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Abstract 
In this essay, we will seek to answer how media frame the way people view the LGBT-

community in Russia and in Sweden and who they want you to identify with. Russia’s new 

law in connection to the LGBT-community shows a society, which is in contrast to the liberal 

laws and society of Sweden. Comparing the two is therefore an interesting approach when it 

comes to identifying the frames and to see how they work to shape attitudes. The results have 

shown that the analyzed media have used a selection of words and frames in order to affect 

the attitudes to the LGBT-community. The media that stands out is RT, which portrays a 

conservative view on society and use words that creates a negative association to the LGBT-

community. This differ from the other five media sources that portray a more liberal attitude. 

The finding is highly noticeably due to the fact that RT is by far the most spread media 

source, with 8 times the range of the second most spread media source The Moscow Times, 

and is also the media with the most global power.  

 

Nyckelord: retorik, framinganalys, identifikationsanalys, nyhetsartiklar, Sverige, Ryssland, 

HBT. 
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1. Inledning 
 

”Even if any given terminology is a reflection of reality, by its very 

nature as a terminology it must be a selection of reality; and to this 

extent it must function as a deflection of reality.”
1
 

 

Propaganda eller kärlek? Du bestämmer. Eller gör du det? Vad är det egentligen som formar 

din syn på verkligheten och skapar dina övertygelser? Reflekterar du någonsin över varifrån 

all den information du tar del av varje dag kommer och hur du övertygas att tycka som du 

gör?  

 

Dagens moderna samhälle, med internet i fokus, suddar ut landsgränser och bidrar till ett 

gigantiskt, globalt moln av information som är under ständig expansion. De nyheter 

allmänheten tar del av är en selektion av information som media gör, och inte ett resultat av 

den egna vetgirigheten.  

 

Det språk som används för att beskriva något, påverkar hur det beskrivna uppfattas av 

personen som tar del av det. Att det finns ett samband mellan ord, språk och tanke är därför 

inte förvånande. Vad som kan vara förvånande är medvetenheten om att bakomliggande 

intentioner från sändaren, skapar den verklighet som anses vara den sanna. I det offentliga 

rummet är media som sändare huvudrollsinnehavare och du är inte mer än en statist, vars röst 

blir hörd då regissören bestämmer att den skall bli det. På samma sätt som regissören 

bestämmer hur statisten skall agera, bestämmer media hur du skall uppfatta en viss fråga. 

Media avgör även hur stor plats frågan teoretiskt sett bör få i den allmänna debatten, 

exempelvis i skapandet av den politiska agendan. 

 

Enligt Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, är mediernas 

största roll att verka som så kallade gatekeepers. Det innebär att de bevakar och bestämmer 

vilken information som allmänheten skall få ta del av samt hur den ska få ta del av den. 

Mediet söker att övertyga om sin världsbild och processen har således att göra med retoriska 

handlingar. Alternativet vore att människor själva gjorde denna selektion i molnet av 

information, vilket Strömbäck beskriver som ”otänkbart”. Han menar vidare att individens 

                                                        
1 Burke, Kenneth, Language as symbolic action: essays on life, literature, and method, Berkeley, 1966. 

s. 45. 
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roll i selektionsapparaten är att välja vilken information hen exponerar sig för, lägger märke 

till och kan lägga på minnet.
2
  Mediernas effekt och påverkan, belyses bland annat genom 

framingteorin, som handlar om hur media ramar in och gestaltar händelser och därmed 

påverkar människors bild av verkligheten. Teorin har kommit att bli en av de viktigaste 

teorierna för att undersöka hur företeelser uppfattas av människan och påverkar den allmänna 

opinionen.
3
 

 

När tankarna om potentiellt uppsatsämne inleddes förekom det, i svenska medier, en 

pågående debatt rörande HBT-personers situation i Ryssland. Det fångade vårt intresse, och 

kom sedermera att inspirera oss inför valet av ämne till C-uppsatsen. 

 

Ryssland stiftade i juni 2013, två månader innan friidrotts-VM i Moskva, en lag som ryska 

politiker menade hade som syfte att skydda barn från HBT-samhället.
4
 Denna lag skapade stor 

debatt runt om i världen och inte minst i Sverige, ett land som räknas som ett av de mest 

HBT-vänliga samhällena i världen. Diskussionen kring lagstiftningen fortskred, inte minst 

med anledning av de stundande Olympiska spelen i Sotji. Ryssland fick då återigen ett globalt 

medialt fokus, och i skrivande stund är debatten rörande situationen för det ryska HBT-

samhället fortfarande aktuell. Av den anledningen uppstod tankarna om att kartlägga och 

jämföra hur just svenska och ryska medier framställde HBT-samhället. Det blev intressant att 

välja tidsperioden mellan friidrotts-VM i Moskvas första dag och OS i Sotjis sista dag, då 

Ryssland, som ovan nämns, under perioden hade extra stort globalt medialt fokus. Vi ställde 

oss inför uppsatsen frågan om vad ländernas medier ville övertyga allmänheten om att tycka 

under den tidsperioden.  

 

Genom denna uppsats önskar vi att bidra till en kritisk förståelse för hur ord övertygar 

människor om att ansluta sig till verklighetsbilder presenterade genom medier. För Kenneth 

Burke är det största mänskliga hindret för övertygande separation eller främlingskap, och där 

är retorik den enda lösningen.
5
 Burkes retoriska teorier rörande identifikation och motsättning 

samt ovanstående citat, blir därför uppsatsens retoriska utgångspunkter för att urskilja synen 

på hur HBT-samhället framställs i de valda medierna. 

 

                                                        
 2 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, 1. uppl., SNS, 

förlag, Stockholm, 2009, s. 93. 
3
 Strömbäck (2009), s. 118ff. 

4 Se avs. 2.2. 
5 Burke, Kenneth, A Rhetoric of Motives, Berkeley: Univ. of Calif. Press, 1969.s. 55. 
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För att skapa en sådan förståelse inleds uppsatsen med en bakgrundsbeskrivning, redovisning 

av teoretiska utgångspunkter och de metoder som använts. Därefter följer framinganalyser 

och identifikationsanalyser för respektive land. Avslutningsvis görs en jämförelse mellan 

länderna för att sedan kunna framställa relevanta slutsatser, besvara frågeställningarna och till 

sist för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Slutligen presenteras en diskussion kring 

uppsatsens resultat och andra upptäckter av värde för förståelsen av hur HBT-samhället 

framställts i de valda medierna under den valda tidsperioden. 

 

För att på ett så tydligt sätt som möjligt dela upp arbetet står Amanda Lydrup bakom delen i 

uppsatsen som behandlar det svenska HBT-samhället och dess artiklar, och Stina Odlingson 

för delen som behandlar det ryska HBT-samhället och dess artiklar. Anledningen till 

uppdelningen har att göra med att Odlingson har engelska som modersmål, och således 

bedöms kunna genomföra en rättvis översättning och sedermera analys av de ryska artiklarna 

på engelska i urvalet.  

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur HBT-samhället framställs i media i två länder, 

Sverige och Ryssland. För att uppnå syftet kommer framinganalyser och 

identifikationsanalyser att genomföras. Länderna har, som nämns ovan, ytterst skild 

lagstiftning som påverkar HBT-personer, och har historiskt sett synnerligen skild utveckling 

rörande HBT-samhället. För att undersöka hur HBT-samhället framställs i de valda medierna 

har en huvudfråga och två underfrågor ämnats söka svar på. 

 

Vilken bild av HBT-samhället försöker de valda nyhetsmedierna övertyga om?  

Skiljer sig bilden åt mellan ländernas medier, eller kan en enhetlig bild urskiljas angående 

synen på HBT-samhället?  

Verkar medierna för att skapa samhörighet eller motstånd mellan grupper? 

 
Genom att svara på frågorna ämnar vi även att nå större generell förståelse för hur de ramar 

media sätter upp påverkar den allmänna och politiska opinionen.  
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3. Bakgrund 
 

För att ge läsaren de verktyg som är nödvändiga för att förstå innehållet i, och syftet med, 

denna uppsats ges i detta avsnitt inledningsvis en förklaring vad vi menar med begreppet 

”HBT-samhälle”. Det följs av korta historiska överblickar för hur det svenska respektive 

ryska samhället ser ut, med fokus på betydande aspekter som påverkar HBT-samhället. 

Vidare ges en kort beskrivning av varje nyhetsmedium för respektive land.  

 

Begreppet ”HBT” är en samlingsterm för personer med en sexuell läggning eller könsidentitet 

som avviker från heteronormen.
6
 I uppsatsen används begreppet ”HBT-samhälle”, då vi 

åsyftar aspekter som relaterar till det.   

 

3.1 HBT-frågan i Sverige 

År 1864 tydliggjordes det, i den svenska strafflagen, att så kallad ”otukt mot naturen” skall 

tillrättavisas med böter och/eller straffarbete. I begreppet ”otukt mot naturen” innefattades 

exempelvis sex mellan samkönade personer. Vidare kan nämnas att Riksförbundet För 

Sexuellt Likaberättigande, RFSL, bildades år 1950, och år 1973 uttalade den svenska 

riksdagen för första gången att homosexuell samlevnad accepteras som relationsform. I 

Sverige avskrevs homosexualitet som sjukdomstillstånd ur diagnosregistret år 1979, efter ett 

massivt uppror utanför Socialstyrelsen i Stockholm.
7
 En sambolag trädde i kraft år 1988, dock 

skiljde den sig från den sambolag som gällde för heterosexuella par. Partnerskapslagen 

började gälla i Sverige år 1995 och innehöll samma rättigheter och skyldigheter som 

äktenskapslagen för heterosexuella giftermål.
8
  

 

Den första EuroPride-festivalen anordnades i Stockholm år 1998 och fick stort globalt 

genomslag bland världskända HBT-personer.
9
 Fortsättningsvis bör sägas att en lag mot 

diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning infördes år 1999 och HomO, 

ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, inrättades samma år. År 

2002 började lagen gälla för diskriminering inom högskolan. Vidare skrevs grundlagen 

                                                        
6 RFSL, ”Höra hemma”, broschyr,http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf, (hämtad 27-05-

14). 
7 http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf, (hämtad 27-05-14). 
8 http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf, (hämtad 27-05-14). 
9 http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf, (hämtad 27-05-14). 

http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf
http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf
http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf
http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf
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angående förbud om hets mot folkgrupp om år 2003 och inbegrep då även HBT-personer. 

Under året gavs även homosexuella par som ingått partnerskap rätt till adoptionsprövning och 

sambolagen för samkönade par likställdes med sambolagen för heterosexuella par. År 2005 

tilläts lesbiska par genomgå insemination.
10

 Sedan 2009 får samkönade par ingå äktenskap 

med samma villkor som heterosexuella par, oberoende av inom vilken instans det görs.
11

 

Senaste steget för HBT-personers rättigheter togs i januari 2013, då steriliseringskravet för 

transpersoner som ville ändra juridiskt kön togs bort.
12

 

 

Slutligen kan sägas att Sverige ligger i framkant i världen vad gäller HBT-samhällets 

rättigheter. Utvecklingen som tidslinjen ovan kartlägger, visar på en ständig strävan mot 

jämlikhet mellan människor tillhörande HBT-samhället och de som inte avviker från 

heteronormen. 

 

Dagens nyheter 

Tidningen beskriver sig själv som oberoende liberal och publicerade sitt första nummer år 

1864. Papperstidningen har i dagsläget ungefär 279 000 exemplar per utgivningsdag och 

läsarantalet är 793 100 personer. Sedan år 1996 finns tidningen i nätformat på DN.se och har 

ungefär 1,5 miljoner unika webbläsare i veckan.
13

 Tidningen ingår i, och ägs av, 

Bonnierkoncernen, ett mediekonglomerat som i dagsläget innehar upp emot 200 företag, 

främst i norra Europa.
14

 På sin hemsida beskriver tidningen sina publicistiska målsättningar. 

Dessa är bland annat att Dagens nyheter skall vara ”[…]oberoende, stå fri från partier, 

organisationer och ekonomiska maktsfärer.”
15

 Vidare är ett av målen att vara ”Sveriges 

ledande och mest lästa morgontidning”.
16

 Citatet visar på att Dagens nyheter är medvetna om 

det som kommer att vara en av fokuspunkterna för denna uppsats, framinganalys, agenda-

setting och agenda-extension 

Aftonbladet  

Aftonbladet ägs av den norske mediekoncernen Schibsted. Jan Helin innehar sedan 2009 

posten som chefredaktör. Tidningens pappersupplaga är 181 000 (februari 2013) läsare 

dagligen och nätupplagan har ungefär 1,8 miljoner besökare per dag. Tidningen beskriver sig 

                                                        
10 http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf, (hämtad 27-05-14). 
11 http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf, (hämtad 27-05-14). 
12 http://www.rfsl.se/?p=324&aid=12448, (hämtad 27-05-14). 
13 http://info.dn.se/info/om-oss/dns-publicistiska-uppdrag/, (hämtad 30-04-14). 
14 http://www.bonnier.se/om-oss/organisation/, (hämtad 30-04-14).  
15 http://info.dn.se/info/om-oss/dns-publicistiska-uppdrag/, (hämtad 30-04-14). 
16 http://info.dn.se/info/om-oss/dns-publicistiska-uppdrag/, (hämtad 30-04-14). 

http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf
http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf
http://www.rfsl.se/?p=324&aid=12448
http://info.dn.se/info/om-oss/dns-publicistiska-uppdrag/
http://www.bonnier.se/om-oss/organisation/
http://info.dn.se/info/om-oss/dns-publicistiska-uppdrag/
http://info.dn.se/info/om-oss/dns-publicistiska-uppdrag/


  C-uppsats i retorik 

  Lydrup & Odlingson 

 

  6 

som obundet socialdemokratisk. Aftonbladets första nummer utkom i december år 1830 och 

dess grundare är Lars Johan Hierta. 
17

 

 
 

Expressen 

Expressen är en kvällstidning som politiskt betecknar sig som obunden liberal. Tidningen 

grundades i november 1944 av Albert Bonnier Jr., Ivar Harrie och Carl-Adam Nycop. AB 

Kvällstidningen Expressen ägs av Bonnier Newspapers inom Bonnierkoncernen.
18

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Thomas Mattsson, som tidigare var chefredaktör för 

