivalen som övriga sammanhang (exempelvis inom 

vård, skola och arbete). Av totalt 291 artiklar placerades 29 artiklar i kategorin för 

diskriminering. 
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Totalt 18 av 291 artiklar placerades i kategorin som behandlar transpersoners situation 

(V.2.6). Kategorin avser artiklar som berör transpersoners livsvillkor, könsbyte samt 

debatter kring lagen om tvångssterilisering och politiskt stöd och/eller politiska 

motsättningar. 

 

Även nyss nämnda kategori delades upp för att tydligt kunna analysera ämnena som 

behandlas i artiklarna. Majoriteten av artiklarna placerades i underkategorin 

tvångssterilisering (V.2.6.1), av totalt 18 artiklar placerades 12 artiklar i nyss nämnda 

underkategori. De två andra underkategorierna fick samma mängd artiklar: av totalt 18 

artiklar placerades 3 av dem i underkategorin könsbyte (V.2.6.2) och resterande 3 artiklar 

placerades i underkategorin övrigt (V.2.6.3). 
 

En av de kategorier med minst antal material innehåller artiklar som berör hbtq-personers 

rätt till barn (V.2.7), dvs. adoption, spermadonation samt insemination. I kategorin 

placerades även reportage om par och ensamstående som skaffat barn med hjälp av 

ovanstående metoder.  Totalt placerades 8 av 291 artiklar i ovannämnda kategori. 
 

Av 291 artiklar placerade 4 av dessa i kategorin asylpolitik (V.2.8). Kategorin är den som 

har övervägande minst antal artiklar men som vi ändå ansåg behövde en egen kategori. 

Detta på grund av ämnets vikt men även för att ämnet inte gick att placera i någon annan 

kategori utan att dess innebörd ”försvann”. Kategorin delades även upp i två delar: 

reportage, debattartiklar och nyhetsartiklar som berör asyl för hbtq-personer samt lagen om 

asyl vid flyktingskap på grund av sexuell läggning placerades i underkategorin övriga 

(V.2.8.1). Debattartiklar som handlade om varför lagen om asyl inte följs placerades i 

kategorin lagen bryts (V.2.8.2), där samtliga fyra artiklar inom ämnet asyl placerades.   
 

I följande kategori undersöktes antalet artiklar med huvudämnet religion (V.2.9). Eftersom 

samtliga artiklar placerade i ovannämnda kategori mer eller mindre handlade om religion 

men också om fientlighet mot vissa religiösa grupper, valde vi att dela upp huvudämnet i 

två underkategorier: religion (V.2.9.1) och främlingsfientlighet (V.2.9.2). En av orsakerna 

till detta var att debatten kring främlingsfientlighet uteslutande handlade om islam- och 

muslimhat. 
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Av totalt 17 artiklar placerades 5 artiklar i underkategorin kyrkan (V.2.9.1). Såväl positiva 

som negativa artiklar om kyrkan och religion placerades i kategorin ovan. Negativiteten 

riktades dock inte mot någon specifik religiös grupp, utan artiklarna handlade mer om 

huruvida kyrkan stöder Pridefestivalen och diskussioner om hbtq-personer kan leva ett 

religiöst liv. Nämnvärt är att det inte endast handlade om kristendom i kategorin ovan, dock 

behandlade majoriteten av artiklarna kristendom som därav fick namnet kyrkan. 

 

Majoriteten av artiklarna med huvudämnet religion placerades i kategorin 

främlingsfientlighet (V.2.9.2) där artiklarna främst handlade om muslim- och islamhat. 

Även artiklar som rörde Sverigedemokraternas försök till att ”flirta” med hbtq-rörelsen 

placerades här samt diskussioner som rörde begreppet pinkwashing. Av totalt 17 artiklar 

placerades 12 artiklar i underkategorin främlingsfientlighet. 

  

För att begränsa antalet kategorier valde vi att placera resterande artiklar i kategorin övrigt 

(V.2.10), som är en relativt bred grupp. Dessa artiklar berörde övriga hbtq-frågor som 

bedrivs av RFSL, artiklar om HIV och AIDS samt lagen om informationsplikt. Totalt 16 av 

291 artiklar placerades i ovannämnda kategori. 
 

 

5.2 Typ av artikel 
 
Ytterligare en aspekt som studien tagit hänsyn till är vilka artikeltyper som publicerats 

under perioden. Artiklarna placerades i sex olika kategorier där frekvensen av dessa har 

undersökts. 
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Figur 2. Antal artiklar som placerats i respektive kategori för artikel typ. Samtliga 
artiklar presenteras i diagrammet. N=291. 
 

