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Abstract 
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Purpose/aim: The purpose of the essay is to by means of a quantitative method 

investigate what the portrayal of GLBT-people looks like in a 
selection of Swedish and New Zealand newspapers. The essay 
focuses on aspects such as the gender ratio between GLBT-people 
who are mentioned and also those who are allowed to speak out in 
the newspapers. Also in what proportions the newspapers portrays 
the different fractions of the GLBT-term, what subjects are 
covered and what types of sources are used are areas of interest. 

 
Method/material:  The analysis is conducted through a quantitative research method 

where two Swedish newspapers (Aftonbladet and Dagens Nyheter) 
and two New Zealand newspapers (The Dominion Post and The 
New Zealand Herald) were selected. Three periods of 15 days 
were selected for each newspaper and electronic databases were 
used in order to try and collect all articles with relevance for this 
study. 

 
Theories:  The theoretical background consists of Tiina Rosenberg’s theories 

about media’s role in the individuals’ identity shaping, Nina 
Björk’s feminist theories connected to gender and power, and the 
patriarchal structure of society, and also Anders Sahlstrand’s 
accounts of journalism’s use of sources and their effect on the 
audience’s perception of the news presented.  

 
Main results: The main results from the analysis points towards preponderance 

in the occurrence of male homosexuality and male homosexuals. 
Elite sources occur more often than non-elite, and GLBT-males 
are more often used as elite sources than GLBT-women, though 
due the analysis being based on a low number of articles the level 
of generalization from the results is questionable.  
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1. Inledning 
 

Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för 
dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling 
(Pressens Samarbetsnämnd, 1994, s. 7).  

 
Ovanstående citat kommer från Spelregler för press radio och TV, ett dokument som finns att 
tillgå från journalistförbundet och vilket figurerar som riktlinjer för journalister i deras arbete. 
Speglar citatet verkligheten? Ger massmedierna en korrekt, och framför allt allsidig 
nyhetsförmedling?  
 
Vi lever fortfarande i ett patriarkalt samhälle, detta menar bland annat litteraturvetaren och 
feministen Nina Björk (Björk, 1996, s. 157). Heteronormativitet, antagandet att 
heterosexualitet är normen grundat på att det är den vanligast förekommande sexuella 
läggningen, råder och männen syns mest och styr mest, det påpekar bland annat 
genusforskaren Tiina Rosenberg (Rosenberg 2002, s. 100f). Återspeglas detta i mediers 
rapportering av en subkultur såsom hbt-kulturen?1  
 

1.1. Bakgrund 
 
Hbt-aktivisten, politikern och statsvetaren Martin Andreasson nämner i sin undersökning 
Öppenhet och motstånd – Om homosexualitet i massmedia 1990-1994 hur 1990-talet var den 
period då medierna började vända gällande rapporteringen om homosexuella och 
homosexualitet. De första svenska homosexuella politikerna kom ut och vi fick våra första 
öppna gay kändispar för att nämna två exempel. Detta hände samtidigt som de homosexuella 
som syntes i medierna fortfarande mestadels bestod av män – bögar (Andreasson, 1996, s. 
14). Det var över tio år sedan Andreasson utförde sin undersökning. Har någonting ändrats? 
Har det uppstått någon balans mellan bögar, flator och transpersoner i hur de figurerar i 
media?2  
 
Andreassons undersökning tog avstamp i att ”kärlek och sexualitet mellan människor av 
samma kön är lika mycket värd som […] mellan människor av olika kön.” Något som då 
kunde ses som problematiskt är att medierna kan exempelvis framställa homosexualitet ”som 
exotiskt, onaturligt eller suspekt, eller osynliggöras helt.” (Andreasson, 1996, s. 12). 
Problematiken uppstår om tillexempel homosexuella män endast figurerar i dagspressen i 
form av homosexuella pedofiler som våldfört sig på unga pojkar, eller om homosexuella 
kvinnor endast figurerar som arga feministflator som hatar män – för att ta två extremer.  
 

                                                
1 Hbt är en akronym av homosexuell, bisexuell och transperson och är vanlig att använda som prefix till ord när 
man vill betona kopplingen till dessa tre samhällsgrupper. 
2 Bög är en beteckning för en homosexuell man, flata för en homosexuell kvinna, transperson är ett 
samlingsbegrepp för både transvestiter (personer som klär sig som det andra könet) och transsexuella (personer 
som anser sig vara födda till fel kön). 
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Det är även lätt att glömma att homosexuella är endast en del i den grupp som brukar 
benämnas hbt – homo, bi, trans. Hbt är ett samlingsbegrepp som börjat användas mer och mer 
just för att försäkra sig om att bi- och transsexuella personer inte glöms bort när man talar om 
människor som bekänner sig till en annan läggning än den heterosexuella.  
 
Presentationen av hbt-personer är inte en nationell fråga som endast rör Sverige och svenska 
medier. Även utomlands spelar media en stor roll och dess hantering av frågor gällande 
homosexuella och homosexualitet måste anses som viktig även där. Ett lands lagstiftning 
kring hbt-personer kan ge en hänvisning till den officiella synen på denna grupp. Ett land där 
lagstiftning verkar mer för att se till hbt-personers rättigheter kan antas ha en mer tolerant 
inställning än ett land där lagstiftningen snarare agerar för att inskränka på vad som i andra 
länder ses som rättigheter eller kanske även förbjuder hbt-personer att leva öppet med de dem 
är.  
  
Hbt-personer omfattas under flera lagar inom svensk lagstiftning. Statens folkhälsoinstitut ger 
ut en sammansättning, Homosexuellas rättigheter, som sammanfattar de rättigheter som gäller 
för homosexuella beträffande bland annat diskriminering, partnerskap etc. Enligt 16 kap. 8 § i 
brottsbalken är det ett lagbrott att hota homosexuella som grupp, 9 § i samma kapitel skyddar 
personer från diskriminering på grund av sexuell läggning (Engman, 2004, s. 19). 1999 
inrättades en statlig myndighet, HomO vilken har som uppgift att motverka att diskriminering 
på grund av sexuell läggning förekommer i samhället (Ibid, s. 25). 
 
1995 trädde partnerskapslagen i kraft i Sverige, vilken ger rätten till två personer av samma 
kön att ingå partnerskap, partnerskapet likställs med äktenskap (Ibid, s. 51). Enligt 4 kap. 3 § i 
föräldrabalken kan en partner adoptera den andre partners barn i syfte för de båda att ses som 
barnets föräldrar i lagens ögon. Sedan 2003 är registrerade partners även tillåtna att prövas 
som adoptivföräldrar även för utlandsadoption (Ibid, s. 69). Sedan 2005 är även lesbiska 
partners och sambos berättigade till assisterad befruktning via insemination (RFSL, 2005). 
 
En nation som ligger nära Sverige just i frågan om lagstiftning är Nya Zeeland. Sedan 2005 
har Nya Zeeland en lag liknande den svenska partnerskapslagen, Civil Union Act, skillnaden 
mellan den och den svenska partnerskapslagen är att när den senare endast inbegriper partners 
av samma kön är den nya zeeländska Civil Union Act öppen för även partners av olika kön – 
mer som ett borgerligt giftermål. Human Rights Act från 1993 förbjuder diskriminering på 
grund av sexuell läggning. Liknande HomO i Sverige har Nya Zeeland vad som kallas Human 
Rights Commission till vilken man kan vända sig om man känt sig diskriminerad på grund av 
sin sexuella läggning (GayNZ, 2007). 
 
Att undersöka och jämföra medier i två länder som kan betraktas som två ideologiska 
motpoler, såsom Sverige och något land i mellanöstern, eller för den delen USA (i alla fall när 
det gäller hbt-frågor) bäddar inte för några överraskande resultat. Mer intressant vore det att 
närmre jämföra två länder som är mer lika, såsom Sverige och Nya Zeeland.  
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Om ingenting har ändrats till det bättre, förslagsvis att osynliggörandet av kvinnor minskat, i 
svenska mediers presentation av hbt-personer sedan Andreasson utförde sin undersökning. 
Eller om en ny jämförande undersökning visar att svenska medier och medier i länder med 
liknande officiella ställningstaganden i hbt-frågor som Sverige inte presenterar denna grupp i 
medierna på ett liknande sätt måste det ses som ett problem för hbt-samhället. Dels för att om 
ingen positiv förändring inom svenska medier uppstår kan vi aldrig börja tala om en jämlikhet 
mellan främst de olika läggningarna inom begreppet hbt, och dels då det visar på en 
diskrepans mellan mediernas framställning och samhällets officiella ställningstaganden.  
 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att med hjälp av en kvantitativ metod undersöka hur 
framställningen av hbt-personer ser ut i ett urval av svensk och nya zeeländsk dagspress.  
 
Ovanstående syfta har konkretiserats i följande frågeställningar: 

1. Hur ser könsfördelningen ut mellan de hbt-personer som omnämns och de som uttalar 
sig? 

2. I vilken proportion framställer tidningarna de tre grupperingarna inom hbt-begreppet? 
3. Vilka ämnen tas upp? 
4. Vilka typer av källor används? 
5. Vad finns det för skillnader i ovanstående frågor mellan de svenska och nya 

zeeländska tidningarna? 
 

1.3. Avgränsningar 
 
När man undersöker dagstidningar finns det flertalet delar av tidningen att ta ställning till 
huruvida de ska omfattas i undersökningen eller inte. Man kan tillexempel ta hänsyn till 
bilder, rubriker, om artikeln har en puff på första sidan etc. Denna uppsats tar inte upp bilder, 
inte heller behandlar den rubriker eller andra indelningar inom själva artikeln. Om artikeln 
föregås av en puff på framsidan har inte den tagits med i analysen. Inte heller har tidningarnas 
eventuella bilagor tagits med, det är endast huvuddelen med dess sektioner som utkommer 
dagligen som tagits med i analysen. 
 

1.4. Disposition 
 
Dispositionen för resterande delen av uppsatsen ser ut som så att i avsnitt 2 nedan presenteras 
tidigare forskning inom ämnet hbt och media. Avsnitt 3 redogör för de teoretiska 
utgångspunkter utifrån vilka analysen tar sin avstamp. Nästföljande avsnitt, avsnitt 4, 
presenterar arbetsmetod för analysen och diskussion kring denna och även det material som 
används och hur det har samlats in. I avsnitt 5 presenteras och analyseras resultatet från 
undersökningen, följt av kontinuerlig återkoppling till tidigare forskning och teori. Uppsatsen 
avslutas genom en slutdiskussion i avsnitt 6 och avsnitt 7 presenterar en sammanfattning av 
hela uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning 
 
Det är inte lätt att finna forskning som täcker in både dagspress och hbt-personer, särskilt inte 
svensk sådan. I textupplagor av Nordicom och Nordicom Review från de senaste åren fanns 
det ett antal studier om etniska minoriteter och dagspress, t.ex. representationer av svenska 
invandrartäta förortsmiljöer. Det fanns även undersökningar som tittade på kvinnors roll i 
medierna, men ingenting om hbt-personer. Sökningar på Nordicoms webbaserade databas är 
inte mer fruktgivande, visserligen presenteras ett fåtal svar men alla publicerade under den 
senare delen av 1980-talet. För att finna extensiv och inte allt för gammal svensk forskning får 
man gå till Folkhälsoinstitutet och populärvetenskapen. Andreassons undersökning som 
presenteras nedan är ett beställningsjobb från Folkhälsoinstitutet men utförd på ett 
vetenskapligt och systematiskt sätt vilket ger den relevans som underlag för tidigare 
forskning. Även Sahlmans mindre undersökning, sitt populärvetenskapliga ursprung till trots, 
är utförd med så pass vetenskapliga metoder att dess resultat får ses som trovärdigt. 
 
På den internationella scenen, eller snarare amerikanska, finns det dock en antologi, News and 
Sexuality – Media portraits of diversity, redigerad av Laura Castañeda och Shannon Campbell 
(2006) vilken sammanställer ett flertal artiklar från amerikanska forskare. Till huvuddel är 
texterna inriktade på amerikanska medier och de diskuterar ämnen såsom 1950-talets 
representation av homosexuella, nyhetstäckning av hatbrott och även framträdandet av 
sexuella minoriteter inom TV.  
 
Ett av de mer intressanta avsnitten i nyss nämnda antologi står Kim Pearson (2006) för. I 
Small Murders – Rethinking News Coverage of Hate Crimes Agains GLBT People diskuterar 
Pearson kring skillnader i rapportering av olika hatbrott mot hbt-personer. Hon uppehåller sig 
särskilt vid ett mord på en afro-amerikansk 15årig homosexuell kvinna i Newark, New Jersey 
2003 och ställer uppmärksamheten kring detta i jämförelse mot ett mord på en 20årig vit 
homosexuell man i Laramie, Wyoming 1998. Pearson konstaterar en avsevärd skillnad i 
antalet artiklar publicerade om de båda morden. Hon för en diskussion kring vad som kan 
tänkas vara orsaken till denna skillnad där hon bland annat återkommer till ämnen så som 
klasstillhörighet, rasism och feminism. Pearson levererar inte någon full analys av orsakerna 
till den sneda rapporteringen, dels för att hon ser att orsaken är allt för komplex för att kunna 
konkretiseras helt men även då hon ser sin egen text mer som en ingång till vidare forskning 
och reflektion kring ämnet (Pearson 2006, s. 168-182). 
 