Expressen.se. Göteborgsposten i Göteborg och Kvällsposten i Malmö är regionala upplagor 

av Expressen.
19

 Expressen var den första nättidningen som lät sina läsare kommentera och 

debattera kring artiklar.
20

 

 

3.2 HBT-frågan i Ryssland 

I antologin Ryssland: politik, samhälle och ekonomi förklaras det att Ryssland genomgick 

drastiska förändringar efter Sovjetunionens fall, och att reformer genomfördes med mindre 

lyckade resultat. Ryska folket fick det betydligt sämre och ingen demokratisk statsapparat 

växte fram. Många individer av det ryska folket förknippar därför demokrati och liberalism 

med oordning och kaos.
21

 Vidare förklaras att Ryssland, under Vladimir Putins förra styre, 

utvecklades till ett mellanting av en federal stat och en enhetsstat.
22

 Putin själv har förklarat 

att ingen modell för en demokrati kan kopieras direkt ifrån väst, det måste ha en särskild rysk 

form.
23

 Nämnas bör också konstaterandet att medierna i Ryssland, under Putins förra 

presidentperiod, blev allt mer likt de sovjetiska kontrollerade medierna.
24

 Fortsättningsvis kan 

sägas att Putins parti år 2008 ska ha beskrivit sig som ett konservativt parti som står för 

landets arv och traditionella värden. I dagens läge skall de sträva efter en konservativ 

                                                        
17 http://www.aftonbladet.se/koncernen/, (hämtad 30-04-14). 
18 http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/, (hämtad 30-04-14). 
19 http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/, (hämtad 30-04-14). 
20 http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/, (hämtad 30-04-14). 
21 Jonsson Cornell, Anna & Vendil Pallin, Carolina (red.), Ryssland: politik, samhälle och ekonomi, 1. uppl., 

SNS förlag, Stockholm, 2009. s. 99. 
22 Jonsson Cornell & Vendil Pallin (red.), 2009. s. 75. 
23 Jonsson Cornell & Vendil Pallin (red.), 2009. s. 16. 
24 Jonsson Cornell & Vendil Pallin (red), 2009. s. 160. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4llstidning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Liberal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Albert_Bonnier_Jr.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ivar_Harrie
http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl-Adam_Nycop
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bonnier_Newspapers
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bonnierkoncernen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mattsson
http://www.aftonbladet.se/koncernen/
http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/
http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/
http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/
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modernisering som baseras på Rysslands kärnvärden: en traditionell familj, en stark stat, 

patriotism, en tro på Ryssland och ett stort maktoberoende.
25

 

 

Vad gäller HBT-samhället, kriminaliserades homosexualitet år 1934 i det forna 

Sovjetunionen. Lagen upphävdes år 1993 efter Sovjetunionens fall, men myndighetspersoner 

tilläts fortfarande förbjuda Pridefestivaler och andra evenemang som sågs som ”pro-gay”.
26

 

 

Enligt Lanskoy och Suthers i The Journal of Democracy skapades en stor proteströrelse 

mellan åren 2011 och 2012 i Ryssland. När Vladimir Putin blev president för tredje gången i 

maj år 2012, införde han flertalet nya lagar som svar på den.
27

 Lagarna skall ha haft tre mål: 

att begränsa den offentliga yttrandemöjligheten för att förhindra extremism, att inskränka 

civilsamhället och benämna civil aktivism som anti-rysk och understödd av utländska krafter 

samt att skydda de så kallade ryska värderingarna.
28

 Det tredje målet skall, enligt 

artikelförfattarna, vara specifikt riktad mot HBT-personer.
29

 

 

Den federala lagen utvidgades i juni 2013 till att bland annat innefatta en artikel vid namn 

6.21. Enligt den vetenskapliga tidskriften The Lancet, skall artikel 6.21 i lagen förbjuda 

spridning av information som kan tyckas förespråka ”icketraditionella relationer” till 

minderåriga. Författaren till artikeln menar att: ” Russia's Article 6.21 states that propaganda 

is the act of distributing information among minors that is aimed at encouraging non-

traditional sexual attitudes, makes non-traditional sexual relations attractive, equates the 

social value of traditional and non-traditional sexual relations, or creates an interest in non-

traditional sexual relations.”
30

 

 

I uppsatsen kommer lagen endast att benämnas som artikel 6.21, utan förtydligande, för att 

bibehålla objektivitet och verka för ett opartiskt skrivsätt. Alternativet skulle vara att 

exempelvis benämna lagen som ”anti-gaylagen” eller ”lagen som skyddar barn mot gay-

propaganda”, benämningar blir en värdering och tolkning av lagen.  

                                                        
25 Trenin, Dimitri. Russia’s Conservative Modernization: A Mission Impossible? SAIS Review of International 

Affairs, Volym 30, Nr. 1, Winter-Spring. 2010, s. 27f 
26 http://hd.se/sport/2014/01/10/ryska-kyrkan-vill-forbjuda-homosex/,  (hämtad 27-05-14). 
27 Lanskoy. Miriam, Suthers. Elspeth. Outlawing the Opposition Journal of Democracy. Volym 24, nr 3 Juli 

2013, s. 77-78 http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/v024/24.3.lanskoy.pdf, (hämtad 27-05-14) 
28 Lanskoy & Suthers (2013) s. 78 
29 Lanskoy & Suthers (2013) s. 78 
30Clark, Fiona Discrimination against LGBT people triggers health concerns, I The Lancet, Volym 383, nr. 9916, 

8–14 februari 2014.  

http://hd.se/sport/2014/01/10/ryska-kyrkan-vill-forbjuda-homosex/
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/v024/24.3.lanskoy.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01406736/383/9916
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RT 

RT är en nyhetskanal som lanserades år 2005, då vid namn Russia Today. Den blev den första 

helt engelska, digitala Tv-kanalen i Ryssland.
31

 RT har tre globala kanaler som sänder nyheter 

på Engelska, Spanska och Arabiska. Kanalen är tillgänglig för över 644 miljoner människor i 

mer än 100 länder. RT menar att mediet är till för personer som ifrågasätter fakta och vill få 

perspektiv som oftast missas av mainstreammedia.
 32

 På RT:s Facebooksida uppmanar de sina 

tittare att ”question more”, att ifrågasätta mer. De beskriver också sina nyheter med orden: 

”At RT we are set to step beyond the boundaries of bare facts and bring you the human side to 

every story.”
33

 På Facebook är det 1.6 miljoner människor som har gillat kanalen.
34

 RT når en 

internationell publik och delger nyheter med ett Ryskt synsätt. Kanalen har också en stor 

publik på sin YouTubekanal och skall ha varit den första nyhetskanalen någonsin att nå 1 

miljard uppspelningar.
35

 

 

RT är ägt av den ryska staten.
36

 Den ryska presidenten, Vladimir Putin, menar i en intervju att 

kanalen delger ovinklade ryska nyheter och skapades för att bryta det anglosaxiska monopolet 

på informationsflödet globalt sett. Han menar att kanalen visar den ryska statens officiella 

ståndpunkt rörande händelser i Ryssland och övriga världen.
37

 Kritiker till kanalen menar å 

andra sidan att kanalen verkar som ett sätt för Putin att föra ut propaganda till världen och att 

den återger nyheter på ett ytterst vinklat sätt.
38

 

 

The Moscow Times 

The Moscow Times grundades år 1992 genom dåvarande Independent Media Publishing 

House och var den första engelskspråkiga tidskriften i Ryssland.
39

 År 2005 blev IM en del av 

Sanoma som är det ledande mediebolaget i Europa
 40

 och har sitt huvudsäte i Helsingfors.
41

 

SIM räknas som ett oberoende medium och är den största aktören på den ryska 

mediemarknaden.  

 

                                                        
31 http://rt.com/about-us/history/, (hämtad 02-05-14). 
32 http://rt.com/about-us/, (hämtad 02-05-14). 
33 https://www.facebook.com/#!/RTnews/info, (hämtad 04-05-14). 
34 https://www.facebook.com/#!/RTnews/likes, (hämtad 14-05-14). 
35 http://rt.com/about-us/, (hämtad 02-05-14). 
36 http://rt.com/usa/rt-government-broadcasting-radio/ (hämtad 04-05-14). 
37 http://eng.kremlin.ru/news/5571 (hämtad 04-05-14). 
38 http://www.spiegel.de/international/business/putin-fights-war-of-images-and-propaganda-with-russia-today-

channel-a-916162.html (hämtad 04-05-14). 
39 http://english.imedia.ru/portfolio/the_moscow_times.php (hämtad 18 -05-14). 
40 http://english.imedia.ru/about/ (hämtad 18-05-14). 
41 http://www.sanoma.com/en/who-we-are/organisation (hämtad 18-05-14). 

http://rt.com/about-us/history/
http://rt.com/about-us/
https://www.facebook.com/#!/RTnews/info
https://www.facebook.com/#!/RTnews/likes
http://rt.com/about-us/
http://rt.com/usa/rt-government-broadcasting-radio/
http://eng.kremlin.ru/news/5571
http://www.spiegel.de/international/business/putin-fights-war-of-images-and-propaganda-with-russia-today-channel-a-916162.html
http://www.spiegel.de/international/business/putin-fights-war-of-images-and-propaganda-with-russia-today-channel-a-916162.html
http://english.imedia.ru/portfolio/the_moscow_times.php
http://english.imedia.ru/about/
http://www.sanoma.com/en/who-we-are/organisation
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The Moscow Times är den enda engelskspråkiga dagstidningen i Ryssland och på deras 

hemsida går att läsa om vad de anser vara sitt mål: ”Our mission statement is to provide 

foreigners and internationally oriented Russians with balanced, well-researched journalism 

and practical information that helps them understand Russia.” Det nämns också att deras 

primära målgrupp först var personer från andra länder som kom för att jobba i Moskva, men 

att det nu även är ryssar som läser tidningen.
42

 Tidningen distribueras i 35 000 exemplar.
43

   

 

Vad gäller hemsidan, themoscowtimes.com, har den över 450 000 unika läsare och 1 300 000 

träffar varje månad. Utav den utländska trafiken kommer 28 % från Europa, 30 % från USA 

och 42 % från övriga världen.
44

 Sidan skall ses som en informationskälla för Ryssland i 

världen.
45

 På Facebook är det ca 130 000 personer som gillar The Moscow Times.
46

 

The St. Petersburg Times 

The St. Petersburg Times är en systertidning till ”The Moscow Times” och ägs, också den, av 

Sanoma Independent Media Publishing House. Mediet skapades år 1993 och blev då den 

första engelskspråkiga tidningen som gavs ut i St. Petersburg.
 47

 Tidningen är en veckotidning 

läses till 61 % av ryskspråkiga personer och 39 % av icke ryskspråkiga.
48

 På tidningens 

hemsida publiceras nyheter på engelska och sidan får i genomsnitt 76 000 besök varje 

månad.
49

 På sin hemsida beskrivs tidningens filosofi med orden:  

 

“Our publication adheres to a strict ethical code which forbids any journalist 

from accepting direct or indirect compensation from any source, company or 

public or private individual. This means that there is no hidden advertising, just 

factual, independent and informative reporting on which you can depend.”
50

 

 

På Facebook är det ca 11 000 personer som gillar The St. Petersburg Times’ sida.
51

  

                                                        
42 http://www.themoscowtimes.com/contact_us/, (hämtad 01-05-14). 
43 http://english.imedia.ru/upload/iblock/c26/mediakit_tmt_eng_2014.pdfb (hämtad 02-05-14). 
44 http://english.imedia.ru/upload/iblock/c26/mediakit_tmt_eng_2014.pdf, (hämtad 02-05-14). 
45 http://www.themoscowtimes.com/free_pdf/Media_Kit_TMT_2009_eng.pdf, (hämtad 01-05-14). 
46 https://www.facebook.com/MoscowTimes/likes (hämtad 14-05-14). 
47 http://english.imedia.ru/portfolio/the_spb_times.php (hämtad 02-05-14). 
48 http://www.sptimes.ru/media_kit_pdf/media_kit_2014_en.pdf (hämtad 02-05-14). 
49 http://www.sptimes.ru/media_kit_pdf/media_kit_2014_en.pdf (hämtad 02-05-14). 
50 http://www.sptimes.ru/index.php?action_id=1100 (hämtad 02-05-14). 
51 https://www.facebook.com/sptimesonline#!/sptimesonline/likes (hämtad 04-05-14). 

http://www.themoscowtimes.com/contact_us/
http://english.imedia.ru/upload/iblock/c26/mediakit_tmt_eng_2014.pdfb
http://english.imedia.ru/upload/iblock/c26/mediakit_tmt_eng_2014.pdf
http://www.themoscowtimes.com/free_pdf/Media_Kit_TMT_2009_eng.pdf
https://www.facebook.com/MoscowTimes/likes
http://english.imedia.ru/portfolio/the_spb_times.php
http://www.sptimes.ru/media_kit_pdf/media_kit_2014_en.pdf
http://www.sptimes.ru/media_kit_pdf/media_kit_2014_en.pdf
http://www.sptimes.ru/index.php?action_id=1100
https://www.facebook.com/sptimesonline#!/sptimesonline/likes
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

För att kunna analysera hur HBT-samhället framställs i svenska respektive ryska medier, har 

vi valt att utgå från teorier om framing och identifikation, med doxa och den retoriska 

situationen i åtanke. Medier påverkar samhället och använder olika typer av medel för 

påverka. Framing är en väl beprövad analysmetod för att undersöka vilka dessa medel är. 

Metoden används främst inom medie-och kommunikationsvetenskap, men har även en erkänd 

plats inom retorikvetenskapen. För att ytterligare visa på det retoriska värdet i uppsatsens 

studieobjekt, artiklar angående HBT-samhället, kommer även en identifikationsanalys, utifrån 

Burkes teorier, att genomföras. Nedan redogörs för de olika teorierna och deras betydelse för 

att kunna förstå mediernas inverkan på HBT-samhället.   