Majoriteten av det insamlade materialet placerades i kategorierna nyhetsartikel (V.3.3) samt 

reportage och intervju (V.3.2). 93 respektive 77 av 291 artiklar placerades i dessa 

kategorier. Då ovannämnda kategorier fick övervägande flest antal artiklar har de andra 

kategorierna en relativt jämn fördelning av de resterande artiklarna. Kategorierna ledare 

(V.3.1) samt krönika och kolumn (V.3.5) var de kategorier som fick minst antal artiklar. Av 

291 artiklar placerades 26 respektive 20 artiklar i dessa kategorier. 
 

 

5.3 Problematiserande tendens 
 
En annan aspekt som undersökningen tagit hänsyn till är huruvida de undersökta artiklarna 

belyser journalistik med problematiserande tendens, dvs. om de utvalda medierna 

uppmärksammar sociala och samhälleliga problem. För att bedöma om det finns någon 

problematik i artiklarna har vi besvarat variabeln med ja- respektive nejalternativ. 
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Figur 3. Antal artiklar med problematiserande tendens. Samtliga artiklar presenteras i 

diagrammet. N=291. 
 

Mätningen visar ingen markant skillnad på antal artiklar med problematiserande tendens 

och artiklar där de inte är det. Diagrammet visar att totalt 151 artiklar har problematiserande 

tendens (V.4.1) och att 140 av 290 artiklar inte har problematiserande tendens (V.4.2). 

Skillnaden ligger alltså på endast 11 artiklar. 
 

 

5.4 Fokus manlig/kvinnlig homosexualitet 
 
Slutligen undersöks huruvida det finns ett fokus på manlig respektive kvinnlig 

homosexualitet i det undersökta materialet. Vi har däremot inte undersökt förekomsten av 

begreppen transperson, bisexualitet, queer eller samlingsordet hbtq. Istället har vi valt att 

placera samlingsordet tillsammans med övriga begrepp på sexuella läggningar samt artiklar 

där det inte framgår någon som helst benämning på sexuell läggning i en och samma 

kategori. 
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Figur 4. Antal artiklar som fokuserar på manlig respektive kvinnlig homosexualitet, samt 
artiklar där det inte finns något fokus alls eller där andra begrepp förekommer. Samtliga 
artiklar presenteras i diagrammet. N=291. 
 

Som diagrammet visar så har övervägande antal artiklar varken fokus på manlig eller 

kvinnlig homosexualitet. Däremot framgår av resultatet att när det finns ett fokus, så ligger 

fokuseringen på det manliga könet. Av 291 artiklar fokuserar 48 artiklar på manlig 

homosexualitet och 21 artiklar fokuserar på kvinnlig homosexualitet. 222, dvs. 76 procent, 

av 291 artiklar fokuserar inte på något av dem, fokuserar på samlingsbegreppet hbtq eller 

andra begrepp för sexuella läggningar. Den manliga representationen blir således 16 procent 

och den kvinnliga representationen blir 7 procent. 

 
 

5.5 Jämförelse av tidningar 
 
Nedan följer en jämförelse på resultatet av de fyra tidningar som undersöktes i studien. De 

tidningar som med hjälp av kodschemat undersöktes var kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen samt morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 
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Figur 5. Jämförelse av artiklarnas huvudämnen mellan de tidningar som undersökningen 
baseras på. N=291. 
 

Mätningen visar att samtliga tidningars huvudsakliga rapportering handlar om nöjesnyheter. 

Svenska Dagbladet har den minsta andelen nöjesnyheter i jämförelse med resterande 

tidningar. Nämnvärt är dock att Aftonbladet, som har det största antalet rapporteringar om 

nöje, har det bredaste underlaget med 83 undersökta artiklar medan Svenska Dagbladet har 

det lägsta underlaget med endast 64 analyserade artiklar. Procentuellt sett så kan man ändå 

se en tydlig skillnad: av Aftonbladets totalt 83 artiklar placerades 42 av dem i kategorin 

nöjesnyheter vilket ger ett procentuellt värde på 51 procent. För Svenska Dagbladet 

placerades 18 av 64 artiklar i nöjesrapportering vilket ger ett procentuellt värde på 28 

procent. Expressen och Dagens Nyheter har en jämn fördelning av nöjesnyheter med 37 

respektive 35 procent. 
 

Samtliga tidningar rapporterar om transpersoners situation ungefär i samma utsträckning. I 

Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter är värdet fem artiklar och i Svenska Dagbladet 

är värdet tre artiklar. 
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Kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen lägger mindre fokus på personporträtt än 

övriga tidningar. För kvällstidningarna är värdet 1 medan dagstidningarna Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet publicerat 9 respektive 5 artiklar som har huvudämnet 

personporträtt. I övrigt är rapporteringen av huvudämnena relativt jämn för samtliga 

tidningar. 
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Figur 6. Jämförelse av antal artiklar med problematiserande tendens mellan de tidningar 
som undersökningen baseras på. N=291. 
 