Inom forskning publicerad i Nya Zeeland finns inte heller mycket kopplat till media och hbt-
samhället. Anita Brady (2006) publicerade en artikel i New Zealand Journal of Media 
Studies, ”All Blacks, eyeliner, and Queer Eye: metrosexuality and the 'crisis of 
homo/heterosexual definition'” som behandlar en uppblossad debatt kring homofobi och 
heteronormativitet efter att en rugbyspelare använt eye-liner under en tv-sänd rugbymatch.3 
Chris Atmore (1989) publicerade en undersökning i A Journal for Radical Perspectives on 
Culture, ”Out of reality: the media and disabled lesbians”.4 Atmore behandlar 
representationer av bögar och lesbiska inom media och litteratur, och även lesbiska med 
funktionshinder. Det är en relativt gammal undersökning, publicerad 1989, och likväl som 
                                                
3 Från databasen: INNZ (Index New Zealand) http://innz.natlib.govt.nz/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=505063 
hämtad 2007-05-14. 
4 Från databasen: INNZ (Index New Zealand) http://innz.natlib.govt.nz/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=64427 
hämtad 2007-05-14. 
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Bradys har den inte funnits tillgänglig för genomläsning då den inte varit tillgänglig i 
elektronisk form.  
 

2.1. Homosexualitet i dagspress på 1990-talet 
 
En av de mer framträdande svenska studierna av massmedia kopplat till homosexualitet 
utfördes av Martin Andreasson på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. Öppenhet och motstånd 
redogör för svenska dagstidningars rapportering av frågor kopplade till homosexuella och 
homosexualitet mellan åren 1990 och 1994. Undersökningen är en kvalitativ studie där 
Andreasson med hjälp av RFSL:s5 mediearkiv tagit del av ett stort antal artiklar publicerade i 
flertalet svenska dagstidningar och kopplade till hbt-rörelsen. 
 
Bland annat diskuterar Andreasson en uppenbar problematik i journalisters språkbruk när de 
skriver om ämnen vilka inbegriper homosexuella eller homosexualitet. Bland annat 
uppehåller han sig vid ett antal tvetydiga formuleringar i främst tidningsrubriker vilka bidrar 
till sexualiseringen av allt som rör homosexuella. Främst reagerar Andreasson på det tydligen 
inte helt ovanliga användandet av ”homosex-” som ett prefix till det mesta som rör homo- och 
bisexuella. Problematiken häri ligger i att istället för att fungera som en allmänt vedertagen 
förkortning för ”homosexuell” fungerar ”homosex-” snarare under betydelsen ”homosexuell 
sex”. Följden av detta blir att rubriker såsom ”Homosexlärare förflyttad” eller 
”Homosextränare i fängelse” snarare väcker associationer till människor som skulle vara 
lärare eller tränare i homosexuell sex, snarare än homosexuella lärare och tränare (Andreasson 
1996, s. 32). 
 

Felet med sådan rubriksättning är att den skapar sexuella övertoner 
kring allt som kan associeras med bögar eller lesbiska (Ibid, s. 32). 

 
Andreasson uppmärksammade även ett osynliggörande av lesbiska genom just språkbruk och 
ordval. Andreasson uttrycker det som att tidningar ofta talar om ”bögar” när det egentligen 
från artikelns helhet är uppenbart att det inte handlar om endast manliga homosexuella. Detta 
menar han grundar sig i två saker: för det första är båda orden ”lesbisk” och ”homosexuell” 
längre och mindre slagkraftiga än ordet ”bög”, och för det andra förknippar många fortfarande 
homosexuella med endast bögar6 (Ibid, s. 38). 
 

Föreställningen att homosexuella män oftare än heterosexuella 
män utnyttjar barn sexuellt är utbredd, även om den sannolikt inte 
delas av flertalet. Vilka orsakerna är till denna föreställning är 
svårt att uttala sig om. Främlingskapet inför homosexualitet spelar 
en viktig roll, men också synen på sexualiteten i allmänhet som 
något hotfullt, skrämmande eller okontrollerbart (Ibid, s. 67). 

 
Ovanstående citat inleder den del av Andreassons undersökning som behandlar hur 
homosexuella ses som en hotbild i samhället. Detta manifesteras främst i vissa mediedrev och 
vad som idag skulle benämnas som utbrott av moralpanik. Ständigt återkommande är 
skildringar om prostitution mellan män. Även om Andreasson redovisar vissa sakliga artiklar 
                                                
5 RFSL står för Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande, de driver frågor som rör hbt-personer. 
6 Enligt Andreasson var det vid tidpunkten för undersökningen sant. Huruvida det fortfarande ligger någon 
sanning i denna uppfattning lämnas osagt. 
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om ämnet menar han att man ändå kan ifrågasätta enskilda formuleringar. Dock har det även 
funnits exempel på ren sensationsjournalistik där ingen åtanke getts åt källkritik och 
överdrifter inte varit ovanliga. (Ibid, s. 70f). 
 
Ett annat exempel på hur homosexualitet ses som ett hot menar Andreasson kan ses i fallet 
med Spartacus.7  

 
Det var Dagens Nyheter som i januari 1993 blev först i svensk 
press med att utpeka Spartacus-guiden som en pedofilguide. Ett 
fyrspaltigt reportage kröns av rubriken ”RFSL säljer sexbok – 
Pederaster och pedofiler får tips om unga pojkar” (Ibid, s. 74).  

 
Andreasson ser en problematik som grundar sig i hur artikeln ”sammanblandar tre företeelser: 
manlig homosexualitet, manlig prostitution och homosexuell pedofili.” Det hela menar han 
leder till skuld genom association (Ibid, s. 75). Andreasson fortsätter sedan att ställa sig 
frågande till dels journalisten som skrev artikeln för Dagens Nyheter men även 
efterkommande artiklar i andra tidningar som enligt honom endast hakade på den debatt 
Dagens Nyheter redan hade väckt utan att undersöka saken vidare på egen hand (Ibid, s. 76ff).  
 
I sina slutkommentarer nämner Andreasson några åtgärder han tror skulle vara till fördel för 
de homosexuella beträffande hur de blir representerade i media. Bland annat efterlyser han att 
medier bör tillämpa samma publiceringsprinciper för angrepp mot homosexuella som 
tillämpas för angrepp mot t.ex. etniska minoriteter eller religiösa grupper. Han efterlyser även 
ett utvidgande av lagstiftningen av hets mot folkgrupp att innefatta även homosexuella då ”det 
förefaller vara betydligt lättare att publicera material som hetsar mot homosexuella än som 
hetsar mot grupper vilka idag har skydd av lagstiftningen”8 (Ibid, s. 202). 
 

2.2. Homosexualitet i dagspress på 2000-talet 
 
Emma Sahlman är journalist och mediegranskare på Quick Response. I antologin Kärlekens 
Pris – En antologi om homofobi och heteronormativitet bidrog hon med en mindre 
undersökning, ”Hallå hela pressen! – Hur hbt-världen beskrivs i media 2000-2005”, vilken 
liknade den Andreasson utförde och som diskuterades ovan. Sahlman koncentrerade sig på 
artiklar från 2000 fram till 2005 och använde sig även hon av en kvalitativ metod där hon tog 
del av RFSL:s arkiv av artiklar. 
 
Bland annat presenterar Sahlman hur det oftast är homosexuella män som skildras i dagspress, 
homosexuella kvinnor nämns oftast i samband med barn, bisexuella utelämnas helt förutom 
när hbt-begreppet förklaras och förekomsten av transpersoner är näst intill obefintlig 
(Sahlman 2005, s. 144f). 
 

                                                
7 Spartacus är en guide liknande den kanske mer välkända Lonely Planet, men som riktar sig mot homosexuella, 
främst män, och tipsar om caféer, klubbar, hotell mötesplatser etc. världen över. Den ges ut av förlaget Bruno 
Gmünder Verlag GMBH.  
8 Sedan 2003 inbegrips även sexuell läggning inom lagen för hets mot folkgrupp, se avsnittet 1.1. Bakgrund 
ovan. 
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Vad Sahlman finner mycket problematiskt är hur kritiskt inställda personer får uttala sig 
nedvärderande mot homosexuella och hbt-frågor helt oemotsagda. Ett exempel Sahlman tidigt 
nämner är från tidningen Östran där Lena Andersson i en artikel talar om hur hon tackat nej 
till att uppträda på Stockholm Pride då hon tar avstånd från hbt-kulturen. Sahlman är kritisk 
till hur journalisten ”inte [ställer] en fråga om vad hon menar med att homosexuella är 
smittsamma.” Vidare konstaterar hon att ”Med bibeln i handen kan Lena Andersson få säga 
vad som helst /…/ utan motfrågor.” (Ibid, s. 142). Sahlman menar att när journalisten låter, i 
det här fallet Lena Andersson, uttala sig kritiskt utan att själv ställa motfrågor eller efterlysa 
motiveringar till den intervjuades åsikter sviktar denne i sin roll som förmedlare av 
verkligheten. Sahlman menar att det är fel av journalisten att låta någon gömma sig bakom 
tillexempel religion eller påstå att ”de ’bara’ tycker så” (Ibid, s. 145). 
 
Det finns även en problematik kring mediernas rapportering av hatbrott. Bland annat 
presenterar Sahlman att det finns en avsaknad av rapportering av de hatbrott som begås. Ett 
exempel Sahlman nämner är ett mord som begicks på en kyrkogård i Skrubba januari 2005. 
En 13-åring och en 15-åring slog ihjäl en annan 15-åring som ett utlopp för ”nazistiskt 
motiverat böghat.” Men det var det endast Expressen som nämnde (Ibid, s. 150). 
 
Även om Sahlman observerat en nedgång i användandet av ”homosex” som prefix jämfört 
med Andreassons undersökning så förekommer det fortfarande. Och även då i sammanhang 
där det inte alls handlar om homosexuellt sex, som prefixet insinuerar (Ibid, s. 152). 
 
Sahlmans undersökning figurerar som ett gott komplement och fullvärdig fortsättning på 
Andreassons arbete. Önskvärt vore dock att ta del av en mer djupgående undersökning. Det 
framgår inte om den text som publicerats i Kärlekens Pris är en förkortad version men det 
verkar inte vara fallet. Andreasson undersökte 1 000 artiklar och då känns Sahlmans urval på 
200 stycken tämligen svagt – särskilt då den undersökta tidsperioden är ett år längre än 
Andreassons.  
 

3. Teori 
 
Hur människor formar sin identitet är en fråga som har växt i betydelse i takt med 
utvecklingen inom massmedia och vår övergång till ett mer medialt samhälle. Fastän 
mediernas direkta påverkan på människors attityder är svårdefinierad så är det ändå allmänt 
vedertaget att de spelar roll. Därför är det viktigt att undersöka hur medier presenterar olika 
samhällsgrupper för att vidare kunna försöka skapa en förståelse för hur detta påverkar 
människors identitetsformning.  
 
Resonemanget förs vidare i avsnitt 3.1. med en diskussion kopplad till medieforskaren Peter 
Dahlgrens reflektioner kring svårigheterna att avgöra hur människor tolkar det som sänds ut 
via medier. Genusforskaren Tiina Rosenbergs teorier kring mediernas roll i människors 
identitetsskapande processer diskuteras i avsnitt 3.2. För att kunna bilda en förståelse för 
varför maktstrukturer i samhället ser ut som de gör presenteras i avsnitt 3.3. en diskussion 
baserad på Nina Björks resonemang kring makt och kön, kopplat till bland annat den 
patriarkala maktstrukturen i samhället.  
 



  Hbt i media   

 9 

En viktig aspekt när man studerar dagspress, och nyhetsmedier i allmänhet, är källan. Vem, 
eller vilka, använder sig journalisten av i dennes sökande efter information och bekräftande av 
information. Källans vikt kan antas bli större när man undersöker presentationen i medier av 
olika marginaliserade samhällsgrupper – t.ex. hbt-personer. Personer som står utanför den 
aktuella gruppen kan antas ha en annan uppfattning om den än personer som talar inifrån den. 
I avsnitt 3.4 kommer Anders Sahlstrands teorier om nyhetskällor att diskuteras vidare. 
 

3.1. Mediepåverkan 
 
Problematiken kring att försöka uttolka en publiks uppfattning av ett budskap sänt via 
medierna är långt ifrån ny. Medieforskaren Peter Dahlgren (1998) diskuterar i antologin 
Approaches to Audiences: A Reader teorier från både John Fiske och Graham Murdock. Och 
hur dessa två representerar varsin ände av ett spektrum för publikens tolkningsförmåga 
beträffande mediers utsända budskap. Fiske representerar den ände som anser att publiken har 
nästintill full tolkningsfrihet när det kommer till att tolka ett material, samtidigt som Murdock 
menar att medias roll i att reproducera dominerande attityder inte är att förglömma (Dahlgren 
1998, s. 299ff). 
 
Dahlgren själv summerar de båda när han istället för att ta parti med ena sidan förenar sig med 
tanken att mötas någonstans i mitten. 
 

[…] few today would advocate full media determinism, where the 
audience is deemed wholly inert or passive and where the 
consequences of media could thus merely be determined by 
looking at the output. Likewise, few would support the idea of 
total ’interpretive freedom’ […] that the audience can make any 
sense whatsoever ouf of any output […] Thus we end up 
somewhere between these poles […] (Ibid, s. 303). 