 

Medier är ett ord sprunget ur ”medium”, vilket betyder förmedlingslänk.
52

 För 80 år sedan 

formulerade Walter Lippmann en teori som används än idag och som innebär att 

nyhetsmedier fungerar som fönster mot den verklighet som ligger utanför vår vardagliga. Den 

verklighet som medierna ger oss avgör hur vi ställer oss till den världsbild som vi inte själva 

fysiskt upplever. Nyhetsmedier bestämmer därmed hur vi känner gällande det som vi inte 

direkt är en del av. Allmänhetens åsikter formas genom den omskapade verklighet som 

reflekteras av medier, och inte nödvändigtvis av vad varje individ fysiskt upplever.
53

  

Då medier kommunicerar väljs även hur något skall kommuniceras – med vilka ord och 

termer något skall beskrivas. När medierna väljer vilka ord och termer som skall användas för 

att kommunicera, riktar de vår uppmärksamhet mot något och skapar därmed ett vad vi kan 

kalla för ”synfält”.
54

 Detta ”synfält” blir vad media låter oss se och uppmärksamma. Burke 

definierar detta som att ”språket skapar verkligheten”
55

, och i följande avsnitt förklaras detta 

mer utförligt.          

                                                                                                                                                   

4.1 Framing som teori 

Framing kommer, som nämnts ovan, ursprungligen från medie- och 

kommunikationsvetenskapen, men kan även användas för retoriska undersökningar, som är 

                                                        
52 Nationalencyklopedin. www.ne.se/lang/massmedier (hämtad 23-04-14). 
53 McCombs, Maxwell, Setting the agenda: the mass media and public opinion, Polity, Oxford, 2004, s. 3. Se 

även Burke (1966), s. S 66, Strömbäck, Jesper, Den medialiserade demokratin (2004) SNS Förlag, Karlstad, s. 

30. 
54 Burke, (1966), s. 46.  
55 Burke, (1966), s. 46. 

http://www.ne.se/lang/massmedier
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fallet i denna uppsats. Jim A. Kuypers menar att framing är ett bra redskap för att analysera 

retoriska objekt då den kan vara behjälplig när vi vill förstå hur retoriken verkar i ett specifikt 

objekt, exempelvis i en nyhetstidning.
56

 

 

Kuypers refererar till Entman, som hävdar att det behövs mer än ett objekt, exempelvis 

nyhetsinslag, intervjuer eller artiklar, från flera olika sändare, för att kunna se inramningen. 

Detta på grund av att alla element, till exempel nyckelord, metaforer, begrepp eller teman, 

sällan existerar i ett enda enskilt objekt.
57

 För att kunna se inramningen behövs med andra ord 

olika perspektiv från olika sändare sättas i kontrast till varandra.
58

  Jämförandet mellan 

perspektiven ökar successivt vår förståelse, se mer om det i avsnittet om hermeneutik.
59

 De 

framträdande elementen hjälper till att bygga argument som visar på ett problem, problemets 

orsak och dess lösning.
60

 Entman menar att ramarna blir tydliga genom att vissa, som nämns 

ovan, nyckelord, metaforer, visuella symboler, benämningar på personer, idéer, och 

handlingar urskiljs. Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är att reflektera över vad som inte 

nämns.
 
Det som inte nämns kan nämligen säga mycket om de åsikter och värderingar det 

specifika mediet vill framhäva.
61

 Vidare skriver Entman att ramarna lyfter fram vissa 

moraliska värderingar, tolkningar, problemformuleringar och/eller förslag till lösningar.
62

  

 

Kuypers beskriver i boken Rhetorical Criticism: perspectives in action framing som en metod 

där vissa aspekter av en händelse görs mer tydliga än andra. När framing används framhävs 

och identifieras olika problem, orsaker belyses på olika sätt och moraliska bedömningar görs 

utifrån den som tolkar objektet.
63

 Detta benämner Robert M. Entman, i artikeln ”Framing: 

Towards Clarification of a Fractured Paradigm” i Journal of Communication, för selection 

respektive salience. Salience handlar i korta ordalag om vad som synliggörs och framhävs, 

och selection om vad som väljs, exempelvis vilka orsaker som ges.
64

  Kuypers beskriver att 

framing är kraftfullt för att det ger individen verktyg, med vilka hen själv skapar en 

uppfattning om världen. Det gör att vissa delar av verkligheten framträder mer än andra.
65

 

                                                        
56 Kuypers, Jim A. (red.), Rhetorical criticism: perspectives in action, Lexington Books, Lanham, MD, 2009, 
s.182. 
57 Entman, (1993), s. 53. 
58 Kuypers (2009), s.186f. 
59 Se avs. 7.1. 
60 Entman, (1993), s. 53. 
61 Entman (1993) s. 52. 
62 Entman (1993) s. 52. 
63 Kuypers, (2009), s. 182. 
64 Entman, Robert M. ”Framing Toward Clarification of a Fractured Paradigm”. I Journal of Communication, 

43:4 (1993), s. 52. 
65 Kuypers (2009), s.181. 
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Medier har stor inverkan på hur människor uppfattar politiken och den sociala strukturen, då 

de ramar in en händelse. Kuypers citerar Judith S. Trent och Robert V. Friedenberg som 

menar att media kontrollerar vilka nyheter och därmed frågor som skall uppmärksammas eller 

döljas, och därför formar de vår sociala och politiska verklighet.
66

  

 

Medier försöker inte bara säga vad individer ska tycka, utan även hur individen bör tänka och 

reflektera över i olika samhälleliga frågor.
67

 Detta relaterar till begreppen agenda-setting och 

agenda-extension, vilka vi tar upp i nästa avsnitt.  

 

Framing är en vanlig teoretisk utgångspunkt vid undersökning av medias sätt att 

kommunicera, eftersom det finns ett behov att sålla ut det som anses vara relevant bland den 

stora mängden information som samhället nås av dagligen. Ytterligare en anledning till att 

framing är nödvändigt för media, är de många perspektiv som har möjlighet att 

uppmärksammas i en situation.
68

 

 

Enligt Baldwin Van Gorp fungerar ramarna olika bra beroende på hur väl de är förankrade i 

kulturen. För att ramarna skall bli accepterade krävs därför att mottagaren känner igen sig i 

begreppen som används.
69

 Det här kan relateras till det retoriska begreppet doxa, som 

förklaras i senare avsnitt.  

 

Agenda-setting och agenda-extension  

Agenda-setting handlar om hur media styr allmänhetens uppmärksamhet mot specifika 

företeelser och bort från andra. Genom denna påverkan influerar media starkt hur den 

politiska agendan styrs och upplevs utåt, då den belyser vad de vill att allmänheten skall anse 

viktigt.
70

  

 

Kuypers refererar till Maxwell McCombs och Donald Shaw, vilka uppkom med teorierna om 

agenda-setting. De kom fram till att människor påverkas av medias uppfattning om vilka 

politiska frågor som är viktiga, i direkt förhållande till hur mycket uppmärksamhet dessa 

                                                        
66 Kuypers (2009)s.182ff. Se även Strömbäck, Jesper, Den medialiserade demokratin (2004) SNS Förlag, 

Karlstad, s. 101. 
67 Kuypers, (2009), s. 185.  
68 Kuypers, (2009), s. 185. 
69 Van Gorp, Baldwin. ”The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back In”, i Journal of 

Communication, volym 57, 2007, s. 73. 
70 Kuypers, (2009), s. 182. 
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frågor får i media.
71

 Det kan knytas an till begreppet salience då de aspekter som framhävs, 

hur agendan sätts, därmed får ett stort retoriskt värde. Respekterade morgontidningar fungerar 

som informationskällor till beslutsfattare samt till övrig media, såsom kvällstidningar.
72

 I 

Sverige kan exempelvis Dagens nyheter och Svenska Dagbladet sägas vara den typen av 

respekterade tidningar.  

 

Enligt principen angående agenda-setting som teori, formar media vad allmänheten ser som 

politisk och social verklighet, hur HBT-samhället benämns påverkar därmed hur det upplevs. 

Principen verkar även åt motsatt håll, då politiker uppfattar vad allmänheten tycker genom hur 

media framställer politiska frågor, samt vilka frågor som ges utrymme. På grund av det, kan 

det sägas finnas ett samband mellan medierna, deras källor och allmänheten, som ju avgör vad 

som accepteras som den allmänna dagordningen. Studier visar dock att processen är 

enkelriktad då medias innehåll påverkar allmänhetens åsikter, men allmänhetens åsikter 

påverkar inte medias innehåll i samma utsträckning. Funktionen av agenda-setting blir enkelt 

förklarat att vi litar på att media ger oss information om det samhälle vi lever i och om resten 

av världen. Ju större distans det är mellan informationen som ges och våra egna erfarenheter, 

desto mer måste vi förlita oss på att media ger oss den information vi kräver eller önskar. 

Därmed innehar media monopol på att styra riktningen av information som förs ut till 

allmänheten.
73

 

 

En ytterligare nivå av agenda-setting är så kallad agenda-extension. I processen verkar media 

för att forma vår förståelse, vår medvetenhet och våra värderingar av händelser och företeelser 

i en specifik riktning. Agenda-extension börjar då media väljer att publicera en artikel om en 

viss händelse eller företeelse, bestämmer hur mycket plats den skall få samt hur den bör 

framställas.
74

 På det här sättet kan media skapa en agenda genom att välja specifika ramar 

med information, utifrån varierade källor, exempelvis politiker och intressegrupper. Till detta 

adderas även det som media väljer att helt utesluta eller inte belysa, vilket i sig kan visa på en 

särskild åsikt och därmed sägas skapa en typ av inramning. Media kan således fokusera så 

mycket på en företeelse att den hamnar på en nations politiska agenda.
75

  

 

                                                        
71 Kuypers, (2009), s. 182. 
72 Kuypers (2009), s. 182. 
73 Kuypers (2009), s. 183. 
74 Kuypers, Jim A. ”Framing Analysis from a Rhetorical Perspective”. I Doing News Framing Analysis. 

Empirical and 

Theoretical Perspectives, red. Paul D’Angelo och Jim A. Kuypers, New York ; Routledge, 2010, s. 299. 
75 Kuypers, (2010), s. 299. 
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Skillnaden mellan agenda-setting och agenda-extension är kortfattat att agenda-setting är vad 

media väljer att publicera, och agenda-extension hur de väljer att framställa det för att 

påverka allmänheten. Då framing handlar om hur media styr kontexten genom vilken 

allmänheten ser nyheter och därmed påverkar de allmänna uppfattningarna, blir det en 

retorisk process. Detta då de genom den processen försöker att övertyga allmänheten om att 

se en företeelse ur ett visst perspektiv. En retorisk version av framinganalys börjar med 

antagandet att ramar påverkar hur företeelser och händelser ses, samt bidrar till att de upplevs 

på ett särskilt sätt.
76

 Ett sätt på vilket ramarna kan påverka personen som tar del av det som ett 

medium rapporterar om, handlar om huruvida hen kan identifiera sig med eller motsätta sig 

hur beskrivningen av något sker. Hur detta fungerar presenteras i avsnittet nedan.  

 

4.2 Identifikation som teori 

James A. Herrick menar på att språket är kärnan i vår existens. Genom språket syns vår 

strävan mot att strukturera vår värld, och vår önskan om att kontrollera den genom att 

definiera dess innehåll.
77

 Herrick påstår att ”Language that names others as enemies makes 

their destruction possible”
78

. Detta kan kopplas till Burkes teorier om identifikation och 

motsättning. 

 

Burke talar om identifikation och övertygande på följande sätt: ”You persuade a man only 

insofar as you can talk his language by speech, gesture, tonality, order, image, attitude, idea, 

identifying your ways with his”.
79

 För Burke är det största mänskliga hindret för övertygande 

separation eller främlingskap, och där är retorik den enda lösningen.
80

 Burke menar att om 

separationen inte hade funnits hade retoriken inte behövts för att sammanföra människor.
81

  

 

Processen att skapa identifikation eller motsättning kan förstås genom begreppet 

consubstantiality.
82

 Enligt Burkes teorier är varje individ egenartad med egna intressen och 

egenskaper. Då individer delar intressen med andra, kan de identifiera sig med varandra och 

skapa en samhörighet, en enhet och grupp. Detta sker då individer finner en minsta gemensam 

                                                        
76 Kuypers, (2010), s. 300. 
77 Herrick, James A., The history and theory of rhetoric: an introduction, 5., [rev.] ed., Pearson, Boston, Mass., 

2013, s. 212. 
78 Herrick (2013), s. 212. 
79  Burke, (1969), s. 55. 
80 Burke, (1969), s. 55. 
81 Burke, (1969), s. 21. 
82 Burke, (1969), s.20ff. 
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nämnare kring ett ämne eller ett problem. Då kan de verka tillsammans som en grupp och 

enas kring gemensamma värderingar, känslor, attityder eller idéer, vilket fungerar 

enhetsskapande. De övertygas om en enad bild av verkligheten i mötet med varandra. 

Individerna i grupperna kan både ses som egna enheter av egenskaper och värderingar, 

samtidigt som gruppen blir en enhet med andra gemensamma värderingar och egenskaper. 

Burke menar att ett inslag av ett sådant enhetsskapande kan vara nödvändig för all form av 

liv. Hur medierna väljer att framställa något påverkar vilka gemensamma nämnare som kan 

skapas. En sådan framställning kan ske genom det som Burke benämner som ”terministic 

screens”.
83

 Dessa är, menar han, de filter vi applicerar på världen, för hur vi själva uppsattar 

den och hur vi vill att andra skall uppfatta den. Vidare menar han att språket alltid är 

strategiskt på ett eller annat sätt, och att de språkliga val vi gör när vi talar påverkar hur vi och 

andra ser på världen, och därmed avslöjar våra intentioner.
84

 Burke beskriver hur ”terministic 

screens” verkar i språket på följande sätt: ”even if any given terminology is a reflection of 

reality, by its very nature as a terminology it must be a selection of reality; and to this extent it 

must function as a deflection of reality.”
85

 ”Terministic screens” i språket fungerar på samma 

sätt som då en fotograf väljer med vilka vinklar, med vilket ljus, med vilken lins med mera ett 

motiv skall fotograferas, vilket påverkar hur mottagaren ser motivet.
86

 En del av det vi ser 

som fakta kan vara begränsat av de ord vi omedvetet har att välja på för att beskriva det.
87

 De 

ord och termer vi väljer att beskriva något med utgör det filter som riktar vår uppmärksamhet 

mot eller från något. Alltså är det inte möjligt att säga något utan att det blir en reflektion av 

en ”terministic screen”, genom vilken vi beskriver och ser vår egen verklighet.
88

  

 

4.3 Doxa 

Doxa kan, utifrån Aristoteles, beskrivas som den verklighetsuppfattning som delas med en 

grupp av människor. Här inskrivs fördomar, trosföreställningar och vad man tar för givet. 