Inte heller här finns några större skillnader på de utvalda tidningarna. Majoriteten av 

tidningarna har ett mindre antal artiklar med problematiserande tendens. Däremot är 

Expressen den enda tidningen som har ett dominerande antal artiklar med 

problematiserande tendens: av totalt 66 artiklar visar 34 av dem innehålla en 

problematiserande tendens. Dagens Nyheter har den största skillnaden mellan värdena, där 

antal artiklar med problematiserande tendens är 35 och antal artiklar med icke-

problematiserande tendens är 43.  Skillnaden blir alltså drygt 10 procent 
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Figur 7. Jämförelse av antal artiklar med fokus på manlig respektive kvinnlig 
homosexualitet mellan de tidningar som undersökningen baseras på. N=291. 
 

Tidningarna benämner varken kvinnlig eller manlig homosexualitet särskilt ofta, men när 

det väl finns ett fokus ligger det oftare på manlig homosexualitet än kvinnlig. 
 

Som digrammet visar fokuserar 11 av Expressens 66 artiklar på manlig homosexualitet 

medan 4 artiklar fokuserar på kvinnlig homosexualitet. Procentuellt sett blir det 17 

respektive 6 procent. En något tydligare skillnad på fokuseringen manlig och kvinnlig 

homosexualitet visar tidningen Aftonbladet. Av 83 artiklar fokuserar 18 av dem enbart på 

manlig homosexualitet. Endast 6 artiklar använder benämningar för kvinnlig 

homosexualitet. Det procentuella värdet blir följande: kvinnlig homosexualitet 7 procent, 

manlig homosexualitet 22 procent. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hade liknande 

siffror när det gäller fokuseringen på manlig och kvinnlig homosexualitet, båda har 8 

procent fokus på kvinnlig homosexualitet. Antalet artiklar för tidningarna blir således 6 

respektive 5 artiklar. Benämning på manlig homosexualitet skiljer sig med en procent för de 

båda tidningarna. För Svenska Dagbladet ligger fokuseringen på 14 procent och 9 artiklar 

och för Dagens Nyheter är värdet 13 procent och 10 artiklar. 
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6. ANALYS 
 
Studien syftar till att undersöka huruvida Pridefestivalen i Stockholm leder till att medier 

lyfter fram politiska frågor som rör sociala och samhälleliga problem. Undersökningen 

påvisar inte någon större skillnad på antalet artiklar med en problematiserande tendens 

gentemot icke-problematiserande, däremot kan resultatet påvisa att det är 

nöjesrapporteringen som får den dominerande platsen i de tryckta medierna. Enligt 

nyhetsvärderingsteorin har de kommersiella medierna ett behov av att locka en större publik 

och underhållningskriterier spelar därför en central roll för nyhetsurvalet (Strömbäck, 

2009:173). De artiklarna med icke-problematiserande tendens är, enligt vår tolkning, 

nöjesnyheter och även om de inte alltid värderas särskilt högt kan vi genom resultatet se att 

dessa är nödvändiga för att medierna ska behålla sin stora publik (Strömbäck, 2009:167). I 

det här fallet är alltså det marknadsmässiga styrfältet som påverkar nyhetsvärderingen 

(Johansson, refererad i Hvitfelt och Nygren, 2010:161). Om vi tittar på jämförelsen av 

artiklarnas huvudämnen mellan tidningarna kan vi se att Sveriges största kvällstidning, 

Aftonbladet, har den största procentuella skillnaden mellan nöjesnyheter och övriga 

huvudämnen. Svenska Dagbladet i sin tur är den tidning som når minst läsare per dag också 

är den som har det lägsta antalet nöjesnyheter.   
  

Resultatet i frågan om artiklarnas problematiserande tendens visar att tidningarnas 

nyhetsurval är en blandning av hårda och mjuka nyheter. Enligt undersökningen Hot på 

agendan (Strömbäck 2008, refererad i Strömbäck, 2009), som teorin bygger på, har 

kvällstidningarna en större mängd mjuka nyheter än vad dagstidningarna har. Men vi kan 

genom vår undersökning se att nyhetsurvalet är relativt jämnt fördelat mellan dags- och 

kvällstidningarna. Som ovan nämnt så stämmer Strömbäcks resultat i jämförelsen mellan 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Jämför man däremot kvällstidningen Expressen och 

dagstidningen Dagens Nyheter har dagstidningen en något större procentuell andel 

nöjesnyheter. Detta kan bero på att Pridefestivalen utspelar sig under en kortare period och 

har ett specifikt tema, som Hvitfelt (1985) menar är ett av de viktigaste kriterierna inom 

nyhetsvärdering (Refererad i Strömbäck, 2009:170). Det förklarar även varför antalet 

artiklar med huvudämnet Pridefestivalen är så högt, vilken är den kategori som efter 

nöjesrapportering har flest antal artiklar i tre av fyra tidningar. Medier tenderar till att 
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rapportera om liknande frågor och nyheter, i det här fallet om Pridefestivalen och dess 

praktiska delar (Strömbäck, 2009:167). Vi kan återigen koppla till teorin om 

nyhetsvärdering och se att de olika tidningarna i undersökningen värderar nyheterna på 

liknande sätt. 
 