 
Svårigheter att bedöma den reella påverkan från medier till trots så spelar de alltså roll. Den 
som påstår att medier är helt betydelselösa för en persons förståelseramar har inga starka 
argument att komma med. Vad man måste ta i beaktning är dock att meningsskapande inte är 
en mekanisk process där alla individer uttolkar precis samma betydelse ur en text. Samtidigt 
som det är av vikt att ha i åtanke, precis som Dahlgren nämner, att hur många vettiga olika 
tolkningar kan man få fram ur en text (Ibid, s. 300)? 
 
Detta resonemang blir ännu viktigare då man tänker sig att för den del av befolkningen som 
aldrig kommer i kontakt med hbt-personer så är medier deras enda källa för representation av 
denna grupp. Det är alltså därför viktigt att undersöka hur denna grupp framställs i media och 
särskilt med ovanstående resonemang i bakhuvudet. Det är svårt att uttala sig om hur 
individer tolkar texter, men det är möjligt att göra kvalificerade gissningar. 
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3.2. Identitetsformande medier 
  
Dagspress, radio och TV spelar en viktig roll inom nästan alla 
samhällsområden. Massmedier tillmäts en avgörande betydelse för 
opinionsbildningen. /---/ Dagspress, radio och TV präglar också i 
hög grad människors dagliga liv. /…/ drygt 80 procent tittar i 
någon dagstidning (Hadenius & Weibull, 2003, s. 11). 

 
Ovanstående citat från inledningen till första kapitlet i Hadenius och Weibulls Massmedier – 
En bok om press radio & TV ger en hänvisning till den stora roll massmedier spelar för 
människor i deras vardag. Att påstå att massmedier inte spelar någon roll i människors 
identitetsformning vore att blunda för verkligheten. 
 
I Queerfeministisk Agenda diskuterar genusforskaren Tiina Rosenberg hur en 
identitetsuppfattning är viktig för att kunna känna tillhörighet till en grupp. Vikten för utstötta 
och/eller marginaliserade grupper att ha en referensgrupp och något att bilda en positiv 
självidentifikation utifrån är väldigt stor (Rosenberg, 2002, s.52f). 
 

Identiteten som flata eller bög upplevs av många som en 
välkommen tillflyktsort för den som vuxit upp som homosexuell i 
den heterosexuella majoritetskulturen (Ibid, s. 53). 

 
Rosenberg nämner även hur den individuella identiteten skapas från hur andra människor 
uppfattar individen. Andra människor bildar sig en första uppfattning av en individ genom att 
applicera de attribut, föreställningar och normer som redan är kända för dem gällande den 
samhällsgrupp de vill placera en individ inom (Ibid, s. 60). 
 
Den drivande kraften i formandet av identiteten är behovet av att skapa en samstämmighet 
mellan individens identitet och omvärlden. I syfte att bekräftas som individ av omvärlden 
förhandlar man om utrymme i den sociala gemenskapen. ”Identitet skapas i relationer och 
genom integration i gemenskaper.” (Ibid, s. 53f). Med vetskapen om massmediers betydelse i 
samhället och ovanstående diskussion kring identitetsformning i åtanke är det rimligt att anta 
att medier spelar en signifikant roll i individens identitetsformning. För individen självt spelar 
det roll då medierna kan representera den grupp individen känner sig dragen till och på det 
sättet påverka individens uppfattning om sig själv. En homosexuell ung man som befinner sig 
i fasen att skapa sin identitet kan således tänka på följande sätt: ”om medierna anser att 
homosexuella är på detta sätt och jag ser mig som homosexuell borde även jag vara på detta 
sätt”.  
 
Individer skapar sin identitet från andra människors uppfattning om denne och påverkas också 
då det inte är orimligt att anta att de attribut, föreställningar och normer som andra människor 
applicerar på denne individ i sin tur, i större eller mindre skala, är baserade på en uppfattning 
kring denna grupp människor som medierna redan projicerat ut till allmänheten. Det är därför 
av vikt att undersöka de generella drag av hbt-personer som medier sänder ut till allmänheten. 
Just för att kunna skapa en idé om hur dessa drag kan påverka dels individerna inom gruppen 
men även allmänheten och dess syn på hbt-personer.  
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3.3. Makt och kön 
 
Mäns maktställning bygger på kvinnors avsaknad av makt (Björk 
1998, s. 176). 

 
Att det samhälle vi lever i är ett patriarkat är för den övervägande majoriteten ingen större 
nyhet, ovanstående citat från litteraturvetaren och feministen Nina Björks (1996) Under det 
rosa täcket sammanfattar ganska bra en historiskt sett syn på orsakerna till männens dominans 
i samhället. Tyvärr, måste man väl säga, dominerar män fortfarande över de flesta större 
ämbeten med makt. Kvinnor är underrepresenterade inom företagsledningar, inom 
universitetsvärlden och många andra maktpositioner inom flertalet arenor.  
 

Män i en patriarkal demokrati uppfattar dock inte att dessa 
fördelar ges till dem eftersom de är män, utan de uppfattar 
systemet som rättvist och de anser att den plats som de själva 
besitter tillkommer dem för att de är objektivt kompetenta (Ibid, 
s.162f). 

 
Vad Björk menar i ovanstående citat är inte att männen är helt utan skuld då de från sin 
världsbild ser det som att de positioner de själva äger har de tillskansat sig endast på grund av 
objektiva meriter och inte alls på grund av att de är mer privilegierade i samhället. Björk 
menar snarare att det inte är förvånande att vissa män ser det så. Det är ju allmänt vedertaget 
idag att män och kvinnor har lika rättigheter, så ett resonemang fört av män i maktposition 
skulle kunna se ut som så att ”det finns ju ingen anledning att kvinnor inte skulle kunna 
inneha samma positioner som män men de väljer väl att inte göra det”. Viktigt att påpeka 
beträffande citatet ovan är dock att även om det kan framstå som att det snarare är kvinnors 
fel att maktförhållandena i samhället ser ut som de gör så är det inte så enkelt, skulden – om 
det nu är relevant att tala om just skuld, ligger hos oss alla – män som kvinnor. Björk skriver 
att: ”båda könen har sina namnteckningar på det patriarkala kontraktet och båda könen har sitt 
ansvar för att upprätthålla det.” (Ibid, s. 175). 
 
Björk för fram en diskussion kring relationerna mellan makt och kön som är väldigt 
intressant. Eftersom vi lever i en demokrati, men en demokrati som fortfarande är ett 
patriarkat, menar Björk att för att uppleva denna patriarkala demokrati – ett begrepp som i sig 
är en paradox i ordens rätta bemärkelse – som rättvis kan mannen inte ses som ett kön. 
Mannen måste snarare ses som en individ utan kön som genom endast objektiva meriter 
uppnått de högre positionerna i samhället (Ibid, s.157). Män betraktas inte som en könsgrupp, 
de är individer, samtidigt som kvinnor är sitt kön. Om män innehar den politiska och 
ekonomiska makten anses detta inte bero på att de är just män, utan på att de är kompetenta 
för posten. Om män är privilegierade endast på grund av egenskapen att de är män strider det 
mot en grundläggande demokratisk princip – att alla människor är lika värda (Ibid, s. 161). 
 
Utifall analysen, vilken redogörs för i avsnitt 5 nedan, visar på en överrepresentation av män 
kan det endast ses som en bekräftelse av Björks resonemang, särskilt när det gäller elitkällor 
som diskuteras vidare i nästa avsnitt. Män som elitkällor reproducerar endast den patriarkala 
uppdelningen inom samhället, det visar endast hur män dominerar och så skall fortsätta att 
göra.  
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Den bästa metoden att motverka männens maktposition i samhället är att byta ut den skärva i 
ögat som kallas ”verkligheten”, vilken vi alla är födda med, mot en feministisk skärva. Just 
för att vår syn på världen ska klarna så vi kan se de maktstrukturer som existerar och göra 
något för att förändra dem (Ibid, s. 168). Om män och kvinnor inte kan vakna upp och se den 
underliggande patriarkala fördelningen utan fortsätter att leva under en illusion om att 
samhället är rättvist, och att skillnader endast beror på individuella val kommer vi aldrig att 
uppnå den reella demokrati som vi alla strävar efter.  
 
Detta resonemang får anses tillämpbart även när det gäller hbt-personer grundat på 
Andreassons undersökningsresultat som visade på en övervikt av homosexuella män i medier, 
alltså en direkt avspegling av det patriarkala samhällsklimatet.  
 

3.4. Elit- och icke-elitkällor 
 
Enligt medieforskaren Anders Sahlstrand i hans avhandling De synliga – Nyhetskällor i 
svensk storstadsmorgonpress kan muntliga källor, vilka allt som oftast används inom 
journalistiken, delas in i elit- och icke-elitkällor. Traditionellt ses eliten vara politisk, 
myndighetsutövande, utbildningsmässig eller inkomstmässig, exempelvis chefer. Icke-elit är 
tillexempel arbetare eller arbetslösa. (Sahlstrand 2000, s. 11). Detta är en distinktion som är 
intressant att titta närmre på då uppsatsen berör ett ämne där avsändaren av ett budskap spelar 
roll, det är inte helt betydelselöst vilka personer i samhället som yttrar sig i ämnet.  
 
Den uttalande källans betydelse behandlar Sahlstrand när han talar om ”status” i samband 
med elit- och icke-elitkällor. Med status menas den position inom en organisation den 
muntliga källan innehar. Vidare bryter Sahlstrand ned ”status” i de två begreppen ”roll” och 
”rang”. Med en källas roll  menas den befattning inom en organisation eller ställning i 
samhället en muntlig källa har. Med rang menas källans sociala status i samhället, källan kan 
tillhöra en samhällelig elit eller inte. Denna uppdelning av status till roll och rang leder 
således till att man kan få en mer komplex analys än vad den vedertagna definitionen av status 
gör – då den är begränsad till en organisatorisk sfär (Ibid, s. 137). Utifrån detta resonemang 
kan man alltså se hur en källas status, eller i detta sammanhang rang, blir viktig för hur 
publiken förhåller sig till ämnet. Personer som innehar hög rang inom den samhälleliga 
hierarkin kan därför ses som mer trovärdiga och att dessa personers ord väger tyngre.  
 
Enligt Sahlstrands undersökning ser fördelningen av källor i Sverige ut som så att 64 procent 
av nyhetskällorna är elitkällor och 36 procent är icke-elitkällor. Jämfört med den faktiska 
bilden av hur samhället ser ut kan man konstatera att medierna visar en skev bild av hur 
många elitkällor som finns i samhället. Det är snarare så att icke-eliten är den största reella 
gruppen i samhället. Denna obalans leder till andra problem då informationen från källorna 
kan tendera att begränsas till de områden elitkällorna har kunskap av – och således ge en skev 
bild av samhället. Det finns även en risk att eliten omvandlar journalistiken till sin egen 
passiva informationskanal (Ibid, s. 138). 
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Sahlstrands undersökning visar att elitkällor har överhanden men de tenderar att dominera i 
artiklar som har att göra med politik och näringsliv, samtidigt som icke-elitkällor har 
överhanden i artiklar om utbildningsfrågor, och resterande ämnen såsom sociala frågor, brott 
och arbetsmarknad har en mer jämn fördelning mellan elit och icke-elit. Vidare påvisar 
Sahlstrand även att det finns en övervikt av icke-elit i reportage samtidigt som analysen, 
nyhetsanalysen och intervjun har en övervägande andel elitkällor (Ibid, s. 138ff). 
 
Som nämnts ovan spelar det roll vilken eller vilka elitkällor som journalister använder sig av 
när de låter personer uttala sig i egenskap av elitkälla. Källor med högre social rang har 
således en starkare genomslagskraft och blir på grund av detta inte lika utsatta för kritiskt 
granskande av dess argument. Vid studier av minoritetsgrupper inom samhället spelar 
elitkällorna stor roll då det kan antas att utomstående sådana inte ser på situationen på samma 
sätt så som elitkällor inom den berörda gruppen. Om således en utomstående elitkälla 
figurerar tillsammans med en innomstående icke-elitkälla och icke-elitkällan har större 
kunskap om ämnet men ändå inte kan ses som elit kan den mindre insatta elitkällan av vissa 
läsare uppfattas som den med mest tyngd. Vilket då kan leda till att läsaren tar in mer av vad 
elitkällan uttrycker även om vad denne uttrycker inte är det mest relevanta. Ett extremt 
(fiktivt) exempel, men inte orimligt, är den bokstavstroende fundamentalistiska prästen som 
med sin prästtitel som starkaste argument tillåts uttala sig nedlåtande och kritiskt mot hbt-
personer. Icke att förglömma är dock att om elitkällor som uttalar sig endast kommer från den 
berörda minoritetsgruppen kan den presenterade bilden även då bli snarligen homogen och 
säkerligen alldeles för snäv. Det mest önskvärda scenariot skulle vara en jämn balans av 
elitkällor från majoriteten och minoriteten. 
 

4. Metod och material 
 
Följande avsnitt presenterar den metod vilken valts för utförandet av analysen, och 
diskussioner kring denna. Materialet för analysen och tillvägagångssättet för insamlandet av 
detta presenteras också. 
 

4.1. Metod 
 
I analysen kommer en kvantitativ innehållsanalys att användas. En kvantitativ metod utgår 
från en induktiv slutledning. Med det menas att man studerar ett antal enheter för att 
sedermera uttala sig om att det som gäller för det undersökta urvalet även gäller för en större 
population (Ekström & Larsson 2000, s. 16). 
 