Termen syftar på den bilden vi människor har på vår egen värld.
89

 Människans doxa är under 

ständig förändring och ses inte heller på samma sätt av människorna utanför gruppen.
90

 Som 

människa in-socialiseras man i den nya gruppens doxa. Enligt Bourdieu, tolkad av Rosengren, 

                                                        
83 Burke, (1966), s. 45. 
84 Burke, (1966), s. 45. 
85 Burke, (1966), s. 45. 
86 Burke, (1966), s. 45. 
87 Burke, (1966), s. 46. 
88 Burke, (1966), s. 50. 
89 Rosengren, (2008), s.71. 
90 Rosengren, (2008), s. 71. 



  C-uppsats i retorik 

  Lydrup & Odlingson 

 

  16 

är doxa dock mer än vad Aristoteles föreslog. Bourdieu menade att doxa även inbegriper 

språk, kläder och tankemönster
91

.  

Doxan är inte nödvändigtvis begränsad till en mindre grupp. I Sverige som land råder en 

doxa, i familjen en helt annan och på arbetet ytterligare en annan och så vidare. Bourdieu 

förklarar detta som en växelverkan där doxan ständigt omskapas genom traditioner, gamla 

som nya, människor som kommer och går, tidsepoker och så vidare.
92

 

 

4.4 Retorisk situation 

Kommunikation sker alltid i någon särskild form av situation eller kontext, vilket gör att 

retoriken måste anpassas till varje situation.  

 

För att finna det retoriska i ett objekt eller i en situation framställer de moderna 

retorikteoretikerna Lloyd F. Bitzer och Richard E. Vatz varsin teori. I denna uppsats utgår vi 

från Vatz’ definition, men för att ge läsaren en inblick i teorierna och förståelse för det valet 

ges nedan en översikt av de båda teorierna.  

 
Enligt Bitzer är retoriken situationsbunden, vilket han argumenterar för i artikeln ”The 

rhetorical situation”.
93

 Enligt Bitzer består varje retorisk situation av tre element. Dessa tre 

utgörs av exigence, audience och constraints.
94

 Exigence handlar om att ett påträngande 

problem, som kan lösas med hjälp av retorik, måste existera för att en situation skall ses som 

retorisk.
95

 Det andra av de tre elementen är audience, publiken, som kan påverka det 

påträngande problemet. Det sista elementet, constraints, innefattar de tvingande 

omständigheter som kan påverka talaren i den retoriska situationen.
96

  

 

Vatz menar å sin sida att retorn är en del i skapandet av det retoriska i situationer. Han anser 

att alla situationer tolkas olika beroende på hur den som tolkar väljer att beskriva den.
97

 Enligt 

Vatz, till skillnad från Bitzer, finns det inga faktiska ramar för hur en situation ser ut. Det är 

                                                        
91 Rosengren, (2008), s. 74. 
92 Rosengren, (2008), s. 74. 
93 Bitzer, Lloyd F. ”The Rhetorical Situation”. I Philosophy & Rhetoric 1:1, 1968: 1–14. 

http://www.cwrl.utexas.edu/~davis/crs/E398t/Bitzer--Rhetorical%20Situation.pdf, s. 8. 
94 Bitzer, (1968), s. 8 
95 Bitzer, (1968), s. 11. 
96 Bitzer, (1968), s. 13. 
97 Vatz, Richard E. ”The Myth of the Rhetorical Situation”. I Contemporary Rhetorical Theory. A Reader, red. 

John Louis, Lucaites, Celeste Michelle Condit och Sally Caudill, New York: Guilford Press, 1999, s. 22. 

http://www.cwrl.utexas.edu/~davis/crs/E398t/Bitzer--Rhetorical%20Situation.pdf
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retorn som skapar situationen, vilket gör att olika retorer kan se olika element i samma 

situation. Det som retorn gör när hen väljer att beskriva en situation är att selektera vad hen 

anser är viktigast att förmedla, och därmed väljer hen vad som skall framträda i situationen. 

Detta kan kopplas till begreppet salience från framingteorin, då retorn väljer vilka element 

som skall bli framträdande, och som således utgör en ram för situationen.
98

 För publiken ges 

situationer mening genom den språkliga utformningen. Av den anledningen menar Vatz, till 

skillnad från Bitzer, att situationer inte har någon objektiv betydelse från början, utan skapas 

genom retorns tolkning och beskrivning av situationen.
99

 

 

Vi har valt att utgå från Vatz syn på var retoriken finns i situationer och objekt. Anledningen 

till det valet handlar om att vi i denna uppsats undersöker ett stort antal artiklar i olika 

nyhetsmedier. Artiklarna är från nyhetsmedier i olika länder och sträcker sig över en relativt 

lång period (10 augusti 2013 – 23 februari 2014). Under en så lång tidsperiod sker ofantligt 

mycket runt om i världen, som medier kan vara intresserade av att skriva om. Det finns med 

andra ord inte specifika, objektiva situationer som väntar på att beskrivas eller förklaras. Det 

retoriska i detta är vad media väljer att skriva om, och hur informationen framställs.
100

 Vårt 

syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett fenomen, HBT-samhället, framställs. Av den 

anledningen är Bitzers syn på retorik och situationer svår att applicera på analysobjekten – 

artiklarna – då det inte är specifika situationer vi analyserar, utan hur ett specifikt 

nyhetsmedium väljer att framställa eller inte framställa information.   

 

Ytterligare en anledning till att vi har valt Vatz’ definition är att medier, enligt framingteorin 

som presenterats tidigare, väljer ut vilken information som allmänheten får ta del av. I 

uppsatsens analysobjekt kan mediet ses som retorn då information selekteras och mediet 

bestämmer vad som skall förmedlas och hur. Därför blir det tydligt att mediets val av 

information och ramar att presentera information genom, påverkar hur situationen uppfattas 

och hur mottagaren ser på den.  

 

Då Vatz’ i sin definition av en retorisk situation inte föreslår något tydligt tillvägagångssätt då 

en analys av en retorisk situation skall genomföras, kan vi inte göra någon sådan 

situationsanalys på det valda materialet.  

                                                        
98 Vatz, (1999), s. 228. 
99 Vatz, (1999), s. 228. 
100 Vatz, (1999), s. 228.   
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5. Tidigare forskning 
 

Vi har inte kunnat finna någon tidigare forskning där framinganalys och identifikationsanalys 

har använts för att jämföra svenska och ryska medier. Med anledningen av det har vi använt 

och hjälpts av tidigare forskning för att få inspiration, snarare än att använda resultaten från 

dem som stöd eller jämförelsegrund för den här uppsatsens resultat.  

 

Vad gäller tidigare forskning inom hur HBT-samhället framställs i media har vissa intressanta 

studier framkommit. Här kan nämnas en framinganalys från år 2002 om hur ett mord på en 

HBT-person, Matthew Sheperd, ramades in av media i USA. Uppsatsen heter The Politics of 

Negotiating Public Tragedy: Media Framing of the Matthew Sheperd Murder och författare är 

Brian L. Ott och Eric Aoki. Artikelns slutsats är att Sheperd fick bli en politisk symbol för 

gay-rättigheter och att mordet på honom benämndes som ett ont hatbrott mot HBT-

personer.
101

 Vi kan se att den hjälper oss att förstå hur medias ramar bidrar till att skapa social 

verklighet och hur allmänhetens åsikter rörande HBT-personer till stor del påverkas av hur 

media väljer att benämna HBT-samhället. Analysens resultat visar tydligt att media påverkar 

vem läsaren sympatiserar med. I uppsatsen belyses även hur terministic screens verkar för att 

skapa social verklighet. Av den anledningen var vi, i analyserna, noga med att 

uppmärksamma vilka terministic screens som var återkommande för medierna och således 

vilka ordmönster som upprepades för hur medierna ramade in händelser.  

 

Inspiration att använda framinganalys i kombination med identifikationsanalys fick vi från D-

uppsatsen ”Bekymmer med kärnkraftverket i Fukushima”- Retorisk framinganalys av 

opinionsjournalistiska diskurser om kärnkraft efter haveriet i Fukushima av Hanna K.E. 

Johansson, Örebro universitet, år 2012. I uppsatsen analyserar Johansson hur händelsen 

ramades in på Dagens nyheters och Aftonbladets opinionssidor samt ledarsidor. Johansson 

argumenterar i uppsatsen för att garanten i Toulmins argumentationsmodell är en 

identifikationsgrund. Identifikationsgrunden gör att ramarna kan övertyga mottagaren om att 

tro på det som sägs. Här fann vi inspiration för identifikationsanalysens betydelse för framing 

och för hur ramar verkar på ett retoriskt sätt för att övertyga mottagaren om att ansluta sig till 

ett särskilt perspektiv. Uppsatsen bidrog även med att vi i våra analyser verkade för att se det 

                                                        
101 http://muse.jhu.edu.db.ub.oru.se/journals/rhetoric_and_public_affairs/v005/5.3ott.html, (hämtad 20-05-14). 

 

http://muse.jhu.edu.db.ub.oru.se/journals/rhetoric_and_public_affairs/v005/5.3ott.html
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som inte nämndes då Johansson i sin uppsats pekar på att det som utelämnas kan mörklägga 

kritiska perspektiv som mediet inte vill att mottagaren skall uppmärksamma.
102

    

6. Material 
 

I detta avsnitt presenteras det material som ligger till grund för uppsatsens analys samt hur 

urvalet av material har gått till. 

6.1 Val av medier 

Det valda materialet är totalt 60 internetbaserade nyhetsartiklar med fokus på HBT-samhället. 

Artiklarna är hämtade från tre svenska nyhetssidor och tre ryska nyhetssidor, alltså sex 

nyhetssidor sammanlagt, med tio slumpmässigt utvalda artiklar från varje. De svenska 

medierna vi valt är Aftonbladet, Dagens nyheter och Expressen och de ryska medierna vi valt 

är The Moscow Times, RT och St. Petersburg Times.  

 

Av de ryska medierna valdes The Moscow Times och St. Petersburg Times då dessa är de två 

största ryska tidningarna på engelska.
103

 RT valdes då kanalen, som nämns ovan, har en 

enorm global spridning. Mediet ägs av den ryska staten och Putin själv har sagt att syftet är att 

föra ut icke-vinklade ryska nyheter och bryta det anglosaxiska monopolet på global 

information.
104

 Det gör mediet särskilt intressant eftersom att det även speglar hur de styrande 

i landet vill framställa HBT-samhället. De tre ryska medier som valts ut, genererade även ett 

stort antal sökträffar på ord rörande vårt tema, vilket vi såg som en fördel med tanke på att 

även de svenska medierna gav ett stort antal sökträffar på de valda termerna.  

 

Urvalet för de svenska medierna har skett med anledning av att dessa tre är de mest lästa 

tidningarna. Det gör att de sannolikt starkt påverkar hur opinionen rörande HBT-samhället 

skapas i Sverige, och således kan ge en tydlig bild av hur svenska medier framställer just 

HBT-samhället.  

 

                                                        
102 Hanna K.E. Johansson, ”Bekymmer med kärnkraftverket i Fukushima”- Retorisk framinganalys av 

opinionsjournalistiska diskurser om kärnkraft efter haveriet i Fukushima, D-uppsats, Örebro universitet, 2012, 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:607820/FULLTEXT01.pdf, s. 17ff. 
103 Oates, Sarah, Television, democracy and elections in Russia, Routledge, London, 2006, s. 121-122. 
104 http://eng.kremlin.ru/news/5571 (hämtad 24-05-14). 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:607820/FULLTEXT01.pdf
http://eng.kremlin.ru/news/5571
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6.2 Urvalsprocess för artiklarna  

För att använda söktermer som innefattar större delen av HBT-samhället och som åsyftar 

likvärdiga konnotationer på både engelska och svenska, valde vi orden ”HBT” och ”gay” för 

de svenska medierna samt ”LGBT”
105

 och ”gay” för de ryska medierna. Alla sökningar 

skedde med nyhetsmediernas egen sökfunktion.  

 

Orden kan ses som paraplybegrepp för HBT-samhället och genererade, som påpekas ovan, en 

betydande del träffar i båda svenska och ryska medier. Vi är medvetna om att orden inte 

genererar artiklar där HBT-samhället framställs genom mer vaga uttryck och implicita 

ordalag, vilket påverkar urvalet. För att undvika partiskhet och subjektiva tolkningar har vi 

dock valt att endast fokusera på dessa explicita sökord, då fördelarna med de valda termerna 

bedöms överväga det potentiella bortfallet.     

 

Anledningen till att vi inte valde att skriva ut de specifika sökorden för bokstäverna i ”HBT”, 

det vill säga, homosexuell, bisexuell och trans- är på grund av att T:et definieras på en rad 

olika sätt, exempelvis som transsexuell, transvestit och transperson. Vid en snabb 

informationssökning i medierna som har varit utgångspunkt för analysen, fanns ingen enhetlig 

definition av T:et. Att söka på betydelsen av de olika bokstäverna skulle därmed kunna 

komplicera översättningen, något som blev tydligt vid en snabbsökning på termerna, samt 

komplicera jämförelsen av artiklarnas ramar.  