Artiklar som bland annat berör ämnen som diskriminering, rättigheter och 

främlingsfientlighet tolkar vi som problematiserande. Dessa typer av ämnen hamnar högt 

upp på tidningarnas dagordning då det är viktiga frågor som publiken själva inte har 

förmåga att undersöka (Strömbäck, 2009:103). Dessa ämnen är även en del av den politiska 

dagordningen och får därmed ta plats i den politiska beslutsprocessen (Ibid). 
 

Eftersom skillnaden mellan artiklarna med problematiserande och icke-problematiserande 

tendens inte är särskilt stor anser vi att det finns en balans i medierapporteringen under 

Pridefestivalen, då de tidningar som studien baseras på belyser all information av betydelse, 

både positiva och problematiska frågor (Larsson, 2001:263). Xigen och Xudong (2010:85) 

hävdar att vikten av ämnet som artiklarna handlar om, allmänt deltagande och nationella 

konsekvenser är faktorer som påverkar balansen av en mediebevakning och att mediernas 

bevakning kan i sin tur påverka hur allmänheten lär. I vår undersökning kan man tydligt se 

att medierapporteringen är balanserad, då både nöjesnyheter och problematiska frågor som 

främlingsfientlighet och diskriminering får komma upp på dagordningen under 

Pridefestivalen.  
 

Ytterligare ett ämne som de valda medierna uppmärksammat under undersökningsperioden 

är transpersoners situation, bland annat frågor som rör tvångssterilisering. Genom resultatet 

kan vi se att samtliga tidningar rapporterat om ämnet som fått plats i totalt 18 av 291 

artiklar. Enligt dagordningsteorin kan frågor som får stort utrymme i medierna leda till att 

de blir föremål för politiska beslut (Strömbäck, 2009:103). Transpersoners situation, i 

synnerhet frågor kring tvångssterilisering, har lett till en politisk debatt som i sin tur lett till 

att det blivit en lagändring (Sveriges Riksdag, 2013). Det finns ett allmänintresse hos hbtq-

rörelsen och RFSL att frågan om transpersoners rättigheter hamnar högt upp på 

dagordningen och därför har den här typen av debatter en hög nyhetsvärdering hos 

tidningsredaktionen. Arune (2006:122) menar att transpersoner ofta beskrivs som något 
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uppseendeväckande och att de ofta framställs i samband med något humoristiskt, vilket 

genom vårt resultat dementeras eftersom de artiklar som behandlade transpersoner i största 

grad handlade om frågor som tvångssterilisering och könsbyte. 
 

Anmärkningsvärt är att de artiklar som behandlar ämnet asyl endast fick plats i fyra av 291 

artiklar. Konsekvensen av detta kan leda till att frågan om asyl blir mindre viktig enligt 

medborgarna då den får mindre uppmärksamhet i medierna (Strömbäck, 2009:105). 

En av våra forskningsfrågor handlar om huruvida homosexuella män och kvinnor får 

samma utrymme i medierna under Pridefestivalen. Vad som framgår av resultatet är att 76 

procent av artiklarna inte har något fokus på manligt eller kvinnligt, fokuserar på 

samlingsbegreppet hbtq eller inte har något fokus på sexuell läggning överhuvudtaget. 

Utifrån resultatet kan vi därmed göra tolkningen att en av genussystemets bärande logiker 

isärhållningen, som bygger på att män och kvinnor bör separeras från varandra, inte 

stämmer (Hirdman, 1988, refererad i Månsson, 2010:245). Vi kan alltså utifrån resultatet se 

att den största fokuseringen ligger på att inte skilja manligt och kvinnligt åt.  
 

Om vi däremot endast jämför manlig och kvinnlig homosexualitet visar resultatet att manlig 

homosexualitet är överrepresenterad i jämförelse med kvinnlig homosexualitet. Gibson 

(2006:198) hävdar att lesbiska osynliggjordes på 1940-talet vilket i viss mån kan relateras 

till resultatet i vår undersökning då kvinnlig homosexualitet är underrepresenterad. 