Åsa Nilsson redogör för fyra begrepp som varit grundläggande för den kvantitativa analysen: 
objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll. Med objektivitet menas att en analys 
skall vara oberoende av den som utför den. Systematik ska prägla analysen i form av ett klart 
definierat tillvägagångssätt, och ett material vars omfattning förutbestämts med hjälp av 
precisa urvalskriterier. Med kvantitet menas att det material som samlas in ska kunna 
kvantifieras och undersökas utefter termer som frekvens eller omfång. Med manifest innehåll 
menas att endast det som går att utläsa ur texten är det som analyseras, detta blir möjligt 
genom att man arbetar endast utifrån de variabler och anvisningar hur de ska tillämpas man 
tidigare har satt upp (Nilsson 2000, s. 113f). 
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För denna analys har dessa fyra begrepp fungerat som riktlinjer i implementerandet av 
metoden. Vikt har lagts på att säkerställa objektiviteten i insamlandet av material, detta 
genom att i sökandet efter artiklar använda uttänkta sökord för att maximera frekvensen av 
artiklar och minimera risken för bortfall på grund av den mänskliga faktorn. Ett kodschema 
upprättades för att möjliggöra ett systematiskt tillvägagångssätt i arbetet med att koda de 
artiklar som valdes ut för att ingå i materialet. Beträffande kvantitet har jag försökt uppnå 
detta kriterium med hjälp av generösa förutbestämda tidsperioder från vilka materialet för 
analysen ska ha publicerats under. Stor vikt har även lagts vid att säkerställa att endast det 
manifesta innehållet, endast det som går att utläsa ur materialet, har varit det som förts in i 
databasen i samband med kodning.  
 
Kritik riktad mot kvantitativa arbetsmetoder handlar bland annat om att forskningen blir 
begränsad till att undersöka de frågor och fenomen som kan mätas. Annan kritik riktad mot 
det kvantitativa arbetssättet tar sin kraft från att när man arbetar kvantitativt mäts varje aspekt 
separat vilket enligt vissa leder till att betydelsen som kontexten i sig genererar går förlorad 
(Ibid, s. 116f).  
 
Ett kvalitativt arbetssätt hade även varit möjligt, det visar tillexempel de två studier som 
presenterats under kapitlet om tidigare forskning ovan. Dock lockade kvantitativa metoders 
möjlighet att, förutsatt att det empiriska materialet är stort nog, kunna dra mer generella 
slutsatser. 
 

4.1.1. Tillvägagångssätt 
 
Insamlandet av artiklar för analys skedde med hjälp av elektroniska databaser. Mest önskvärt 
hade varit att ta del av de reella tidningarna, antingen i tryck eller antingen mikrofilm, men då 
även utländska medier ingår i materialet var det inte möjligt att ta del av dessa i fysisk form.  
 
För de svenska medierna användes Presstext (för Dagens Nyheter) och Mediearkivet (för 
Aftonbladet). För de nya zeeländska tidningarna (The Dominion Post och The New Zealand 
Herald) användes NewzText Plus, en inhemsk databas som innehåller de flesta större 
tidningar och tidsskrifter som publiceras i Nya Zeeland. Alla dessa databaser uppger sig för 
att publicera i stort sett allt material från de tidningar de bevakar, förutom frilansuppdrag och 
annat som tidningen självt inte äger upphovsrätten till. För en lista på använda sökord se 
bilaga 1. 
 
Efter att artiklarna samlats in konstruerades ett kodschema för att systematiskt kunna koda 
alla aktuella artiklar och föra in de i en databas för analys, fullständigt kodschema och 
instruktioner för hur detta tillämpades presenteras i bilaga 2. Vid kodandet av artiklarna har 
en uppdelning i materialet blivit tvungen att göras. Då inte alla artiklar uttalat använder sig av 
vare sig en elit eller icke-elitkälla har inte alla artiklar heller kunnat kodas under de variabler 
som berör källanvändning. Detta har lett till att analysen är grundad på två olika 
artikelunderlag, n1 och n2. De flesta tabeller och figurer i analysen är uträknade utifrån n1, 
men de som förekommer i avsnitt 5.3 om källanvändning är uträknade från det något snävare 
underlaget n2. Viktigt att påpeka är dock att det inte rör sig om helt separata underlag utan n2 
är en del av n1. Det kodade materialet bearbetades sedan och presenteras i form av tabeller 
och figurer i avsnitt 5, allt för att på enklast möjliga sett kunna urskönja mönster och 
samband.  
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4.2. Material 
 
Den metod som användes för att välja ut analysmaterialet liknar mest vad som Holme och 
Solvang kallar kvoturval. När man använder sig av kvoturval bestämmer man till att börja 
med när man ska få tag i de enheter som ska analyseras, alltså vilken tidsperiod, var de 
enheterna ska finnas bestäms också, i detta fall menas i vilka tidningar och sist sätter man upp 
kriterier för hur många enheter som skall ingå i materialet. Man kan göra denna indelning 
proportionerligt eller oproportionerligt i förhållande till hela populationen (Holme & Solvang, 
1997 s. 183). Då det är svårt att riktigt bilda sig en uppfattning av en population beståendes av 
tidningsartiklar är det också svårt att finna en metod för att få fram en proportionerlig del av 
populationen. Det är även så i denna undersökning att den inte ämnar undersöka det totala 
beståndet av artiklar för att utifrån det kunna dra statistiskt generaliserbara slutsatser utan den 
ämnar snarare till att undersöka även om det finns skillnader i frekvensnivå för de olika 
undersökta tidsperioderna. Av denna anledning så används ett oproportionerligt urval i 
förhållande till populationen.  
 

4.2.1. Medier 
 
Analysmaterialet består av artiklar från de två svenska tidningarna Dagens Nyheter och 
Aftonbladet och de två nya zeeländska tidningarna The New Zealand Herald (NZ Herald) och 
The Dominion Post. Valet av de två svenska tidningarna grundas på att de är båda 
rikstäckande och de största både beträffande upplaga och beträffande antal läsare. 2005 nådde 
Aftonbladet dagligen 1,4 milj. läsare samtidigt som Dagens Nyheter nådde ut till 0,9 milj. 
läsare (TidningsUtgivarna, 2007). Båda dessa tidningar är baserade i Stockholm. 
  
De två nya zeeländska tidningarna, NZ Herald och The Dominion Post, är även de Nya 
Zeelands två största dagstidningar. Den första är baserad i Auckland, Nya Zeelands största 
stad, och har en läsekrets på cirka 550 000 personer. Dominion Post är baserad i Wellington 
och dess läsekrets är strax över 250 000 personer dagligen (NPA, 2007). För att ge en 
referensbild till dessa tidningars täckning kan nämnas att Nya Zeeland har ungefär 4 miljoner 
invånare. 
 

4.2.2. Artikelurval 
 
Tre tidsperioder á 15 dagar per land har valts ut för analys, urvalets omfång avgörs och 
begränsas av tidsbrist. Dock är det inte säkert att ett längre tidsspann för undersökningen 
nödvändigtvis hade speglat en mer korrekt bild av verkligheten. För de svenska tidningarna 
ser periodurvalet ut som följer: 
 

• Period S1: 5/4 – 20/4 -06  
• Period S2: 26/7 – 9/8 -06  
• Period S3: 1/10 – 16/10 -06 
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Period S1 representerar en period av året då inget särskilt av vikt relaterat till hbt-personer 
ägde rum och representerar således en period då mediebevakningen av denna grupp kan anses 
inte hade största prioritering. Period S2 innefattar tiden för Stockholm Pride9, och Period S3 
valdes utifrån kontakt med RFSL:s pressekreterare som tipsade om händelser under året 
relaterade till hbt-världen, det var ett förslag om att tillåta homosexuella som blodgivare och 
ett beslut om att utvisa homosexuella iranier som var det intresseväckande under denna 
period. 10 
 
De nya zeeländska studieperioderna valdes på liknande sätt. De tidsperioderna ser ut som 
följer: 
 

• Period NZ1: 11/2 – 25/2 -06 
• Period NZ2: 20/4 – 5/5 -06 
• Period NZ3: 5/9 – 20/9 -06 

 
Period NZ1 valdes för att den täcker tiden för HERO festivalen11 i Auckland. Period NZ2 är 
precis som den första perioden för de svenska tidningarna utvald utifrån vetskapen att det var 
en tid på året då inget som borde ha väckt medialt intresse hände. Den sista perioden är vald 
utefter kontakt med bekanta på Nya Zeeland som tipsat om tidsperioder där något av intresse 
från ett hbt-perspektiv ägt rum. Det var i huvudsak en tillsättning av en homosexuell politiker 
som väckte uppmärksamhet vilken fick valet att falla på just den perioden.12  
 
Som nämnt ovan användes databaser för insamlandet av studiematerial. Den första tanken var 
att för de svenska medierna ta del av materialet på mikrofilm då det är en metod som bäddar 
för mindre misstag – även om den är mer tidskrävande. Databassökning ställer stora krav på 
forskaren i form av väl tilltänkta sökord, i vissa fall kan det tänkas vara så att artiklar inte 
innehåller de använda sökorden trots att de ändå är direkt kopplade till det aktuella ämnet 
sådana artiklar blir således inte en del av artikelurvalet.  
 
En annan problematik kring användandet av elektroniska databaser är dess egna 
urvalskriterier för att en artikel skall få tas med. De tre databaser som används i denna 
undersökning, Mediearkivet, Presstext och NewzText Plus säger sig alla tre presentera hela 
materialet som tidningen de publicerar från själv äger upphovsrätten till. Detta får ses som 
adekvat för att säkerställa att inga artiklar av relevans för studien faller bort endast på grund 
av att de inte finns presenterade i databasen. 
 

4.3. Metodproblem   
 
En av den kvantitativa metodens största styrkor är, förutsatt att materialet är stort nog, dess 
förmåga att generera svar som kan anses möjliga att applicera på en större population än den 
direkt undersökta. Storleken på materialet i denna undersökning påverkar generaliserbarheten 
negativt, då undersökningen är baserad på endast 105 artiklar. Det är främst gällande de nya 
zeeländska artiklarna som materialmängden blir problematisk, och även när materialet bryts 
ned i mindre beståndsdelar för mer detaljerad analys. För uppsatsens skull har materialet 
                                                
9 Festival inriktad mot hbt-personer som hålls i Stockholm i början av augusti varje år. 
10 E-postkontakt med Thomas Laurell, Pressekreterare vid RFSL 2007-04-23. 
11 Festival inriktad mot hbt-personer som hålls i Auckland oftast i slutet av februari varje år. 
12 E-postkontakt med Kerry Blyde 2007-04-18 och Darren Ruston 2007-04-19. 
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behandlats till stor del som om generaliserbarheten var högre än vad den egentligen är, men 
genomgående i texten påpekas återigen den låga frekvensen av artiklar som vissa slutsatser är 
grundade på och då samtidigt dess bristande generaliserbarhet.  
 
Holme och Solvang nämner hur det egentligen endast är om material där sannolikhetsurval 
har utgett grunden för insamlandet man kan tala om statistiska generaliseranden. Men ändå 
använder sig forskare av andra urvalsmetoder, det kan vara svårt att klart definiera en hel 
population eller det kan röra sig om begränsningar i tid och pengar. Om man drar 
generaliserande slutsatser från material ej insamlat utifrån ett sannolikhetsurval gäller inte de 
mått som finns utarbetade för att klargöra statistisk säkerhet. Men denna typ av 
generaliserande slutsatser kan ändå användas för att utröna trender ur materialet men det kan 
vara svårt att veta med vilken säkerhet dessa slutsatser dras (Holme & Solvang, 1997, s. 403).  
 
Orsakerna till varför artikelunderlaget inte blev större än vad det blev kan vara många. En 
möjlig orsak kan vara att vissa artiklar av någon anledning inte fanns tillgängliga i de 
databaser som användes, det kan vara så att artiklar som uppenbarligen behandlade ämnen 
relaterade till hbt-samhället ändå inte innehöll något av de sökord som användes och på så sätt 
föll ut från att tas med i analysmaterialet. En annan möjlighet är att det faktiskt inte 
publicerats fler artiklar om ämnet.  
 

5. Resultatredovisning och analys 
 
Nedan följer en redovisning av det resultat som går att utläsa från det insamlade materialet. 
Resultatet redovisas i form av tabeller och figurer, dessa följs av en kortare beskrivning av 
vad tabellen eller figuren presenterar för data och även vissa klargöranden i hur dessa har 
tagits fram. Löpande genom avsnitten förs även analyserande diskussioner kring resultatet och 
det återkopplas till tidigare forskning och relevanta teorier där sådana återkopplingar är 
tillämpliga.  
 
Som tidigare nämnt i avsnittet om metodproblem är det viktigt att poängtera att det låga 
antalet av artiklar gör det svårt att uttala sig generaliserande. Särskilt om man bryter ned 
materialet för att undersöka särskilda delar såsom fördelning mellan kön, fördelning mellan 
de olika tidningarna, eller för att gå ned på än mindre nivå, fördelning mellan tidningarnas 
olika sektioner.  
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5.1. Antal artiklar och publiceringsfrekvens 
 
Det totala antalet artiklar som analysen grundar sig på är 105 st. Tabell 1 ger en bild av hur 
fördelningen ser ut mellan de fyra olika tidningarna.  
 

Tabell 1 Antal artiklar per tidning.  