 

Vi har valt att endast analysera nyhetsartiklar. Det har att göra med att personer som skriver 

exempelvis debattartiklar eller andra typer av opinionsartiklar har ett inledande ethos
106

 som 

påverkar hur mottagaren värderar vad som står. Opinionsinlägg har som uppgift att skapa 

debatt och väcka känslor.
107

 Inslag av den uppgiften har även nyhetsmedier, men ders 

grundläggande syfte är att informera och rapportera.
108

 Fortsättningsvis bör nämnas att 

nyhetsartiklarna i urvalet endast är signerade av författare från det specifika nyhetsmediet 

eller helt saknar signatur. Detta för att vi inledningsvis i uppsatsarbetet fann identiska artiklar 

i flera nyhetsmedier, signerade av en nyhetsbyrå, exempelvis TT eller Ria Novosti. Vi är 

medvetna om att publicerandet av artiklar från andra nyhetskällor, kan ses som ett led i 

agenda-setting, men uppsatsens syfte är i första hand att undersöka hur medierna själva väljer 

                                                        
105 Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. 
106 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 29. 
107 http://www.ne.se/opinion, (hämtad 27-05-14). 
108 http://www.ne.se/nyhet?i_h_word=nyhetsmedie, (hämtad 27-05-14). 

http://www.ne.se/opinion
http://www.ne.se/nyhet?i_h_word=nyhetsmedie
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att rapportera kring HBT-samhället. Burke menar, som nämnts tidigare, att ordval formar den 

verklighet som kan uppfattas av mottagaren och vi vill veta vilken verklighet medierna skapar 

för sina läsare.
109

 

 

McCombs menar att vi omedvetet undviker att ta del av information som inte stödjer det vi 

tycker. Dessa tankar är en del av teorin ”the concept of selective perception” som även 

belyser att vi rangordnar medias innehåll beroende på hur det överensstämmer med våra 

ursprungliga åsikter och attityder.
110

 En slumpmässig urvalsmetod genom lottning användes 

därför för att undvika partiskhet i valet av artiklar och för att inte låta vår egen doxa påverka 

urvalet.   

 

Inledningsvis sökte vi på orden ”HBT/LGBT” och ”gay” i sökfunktionen för ett specifikt 

medie. Sökperioden sattes till 10/8-13 – 23/2-14, med anledning av de stora 

idrottsevenemangen. Efter att vi sökt på något av orden och fått fram antalet sökträffar samt 

på hur många sidor dessa fördelats, numrerade vi lappar efter antalet sidor, exempelvis 1-11 

om det var 11 sidor med sökträffar. Därefter noterade vi hur många sökträffar varje sida 

innehöll, och numrerade så många lappar som det fanns sökträffar. Processen för att välja ut 

en artikel skedde därmed genom att vi först lottade fram en sida, och därefter lottade vilken 

artikel i ordningen på den sidan som skulle väljas. För att få artiklar täckande större delen av 

tidsspannet valde vi att endast ta med två artiklar från samma månad. Om kvoten för en 

månad blev fylld eller om sökorden genererade artiklar som inte syftade på HBT-samhället, 

exempelvis på namnet Gay, uteslöts det resultatet och lottningen gjordes om. Processen 

fortsatte tills tio artiklar totalt var genererade för varje medie och totalt 60 artiklar var utvalda.  

 

6.3 Avgränsningar 

I sökandet efter artiklar har vi valt att avgränsa oss till tidperioden 10 augusti 2013 till 23 

februari 2014. Anledningen till denna avgränsning är att datumen markerar starten för 

friidrotts-VM i Moskva och slutet på vinter-OS i Sotji. Med anledning av dessa stora 

idrottsevenemang var det, som tidigare nämnts, ett stort globalt medialt fokus på Ryssland. En 

bidragande orsak till det stora mediala fokus kan vara att Ryssland i juni 2013 antog artikel 

6.21. 

                                                        
109 Se avsnitt 4. 
110 McCombs, Maxwell, Setting the agenda: the mass media and public opinion, Polity, Oxford, 2004, s. 6. 
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Ytterligare avgränsning har skett då vi valt att göra framinganalys på tio artiklar från varje 

hemsida, det vill säga på totalt 60 artiklar. Då artiklarna är fördelade över en relativt lång 

period, bör urvalet ändå ge en indikation över hur HBT-samhället framställs. Som nämns 

ovan i teorin om framing, krävs ett stort antal artiklar för att ramar skall kunna urskiljas.
111

  

 

Vi inte kunnat inkludera Q:et i HBTQ då Q:et står för queer och själva begreppet har ingen 

precis, enhetlig definition och är i ständig förändring. Vissa menar exempelvis att queer per 

definition är allt som går emot normer, det som är legitimt i samhället samt det som är 

dominerande, att det finns något som queer specifikt hänvisar till. Andra menar att queer-

begreppet i sig inte har någon underliggande logik eller specifika utstickande drag. Därför 

skulle många faktorer som kan anspela på queer bli för vaga för att kunna utläsas och sättas in 

i mönster.
 112

  Det blir i uppsatsen en viktig avgränsning då vi vill uppnå tydlighet i våra 

metoder och sedermera resultat. Vi är medvetna om att utelämnandet av Q:et kan osynliggöra 

något som många människor inkluderar i HBT-samhället. För att genomföra en framing- och 

identifikationsanalys, var det dock en nödvändighet, då framing kräver tydliga strukturer och 

inramningar, som nämnts ovan. Att endast använda paraplybegreppen ”HBT/LGBT” och 

”gay” blir ett sätt att undvika problematiken med de olika definitionerna samt ett sätt att få 

jämförbara ramar utan att förlora i objektivitet.  

 

7. Metod 
 
I Detta avsnitt presenteras de metoder som applicerats på materialet och hur de verkar 

tillsammans.  

 

Analysdelen av uppsatsen kommer att inledas med framinganalyser, följas av 

identifikationsanalyser och avslutas med en jämförelse mellan framträdande och/eller 

intressanta aspekter som framkommit för analyserna av de svenska respektive ryska medierna. 

Framinganalyserna görs för att få en övergripande inblick i hur mediet framställer HBT-

samhället. Identifikationsanalys genomförs för att uppnå en djupare insikt i hur 

framställningen kan påverka och övertyga mottagaren. En avslutande jämförelse genomförs 

därefter för senare kunna besvara uppsatsen syfte och frågeställningar.  

                                                        
111 Entman, (1993), s. 53. 
112 Berg, Martin, Wickman, Jan, Queer, Liber, Malmö, 2012, s. 14ff. 
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7.1 Hermeneutik  

Per Johan Ödman, hermeneutiskt inriktad pedagogikforskare, menar i sin bok Tolkning, 

förståelse och vetande – hermeneutik i teori och praktik, att syftet med hermeneutiken är att förstå. 

Att säga att du vet något är nämligen inte alls samma sak som att förstå det. Att veta hur du 

som talare ska bete dig för att skapa en viss effekt är inte samma sak som att du själv har 

förstått varför effekten uppstår. När du uppnår full förståelse för något kan du omskapa och 

tillägga ytterligare förståelse för något helt annat.
113

  

 

Genom hermeneutiken kan vi förstå och tolka. Då vi har en teori kan vi omtolka och utveckla 

vår tolkning efter hand som vi får ny kunskap och våra förståelsehorisonter flyttas.
114

  

 

Ödman refererar till Gadamer som exemplifierar hur det är möjligt att vägledas av 

hermeneutiken vid arbete med texter av olika slag. Följande ser Gadamer, återgett av Ödman, 

som hermeneutikens huvudsakliga uppgift: ”[…] att ”lyfta texten ur det främlingskap den 

befinner sig i, tillbaka till den levande nutiden i samtalet, vars genuina utförande alltid består i 

frågor och svar” (Gadamer, 1972, s. 350.)”
115

 En del i den här processen är att gå från helhet 

till del och från del till helhet.
116

 I uppsatsen görs det då orden, delarna, sätts i kontext till 

HBT-samhället, helheten. Det sker även då de enskilda artiklarna, delarna, sätts i kontext till 

alla de valda artiklarna, helheten. Orden och benämningarna blir de minsta delarna i helheten 

som utgörs av de 60 artiklarna. Artiklarna för sig och tillsammans med varandra, visar hur det 

särskilda mediet framställer HBT-samhället. För detta krävs även att vi gör antaganden i 

analyserandet av varje del, för att kunna nå fram till en helhetsbild. I och med det blir det små 

delaspekter som tillsammans skapar en helhetsbild av HBT-samhället.
117

 Utrönandet av vilka 

bilder och perspektiv som framställs i medierna sker i genomförandet av både 

framinganalyserna och identifikationsanalyserna.  

 

7.2 Framing 

För retoriken är framinganalys som metod användbar då vi vill förstå mekanismerna i 

processen som medier genomgår då de vill påverka vad vi ska tänka och tycka.
118

 

                                                        
113 Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 2., [omarb.] uppl., 

Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2007, s. 24ff. 
114 Ödman (2007), s. 104f. 
115 Ödman (2007), s. 28. 
116 Ödman (2007), s.98f. 
117 Ödman, (2007), s.99.  
118 Kuypers, (2009), s. 185. 
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Metoden för uppsatsens genomförande av framinganalyserna presenteras nedan. 

 

Framingen sker genom att sortera ut element såsom nyckelord och nyckelfraser, notera vilka 

aktörer som får komma till tals, och vid relevans citera vad dessa säger. Där författare anges 

redovisas det i första kolumnen, liksom artikelns rubrik. De utsorterade elementen har 

placerats in i ett rutnät. Varje artikel har en egen rad, vilka fungerar som enklare 

framinganalyser, detta för att skapa en överblick över nyhetsmedierna och de element som 

framhävs. Avslutningsvis formuleras en kort, klargörande kommentar om artikelns helhet. 

Utsorteringen och processen sker för alla de 60 valda artiklarna separat. Tabellerna blir 

grunden för den övergripande framinganalysen för mediet som helhet. De skapar även en 

överskådlig bild av hur medierna framställer HBT-samhället. Tabellerna blir också 

behjälpliga vid genomförandet av identifikationsanalysen. 

 

De ramar, med fokus på vilka ord och benämningar, som framträder tydligast i de olika 

artiklarna presenteras i en övergripande framinganalys för varje enskilt medium. För att 

klargöra analysen sker jämförelse med andra mediers ramar. Det är möjligt tack vare den 

översiktlighet som de initiala framingtabellerna generar.  

 

7.3 Identifikation 

Någon tydligt enhetlig vetenskaplig metod för identifikationsanalys, i samband med 

framinganalys, finns inte definierad. Vid humanistiska studier, som retoriska studier är, tillåts 

dock en stor del egen tolkning, med stöd av argumentation.
119

 Kuypers refererar till Marie 

Hochmuth Nichols som förklarar hur naturvetenskapliga och humanistiska studier, så som 

retoriska studier, skiljer sig åt. I humanistiska studier blir det en naturlig del att författaren 

själv påverkar studiens resultat genom sin förförståelse och sina olika perspektiv, sin fantasi 

och sin känsla av vad som är betydelsefullt.
120

 På grund av det, går det heller inte att skapa en 

metod som andra analytiker kan följa och förvänta sig samma resultat. Det står i stor kontrast 

till de naturvetenskapliga ämnena, där en konkret explicit metod både är möjlig att genomföra 

och ses som en förutsättning för en giltig analys.
121

 

 

                                                        
119 Kuypers, (2009) s.14. 
120 Kuypers, (2009) s. 14. 
121 Kuypers, (2009) s. 14. 
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Vi har nedan gjort vår tolkning av hur en identifikationsanalys kan genomföras med 

utgångspunkt i identifikationsteorin, så som den beskrivits i teoriavsnittet ovan, samt Appel’s 

”Appendix C, An Identification Taxonomy”.
122

  

 

Ett generellt sätt att urskilja hur identifikation och motsättning skapas, formulerar Appel i sin 

taxonomi i vilken han ställer upp fem identifikationsgrunder. Han beskriver dem med 

akronymen PAIVE. Bokstäverna står för ”Pieties”, som handlar om synsätt och uppfattningar 

vad gäller det politiska, sociala och religiösa. ”Allegiances”, vilket handlar om vari den 

officiella och inofficiella lojaliteten ligger. ”Interests” behandlar yrkestillhörighet, 

samhällsklass - både ekonomiskt och socialt, samt intresseområden, farhågor och andra 

angelägenheter. ”Values” handlar om grundläggande livssyn och essentiella värderingar. Till 

sist berör ”Experiences” händelser som upplevts genom de olika sinnena.  

 

Identifikationsanalysen är avsedd att kartlägga och analysera grunder för identifikation och 

motsättning, med huvudsaklig utgångspunkt i de framträdande ramar som identifieras i 

framinganalyserna. Detta på grund av Entmans teori om att ramar kan visa på exempelvis 

särskilda moraliska värderingar, problem och problemens eventuella lösningar.
123

  

 

Identifikationsbegreppet behandlar delvis hur värderingar kan skapa enhet i en grupp och hur 

människor kan enas kring gemensamma synsätt angående något. Därför blir någon form av 

initial inramning eller annan process för att urskilja sådana element, en naturlig del i en 

identifikationsanalys.
124

 Genom att utgå från ramarna och ”PAIVE”, kan vi se hur mediet på 

en djupare nivå söker att påverka sin läsare. Det genererar en mer fullvärdig 

identifikationsanalys, då framinganalysen bidrar till att utröna de små elementen som kan bli 

identifikationsbildande.  

 

Ytterligare ett steg i identifikationsanalysen är att begrunda mediernas agenda-setting och 

agenda-extension, för att även få förståelse för vad som osynliggörs och vad medierna inte 

vill att mottagaren ska identifiera sig med. Genom att göra det, kan vi se hur vissa medier som 

helhet väljer att skapa identifikation eller motsättning med eller emot HBT-samhället, och det 

ger därmed både bredd och djup till analysen.  

 

                                                        
122 Appel, Edward C. Language, Life, Literature, Rhetoric and Composition as Dramatic Action. A Burkean 

Primer, appendix C. Leola, PA: OarPress, 2012. 
123 Entman, (1993) s. 52. 
124 Se avs. 4.2. 
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7.4 Metodproblem 

Att som svensk analysera artiklar från svenska nyhetsmedier, medför vissa problem. Som 

svensk är du en del av den svenska doxan, vilket innebär att det kan finnas svårigheter i 

genomförandet av analyserna. Objektivitet är ett krav för att de ryska respektive svenska 

analyserna skall kunna ställas mot varandra i den påföljande jämförelsen mellan dem. Sådant 

som innefattas i doxan kan te sig så pass självklart att faktorer värda att analysera kan vara 

problematiska att upptäcka. Exempelvis kan detta bli problematiskt vid applicering av 

Entmans teori angående framing och att en typ av inramning kan vara det som inte nämns i en 

artikel.
 125

 Det som är en del av den svenska doxan är så pass formad efter denna, att andra 

perspektiv, som kan visa på en annan typ av doxa, blir svåra att se och därmed analysera. 