Resultatet kan även kopplas till problemformuleringen där vi redogjorde för Sara 

Edenheims påstående om att kvinnlig homosexualitet inte får någon plats i dagens medier 

(DN, 2012). Vidare relateras resultatet till teorin om genus där Yvonne Hirdman menar att 

det finns en maktaspekt i samhället som är inbyggd i genussystemet och att 

maktmekanismer, i det här fallet medierna, upprätthåller en könsordning där kvinnor 

hamnar i underordnade positioner (Månsson, 2010:245). Hirdmans teori stärker vårt resultat 

och påvisar att kvinnlig homosexualitet inte uppmärksammas i samma utsträckning som 

manlig homosexualitet. Gunilla Jarlbro menar att vi har ett demokratiproblem om endast ett 

av könen blir representerad i medierna. Både kvinnlig och manlig homosexualitet blir 

förvisso representerade i de undersökta tidningarna, men resultatet visar ändå en tydlig 

skillnad (Jarlbro, 2010:24). I kapitlet om tidigare forskning presenterades Sahlmans 
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undersökning om hur sexuella minoriteter representeras i medier där resultatet visade att 

lesbiska fick utrymme främst när artiklarna handlade om barn. I likhet med vårt resultat fick 

däremot homosexuella män synas mer frekvent och i fler sammanhang (Sahlman, 2005:03). 

Mediernas roll är att informera medborgarna om händelser i samhället och samtidigt spegla 

verkligheten, och bör därför representera båda könen genom journalistiken (Jarlbro, 

2010:24). Både könen representeras i enligt resultatet i undersökningen, men dock inte i 

samma utsträckning. 
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen är att, genom en kvantitativ innehållsanalys, undersöka huruvida 

Pridefestivalen i Stockholm leder till att medier lyfter fram politiska frågor som rör sociala 

och samhälleliga problem samt i vilken utsträckning detta sker.  

Slutsatsen av undersökningen är att Pridefestivalen leder till att medierapporteringen 

tenderar till att lyfta fram såväl politiska som samhälleliga frågor. Även om nöjesnyheter 

som enskilt ämne har övervägande flest antal publicerade artiklar i alla fyra tidningar, utgör 

de ämnen med problematiserande tendens tillsammans en nästintill lika stor del som 

nöjesrapporteringen. Därigenom är slutsatsen att både problematiska frågor som icke-

problematiska frågor får plats i de undersökta medierna i samband med rapporter kring 

Pridefestivalen.  

Vi kan utifrån resultatet notera att underhållning är viktiga kriterier för de kommersiella 

medierna och därför är nöjesrapportering det ämne som överlägset hamnar högst i 

nyhetsurvalet. Utifrån nyhetsvärderingsteorin kan vi genom vårt resultat dra slutsatsen att 

artiklarna med icke-problematiserande tendens är nödvändiga för att medierna ska behålla 

sin stora publik även om de inte alltid har en särskilt hög nyhetsvärdering. Aftonbladet som 

är den tidning med högst antal nöjesnyheter, är också den tidning som har flest läsare av de 

fyra undersökta tidningarna. Att Aftonbladet är Sveriges största tidning behöver inte 

innebära att de har den främsta journalistiken, vi kan istället genom resultatet dra slutsatsen 

att det är på grund av det höga antalet nöjesnyheter som läsarna väljer Aftonbladet före till 

exempel Svenska Dagbladet.  

Då undersökningsperioden bland annat sträcker sig över själva festivalveckan är vi inte 

förvånade över den omfattande nöjesrapporteringen i samtliga tidningar. Det vi däremot 

inte förväntade oss var det stora antalet artiklar som lyfter fram problematiska frågor. 

Arrangören Stockholm Pride vill rikta ett enormt fokus på betydande frågor som rättigheter, 

diskriminering och hbtq-personers situation i samhället vilket medierna faktiskt lyfter fram i 

ungefär samma utsträckning som nöjesrapporteringen.  
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Resultatet i vår studie stämmer till viss del överens med resultatet som Strömbäck (2008) 

fick fram i undersökningen om hårda och mjuka nyheter. Jämför vi Aftonbladet och 

Svenska Dagbladet får vi fram liknande resultat som Strömbäck, men i övrigt är 

nyhetsurvalet av mjuka och hårda nyheter i vår undersökning relativt jämnt fördelat mellan 

kvälls- och dagstidningarna. Vi anser att en balans mellan mjuk och hård nyhetsrapportering 

är att föredra istället för att presentera en övervägande hård nyhetsrapportering, då de hårda 

nyheterna kan tyckas vara besvärliga för en läsare att ta in och reflektera över. Då 

nöjesnyheter möjligtvis har ett lägre nyhetsvärde men högre nyhetsurval för att det 

genererar fler läsare, blir de hårda nyheterna säkerligen lästa när läsaren väl har tidningen i 

handen. Det kan också finnas en ekonomisk betydande strategi att sälja flest tidningar, 

vilket de mjuka nyheterna bidrar till. 