 

  Frekvens Procent 
 Aftonbladet 49 46,7 
  Dagens Nyheter 25 23,8 
  The New Zealand 

Herald 21 20,0 

  The Dominion Post 10 9,5 
n1 = 105  Total 105 100,0 

 
Aftonbladet är den tidning som publicerade flest artiklar under de aktuella tidsperioderna med 
en absolut frekvens av 49 stycken, eller 46,7 procent av det totala materialet. De båda nya 
zeeländska tidningarna tillsammans står för nästan 30 procent, det vill säga inte ens en 
tredjedel av det insamlade materialet. Tabellen visar en ojämn fördelning beträffande antalet 
artiklar mellan de svenska och nya zeeländska tidningarna, 74 av artiklarna kommer från de 
båda svenska tidningarna jämfört med endast 31 stycken från de båda nya zeeländska. En 
möjlig förklaring till varför fördelningen ser ut som den gör är att det kan finnas kulturella 
skillnader i hur man ser på hbt-personer och hbt-samhället mellan Sverige och Nya Zeeland, 
vilka kan ha påverkat skillnaden i antalet artiklar från de båda ländernas tidningar.   
 

Tabell 2 Antal artiklar fördelat på respektive tidsperiod. 

 

  Period för publikation  

  
Period 
S1 

Period 
S2 

Period 
S3 

Period 
NZ1 

Period 
NZ2 

Period 
NZ3 Total 

Tidning Aftonbladet 5 33 11 - - - 49 
  Dagens Nyheter 4 18 3 - - - 25 
  The New Zealand 

Herald 
- - - 11 5 5 21 

 
The Dominion 
Post 

- - - 2 2 6 10 

 n1 = 105 Total 9 51 14 13 7 11 105 

 
Ur tabell 2 ovan, vilken visar spridningen av artiklar över de olika tidsperioderna, kan man 
läsa att både Dagens Nyheter och Aftonbladet presenterar en topp beträffande 
publiceringsfrekvens under perioden för Pride festivalen, Period S2. NZ Herald och Dominion 
Post visar inte en lika klar majoritet under tidsperioden för HERO festivalen, Period NZ1, 
även om majoriteten av NZ Heralds artiklar är publicerade då.  
 
Att både Aftonbladet och Dagens Nyheter toppar i antalet publicerade artiklar under perioden 
för Pride festivalen ses inte som ett förvånande resultat utan det var snarare förväntat. Det 
som är intressant beträffande publiceringsfrekvens och de svenska tidningarna är skillnaden 
mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet för Period S3. Den perioden var Dagens Nyheters 
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bottennotering med endast 3 publicerade artiklar jämfört med Aftonbladets 11 stycken. Den 
ökning som presenteras för Aftonbladet i förhållande till de andra två perioderna under 
nämnda period avspeglas inte hos Dagens Nyheter. Enligt RFSL:s pressekreterare Thomas 
Laurell13 publicerades artiklar om homosexuella iranier som utvisades ur Sverige samt ett 
förslag till att homosexuella skulle tillåtas ge blod vilka väckte uppseende i media och även 
kan ha öppnat debatten i övrigt kring hbt-relaterade ämnen.  
 
Varför skillnaden mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter är så pass stor är svårt att uttala sig 
om, hade det varit under perioden för Pride hade det kunnat kopplas till Aftonbladets mer 
kvällstidningsinriktade karaktär med dess förkärlek för sensationella nyheter men nu är det 
två allvarliga och intressanta ämnen det handlar om så att kunna uttala någon särskild orsak är 
därför problematiskt. 
 
För de nya zeeländska tidningarna ser resultatet aningen annorlunda ut. NZ Herald toppade i 
publiceringsfrekvens under den första perioden, Period NZ1. Detta kan förklaras med att det 
var under den perioden HERO festivalen ägde rum i Auckland vilket lett till högre bevakning 
av ämnen som rör hbt-personer generellt. Intressant att se är hur Dominion Post har sin 
bottennotering under samma period, och även under perioden där inget särskilt hänt. Detta 
kan förklaras med att Dominion Post för det första inte är baserad i Auckland – där festivalen 
äger rum, och för det andra inte förlitar sig på sensationsartade nyheter då den är en tidning av 
mer morgontidningskaraktär.  
 
Intressant att se var hur Dominion Post hade sin toppnotering under den sista 
undersökningsperioden, Period NZ3. Det ämne som då intresserat var en mindre politisk 
skandal då en politiker tillsattes av, enligt vissa personer, mindre giltiga skäl. Detta avspeglar 
hur Dominion Post riktar sig mer åt nyheter kopplade till den centrala makten i landet, vilket 
även kan ses som en spegling av att tidningen är baserad i huvudstaden – i jämförelse med NZ 
Herald som inte är det. 
 

                                                
13 E-postkontakt med Thomas Laurell, Pressekreterare vid RFSL 2007-04-23. 
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5.2. Presentation av kön 
 
I uppsatsen har tidigare nämnts vikten av att studera fördelningen mellan presentationen av 
manliga och kvinnliga homosexuella, samt bi- och transpersoner. Tabell 3 illustrerar hur 
fördelningen ser ut bland de olika tidningarna beträffande vilka sexualiteter som har berörts. 
Viktigt att notera är att i denna tabell kan en artikel finnas med under fler än en kategori. En 
artikel kan tillexempel ha behandlat både manlig och kvinnlig homosexualitet vilket lett till 
att den har kodats in under båda kategorierna. 
 

Tabell 3 Fördelningen mellan tidningar av antalet artiklar där olika läggningar berörs . 

 
   Antal artiklar där nämnda läggning berörs    

  Manlig homosexualitet Kvinnlig Homosexualitet Bisexualitet Transsexualitet  

Tidning Aftonbladet 30 16 5 4  

 Dagens Nyheter 15 11 6 7  

 The New 
Zealand Herald 

16 12 2 2  

 The Dominion 
Post 

8 3 2 -  

n1 = 105 Total 69 42 15 13  

 
Det framgår ganska tydligt från tabellen att manlig homosexualitet är vanligast att beröra. 
Artiklar som behandlar bisexualitet och transsexualitet uppgår till en marginell del av 
helheten. Dock bör det påpekas att det inte är helt oproblematiskt att dra slutsatser utifrån 
dessa siffror då underlaget inte är särskilt stort, man kan säga mer att resultatet antyder en 
trend. Den största skillnaden mellan manliga och kvinnliga homosexuella kan man se hos 
Aftonbladet och Dominion Post. Hos Aftonbladet berörs manlig homosexualitet nästan 
dubbelt så ofta som kvinnlig homosexualitet. Den manliga dominansen kan återkopplas till 
Björks teorier vilka behandlades tidigare. Även om män och kvinnor idag har samma 
rättigheter ”så fortsätter vi att leva i ett manssamhälle […]” säger Björk (Björk 1996, s.175).  
 
Även det resultat som Sahlman presenterade i sin undersökning återkommer här, nämligen 
underrepresentation av bi- och transsexualitet. Båda grupperna berörs visserligen i alla 
tidningar förutom i Dominion Post där den ena av dessa grupper, transsexuella, inte berörs i 
någon artikel, men antalet artiklar är ändå väldigt lågt i förhållande till antalet artiklar som 
berör homosexualitet. Det är svårt att härröra någon särskild anledning till varför så är fallet, 
just detta fenomen är något som bäddar för vidare undersökningar.  
 
En annan aspekt som förts fram för analys är antalet artiklar där hbt-personer förekommer, 
alltså där en uttalad hbt-person omnämns eller själv gör ett utlåtande, med uttalad menas här 
en person som det antingen är allmänt känt att denne är homo- bi- eller transsexuell 
(tillexempel Jonas Gardell) eller att det från artikeln framkommer att personen bekänner sig 
till någon av dessa sexualiteter. Figur 1 och figur 2 visar hur fördelningen mellan de fyra 
tidningarna gällande frekvensen av hbt-personer ser ut. Figurerna visar antalet hbt-personer 
från varje kategori i förhållande till det totala antalet artiklar från varje tidning. Vad som inte 
framgår av de båda figurerna är huruvida personerna endast omnämns eller själva uttalar sig i 
artikeln. 
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Figur 1 Antalet hbt-män som förekommer i artikelurvalet. 
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Figur 1 visar en överrepresentation av uttalat homosexuella i de artiklar där hbt-män yttrar sig 
eller omnämns. Samtidigt som man hos alla tidningar, förutom Dominion Post, kan se att i 
majoriteten av artiklarna förekommer ingen hbt-man över huvudtaget. Även i antalet 
förekommande personer kan man alltså se resultat liknande de Sahlman presenterade i sin 
undersökning, en överrepresentation av homosexuella och en marginalisering av antalet bi- 
och transsexuella personer som förekommer.  
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Figur 2 Antalet hbt-kvinnor som förekommer i artike lurvalet . 
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Bland hbt-kvinnorna går det från Figur 2 att utläsa en total avsaknad av uttalat bi- och 
transsexuella kvinnor i det empiriska materialet. Man kan även från de båda figurerna se att 
andelen av homosexuella kvinnor är mindre hos Aftonbladet och Dominion Post jämfört med 
antalet homosexuella män. 
 

Tabell 4 Frekvens uttalade hbt-personer som förekommer i artiklarna.  

  

  Hbt-män Hbt-kvinnor 

  Ja, homosexuella Ja, bisexuella Ja, transsexuella Ja, homosexuella 
Tidning Aftonbladet 20 1 1 9 
  Dagens Nyheter 6 2 0 6 
  The New Zealand 

Herald 
7 0 1 7 

 The Dominion Post 7 0 0 1 

n1 = 105  Total 40 3 2 23 

 
 
Tabell 4 ovan visar det exakta antalet artiklar från varje tidning där hbt-personer förekommer, 
och inom vilken kategori. Man kan bland annat utläsa hur Dominion Post endast låtit 
homosexuella förekomma och bland dessa endast en homosexuell kvinna. 
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Resultaten presenterade i Figur 1, Figur 2 och Tabell 4 stärker Björks teorier om det 
mansdominerade samhället. Hbt-kvinnor förekommer endast i 23 artiklar, och då endast 
homosexuella kvinnor. De tidningar där skillnaden mellan antalet män och kvinnor är som 
störst är hos Aftonbladet och Dominion Post. Hos Dagens Nyheter och NZ Herald 
förekommer faktiskt samma antal homosexuella kvinnor som män, men den totala obalansen 
könen emellan är fortfarande dominerande. Men hos Aftonbladet förekommer mer än dubbelt 
så många homosexuella män och Dominion Post presenterar ett resultat som visar på än större 
obalans, sju gånger så många manliga som kvinnliga homosexuella. Den största obalansen, 
och samtidigt lägsta frekvensen berör dock förekomsten av bi- och transsexuella, endast tre 
bisexuella män, och två transsexuella män förekommer i hela det empiriska materialet – inte 
en enda kvinna. Vill dock återigen påpeka att när man delar upp materialet i så många 
variabler som i ovanstående tabell blir siffrorna väldigt låga vilket som tidigare påpekat 
påverkar graden av generaliserbarhet utifrån materialet.   
 
Detta resultat får också konsekvenser för medierna som identitetsskapare. Tillämpar man 
Rosenbergs teorier om individer som vänder sig till medierna i formandet av sin identitet, 
finner man en tämligen homogen presentation. Utifrån Tabell 4 ovan kan man se hur 
homosexuella kvinnor har ett förhållandevis litet urval av artiklar där andra homosexuella 
kvinnor förekommer att grunda ett identitetsformande på och bi- och transsexuella, av båda 
könen, har ännu färre personer att relatera till.  
 
Denna snedfördelning när det gäller både kön och läggning leder också till att personer vars 
enda erfarenheter av hbt-personer består av vad medier presenterar får uppvisat för sig en 
skev bild av verkligheten. Det kan exempelvis vara så att vissa personer tolkar en avsaknad av 
transsexuella kvinnor som att transsexualitet är ett fenomen som endast innefattar män, likaså 
med bisexualitet. Vissa personer kan dra slutsatsen att homosexualitet är vanligare bland män 
än bland kvinnor, av just den anledningen att det är mestadels homosexuella män som 
framställs i medierna. Det sista scenariot är lika svårt att motbevisa som att bevisa, men då 
man kan anta att kvinnor upptar närmare 50 procent av befolkningen är det inte helt orimligt 
att anta att fördelningen mellan homosexuella män och kvinnor är liknande, en presentation 
av mer än dubbelt så många homosexuella män som kvinnor kan således ses som missvisande 
av den reella verkligheten.  
 
Utifrån tabellen kan man även se hur de två svenska tidningarna är de enda där bisexuella 
personer förekommer, och att transsexuella förekommer i en artikel för Aftonbladet. I de nya 
zeeländska tidningarna förekommer transsexualitet i endast en artikel från Dominion Post 
vilket är den enda förekomsten av hbt-personer med annan läggning än homosexuell i de nya 
zeeländska tidningarna. En försiktig slutsats man kan dra från detta är att de svenska 
tidningarna är någorlunda mer jämställda än de nya zeeländska när det gäller att representera 
hela spektrumet inom hbt-världen.  
 

5.3. Användande av källor 
 
Vilka källor som får komma till tals i artiklarna är en undersökningspunkt i denna studie. 
Nedan följer presentation av figurer och tabeller som illustrerar hur fördelningen av använda 
källor ser ut. I detta avsnitt är alla tabeller uträknade utifrån det andra artikelunderlaget, n2, 
det vill säga den del av n1 som inkluderar alla artiklar där källor anges.  
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Tabell 5 Fördelning artiklar med elit och icke-elitkällor . 