Medvetenheten om detta gör dock det hela hanterbart, och att gå ifrån den svenska doxan och 

se bakom den för att upptäcka andra perspektiv blir ett krav i analysarbetet. Det möjliggörs 

genom att vi kontinuerligt i analysarbetet kommunicerar kring vad vi upptäcker och på så sätt 

hela tiden får nya infallsvinklar. Vad som även underlättar är att en av författarna har större 

insikt i HBT-samhället på grund av ett stort personligt engagemang. Det gör att vi har olika 

doxor vad gäller den initiala synen på HBT-samhället och således kan använda våra olika 

förståelsehorisonter för att gå utanför den egna doxan och förstå mediets inramning på ett mer 

objektivt sätt. Medvetenheten om detta kan ha påverkat hur det valda temat har framställts 

och beskrivits, vilket gör att artiklarna inte nödvändigtvis visar hur den generella ryska 

mediebilden ser ut. 

 

Ett metodproblem för de ryska medierna är översättningen mellan språken. Det svenska 

språket har ungefär 125 000 vedertagna ord.
126

 Det engelska språket har å sin sida omkring 

600 000.
127

 Detta bidrar till att vissa ord kan få en mindre precis innebörd vid översättning till 

svenska. För att överkomma det hindret har nyckelord och nyckelfraser som upplevts extra 

betydelsefulla, fått behålla sin originalbenämning. Om orden bedömts vara på en hög 

engelsknivå, har de översatts med en svensk benämning som ligger nära i betydelse. För att 

avgöra vilka ord det är har en utomstående part, som inte har engelska som modersmål, fått 

läsa igenom analyserna och påpeka vilka ord som kräver översättning. 

 

                                                        
125 Se avs. 4.1.  
126 Svenska akademiens ordlista, Svenska språket, http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket, (hämtad 

14-06-14). 
127 Oxford English Dictionary, About, http://public.oed.com/about/ (hämtad 14-06-14). 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket
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Då identifikationsanalyserna kommer att ha utgångspunkt i de ramar och mönster som 

framträder tydligast genom framinganalyserna, kommer mindre frekvent förekommande 

identifikationsgrunder inte att belysas. Vi är medvetna om att det blir en generalisering av 

identifikations-element, men det är nödvändigt för att en jämförelse mellan länderna och de 

valda medierna som helhet skall kunna genomföras. Det blir en selektion av information som 

görs tillgänglig för läsaren, i likhet med framinganalysen. 

8. Framinganalyser 
 

Nedan följer framinganalyser för de specifika medierna som helhet. Grunderna för dessa 

analyser ligger i de bifogade tabellerna.  

 

8.1 Svenska medier 

Här presenteras framinganalyserna gjorda för de svenska medierna i urvalet. 

 

Dagens nyheter 

För detta nyhetsmedium har flera olika ramar kunnat urskiljas, snarare än en enhetlig ram som 

gäller för alla artiklar. Naturligtvis finns återkommande gemensamma nämnare i inramningen 

som är tydliga genom de tio artiklarna i urvalet, vilka kommer att presenteras nedan.  

 

De flesta av artiklarna i urvalet av artiklar för Dagens nyheter är korta och utformade som 

meddelanden där det som författaren anser är viktigt framhävs och övriga perspektiv utesluts.  

 

Dagens nyheter är i stora drag relativt neutrala i sina ordval. Någon metafor, såsom ”gå i 

taket” kan urskiljas och ger då snarare artikeln en lättsam, nästan ironisk klang snarare än att 

uppmärksamma allvaret i det som rapporteras. I fallet med metaforen ”gå i taket” från artikeln 

om boxaren Orlando Cruz som mottog kritik för att ha burit regnbågsfärgade shorts under en 

boxningsmatch och därmed ”inte respekterat” landets egna flagga, bidrar den med att 

bagatellisera det som skett.
128

 Det som är anmärkningsvärt och skulle kunna belysas i artikeln 

är det faktum att det framställs som att om du bär shorts med regnbågsflaggan istället för 

landsflaggan, så respekterar du inte ditt land, som flaggan är en symbol för. Istället för att 

stärka boxaren som visar stöd för en utsatt grupp, HBT-samhället, riktas fokus mot att han 

inte respekterar sin flagga. Detta iakttagande grundar sig på de ovan presenterade teorierna 

                                                        
128 Se bilaga 1, art. 1. 
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angående agenda-setting och agenda-extension, samt Entmans teori.
129

 Teorierna handlar i 

korta drag om att utelämnade faktorer eller perspektiv kan ha stor inverkan på hur en händelse 

upplevs.  

 

Det är relativt få personer utöver artikelförfattaren som ges plats att uttala sig i artiklarna, och 

få känsloladdade ord används, i jämförelse med både Aftonbladet och Expressen. Resultatet 

av det blir att ramarna som ställs upp framstår som entydiga då endast en klar och tydlig bild 

av det som artiklarna rapporterar om framhävs, och det är det utifrån artikelförfattarnas 

perspektiv. Ytterligare resultat av den känslolösa inramningen, är att artiklarna framstår som 

att de är skrivna som information till samhället. Det ges inte fler sätt att se på händelserna 

artiklarna rapporterar om. Detta kan i sin tur ses som en ram där tidningen vill att läsaren själv 

ska skapa dessa olika synsätt. Men en krass syn på detta skulle kunna vara att ramen som 

ställs upp är att läsaren inte skall ägna för mycket tid åt att begrunda det som den alltså korta 

artikeln rapporterar om, eftersom att artikelförfattaren uppenbarligen inte gjort det. Detta 

skulle i sådana fall, liksom ovan, bekräftas av det som Kuypers benämner agenda-setting och 

vidare agenda-extension. 

 

Ett undantag från detta är artikeln som rapporterar om att Norges jämställdhetsminister redan 

efter två dagar på posten hamnat i blåsväder på grund av uttalanden om homosexuella och 

våldtäktsoffer.
130

 I artikeln syns ett ogillande mot en blå – blå regering i och med att 

författaren tydligt påpekar att det är en sådan samt att det framstår som att det är hela 

regeringen som är i ”blåsväder” och inte att det är en enskild person som gjort uttalandena, 

som hon dessutom gjorde långt innan hon antog posten som jämställdhetsminister. Det 

underliggande budskapet är att vi i Sverige bör akta oss för att rösta fram en blå-blå regering 

och i och med att artikeln rapporterar om något som troligtvis upprör HBT-samhället är blir 

det argument för det att inte välja en blå-blå regering.  I artikeln får den tidigare 

finansministern uttala sig, och varför han och inte exempelvis den tidigare 

jämställdhetsministern citeras framgår inte. En tolkning av det skulle kunna vara att han 

citeras för att hans ord klingar bättre med författarens åsikter och det han vill att läsaren skall 

anamma och ha i åtanke inför kommande val i Sverige, vilket genom det blir en inramning. 

 

                                                        
129 Entman (1993), s. 52. 
130 Se bilaga 1, art. 8. 
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I artikeln som rapporterar om att Schweiziska Credit Suisse lanserar det första 

marknadsindexet och portföljen baserad på gay-vänliga riktlinjer.
131

 Med ovanstående artikel 

i åtanke är denna artikels syfte att visa på något nytt och nytänkande inom bankväsendet, men 

artikeln avslutas med att påpeka att index sjunkit för den gay-vänliga portföljen. Detta lämnar 

troligtvis läsaren med insikten om att denna portfölj inte är något att placera sina pengar i. Då 

det trots allt har publicerats en artikel om detta är ramen att HBT-samhället är viktigt att 

integrera i det övriga samhället, vilket schweiziska Credit Issue är fanbärare för inom 

bankväsendet.  

 

I Dagens nyheters artikel angående Nordeas reaktioner på borgmästaren i Sotjis uttalande om 

homosexuella förklaras att sponsorer för OS skall mötas för att bland annat diskutera 

mänskliga rättigheter, vilket sedermera är en av ramarna som ställs upp i denna artikel.
132

 Att 

tidningen väljer att uttrycka detta visar på att de anser att HBT-rättigheter är en fråga om 

mänskliga rättigheter, samt att behandlingen av HBT-personer i Ryssland inte går i enlighet 

med mänskliga rättigheter.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Dagens nyheter till synes är objektiva i sina rapporter kring 

händelser som berör HBT-samhället, vilket således är en ram som ställs upp. Neutraliteten 

fungerar som ram med avseende på att tidningen faktiskt väljer att rapportera om HBT-

samhället. I stället för att helt avstå, vilket i sådana fall skulle vara en mörkläggning av 

händelser och således något de inte anser att läsaren skall ha med i sin bild av verkligheten. 

Dagens nyheter citerar få utomstående personer i sina artiklar, men då de gör det är de som 

citeras alltid pro HBT-samhället. En tolkning av citeringen är att det görs för att läsaren skall 

skapa sig egna referenser och tankar kring händelser som rör HBT-samhället i allmänhet och 

HBT-samhället som sådant i synnerhet. En annan tolkning är att få citat publiceras för att de 

inte ge dessa artiklar allt för stor plats och således hindra andra typer av artiklar från att 

uppmärksammas. Om det är denna tolkning som är synsättet Dagens nyheter vill få fram 

innebär det att Dagens nyheter endast publicerar dessa typer av artiklar för att andra tidningar 

gör det och att de således också förväntas göra det, för att det är en del av det svenska 

mediesamhället och den svenska HBT-vänliga doxan. 

                                                        
131 Se bilaga 1, art. 7. 
132 Se bilaga 1, art. 10.  
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Aftonbladet 

Aftonbladet är i viss mån personlig i sina artiklar angående HBT-samhället. Artiklarna är inte 

sällan tydligt präglade av deras författare, vilket syns i ordval och beskrivningar av det som 

rapporteras.  

 

Ett exempel syns i artikeln som rapporterar om att Coca-cola i Sydafrika inte tillåter namnet 

Gay i namntävling.
133

 Artikelförfattaren uttrycker sig genom orden ”följer ’homospåret’” och 

”Putins homofoba Ryssland”. Dessa ord är visserligen allvarliga, men visar även på mediets 

egna åsikter kring artikel 6.21 i Ryssland. Införstått är att hen även vill att läsaren skall 

anamma denna åsikt och ger därför heller inte någon beskrivning av situationen ur andra 

perspektiv. Författaren till just denna artikel talar även i termer som trycker på mänskliga 

rättigheter och terrorism gentemot HBT-samhället, något som visserligen är andra perspektiv 

eller infallsvinklar i frågan om artikel 6.21, men syftet med dessa är endast att förstärka 

författarens egna åsikter och fungerar därmed som argument för författarens egen ställning i 

frågan. Detta är även en av de ramar Aftonbladet ställer upp. Vidare kan detta ses som tydligt 

exempel på agenda-setting då författaren till artikeln förmedlar en bild av händelsen utan att 

ge läsaren alternativa perspektiv på händelsen. Hen gör i sammanhanget en relativt kort om en 

händelse som kan ses som en stor sak för HBT-samhället, vilket behandlar teman som 

mänskliga rättigheter och terrorism. På så sätt blir den relativt lilla rapporteringen en frågor 

rörande just mänskliga rättigheter blandas in.  

 

Aftonbladet låter i de flesta av de analyserade artiklarna i urvalet flera utomstående personer 

uttala sig i angående det som rapporteringen handlar om. Vad som dock är tydligt är att inga 

citat från motståndare av åsikten eller med ett alternativt ställningstagande ges möjlighet till 

försvar. Detta syns ibland annat i artikeln som handlar om att barn till homosexuella föräldrar 

ska kunna omhändertas, enligt ett nytt lagförslag i Ryssland.
134

 I artikeln ges Sasja Simjonova 

på organisationen Visjod (”komma ut” på ryska) och Ulrika Westerlund på RFSL plats att 

uttala sig. Av uppenbara orsaker är dessa två personer av åsikten att förslaget är, som de själva 

beskriver det, ”oacceptabelt” och att det ”sätter yttrandefriheten på spel”. I och med att 

artikelförfattaren väljer att publicera dessa citat, och inga andra, vilket vi heller inte kan veta 

om det fanns några, ramas det hela in som just en demokratifråga då yttrandefrihet anses vara 

ett av kraven för att ett land skall ses som demokratiskt. Vidare kan sägas att just 

demokratifrågor är ett starkt argument som även innefattar tankar om mänskliga rättigheter 

                                                        
133 Se bilaga 2, art. 4. 
134 Se bilaga 2, art. 6. 
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och jämställdhet, där det senare är av särskilt stort intresse för Ulrika Westerlund med tanke 

på hennes omfattande engagemang inom RFSL. Med andra ord är dessa personers uttalanden 

argument som är till fördel för författarens åsikter kring HBT-samhällets rättigheter, och 

således de som hen vill att övriga samhället skall ansluta sig till.  

 

Expressen 

De för Expressen analyserade artiklarna skiljer sig en del från de övriga två tidningarna i sin 

inramning. Till stor det handlar det om att Expressen är personliga i sina artiklar och de är i 

stor grad tydligt påverkade av sin författare och är därmed personliga i sin textliga 

utformning. Expressen låter även någon eller flera utomstående personer uttala sig i varje 

artikel på tydligt genomarbetat sätt, något som påvisar att större tid kan ha lagts på att skapa 

varje artikel. Det fungerar även, som nämnts ovan, som förstärkare av författarens egen 

ståndpunkt i frågan samt verifierar hens åsikt i och med att hen inte är ensam om den. De som 

ges plats är dessutom för den specifika händelsen viktiga, engagerade eller berörda personer, 

vilket är viktigt för att det skall ge tyngd åt författarens argumentation. Resultatet av detta är 

detsamma som för de övriga medierna, att endast en enkelriktad bild av en händelse målas 

upp. Resultatet kan kopplas Kuypers med flera, vars teorier om agenda-setting och agenda-

extension, nämligen att medier målar upp den bild de vill att vi ska ansluta oss till.  