Frågan om transpersoners rättigheter, i synnerhet tvångssterilisering, fick en relativt stor 

uppmärksamhet i de undersökta medierna i vår studie. Lagen om tvångssterilisering 

ändrades år 2013, dvs. efter studiens undersökningsperiod. Utifrån dagordningsteorin och 

resultatet i vår studie kan vi dra slutsatsen att frågan om tvångssterilisering fått 

uppmärksamhet i medierna, vilket lett till en debatt hos de politiska partierna. Detta har i sin 

tur lett till att det slutligen blivit en lagändring. Vi vågar påstå att medierna har en så pass 

stor makt i samhället att de bidrar till att frågor av denna typ hamnar på den politiska 

dagordningen och faktiskt kan generera att samhälleliga problem uppmärksammas såväl hos 

medborgarna som de politiska makthavarna.  

Vad vi finner anmärkningsvärt är att endast en bråkdel av det undersökta materialet 

behandlar ämnet asyl, där det redan finns en lag som förhindrar att flyktingar som söker 

asyl på grund av sexuell läggning blir utvisade. Samtliga artiklar i frågan om asyl, hamnade 

i underkategorin som behandlar artiklar där lagen om asyl bryts. Vi ställer oss frågan varför 

ämnet asyl inte får samma uppmärksamhet som till exempel frågan om tvångssterilisering. 

Kanske beror det på att lagen om asyl vid flyktingskap på grund av sexuell läggning redan 

finns och därför inte är lika aktuell. En annan orsak till detta kan vara att frågan om asyl inte 

handlar om Svenska medborgare och därmed blir den nyheten mindre intressant för svensk 

press att rapportera om.  
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En av våra forskningsfrågor handlar om vilka som får synas i medierna under 

Pridefestivalen: homosexuella kvinnor eller homosexuella män. Utifrån resultatet kan vi dra 

slutsatsen att fokuseringen främst ligger på att varken benämna manlig eller kvinnlig 

homosexualitet. Eftersom det inte framgår om tidningarna specifikt väljer att benämna hbtq 

så kan vi inte dra slutsatsen att tidningarna är könsneutrala eller neutrala när det gäller 

sexuell läggning. Om vi däremot jämför i vilken utsträckning manlig respektive kvinnlig 

homosexualitet fick plats i tidningarna visar resultatet, inte helt oväntat, att medierna i större 

utsträckning väljer att fokusera på manlig homosexualitet. Manlig homosexualitet har alltså 

en dominerande roll i medierna även under Pridefestivalen, vilket kan tyckas märkligt då 

festivalens syfte bland annat handlar om att öka sexuella minoriteters lika värde. I likhet 

med Sahlmans (2005b) resultat kan vi i vår studie se att homosexuella män får mer 

uppmärksamhet i medier jämfört med kvinnlig homosexualitet, trots att Sahlmans studie 

presenterades för åtta år sedan. Om medier tenderar till att endast presentera homosexuella 

män i sina artiklar kan det leda till att en del av den tidningsläsande befolkningen drar 

slutsatsen att homosexualitet är vanligare bland män än bland kvinnor. Att tidningarna, i vår 

undersökning, väljer att presentera manlig homosexualitet framför kvinnlig homosexualitet 

i mer än femtio procent av artiklarna kan ses som missvisande. Detta kan således leda till att 

homosexuella kvinnor osynliggörs även i andra sammanhang. Eftersom mediernas roll är att 

spegla verkligheten (Jarlbro, 2010) vågar vi påstå att en så pass stor överrepresentation av 

män i de undersökta tidningarna inte speglar den reella verkligheten. 
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8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Att hitta tidigare forskning kring vårt ämne var tämligen svårt, och vi ser därför många 

möjligheter att utveckla vår studie till vidare forskning. Intressant vore om samma 

undersökning genomfördes men under andra årtal. Till exempel 1998 när Pridefestivalen 

startade samt 2013. Därmed hade resultatet kanske haft en mer markant skillnad och 

jämförelsen blivit ännu mer intressant. Var till exempel frågan om transpersoners situations 

i samhället aktuell år 1998 eller fanns det något annat ämne som hamnade högt upp på 

dagordningen det året? Hur hade en jämförelse mellan benämning av manlig och kvinnlig 

homosexualitet i medier sett ut år 1998 kontra år 2013. 
 

En intressant studie är benämningen av hbtq-begreppet. När började tidningarna fokusera på 

hbtq? Ser vi på resultatet från vår egen studie ser vi att det var med stor övervägande 

procentdel som de analyserande tidningarna omnämnde hbtq eller ingetdera i artiklarna. 