   

  källor  

  Elit Icke-elit Total 
Tidning Aftonbladet 31 7 38 
  Dagens Nyheter 15 6 21 
  The New Zealand Herald 13 1 14 
  The Dominion Post 5 3 8 
n2 = 81 Total 64 17 81 

 
 
Tabell 5 visar frekvensfördelningen mellan artiklar som använder sig av elitkällor och artiklar 
som inte gör det. Man kan tillexempel utläsa ur tabellen att Dagens Nyheter använder sig av 
elitkällor i 15 artiklar, och att det totala antalet artiklar med elitkällor för alla fyra tidningar är 
64 stycken. 
 

Figur 3 Procentuell fördelning av artiklar med elit och icke-elitkällor. 
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Figur 3 ovan presenterar den procentuella fördelningen av elit och icke-elitkällor fördelat per 
tidning. Man kan exempelvis se hur NZ Herald är den tidning som presenterar den högsta 
relativa frekvensen av elitkällor, 93 procent, och Dominion Post är den tidning som 
presenterar den högsta relativa frekvensen av icke-elitkällor, 38 procent. Värt att notera 
återigen är att antalet artiklar som figuren är baserat på är lågt vilket i sin tur påverkar 
generaliserbarheten och även kan ge missvisande resultat när man talar om relativa 
frekvenser.  
 

Tabell 6 Procentuell fördelning mellan elit och icke-elitkällor.  

 

  Procent 
 Elit 79 
  Icke-elit 21 
n2 = 81 Total 100  

 
Tabell 6 ovan presenterar den totala procentuella fördelningen mellan antalet elit och icke-
elitkällor. Resultatet från både Tabell 5, Figur 5 och Tabell 6 följer inte riktigt vad Sahlstrand 
utpekar i sin analys som den fördelning som borde vara att förvänta. Sahlstrand presenterar 
hur 64 procent av källorna i hans undersökning är elitkällor (Sahlstrand 2000, s. 138) vilket är 
15 procentenheter lägre än det resultat som presenteras i Tabell 6. Tittar man dock på 
fördelningen för Dominion Post ser man hur fördelningen av relativ frekvens för den 
tidningen mest återspeglar Sahlstrands resultat, Dominion Post presenterar endast 2 
procentenheter lägre antal elitkällor än Sahlstrand. Dock är en ständigt återkommande 
problematik beträffande resultaten från Dominion Post att antalet artiklar från denna tidning 
är väldigt litet så validiteten i resultaten därifrån går att diskutera. 
 
Det kan bero på slumpen att fördelningen mellan elit och icke-elikällor skiljer sig så pass från 
Sahlstrands resultat, men troligen är det inte så. Det kan vara, och troligen är så, att med tanke 
på det ämne som studeras så figurerar elitkällor oftare på grund av just ämnets natur. I artiklar 
rörande lagstiftning kring hbt-personer, Pride eller Hero festivalen, eller ett annat ämne 
relaterat till denna samhällsgrupp kan det ofta ses som rimligt att även elitkällor uttalar sig. I 
en allmän undersökning av källanvändning hos nyhetsmedier kan andelen artiklar av allmän 
karaktär anses vara större än vad de är i den här undersökningen, vilket således skulle kunna 
lett till en större balans mellan antalet elit och icke-elitkällor.  
 

Tabell 7 Antal hbt-män bland elitkällor.  

 

  Frekvens  Procent 
 Artiklar med hbt-män 

som elitkällor 
21 33 

 Artiklar utan hbt-män 
som elitkällor 43 67 

n2 = 81 Total 64 100 
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Tabell 8 Antal hbt-kvinnor bland elitkällor  

 

  Frekvens Procent 
 Artiklar med hbt-kvinnor 

som elitkällor 
8 12,5 

 Artiklar utan hbt-kvinnor 
som elitkällor 56 87,5 

n2 = 81 Total 64 100 

 
Utifrån Tabell 7 och Tabell 8 ovan kan man utläsa fördelningen av antalet artiklar med hbt-
män respektive hbt-kvinnor som elitkällor. Fördelningen av hbt-personer som elitkällor ser 
relativt balanserad ut. Det ideala resultatet hade varit en jämn fördelning dels mellan könen 
men även mellan hbt-personer och icke-hbt-personer som uttalar sig i egenskap av elitkälla. 
Som tidigare nämnt i teoriavsnittet är det heller icke önskvärt att se en överrepresentation av 
elitkällor från hbt-personer då en övervikt åt det hållet skulle kunna leda till att en ensidig bild 
blir representerad. Det är så klart inte på det sättet att alla individer inom en grupp delar exakt 
samma världsbild men individer inom samma grupp kan ses dela fler erfarenheter och synsätt 
än individer utanför gruppen.  
 
Lägger man ihop antalet hbt-män och hbt-kvinnor som uttalar sig i egenskap av elitkällor får 
man 29 stycken, med lite enkel matematik kan man då räkna ut att den relativa frekvensen 
uppgår till cirka 45 procent av det totala antalet elitkällor. Detta kan man inte annat än tolka 
som ett positivt resultat då man kan urskönja en något sånär balanserad representation av hbt-
gruppen som helhet bland elitkällorna.  
 
Obalansen återfinns snarare inom könsfördelningen samt vilka hbt-grupper som är 
representerade. Räknar man vidare på nyss nämnda 29 stycken hbt-elitkällor kan man se att 
fördelningen mellan män och kvinnor är cirka 72 procent män och 27 procent kvinnor. Denna 
spridning skiljer sig inte allt för mycket från vad Sahlstrand presenterar när han talar om 
fördelningen mellan manliga och kvinnliga källor. Enligt Sahlstrand är 77 procent män och 23 
procent kvinnor (Sahlstrand 2000, s.135). Dock bör det verkligen påpekas även här att en 
relativ frekvens uträknad från en total frekvens av 29 inte kan ses som väldigt faktisk, och 
även så har här inte tagits hänsyn till könsfördelningen mellan de elitkällor som inte faller 
inom hbt-gruppen. Dock på grund av närheten till Sahlstrands resultat kan man se en 
någorlunda relevans i denna siffra. För att motbevisa Björks teorier om vårt mansdominerade 
samhälle borde den absoluta frekvensen hbt-kvinnor som uttalar sig i egenskap av elitkälla 
vara dubbelt så hög. 
 
Resultatet presenterat i Tabell 7 och Tabell 8 får även konsekvenser beträffande mediernas 
identitetsformande roll. Hbt-män har tre gånger så många hbt-män som figurerar som 
elitkällor att skapa sin egen identitet från än hbt-kvinnor. En konsekvens av detta skulle kunna 
vara att hbt-kvinnor i brist på elitkällor att forma sin egen identitet utifrån känner sig 
marginaliserade, och utifrån männens dominans finner sig i att det är så samhället ser ut och 
inte känner någon relevans i att försöka ändra på rådande maktstrukturer. 
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För att kunna utläsa mer från materialet och göra jämförelser mellan de olika tidningarna 
delades antalet elitkällor upp för respektive tidning. Resultatet av detta kan man utläsa ur de 
nästkommande tabellerna. Alltså kan man ur Tabell 9 utläsa att Aftonbladet har tolv artiklar 
där hbt-män uttalar sig som elitkällor, och det totala antalet artiklar där hbt-män förekommer 
som elitkällor är 21 stycken.  
 

Tabell 9 Antal hbt-män som elitkällor, fördelat på tidningar.  

  

  Artiklar med hbt-män Artiklar utan hbt-män Total 
Tidning Aftonbladet 12 19 31 
  Dagens Nyheter 4 11 14 
  The New Zealand Herald 3 10 13 
  The Dominion Post 2 3 5 
n2 = 81 Total 21 43 64 

 
 
Tabell 10 presenterar antalet hbt-kvinnor som figurerar som elitkällor i de artiklar där 
elitkällor förekommer. Man kan tillexempel se hur Aftonbladet och Dagens Nyheter endast 
använder sig av hbt-kvinnor som elitkällor i tre artiklar. 
 

Tabell 10 Antal hbt-kvinnor som elitkällor, fördelat på tidningar. 

 

 
Artiklar med hbt-
kvinnor Artiklar utan hbt-kvinnor Total 

Tidning Aftonbladet 3 28 31 
  Dagens Nyheter 3 12 15 
  The New Zealand Herald 2 11 13 
  The Dominion Post 0 5 5 
n2 = 81 Total 8 56 64 

 
Aftonbladet är den tidning som använder sig av flest hbt-män som elitkällor. Det är endast 
Dominion Post som har en större relativ frekvens av antalet hbt-män. De andra tidningarna, 
Dagens Nyheter och NZ Herald håller en ganska låg profil beträffande antalet hbt-män som 
elitkällor.  
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5.4. Sektion och ämnesområde 
 
Följande avsnitt ämnar presentera fördelningen i de olika tidningarnas sektioner där de 
artiklar som ingår i studiematerialet publicerats. Även de huvudsakliga ämnesområdena som 
artiklarna berör kommer presenteras. 
 

Figur 4 Fördelning av artiklar i procent över tidni ngarnas olika sektioner. 
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Figur 4 ovan visar den procentuella fördelningen av artiklarna över de olika tidningarnas 
sektioner. Man kan tillexempel utläsa hur närmare 70 procent av artiklarna från Dagens 
Nyheter är publicerade i nyhetssektionen och att för Dominion Post är siffran 40 procent för 
samma sektion.  
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Tabell 11 Antalet artiklar per sektion för de olika tidningarna . 

 

  Sektion i tidningen  

  Nyheter Ledare Debatt Kultur Nöjesliv Sport Insändare Total 
Tidning Aftonbladet 26 2 1 6 11 1 2 49 
  Dagens Nyheter 17 0 2 3 0 0 3 25 
  The New Zealand Herald 12 0 0 0 8 1 0 21 
  The Dominion Post 4 1 0 0 1 0 4 10 
n1 = 105 Total 59 3 3 9 20 2 9 105 

 
I Tabell 11 ovan presenteras den exakta fördelningen av de olika artiklarnas placering i 
tidningarnas olika sektioner. Tillexempel kan man se att även om figur 4 ger sken av att 
Dominion Post publicerat många artiklar under nyheter och insändare så är det reella antalet 
inte särskilt högt, endast 4 artiklar per sektion. Ovanstående tabell och figur syftar till att se 
huruvida det går att utläsa några trender i vilken del av tidningarna artiklar relaterade till hbt-
samhället förekommer. Det resultat som presenteras var ganska väntat. De flesta artiklarna 
publicerades under nyheter, oavsett tidning. Den näst största kategorin var nöjesliv.  
 
Att det är just Aftonbladet och NZ Herald som publicerat flest artiklar under sektionen 
nöjesliv beror således på dessa båda tidningars kvällstidningskaraktär och benägenhet att 
skriva mer om kändisar och lättsammare nöjesnyheter. Dominion Posts topp under kategorin 
insändare kan förklaras med den debatt kring utnämnandet av en politiker till en ny post 
vilken debatterades under en period.  
 
Ett resultat som förvånade var de två artiklar som publicerats under sportsektionen, det var NZ 
Herald och Aftonbladet som publicerade varsin artikel. Sport är annars ett område där hbt-
personer ofta lyser med sin frånvaro. Artikeln från Aftonbladet var ett reportage om ett 
fotbollslag i England med endast homosexuella spelare och den från NZ Herald var ett 
personporträtt av en sportprofil som firade födelsedag. 
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Figur 5 Fördelningen av artiklar i procent över ämnesområde. 
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Figur 5 ovan visar den procentuella fördelningen av antalet artiklar fördelat över 
ämnesområden för artikeln. Man kan bland annat utläsa hur närmare 30 procent av artiklarna 
från Aftonbladet handlar om Pride och cirka 20 procent av artiklarna från Dominion Post 
handlar om hbt-personer utsatta för brott. 
 

Tabell 12 Antal artiklar per ämne för de olika tidningarna. 

 

 Ämne för artikeln  

  Pride Hero Kändisskvaller 
Hbt-personer 
utsatta för brott Personintervju 

Lagstiftning 
och regler Övrigt Totalt 

Tidning Aftonbladet 14 0 3 1 10 0 21 49 
  Dagens Nyheter 7 0 0 6 1 3 8 25 
  The New Zealand 

Herald 
0 1 5 1 0 5 9 21 

 The Dominion 
Post 

0 1 0 2 0 0 7 10 

n1 = 105 Total 21 2 8 10 11 8 45 105 
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Antalet artiklar per ämne presenteras i Tabell 12 ovan. Från denna tabell kan man bland annat 
utläsa att det största antalet artiklar oavsett tidning faller under kategorin ”Övrigt”.  ”Pride” är 
den näst största kategorin följt av ”Personintervjuer”. Kategorierna skapades innan kodningen 
av artiklarna och grundar sig i en förväntad uppskattning av vilka ämnen som skulle kunna 
täckas av de olika tidningarna. Bland de artiklar som hamnat under kategorin övrigt rör det sig 
om ett blandat utbud. Några artiklar kommer från kultursektionen och berör litteratur med 
hbt-tema, från de två nya zeeländska tidningarna har bland annat några artiklar om ett lesbiskt 
bröllop i en tv-såpa hamnat.   
 
Räknar man bort kategorin ”Övrigt” ser man att Pride var det ämne som tog mest plats i de 
svenska tidningarna. Jämför man det med de nya zeeländska ser man att HERO festivalen där 
inte haft alls lika stor slagkraft. Det var endast en artikel per tidning som handlade om HERO 
festivalen. Istället är det ”Lagstiftning och regler” och ”Kändisskvaller” som är de största 
kategorierna – dock endast för NZ Herald. Dominion Post behandlar hbt-personer utsatta för 
brott till större del, dock hamnar den klara majoriteten av artiklarna från den tidningen under 
rubriken ”Övrigt”.  
 