 

I urvalet av de i Expressen analyserade artiklarna finns ett undantag till ovan nämnda 

tämligen frispråkiga, liberala ram på HBT-samhället. Artikeln handlar om att flygpersonal 

skrev ”i am gay” på en passagerares resväska, vilket syntes då mannen skulle ta sin väska från 

rullbandet när flyget landat.
135

 Författaren får det att framstå som att det är något att skämmas 

för att bli kallad ”gay” då hen citerar den utsatta mannens reaktion på händelsen. Vid läsning 

av de övriga artiklarna skiljer sig denna ifrån den ram som övriga artiklar sätter upp, och som 

handlar om att HBT-samhällets rättigheter skall vara desamma som för resterande samhället. 

Ramen för denna artikel är således att det är något att bli upprörd över att bli kallad, vilket 

talar emot tanken om att det är en mänsklig rättighet att ha vilken sexuell läggning man vill.  

 

Exempel på ramen att det är en mänsklig rättighet att ha vilken sexuell läggning man vill, 

syns i flertalet av de analyserande artiklarna. I en artikel, som rapporterar om att 

radiostationen NRJ satte upp regnbågsflaggan på Ryska ambassaden i Stockholm inför OS-

                                                        
135 Se bilaga 3, art. 1. 
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invigningen i Sotji, är ramen tydlig.
136

 I artikeln citeras PR-experten Paul Ronge som säger att 

”regnbågen är en viktig symbol för hbtq-människors rättigheter” samt jämför OS i Sotji med 

OS i Berlin, vilket var ett OS som var präglat av den upptrappande nazismen. Jämförelsen 

med nazismen säger en hel del om vad författaren anser om Rysslands artikel 6.21, och bidrar 

till att den förknippas med det. 

 

Expressens målande ordval i artiklar rörande HBT-samhället visar på ett till synes starkt 

engagemang från tidningens håll angående HBT-samhället. Av de tre valda svenska medierna 

i urvalet är Expressen den tidningen med i särklass störst antal sökträffar på ”gay” respektive 

”HBT”.  

 

Vad som är gemensamt för samtliga tre svenska medier är den liberala synen på HBT-

samhället. Det är en självklarhet att publicera artiklar med fördel för HBT-samhället och få 

eller inga alls, beroende på hur tolkningarna görs, artiklar syftar till att svärta ner eller 

mörklägga HBT-samhället. Den svenska synen på HBT-samhället är mycket liberal och att 

alla personer, oavsett sexuell läggning, skall inneha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter som samhället i övrigt. Detta är en självklarhet som framhävs i artiklarna. 

Gemensamt för alla medier är att inga motståndare till HBT-samhället ges plats att uttala sig. 

Detta resonemang behandlas mer grundligt i kommande identifikationsanalys. 

 

8.2 Ryska medier 

Nedan genomförs framinganalyser på de tre valda ryska medierna. Jag kommer i analysen att 

göra vissa jämförelser mellan medierna, för att tydligt kunna belysa dess olika ramar och visa 

på likheter samt olikheter. 

 

RT 

Genom artiklarna som har analyserats i RT, går det att urskilja några tydliga ramar som ställs 

upp genom artikelförfattarens egna ord och genom vilka som ges plats att tala. Teman som 

framträder i rapporteringen kring HBT-samhället är artikel 6.21, att andra länder har en mer 

negativ syn på HBT-samhället än Ryssland, samt friidrotts-VM och vinter-OS.   

 

                                                        
136 Se bilaga 3, art. 5. 
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Vad gäller vem som får komma till tals, beskrivs det ofta vad ryska staten anser i frågor och 

personer från ryska staten citeras.
137

 I de få artiklar där ”pro-gay” röster hörs inkluderas också 

”anti-gay” röster.
138

 I en artikel förklaras också, genom delar av citat från en HBT-person, att 

situationen inte är så farlig som västmedia vill framställa den och att västmedia förstör för 

HBT-personer i Ryssland genom fokus på lagen.
139

  

 

Genom att frekvent ge representanter från ryska staten plats att tala, blir det deras perspektiv 

som förs fram. RT:s ursprung, med ryska staten som ägare, blir därmed tydliggjort och det 

framgår att mediet ställer sig bakom artikel 6.21. 

 

Vad gäller artikel 6.21, beskrivs den på många olika sätt. Ofta framgår det att det handlar om 

“non-traditional sex” eller “sexual relations”.
 140

 Just ”non-traditional” står ofta utan 

citationstecken.  Intressant är att det är stort fokus på sex eller sexuella relationer i kontexten.  

Sex görs framträdande, salient, i det analyserade materialet från RT och det blir en ram för hur 

HBT-samhället framställs; som att HBT-samhället är ett mer sexualiserat samhälle. Vad som 

däremot aldrig nämns med tidningens egna ord är termer förknippade med till exempel 

kärlek.
141

 Kärlek är något som RT väljer att inte förknippa HBT-samhället med, vilket bidrar 

till en agenda-setting där HBT och kärlek inte hör ihop.
142

  

 

Fortsättningsvis kan sägas att artikel 6.21 frekvent förklaras vara till för att för att skydda 

barnen
143

, eller att det är i närheten av eller till minderåriga som HBT-samhället inte bör 

visas.
144

 Information eller ”propaganda” gällande HBT-samhället ramas också på några 

ställen in med orden ”inappropriate”, ”hazardous” [riskfylld], och ”harmfull”.
145

 I RT 

framhävs därmed de delar i artikel 6.21 som hänvisar till att HBT-samhället är något som 

minderåriga eller barn bör skyddas från, vilket blir en del i inramningen i beskrivandet av 

lagen. I The Moscow Times och i The St. Petersburg Times är det inte något som frekvent 

framhävs. Då det är genomgående för RT som helhet, blir det också därför en del av agenda 

extension och ett sätt för RT att påverka sin läsares uppfattning av verkligheten. 

                                                        
137 Se bilaga 4, art. 3, 5, 6, 8, 9. 
138 Se bilaga 4, art. 1, 7, 8. 
139 Se bilaga 4, art. 9. 
140 Se bilaga 4, art. 3-6, 8. 
141 Ett citat av Green Tregaro tas dock in där hon benämner HBT-samhället i kontext av orden kärlek. Se bilaga 

4, art. 1. 
142 Jfr. The Moscow Times. 
143 Se bilaga 4, art. 1, 3, 5. 
144 Se bilaga 4, art. 2, 4, 7, 9. 
145 Se bilaga 4, art. 1, 5.  
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Vad gäller ramarna som sätts runt temat Vinter-OS och Friidrotts-VM, framhävs att debatten 

kring artikel 6.21 har tagit fokus från evenemangen och från idrottsstjärnorna. I en artikel 

framgår det att ryska friidrottsmedaljörer kände sig ”shocked and insulted” över att deras 

segerkyss har tolkats som en ”act of defiance” [ett trots ] mot artikel 6.21.
 
 Som avslutning 

använder författarna ordet ”eclipsed” [förmörka] för att mena att uppmärksamheten på artikel 

6.21 har förmörkat friidrotts-VM.
146

 I en annan artikel förklaras också att Yelena Isinbajevas 

uttalande för att stödja artikel 6.21 gjorde att hon ”came under fire” av medier från väst.
147

 

Ytterligare exempel är då en gayklubbsägare ansåg att medias ”excessive” [överdrivna] fokus 

på artikel 6.21 kan ha haft negativ effekt på Rysslands HBT-samhälle då HBT-personer 

beskylls för att personer bojkottar OS. Ord som ”media hype” och ”dominating world press” 

används för att visa på hur stort fokus frågan framställs ha fått.  I samma artikel ges också 

ryska staten plats, som menar att ingen diskriminering mot HBT-personer sker varken under 

de idrottsliga eventen eller i vanliga fall.
148

  

 

Staten ges också stor plats i flertalet artiklar att framföra kritik till väst och dess agerande i 

HBT-frågor.  Den ryska diplomaten Konstantin Dolgovs citeras bland annat och menar att 

väst genomför en ”aggressive promotion of the sexual minorities’ rights,”. Han menar också 

att väst försöker tvinga länder att se homosexualitet som något naturligt, något som i sin tur 

”cannot be tolerated”.
149

 Framställningen bidrar till att RT lägger en ram genom vilken det 

framträder att västmedias och HBT-aktivisters fokus på artikel 6.21 förstör de idrottsliga 

evenemangen och förstör för HBT-personer i Ryssland, detta trotts att det inte ska existera 

någon diskriminering mot HBT-personer i landet.  

 

En sista ram värd att belysa är att RT fokuserar på att andra länder har strikta lagar mot 

homosexualitet. Såväl Europeiska som utomeuropeiska länder beskrivs ha stort motstånd 

rörande att ge HBT-personer mer rättigheter. Uganda ska bland annat ha lagstadgat mot vad 

de kallar ” aggravated [förpestande] acts of homosexuality” och det framhävs att lagens 

förespråkare ville se dödsstraff mot homosexualitet.
150

 I en artikel gällande situationen i 

Tyskland, förklaras att över 80 000 skrivit på en namninsamling mot förslaget att inkludera 

                                                        
146 Se bilaga 4, art. 2. 
147 Se bilaga 4, art. 1. 
148 Se bilaga 4, art 9. 
149 Se bilaga 4, art 3. 
150 Se bilaga 4, art.10. 
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målet att skapa acceptans för sexuell mångfald i läroplanen. Vad som däremot inte nämns i 

artiklarna som berör HBT-samhället i andra länder, är något om den ryska lagen artikel 6.21. 

 

 RT’s agenda-setting, där andra länders åsikter rörande lagar som påverkar HBT-samhället får 

fokus, står i kontrast till den som syns i både The Moscow Times och The St. Petersburg 

Times vilka främst fokuserar på Ryssland och artikel 6.21.
151

 Ryssland har också fått stort 

fokus i västmedia efter införandet av just artikel 6.21. RT:s mål är, som tidigare nämnts, att 

visa ett annat perspektiv än det som visas i mainstreammedier och det är något som syns i 

rapporteringen gällande hur situationen ser ut för HBT-personer i andra delar av världen.  

 

The St. Petersburg Times 

I det slumpade urvalet av analysartiklar sätts en agenda då ett antal olika teman syns. Det går 

att urskilja två huvudteman, vilka är: olika former av konfrontationer mellan HBT-aktivister 

och ”anti-gay” aktivister samt polisens agerande i de situationerna, och artikel 6.21 samt dess 

påverkan på det ryska samhället.  

 

Vad som blir tydligt här är att mediet inte har ett konsekvent sätt i benämnandet av lagen. 

Ibland sätts ”gay/homosexual propaganda” och ”propaganda” inom citationstecken, i andra 

fall inte.
152

 I vissa fall talas det om en ”homosexual lifestyle” och om "non-

traditional/homosexual relationships".
153

 Ibland är det fokus på sexuella relationer och sex.
154

 

I något fall nämns lagen ”ostensibly [skenbart] aims to protect minors” och ibland nämns inte 

något om att skydda barnen. Orden ”propaganda” och ”promotion” varierar i användning från 

artikel till artikel. Lagen benämns också endast vara löst definierad vilket kan tolkas som en 

kritik till hur den är skriven, då det ofta uppskattas om lagar är klara så att samhället vet hur 

de implementeras.
155

 Vad gäller Rysslands lag rörande HBT-samhället, artikel 6.21, finns det 

därmed ingen konsekvent ram i hur den beskrivs och det går inte att utläsa några tydliga 

indikationer i hur HBT-samhället framställs genom den, då det varierar mellan 

artikelförfattarna. Vad som kan läggas märke till är dock att just en stor variation av 

benämningar får utrymme.
156

 

                                                        
151 Jfr. The Moscow Times, bilaga 6 och The St. Petersburg Times, bilaga 5. 
152 Se bilaga 5, art. 1, 6, 8, 9, 10. 
153 Se bilaga 5, art 2, 8. 
154 Se bilaga 5, art. 9, 10. 
155 Se bilaga 5, art. 2. 
156 Jfr. Benämningar i RT och The Moscow Times. 
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Ett annat tema för mediet är, som förklarats ovan, olika former av konfrontationer mellan 

HBT-aktivister och ”anti-gay” aktivister samt polisens agerande i de situationerna. Vad gäller 

polisens ingripande, beskrivs de i analysmaterialet bland annat genom orden 

”connivaiance”
157

 [tyst medgivande] och att de ”turned a blind eye to the violence”
158

. De ska 

också ha ”violated the law” vid en demonstration
  
då de avbrutit en som har varit auktoriserad, 

utan någon tydlig förklaring. Vid samma tillfälle grep de dessutom gayaktivister som blivit 

attackerade av anti-gayaktivister.
 159

 Ett liknande sätt att beskriva polisens insatser på finns i 

The Moscow Times i vissa artiklar
160

, men där ges också utrymme att se polisen som 

yrkesmän som gör sitt jobb.
161

  

 

En utstickande ram genom vilken The St. Petersburg Times målar upp konfrontationerna är 

hur de olika sidorna beskrivs. Personer som kan ses som ”anti-gay” ramas in på ett 

skrämmande sätt genom till exempelvis starkt negativt laddade ord.
162

 Se följder av 

benämningarna mer i detalj i identifikationsanalysen. Det beskrivs också i detalj hur anti-

gayaktivister har brutit sig in på en HBT-fest och skjutit en deltagare i ansiktet. Personen ska 

ha skadat sig så illa att han förlorat synen på ett öga. Vid protester ramas personer som kan 

ses som ”anti-gay” in med ord som förknippas med nazism, exempelvis ”anti-semitic slurs”, 

och beskrivs vara aggressiva.
163

 I kontrast till det ramas ”pro-gay”-sidan in genom att de 

beskrivs vara dem som blir attackerade. Vid något tillfälle framställs gayrättsaktivister också 

vara utnumrerade av polisen och anti-gay-aktivister.
 164

 I några artiklar nämns vad olika 

organisationer som kan ses som ”pro-gay” exempelvis arbetar för att förhindra spridandet av 

HIV. I artiklarna förklaras att sådana organisationer har blivit attackerade.
165

  

 

Vad gäller vilka som får komma till tals, är det både personer som är ”pro-gay” och ”anti-

gay” som ges plats. Vad som däremot skiljer sig är hur de får komma till tals och hur de 

citeras.  

 

Vid de tillfällen då personer som är ”anti-gay” kommer till tals, är det ofta då de beskriver 

HBT-samhället i negativa ordalag och med formuleringar som kan ses som ytterst extrema. 