Hade vi kunnat se en skillnad om vi jämförde med tidigare årtal till exempel. 
 

Då Pridefestivalen håller till i Stockholm vore det intressant att undersöka vad tidningar 

från andra delar av landet rapporterar om festivalen och budskapet som de vill gå ut med. 

Trots att tidningarna vi valt att analysera (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet 

och Expressen) är rikstäckande, skulle en analys i till exempel Göteborgs-Posten eller Dala-

Demokraten kunnat ge jämförbara resultat med någon av de andra tidningarna. Blir 

Pridefestivalen alltså uppmärksammad av mindre tidningar i övriga delar av landet eller är 

det endast de största tidningarna i Sverige som rapporterar om festivalen? 
 

En kvalitativ studie utifrån vårt resultat skulle ge en fördjupad granskning av artiklarna och 

tidningarna. Fokuseringen på manlig och kvinnlig homosexualitet samt begreppet hbtq kan 

med fördel bli analyserat djupgående. En kvalitativ innehållsanalys av samma artiklar som 

vi analyserade kan visa i vilka exakta sammanhang som begreppen benämns. Enligt 

Sahlmans (2005) forskning om hur sexuella minoriteter representeras i medier benämndes 

till exempel lesbiska i svenska tidningarna när det handlade om barn och adoption. Hur 

hade en sådan studie sett ut idag? Intressant vore även att se huruvida tidningarna gestaltar 

hbtq-personer och om det finns en tydlig stereotypifering. Återigen skulle en jämförelse 
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mellan olika årtal ge en tydlig bild om en eventuell förändring eller icke-förändring kring 

begreppet hbtq. 
 

Slutligen vore en potentiell studie att undersöka samma frågeställningar men under olika 

tidsperioder under samma år. Man kan välja samma treveckors period som vi gjorde i vår 

studie för att sedan jämföra med en treveckors period under en annan del av året. Hur är 

nyhetsvärderingen om hbtq och finns det artiklar med problematiserande tendens kring 

begreppet? Var frågan om tvångssterilisering för transsexuella lika högt upp på 

dagordningen under november månad som under Prideveckan i juli/augusti?  
 

Utifrån vår studie fick vi fram vilka ämnen tidningarna publicerade under Prideveckan. För 

att utveckla resultatet är en intervjustudie intressant. Redaktionscheferna på olika 

nyhetstidningar blir intervjuade om valet av nyhetsvärdering och nyhetsurvalet där de 

ingående kan förklara hur nyheter kring Pridefestivalen värderas. Vår studie visar att 

nöjesrapporteringen har överlägset antal artiklar, och vi undrar om värderingen och urvalet 

går att prioriteras annorlunda där frågor med problematiserande tendens får ta en större plats 

i tidningarna.   
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Bilaga 2: Kodinstruktion 
 

1. Artikel ID 

Innefattar analysnummer följt av tidning och publiceringsdatum. Ex. 1AB#20100725 

 

2. Artikelns huvudämne 

Anger det ämne som artikeln huvudsakligen handlar om/berör.  

 

1. Nöjesrapportering 

-‐ Avser artiklar som behandlar bildreportage, artister som uppträder under 

Pridefestivalen, evenemang under festivalen, skönhetstävlingar, reportage om 

festivalen/pridetåget (hur den/det var, vilka som besökte, kändisar), recensioner 

av invigningstalare. 

 

2. Personporträtt 

-‐ Avser artiklar som berör porträttering av personer viktiga för hbtq-rörelsen, 

hbtq-personer i världen, kärlek, hbtq-personer som kommit ut. 

 

3. Pridefestivalen 

-‐ Avser artiklar som berör praktiska aspekter för festivalen så som ekonomi, 

transport, säkerhet, antal besökare, reklamkampanjer, sponsorer. Artiklar som 

berör debatter om pridefestivalen är bra eller dålig, får alla delta i festivalen 

samt artiklar som allmänt berör Pridefestivalen, huruvida den fortfarande ska 

finnas då hbt-rörelsen vunnit flera viktiga frågor.  

 

4. Rättigheter, jämlikhet och demokrati 

-‐ Avser artiklar som berör hbtq-personers lika värde, rätten till acceptans för 

sexuell läggning. Berör även artiklar om heteronormativitet och hur den 

ifrågasätts samt vad Pridefestivalen står för – lika rättigheter, demokrati och 

jämlikhet för alla och att festivalen ska fungera som en frizon fri ifrån våld och 

diskriminering, normer. 
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5. Diskriminering 

-‐ Avser artiklar som berör diskriminering, trakasserier, hot, våld, mobbing, 

förföljelse och kränkningar mot hbtq-personer under Pridefestivalen samt inom 

vård, skola, arbete och samhället. Avser även artiklar som berör diskriminering, 

trakasserier, hot, våld, mobbing och kränkningar mot myndigheter så som polis, 

militär och migrationsverket under Pridefestivalen.  