I Aftonbladet förekommer förhållandevis många personintervjuer, särskilt om man jämför 
med de andra tidningarna. Förutom Aftonbladet är det endast Dagens Nyheter som publicerat 
personintervjuer, men dess enda bleknar i jämförelse med de tio som publicerats i 
Aftonbladet. Det vore bekvämt om detta kunde förklaras utifrån att Aftonbladet är en 
kvällstidning och således koncentrerar sig mer på kändisintervjuer och dylikt, men om så var 
fallet borde ju även NZ Herald ha publicerat personintervjuer. Dock eftersom NZ Herald har 
ett högre antal artiklar under rubriken ”Kändisskvaller” så kan man ändå anta att så kan vara 
fallet.  
 

5.5. Språkbruk 
 
Vid kodningen av artikelurvalet noterades även frekvensen av särskilt utvalda ord, och prefix. 
Orden valdes i syfte att bilda en uppfattning om hur användandet av vissa ord kan styra 
representationen av hbt-personer. Resultatet presenteras i Tabell 13 nedan. En asterisk efter 
ordet innebär att ordet har kunnat förekomma i en annan form eller i form av ett prefix. Ur 
tabellen kan man bland annat se hur ”Homo*” är det mest använda begreppet, tätt följt av 
”Gay”. Och i begreppet ”Homo*” ingår alltså ”homosexualitet”, ”homosexuell”, 
”homosexuella” och andra möjliga böjningar eller eventuella användningar av begreppet som 
prefix. 
 

Tabell 13 Frekvens av benämningar av hbt-personer. 

  

  Homo* Bi* Trans* Bög* Lesb* Gay Queer Flata Dyke Hbt* Glbt 
Tidning Aftonbladet 29 5 3 14 6 15 1 3 - 4 - 
  Dagens 

Nyheter 17 6 6 2 2 1 3 1 - 9 - 

  The New 
Zealand Herald 

3 - 2 - 6 17 - - 2 - - 

  The Dominion 
Post 1 2 - - 5 6 1 - - - - 

Total 50 13 11 16 19 39 5 4 2 13 - 
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Att ”Homo*” skulle vara det begrepp med högst frekvens ses inte som ett förvånande resultat, 
det som är förvånande är dock dess låga användning i de nya zeeländska tidningarna. Dessa 
använder sig till en större del av begreppet ”Gay”, eller ”Lesb*”. Det är således inte helt 
orimligt att anta att de nya zeeländska tidningarna oftare använder sig av båda orden samtidigt 
för att inbegripa både manliga och kvinnliga homosexuella, viktigt att ta i beaktning är dock 
att ”Gay” även kan ha använts för att benämna endast homosexuella män. När det gäller det 
ordet är distinktionen inte alls lika tydlig som med det svenska ”Bög”, oftast utgår det från 
kontexten om begreppet ”Gay” benämner endast manliga eller även också kvinnliga 
homosexuella.   
 
Den relativt höga användningen av ”Gay” hos Aftonbladet jämfört med Dagens Nyheter kan 
även här ställas i relation till att Aftonbladet är en kvällstidning som använder ett språkbruk 
som är mer kopplat till det vardagliga språket. Dagens Nyheter i egenskap av morgontidning 
har ett mer konservativt språkbruk. Det samma gäller Aftonbladets mer frekventa användande 
av ”Bög” och ”Lesb*” vilket även kan kopplas till kvällstidningars benägenhet till 
personifiering vilket då åstadkoms med ett mer vardagligt språkbruk.  
 
Begreppet ”Hbt*” användes inte alls i den utsträckning som förväntades. Inte heller dess 
engelska motsvarighet ”Glbt”14 – vilken inte förekom alls. För att motverka synliggörandet av 
bi- och transsexuella som Sahlman presenterade i sin undersökning är användandet av ”Hbt” 
eller ”Glbt” ett effektivt sätt, som uppenbarligen inte utnyttjats av de olika tidningarna. 
Visserligen kan man ju även nämna alla tre läggningarna utan att förkorta men vid en snabb 
titt på Tabell 13 kan man enkelt utläsa att det endast varit möjligt i tre artiklar när det gäller 
Aftonbladet, och sex artiklar för Dagens Nyheter, för NZ Herald och Dominion Post kan inte 
det ha förekommit alls då alla tre begreppen inte använts. 
 
Andreasson nämner förbigående i sin undersökning hur ordval var en metod i vilken kvinnor 
osynliggjordes, detta diskuterades tidigare i avsnitt 2.1. Enligt Andreasson talade tidningarna 
ofta om ”bögar” när det utifrån kontexten var uppenbart att även homosexuella kvinnor 
berördes i texten (Andreasson 1996, s. 38). Ser man på de båda svenska tidningarna ser man 
att även om förekomsten av ”Bög*” är nästan dubbelt så hög som ”Lesb*” går det inte att 
endast utifrån detta uttala sig om huruvida Andreassons resultat är tillämpbara på även denna 
undersökning. För att dra en sådan slutsats måste materialet behandlas utifrån en annan 
arbetsmetod än den kvantitativa. Det man kan konstatera utifrån materialet är endast att 
homosexuella kvinnor inte verkar osynliggöras genom ordbruk, så som Andreasson fann i sin 
undersökning, i vare sig de svenska eller nya zeeländska tidningarna. 
  

                                                
14 GLBT är en engelsk akronym av gay, lesbian, bisexual och transgender och är vanlig att använda när man vill 
inbegripa alla tre samhällsgrupperna. 
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5.6. Sammanfattning 
 
För att kortfattat sammanfatta resultatet från datainsamlingen kan man nämna hur Aftonbladet 
är den tidning där flest antal artiklar rörande hbt-samhället har publicerats. De två svenska 
tidningarna tillsammans dominerade kraftigt över de två nya zeeländska och upptog närmare 
två tredjedelar av det totala antalet insamlade artiklar. Beträffande uppdelningen mellan de tre 
olika undersökta perioderna dominerade Period S2 för de svenska medierna samtidigt som för 
de nya zeeländska var dominansen av en särskild period inte lika tydlig även om Period NZ1 
var den med högst frekvens 
 
Det förefaller vanligast att beröra manlig homosexualitet, oavsett tidning eller land. Kvinnlig 
homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet berörs inte i samma utsträckning som manlig 
homosexualitet, men de flesta tidningarna berör alla fyra grupperingarna. Det är inte endast 
när man tittar på vilka grupperingar inom hbt-begreppet som berörs som männen dominerar, 
även i förekomsten av personer dominerar de homosexuella männen. Detta återkopplas till 
Björks teorier om männens dominans i samhället. Även inom de andra sexuella läggningarna 
dominerar männen då de få bi- och transsexuella som förekommer är män, inte en enda 
kvinna förekommer. 
 
Alla tidningar använde sig av en övervikt av elitkällor. Den totala användningen av elitkällor 
uppgick till 79 procent vilket är 15 procentenheter högre än det resultat Sahlstrand 
presenterade i sin undersökning. En möjlig anledning till den högre frekvensen av elitkällor i 
detta artikelunderlag kan vara hur artiklar kopplade till hbt-samhället just genom ämnet i sig 
kanske bäddar mer för elitkällor att uttala sig. Förekomsten av hbt-personer som elitkällor i 
jämförelse med icke-hbt-personer som elitkällor är nästan jämt fördelad med en liten 
överrepresentation av icke-hbt-personer som elitkällor. Dock finns en obalans mellan könen 
inom hbt-gruppen. Det är fler hbt-män än hbt-kvinnor som förekommer som elitkällor.  
 
Majoriteten av artiklarna i urvalet publicerades i tidningarnas nyhetssektion. Den näst 
vanligaste sektionen var tidningarnas nöjessektion. Ett resultat som förvånade beträffande 
artiklarnas förekomst i tidningarnas olika sektioner var att två artiklar publicerats i 
sportsektionen. För de svenska tidningarna var det vanligaste ämnet för artiklarna, förutom 
kategorin ”Övrigt”, Pride festivalen. För de båda nya zeeländska tidningarna handlade de 
flesta artiklarna om kändisskvaller och lagstiftning och regler. 
 
Beträffande språkbruk kunde man ur materialet se hur prefixet ”Homo*” var det mest 
använda över lag, dock höll det endast majoriteten när man tittade på de svenska tidningarna. 
För de nya zeeländska tidningarna var det vanligare att använda ”Gay” och ”Lesb*” (där 
asterisken står för att ordet kan ha förekommit i olika former). Även om de manligt betingade 
benämningarna var i majoritet förekom även benämningar på kvinnliga hbt-personer såsom 
”Lesb*” och ”Flata”. Det svenska samlingsbegreppet ”Hbt” användes tämligen sparsamt och 
det engelska ”Glbt” inte alls.  
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6. Slutdiskussion 
 
För att återkoppla till de frågor som ställdes i relation till det citat som inledde hela uppsatsen 
kan man väldigt förenklat svara: nej, massmedierna ger inte en allsidig nyhetsförmedling. 
Detta syns tydligt i könsfördelningen mellan hbt-personer som omnämns och som uttalar sig. 
Manlig homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet och även manliga hbt-personer 
förekom i större utsträckning än dess kvinnliga dito. Även om resultatet från denna 
undersökning inte visar på en lika manlig dominans eller osynliggörande av kvinnor som 
Andreasson och Sahlman presenterar från sina undersökningar så är männens dominans 
fortfarande påtaglig. Den manliga dominansen kan, som tidigare nämnts, förklaras utifrån 
Björks teorier om hur männen är de som dominerar samhällets maktstrukturer.  
 
Beträffande källanvändning ser man utifrån materialet att en övervikt av de angivna källorna i 
artiklarna klassas som elitkällor. Vid en jämförelse av vad Sahlstrand uppger som 
fördelningen mellan elit och icke-elitkällor kan man observera en större andel elitkällor i den 
här undersökningens material. En förklaring till detta kan vara som tidigare diskuterats hur 
ämnet i sig leder till en högre frekvens av elitkällor, men en annan orsak skulle likväl kunna 
vara att användande av elitkällor har ökat sedan Sahlstrand publicerade sin avhandling. 
Eftersom Sahlstrand endast uttalar sig om svenska dagstidningar skulle en orsak till den högre 
övervikten av elitkällor i denna undersökning vara att materialet i denna undersökning även är 
baserad på nya zeeländska tidningar och att elitkällor där är vanligare över lag, men räknar 
man bort de nya zeeländska tidningarna, utifrån Tabell 5, blir den relativa frekvensen över elit 
och icke-elitkällor ändå högre än den Sahlstrand presenterar, de nya zeeländska tidningarna 
upptar en så pass liten del av det totala artikelunderlaget så att de inte påverkar resultatet 
nämnvärt.  
 
I huvuddel publicerades artiklar i tidningarnas nyhetssektioner, vad som förvånade 
beträffande tidningssektion för publicering var att två artiklar publicerats i sportsektionen, ett 
område där hbt-frågor annars lyst med sin frånvaro. Beklämmande med denna undersökning 
är att det inte går att uttala sig om huruvida detta är ett tecken på en vändande trend eller 
huruvida det endast är en tillfällighet. En än högre frekvens av artiklar än vad som observerats 
i den här undersökningen skulle kunna betytt att hbt-frågor börjat bli mer synliga inom sport, 
men med en så pass låg frekvens som i detta fall får det ses mer som en tillfällighet.  
 
Vid en första anblick på vilka ämnen som tas upp i artiklarna ser man att förutom ”Övrigt” är 
Pride det vanligaste ämnet för artiklarna, i de svenska tidningarna. En intressant koppling kan 
man se om man jämför antalet artiklar publicerade om Pride, och antalet artiklar publicerade 
under perioden för Pride, Period S2. För båda de svenska tidningarna stod antalet artiklar om 
just Pride under den perioden inte ens för hälften av det totala antalet artiklar. En anledning 
till detta kan vara att Pride i sig fungerar som en faktor för att väcka uppmärksamhet kring 
även andra frågor relaterade till hbt-samhället.  Denna trend syns inte lika tydligt hos de nya 
zeeländska tidningarna, även om en majoritet av artiklarna under perioden för Nya Zeelands 
motsvarighet till Pride festivalen (HERO festival), Period NZ1, inte handlade om just denna 
festival  
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Som nämndes i avsnitt 5.5. ovan förefaller det inte vara fallet att homosexuella kvinnor 
osynliggörs genom språkbruk så som Andreasson beskriver från sin undersökning. Den höga 
frekvensen av prefixet ”Homo*” och även förekomsten av ”Lesb*” och ”Bög” för de svenska 
tidningarna kan ses som en antydan till just detta. För de nya zeeländska tidningarna 
används ”Gay” oftast vilket inte lika enkelt ger en bild av vilka kön som åsyftas då det kan 
fungera som både ett könsbestämt (manligt) uttryck men kan också inbegripa båda könen.  
 
En genomgående problematik för hela uppsatsen är det låga antalet artiklar som resultatet är 
baserat på. Artikelunderlaget för de svenska tidningarna fungerar bättre för att utläsa inte allt 
för lösa nyanser ur, men materialet från de båda nya zeeländska tidningarna har varit 
problematiskt i avseende hur det ska behandlas. Genomgående genom uppsatsen har slutsatser 
dragits utifrån materialet men med emfas lagd på hur löst grundade vissa slutsatser kan vara. 
Som tidigare nämnt om generaliserbarhet från materiel insamlat med hjälp av icke 
slumpmässigt urval säger Holme och Solvang hur ett sådant material aldrig kan anses uttala 
sig om någon annan population än just den vilken urvalet är grundat på (Holme & Solvang, 
1997, s. 304). 
 