 

6. Transsexuellas situation 

a) Tvångssterilisering - Avser artiklar som berör lagen om tvångssterilisering 

(politiskt stöd/motstånd, debatter för och emot). 

b) Könsbyte – Avser artiklar som berör byte av juridiskt kön, övriga lagar, 

artiklar som berör personer som bytt kön placeras också här. 

c) Övrigt – Avser artiklar som berör kända transsexuella personer, livsvillkor, 

skönhetstävlingar för transpersoner. 

 

7. Adoption/rätt till barn 

-‐ Avser artiklar som berör adoption för hbt-personer, insemination och 

spermadonation, barn till hbtq-personer, reportage om adoption/insemination. 

 

8. Asylpolitik 

a) Övrigt - Avser artiklar som berör asyl för hbtq-personer, lagen om asyl vid 

flyktingskap på grund av sexuell läggning. 

b) Lagen bryts – Artiklar som handlar om att lagen om asyl för hbtq-personer 

bryts. Även artiklar som diskuterar varför lagen bryts placeras här. 

 

9. Religion 

a) Kyrkan - Avser artiklar som berör religion och homosexualitet, hbt inom 

kyrkan, kyrkans motsättningar.  

b) Främlingsfientlighet – Avser artiklar som berör islamfientlighet, 

”Pinkwashing”, dvs. kampen för hbtq-personer används som slagträ mot 
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andra grupper, till exempel muslimer, SD fiskar röster hos hbt-samhället, 

främlingsfientlighet. 

 

10. Övrigt/Framgår ej 

-‐ Avser artiklar som berör politik och politikers engagemang i hbtq-frågor, 

politikers engagemang i Pridefestivalen vad gäller deltagande under festivalen 

och medverkan i debatter, övriga hbtq-frågor som bedrivs av RFSL så som 

hiv/aids och lagen om informationsplikt 

 

 

3. Typ av artikel 

Anger vilken sektion av tidningen som artikeln publicerats i. 

 

1. Ledare 

-‐ Platsen där tidningens journalister får lov att uttrycka publikationens 

partipolitiska ställning, vanligtvis från en politisk skribent. 

 

2. Reportage/Intervju 

-‐ En featureartikel eller en uppföljning av en aktuell nyhet. Ger en närvarokänsla 

hos läsaren då skribenten förmedlar det hen upplevt med alla sina sinnen. 

-‐ Ett professionellt samtal mellan en intervjuare och en intervjuperson. 

 

3. Nyhetsartikel 

-‐ Berättar om en nyhet, något som har hänt eller kommer att hända. I texten 

framgår svaren på frågorna: När? Var? Hur? Vad? Vem? varför? 

 

4. Insändare/Debatt 

-‐ Skrivs inte av journalister, utan till exempel av privatpersoner. Syftet är att 

uttrycka och argumentera för en åsikt, eller att berömma/klaga på företeelser 

och personer. 

-‐ Skribenten argumenterar för en viss hållning i en aktuell fråga. 



 

  51 (51) 
 

 

5. Krönika/Kolumn 

-‐ Personligt skriven text med egna åsikter. Kommenterar till exempel nyheter från 

TV eller tidningar. 

 

6. Övrigt 

-‐ Övriga artiklar som inte passar in på ovanstående beskrivningar. 

 

 

4. Problematiserande tendens 

Anger om artikeln har en problematiserande tendens, dvs. om artikeln berör politiska 

och/eller samhälleliga frågor. Besvaras genom ja- eller nejalternativ. 

 

 

5. Fokus på manlig/kvinnlig homosexualitet 

Anger om artikeln fokuserar på manlig eller kvinnlig homosexualitet. 

 

1. Manlig 

-‐ Avser om ordet ”bög” används någonstans i artikeln, om artikeln nämner 

namnet på en öppet homosexuell man eller om artikeln på något annat sätt syftar 

till manlig homosexualitet. 

 

2. Kvinnlig 

-‐ Avser om ordet ”lesbisk” används någonstans i artikeln, om artikeln nämner 

namnet på en öppet homosexuell kvinna eller om artikeln på något annat sätt 

syftar till kvinnlig homosexualitet. 

 

3. Övrigt/Framgår ej 

-‐ Avser om både manlig och kvinnlig homosexualitet benämns i samma 

utsträckning, om samlingsbegreppet hbt eller hbtq används samt om det inte 

framgår någon som helst benämning på sexuell läggning.   