Vad som är svårt att avgöra beträffande det låga antalet artiklar är huruvida det är de 
databaser som användes som inte är kompletta, om de sökord som använts skulle behöva 
kompletteras med andra, eller huruvida det faktiskt är så att antalet artiklar publicerade i 
ämnet under de utvalda perioderna inte är större än vad som här återges. De tre undersökta 
perioderna blir tillsammans en total av 45 dagar, vilken får ses som tillfredsställande. Likväl 
som det kan vara så att om artikelunderlaget bestått av fler dagar hade fler artiklar fått 
chansen att bli en del av det undersökta materialet betyder inte det med automatik att 
resultatet skulle ha sett annorlunda ut. Dock hade en annan urvalsmetod, där elektroniska 
databaser och sökord inte var involverade, förslagsvis läsning från mikrofilm eller reella 
papperskopior av tidningar, varit mer tillfredsställande i det att eventuellt svinn på grund av 
otillräckliga sökord eller ofullbordade databaser skulle kunna ha motverkats ytterligare. 
 
Vad som skulle vara intressant för att utvidga vad som kan utläsas ur materialet vore att i en 
senare undersökning kombinera kvantitativ metod med en kvalitativ. Även en mer extensiv 
kvantitativ undersökning koncentrerad endast på svenska medier skulle kunna vara 
fruktgivande.  
 
Björk talar om hur feminismen är en paradox: samtidigt som den är en politisk rörelse som 
vill arbeta för kvinnors rättigheter är den även en rörelse som bör rikta in sin kraft i att 
upplösa ”kvinnligheten” som en grund för en individs identitet (Björk, 1996, s.186). Om man 
tänker sig vad Björk säger men byter ut ”kvinnligheten” mot ”sexualiteten” kan samma sak 
sägas om hbt-samhället. Samtidigt som de som ingår där vill se till att skydda sina rättigheter 
och försäkra sig om att de inte diskrimineras i förhållande till övriga grupperingar i samhället 
är det även en grupp vars klassificering även bör strävas efter att bli onödig.  
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7. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att med hjälp av en kvantitativ metod undersöka hur 
framställningen av hbt-personer ser ut i ett urval av svensk och nya zeeländsk dagspress. 
 
Syftet konkretiserades i följande frågeställningar: 

1. Hur ser könsfördelningen ut mellan de hbt-personer som omnämns och de som uttalar 
sig? 

2. I vilken proportion framställer tidningarna de tre grupperingarna inom hbt-begreppet? 
3. Vilka ämnen tas upp? 
4. Vilka typer av källor används? 
5. Vad finns det för skillnader i ovanstående frågor mellan de svenska och nya 

zeeländska tidningarna? 
 
Inom tidigare forskning finns det inte allt för mycket där hbt-personers förekomst i media 
analyseras, särskilt inte svensk sådan. Den mest extensiva svenska undersökning som finns, 
och som presenterades i uppsatsen, publicerades i mitten av 1990-talet av Andreasson, vilket 
med tanke på ämnet gör att risken fanns att dess resultat inte längre kunde ses som aktuella. 
Annan tidigare forskning som berörs är en undersökning av Sahlman lik den Andreasson 
publicerade men inte lika omfattande. Båda dessa undersöker med ett kvalitativt synsätt 
presentationen av homosexuella och homosexualitet i svenska dagstidningar. En annan 
undersökning som presenteras behandlar skillnader i uppmärksamhet i medier mellan två 
mord på homosexuella personer i USA.  
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter tog avstamp bland annat i svårigheterna att avgöra den 
reella påverkan medier har på individers tolkningar av dess budskap. Björks feministiska 
teorier om samhället som mansdominerat och hur vi lever i ett patriarkat har även de använts. 
Vidare gjordes även återkopplingar till Rosenbergs teorier om identitetsformande, och 
slutligen Sahlstrands teorier om förekomst av källor, då med inriktning mot elit och icke-
elitkällor.  
 
Resultatet från analysen visar hur både för de svenska och nya zeeländska tidningarna 
dominerar manlig homosexualitet vad gäller vilka sexualiteter som berörs men även de 
homosexuella männen dominerar beträffande vilka som får förekomma i artiklarna, och när 
hbt-personer används som elitkällor. Kvinnor osynliggörs helt när det rör sig om andra 
sexuella läggningar än homosexualitet, kvinnlig homosexualitet är den enda som berörs och 
de kvinnliga hbt-personer som uttalar sig är alla homosexuella.  
 
Totalt sett visade undersökningen på en dominans av elitkällor över icke-elitkällor, 79 procent 
av de artiklar vilka undersöktes beträffande källanvändning använde sig av elitkällor. 
Fördelningen mellan hbt-personer och icke-hbt-personer bland elitkällorna var relativt jämn 
med endast en mindre övervikt av icke-hbt-personer som elitkällor. Dock upptäcktes en 
obalans inom hbt-segmentet beträffande manliga och kvinnliga elitkällor – de manliga 
dominerade.  
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  BILAGA 1 

Sökord 
 
Nedan redovisas de nyckelord som användes i de olika databaserna i sökandet after artiklar 
till analysen. En asterisk efter ordet markerar trunkering, oavsett om en asterisk var vad som 
användes för trunkering i den aktuella databasen.  
 
Mediearkivet och Presstext: 
 
homo* 
bisex* 
trans* 
partnerskap* 
gay* 
hbt 
pride* 
lesb* 
queer 
bög* 
flat* 
hatbrott* 
 
NewzText Plus: 
 
gay* 
homo* 
same sex 
civil union 
bash* 
HERO 
gbt 
glbt 
transsexual 
bisexual 
lesbian 
queer 
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Kodschema 
1. Idnr 
 001 - 
2. Period 

Anger den period då artikeln är med i tidningen. 1-3 avser svenska tidningar och 
4-6 avser nya zeeländska tidningar. 
 
1 - 5/4 – 20/4 -06  
2 - 26/7 – 9/8 -06  
3 - 1/10 – 16/10 -06 
4 - 11/2 – 25/2 -06 
5 - 20/4 – 5/5 -06 
6 - 5/9 – 20/9 -06 
 

3. Tidning 
 Anger vilken tidning som artikeln publicerats i. 
 

1 Aftonbladet 
 2 Dagens Nyheter 
 3 The New Zealand Herald 
 4 The Dominion Post 
4. Del i tidningen 
 Anger vilken del/sektion av tidningen som artikeln publicerats i. 
 
 1 Nyheter 
 2 Ledare 
 3 Debatt 
 4 Kultur 
 5 Nöjesliv 
 6 Sport 
 7 Insändare 
 8 Övrigt 
5. Berörs manlig homosexualitet? 

Anger om manlig homosexualitet har berörts. T.ex. om uttalade homosexuella 
män uttalar sig/förekommer, eller om artikeln på annat sätt behandlar manlig 
homosexualitet har artikeln kodats jakande. 
 
1 Ja 

 2 Nej 
6. Berörs kvinnlig homosexualitet? 

Anger om kvinnlig homosexualitet har berörts. Kriterierna ser likadana ut som 
för fråga 5. 

  
1 Ja 

 2 Nej 
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7. Berörs bisexualitet? 
Anger om bisexualitet berörs och i sådana fall om män, kvinnor, eller outtalat 
kön har överhanden. Kriterierna ser ut som för fråga 5. 
 
1 Ja, manlig huvudperson 

 2 Ja, kvinnlig huvudperson 
 3 Ja, outtalad eller huvudperson av båda kön 
 4 Nej 
8. Berörs transsexualitet? 

Anger om transsexualitet berörs, och i sådana fall om det rör sig om MTF (male-
to-female) eller FTM (female-to-male). Kriterierna är likadana som för fråga 5. 
 
1 Ja, MTF 

 2 Ja, FTM 
 3 Nej 
9. Till vilket tema kan artikeln kopplas? 

Anger om artikeln kan kopplas till något särskilt tema. En artikel som handlar 
om förberedelser inför pride paraden har kodats in under variabel 1.  
 
1 Pride 

 2 Hero 
3 Kändisskvaller 

 4 HBT-personer utsatta för brott 
 5 Personintervju 
 6 Lagstiftning och regler 
 7 Övrigt 
10. Uttalar sig någon elitkälla i artikeln? 

Anger om någon elitkälla uttalar sig i artikeln. Som elitkällor räknas högre 
positionerade myndighetspersoner, forskare, kändisar, och andra betitlade 
personer. T.ex. ordföranden för Stockholm Pride, polisens informationschef, 
riksdagsledamöter, etc. 

 
1 Ja 

 2 Nej 
11. Om ja, hur många? 

Anger antalet elitkällor, om inga elitkällor uttalar sig kodas frågan som 
”irrelevant” 
 
01-98  
99 Irrelevant 

12. Uttalar sig icke-elitkällor i artikeln? 
 Anger om icke-elitkällor uttalar sig i artikeln. 
 

1 Ja 
 2 Nej 
13. Om ja, hur många? 

Anger antalet icke-elitkällor, om inga icke-elitkällor uttalar sig kodas frågan 
som ” irrelevant”. 
 

 01-98 
99 Irrelevant 
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14. Förekommer uttalade hbt-män i artikeln? 
Anger huruvida uttalade hbt-män förekommer i artikeln, och även vilken 
läggning dessa har. För att anses som uttalad skall personen vara känd, som t.ex. 
George Michael, eller så ska personens sexuella läggning framgå ur artikeln. 
 
1. Ja, homosexuella 

 2. Ja, bisexuella 
 3. Ja, transsexuella 
 4. Nej 
15. Om ja, hur många? 

Anger antalet uttalade hbt-män som förekommer, om inga förekommer kodas 
artikeln som ”irrelevant”. 
 
01-98 

 99 Irrelevant 
16. Omnämns de endast eller uttalar de sig själva? 

Anger om de uttalade hbt-männen själva kommer till tals i artikeln, genom t.ex. 
direkta citat, eller om de bara omnämns, eller i de fall där fler än en person 
förekommer, båda delar förekommer. Om inga hbt-män förekommer i artikeln 
kodas frågan som ” irrelevant”. 
 
01 Uttalar sig 

 02 Omnämns 
 03 Båda delar förekommer 
 99 irrelevant 
17. Förekommer uttalade hbt-kvinnor i artikeln? 
 Samma som för fråga 14 men gällande kvinnor. 
 

1 Ja, homosexuella 
 2 Ja, bisexuella 
 3 Ja, transsexuella 
 4 Nej 
18. Om ja, hur många? 
 Samma som för fråga 15 men gällande kvinnor. 
 

01-98 
 99 Irrelevant 
19. Omnämn de endast eller uttalar de sig själva? 
 Samma som för fråga 16 men gällande kvinnor. 
 

01 Uttalar sig 
 02 Omnämns 
 03 Båda delar förekommer 
 99 Irrelevant 
20. Finns elitkällor bland uttalande hbt-män? 

Anger om det finns elitkällor bland de uttalande hbt-männen. Om inga hbt-män 
som uttalar sig förekommer kodas artikeln som ” irrelevant”. 
 
01 Ja 

 02 Nej 
 99 Irrelevant 
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21. Finns elitkällor bland uttalande hbt-kvinnor? 
 Samma som för fråga 20 men gällande kvinnor. 
 

01 Ja 
 02 Nej 
 99 Irrelevant 
22. Vilka uttryck används? 
 Anger om några av uttrycken förekommer, uttryck med asterisk innebär att olika 
former av ordet kan förekomma, t.ex. i form av prefix för olika ordsammansättningar
  

1 Homo* 
 2 Bi* 

3 Trans* 
4 Bög 

 5 Lesbisk 
 6 Gay 
 7 Queer 
 8 Fag 
 9 Dyke 
 10 Flata 
 11. Hbt 
 12. Glbt 
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Några begrepp 
 
Nedan följer en kort beskrivning av några begrepp och termer som förekommer 
återkommande i uppsatsen. 
 
Hbt  – Förkortning för ”homo- bi- trans-” och används i uppsatsen mestadels som prefix. T.ex. 
hbt-organisation, hbt-kultur etc. 
 
Glbt – Förkortning för ”gay lesbian bi- trans-” och används i engelska så som det svenska 
begreppet ”hbt”. 
 
Lesbisk (lesbian, eng.), flata – benämningar på homosexuella kvinnor. 
 
Dyke – Engelskt uttryck för homosexuell kvinna, oftast med negativ innebörd. 
 
Bög – benämning på homosexuell man. 
 
Fag – Engelskt uttryck för homosexuell man, oftast med negativ innebörd. 
 
Gay – engelskt uttryck som oftast används könsneutralt, i Sverige har det dock oftast 
förknippats med manliga homosexuella. I den här uppsatsen, då engelska textkällor 
förekommer nyttjas det som en könsneutral benämning på homosexuella personer. 
 
Stockholm Pride, Pride eller Pridefestivalen – festival inriktad mot hbt-personer som hålls i 
Stockholm i början av augusti varje år. 
 
HERO Festival – festival inriktad mot hbt-personer som hålls i Auckland oftast i slutet av 
februari varje år. 
 
RFSL – förkortning för Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande. Förbund som driver 
frågor som rör hbt-personer. Ett av världens äldsta hbt-förbund.  
 