                                                        
157 Se bilaga 5, art. 5. 
158 Se bilaga 5, art. 6. 
159 Se bilaga 5, art. 5. 
160 Se bilaga 6, art. 2, 9. 
161 Se bilaga 6, art. 8, 10. 
162 Se bilaga 5, art 6, 7. 
163 Se bilaga 5, art. 4, 5, 6, 7. 
164 Se bilaga 5, art. 5, 6. 
165 Se bilaga 5, art. 6, 7. 
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Exempel på det är genom att Milnov beskriver en gay-rättsaktivist som ”mentally ill” eller 

genom Okhlobystin’s citat: “I’d put [gay people] all alive in an oven […].
166

  

Vad gäller hur personer som är ”pro-gay” citeras och med vilka ord som de påstås ha använt, 

framställs de inte lika hårda i sin framtoning.
167

 De sägs även verka för spridandet av 

information om HBT-frågor och motverkandet av spridningen av HIV, något som förmedlas 

genom att organisationen LaSky får ta stor plats.
168

 Vid något ställe beskrivs de som talar för 

gay-rättigheter som förespråkare för mänskliga rättigheter.
169

 Detta kan ses som del i agenda-

extension, då mediets val av citat tydligt påverkar hur mottagaren ser på saken, och då det är 

klart att mediet söker att skapa sympatier för HBT-samhället, något som framkommer i 

jämförelse med hur RT ramar in händelser.
170

  

 

The Moscow Times 

I The Moscow times går att urskilja några ramar som tidningen framför sina nyheter genom 

och genom vilka de sätter agendan. Teman som kan utläsas är artikel 6.21 och olika 

företeelser som kan tänkas bryta mot den, polisens agerande vid händelser där gay-aktivister 

är inblandade och förslag och beskrivande av nya lagar och förbud som kan komma att 

påverka HBT-samhället samt temat kärlek. 

 

Något som framgår är att The Moscow Times anser att lagen och artikel 6.21 är otydlig. 

Artikel 6.21 beskrivs med ord som ”vaguely worded”
171

 och ”loosely defined”
172

, något som 

lägger en ram för artiklarna och otydligheten görs salient. I andra artiklar benämns lagen som 

kontroversiell
173

 eller så framhävs det att lagen har fått utstå kritik.
174

 Det kan därför tolkas 

som att The Moscow Times sätter en agenda som består av formuleringar som kan anses vara 

kritiska till lagen. 

 

Ytterligare en intressant detalj är att benämningen av ordet ”propaganda” ständigt står inom 

citationstecken när det benämns med artikelförfattarens egna ord.
175

 Om lagen förklaras 

                                                        
166 Se bilaga 5, art. 8. 
167 Undantag art. 2, där ”pro-gay” beskrivs i mer hårda ordalag. 
168 Se bilaga 5, art 1, 4, 6, 7. 
169 Se bilaga 5, art 9. 
170 Se framinganalys RT.  
171 Se bilaga 6, art. 8. 
172 Se bilaga 6, art. 4. 
173 Se bilaga 6, art 3, 4, 9. 
174 Se bilaga 6, art. 5, 6. 
175 Se bilaga 6, art 4, 5. MT (undantag art. 2 där ordet benämns ordet både med och utan citationstecken) 
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specifikt sätts ”gay propaganda” alltid i citationstecken om orden nämns ihop.
176

 Detta står i 

jämförelse till ramarna som sätts upp i står det i RT, där begreppen i stort sätt alltid står för sig 

i meningarna, utan vidare reflektion och ordet blir ett vedertaget begrepp.
 177

 I The St. 

Petersburg Times varierar benämningarna, som nämnts tidigare, så där finns ingen tydlig ram 

för hur artikel 6.21 benämns. Sätten att använda ”propaganda” kan i RT och The Moscow 

Times visa på olika synsätt. Det kan tolkas att The Moscow Times använder en framställning 

av artikel 6.21 som är mer positiv till HBT-samhället genom sitt garderande för användandet 

av ordet ”propaganda” än vad RT har, som använder det till synes oreflekterat.  Benämningen 

kan därmed sägas visa på en terministic screen för mediet, se mer i detalj under 

identifikationsanalysen. 

 

”Nontraditional sexual relations”, ”nontraditional sexual orientations” nämns också i 

förklarandet av artikel 6.21. Vad som däremot aldrig nämns är specifika formuleringar som 

syftar på sex, till exempel ”nontradtional sex”. Det kan jämföras med RT:s ram där HBT-

samhället ofta förknippas med sex.
178

 I en artikel beskrivs lagen med orden ”ostensibly 

[skenbart] aims to protect minors”
179

 vilket kan bidra till ett ifrågasättande av den. 

 

En annan ram som sätter agendan är vem som får komma till tals och hur de olika sidorna 

benämns. Händelser beskrivs främst genom HBT-aktivister och artikelförfattarens ord. HBT-

aktivister förklaras också vara för mänskliga rättigheter och rätten att sprida information om 

homosexualitet.
180

 Vad gäller personer som är ”anti-gay” eller politiker som är för artikel 

6.21, får de både utrymme att förklara sina ståndpunkter, men de citeras också på ett sätt som 

gör att de framstår som extrema. En diplomat i den ryska statsduman ska bland annat ha velat 

se en gayaktivist i en ”coroner's van” [rättsläkares vagn] som straff om han ställs inför 

rätta.
181

  

 

I analysmaterialet från The Moscow Times finns två artiklar som tydligt sätter HBT-samhället 

i kontext av kärlek. En artikel handlar om en person som vecklade ut kärleksbudskapet ”love 

is love” på Röda torget, där endast i:et i texten var regnbågsfärgat, men där personen snabbt 

blev gripen.
182

 En annan artikel belyser att en bok, Gay Propaganda, kommer att släppas 

                                                        
176 Se bilaga 6, art 1, 3, 6, 7, 8, 10. 
177 Undantag är en benämning i art 8, RT. 
178 Se framinganalys RT.  
179 Se bilaga 6, art. 3. 
180 Se bilaga 6, art 9. 
181 Se bilaga 6, art. 2. 
182 Se bilaga 6, art. 8. 
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”under the radar” i Ryssland. Verket beskrivs vara en samling av kärlekshistorier från ryska 

HBT-skribenter.
183

 Bara det att boken beskrivs och att det förklaras hur spridning av den 

kommer gå till, visar att mediet verkar för att boken skall nå ut till personer i Ryssland. Att 

inkludera kärlek i kontext till HBT-samhället på ett så tydligt sätt, blir en del i agenda-

extension för The Moscow Times då någon sådan ram inte får existera i varken The St. 

Petersburg Times eller RT. 

 

9. Identifikationsanalyser 
 

Nedan följer identifikationsanalyser för samtliga medier i urvalet. Utgångspunkterna för 

analyserna ligger i föregående framinganalyser. 

 

9.1 Svenska medier 

Samtliga svenska medier vill skapa identifikation med HBT-samhället och motsättning mot 

vad som kan tänkas skada det. Nedan visas några tydliga exempel på detta från var och en av 

de tre svenska medierna. 

 

Dagens nyheter 

Dagens Nyheter vill i samtliga analyserade artiklar skapa identifikation med HBT-samhället 

samt identifikation emot krafter som kan eller försöker skada det.  

 

I artikeln som rapporterar om att en homosexuell man blivit mördad i Jemen av misstänkt 

terrorgrupp
184

 syns det att läsaren skall eller bör identifiera sig med den homosexuella 

mördade mannen. Dagens nyheter skriver exempelvis att homosexuella personer har blivit 

mördade flera gånger tidigare och att det troligtvis är en terrorgrupp som står bakom. De 

söker skapa identifikation med HBT-personer och motsättning mot de som skadar dem. 

Identifikationsgrunderna är utifrån Appels taxonomi exempel på ”Values” vilket berör livssyn 

och värderingar.
185

 Identifikation skapas i och med att det kan ses vara en del av den svenska 

doxan att motsätta sig all form av terrorism och hatbrott, då dessa angrepp utgör exempel på 

essentiella värderingar i samhället, både politiskt och socialt. Genom att mediet flera gånger 

                                                        
183 Se bilaga 6, art. 6. 
184 Se bilaga 1, art. 4. 
185 Appel (2012).  
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påpekar att det är en terrorgrupp, skapas motsättning till det och ”terrorgrupp” utgör därmed 

en kraft som kan skada HBT-samhället.   

 

Ett annat tydligt exempel som visar på hur Dagens Nyheter söker skapa identifikation med 

HBT-samhället är artikeln som skriver om att alla statliga skolor i Kalifornien inför 

undervisning i HBT-historia
186

. Identifikationsgrunderna som kan urskiljas här dels det som 

Appel benämner som ”Pieties” och som handlar om politiska och sociala värderingar. 

Artikelförfattaren lägger flera gånger tyngd på ord som ”statlig” i exempelvis ”statliga 

lagstiftare”. Samt att ord som ”kontroversiell” och ”banbrytande” används. Ordet 

”kontroversiell” åsyftar hur lagen setts i Kalifornien och ”banbrytande” är snarare ett ord med 

positiv klang och kan vara författarens egen åsikt. För att återknyta till ”Pieties” skapas 

identifikation och enhet med HBT-samhället då mottagaren utifrån sina politiska och sociala 

värderingar ställer sig positiva till förslaget att HBT-historiken bör uppmärksammas redan 

från tidig ålder. Motsättning skapas mot de som i Kalifornien sett förslaget som 

kontroversiellt då det framställs i mer negativa ordalag.  

 

Aftonbladet 

I artikeln som handlar om att barn med homosexuella föräldrar skall kunna omhändertas 

enligt ett nytt lagförslag i Ryssland
187

 söker mediet skapa identifikation med de homosexuella 

föräldrarna. Utifrån ”PAIVE” kan ordet ”Experience”, vilket handlar om sådant som upplevt 

med sinnena, sägas utgöra identifikationsgrund. Artikelförfattaren låter personer som är 

homosexuella och har barn uttala sig och det de säger skapar en känsla av medlidande. Som 

exempel kan nämnas Lotta Brommé som citeras med orden ”det räcker nu” och ”jag är en 

bättre mamma än Putin någonsin kommer bli”
188

. Orden väcker känslor och personer som 

upplevt föräldraskapet och de känslor det inbegriper. Identifikation skapas alltså med HBT-

samhället då artikeln vädjar till upplevda sinnesintryck, som är oberoende av sexuell 

läggning.  

 

Yttrandefrihet nämns i samband med demokratifrågor i rapporter som relateras till den ryska 

artikel 6.21 och fungerar som en terministic screen, ett filter genom vilket läsaren uppfattar 

och värderar händelsen. Att benämna HBT-samhället i kontext till att det handlar om varje 

                                                        
186 Se bilaga 1, art. 3.  
187 Se bilaga 2, art. 6. 
188 Se bilaga 2, art. 6.  
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människas rätt till yttrandefrihet, skapar även identifikation med HBT-samhället då det ingår i 

den svenska doxan att yttrandefrihet är ett naturligt och självklart inslag i en demokrati. 

Sverige är en demokrati med yttrandefrihet och att vara en del av HBT-samhället är ett 

exempel på en sådan frihet som är självklar för de flesta svenskar, just i och med doxan. Detta 

gör att det troligtvis är enkelt att identifiera sig med det artikelförfattaren skriver då hen 

använder demokrati och yttrandefrihet som argument mot artikel 6.21.  

 

Ett annat exempel där det syns att mediet vill skapa identifikation med HBT-samhället finns i 

artikeln på som rapporterar kring att en svensk politiker hamnat i blåsväder på grund av 

hennes kyrkliga tillhörighet där homosexualitet inte stöttades.
189

 Identifikationsgrunderna kan 

även kopplas till det Appel i sin taxonomi beskriver som ”Pieties”, som handlar om värdering 

och inställning vad gäller det politiska, sociala och religiösa, samt ”Allegiances”, vilket 

handlar om vari den officiella och inofficiella lojaliteten ligger. Anledningen är att det dels är 

en viktig politiker som ”hamnat i blåsväder”, vilket skapar motsättning mot vad som kan 

skada HBT-samhället då personens kyrkliga tillhörighet var en kyrka där homosexualitet inte 

ansågs vara en acceptabel sexuell läggning, och således en ”skadlig faktor”. I artikeln ges 

politikern inte möjlighet till försvar av de tidigare åsikterna angående homosexualitet. 

Brodern citeras dock med orden ”jag är stolt”. I Artikeln kan identifikation skapas med 

politikern om läsarens politiska och religiösa värderingar sammanfaller med hennes, och att 

lojaliteten således ligger där, eller så kan identifikation skapas med HBT-samhället om 

åsikterna och värderingarna inte sammanfaller med det hennes kyrka uttryckt angående 

homosexualitet.  Vad som är tydligt är att författarens mål är att skapa identifikation med 

HBT-samhället då politikern varken får förklara sig eller ursäkta sig, och motsättning mot för 

HBT-samhället skadliga faktorer.  

 

Ett annat exempel på acceptans angående HBT-samhället är ”stormen” kring Green Tregaros 

”nagelprotest” och den ryska stavhopparen Jelena Isinbajevas uttalande angående 

”nagelprotesten”.
190

 Dagens Nyheter beskriver det som att Isinbajeva attackerade Green 

Tregaro och handlingen. Den terministic screen som författaren ger läsaren att värdera 

uttalandet genom är att Isinbajeva anser att handlandet är ”respektlöst”, men att svenska folket 

står bakom henne. Detta filter ses även i Expressen som uppmärksammar det stöd som 

allmänheten visat genom tidningens hashtag #goemma på Instagram, som fick ett stort 
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genomslag nationellt.
191

 Identifikation med Green Tregaro och motsättning till Isinbajeva 

skapas genom beskrivningen av händelsen, där det är tydligt att Green Tregaro har tidningens 

stöd. 

 

För de svenska medierna utgör kärleksaspekten av HBT-samhället i flera artiklar en stor del 

av rapporteringen. Detta främst i Aftonbladet och Expressen där de personer som citeras 

anknyter till sexuell läggning som en fråga om kärlek. I och med det blir detta något att 

identifiera sig med om man håller med om det. Samtidigt utgör kärleksaspekten en terministic 

screen då det blir ett filter genom vilket författaren ger läsaren möjlighet att se på det som 

behandlas i en specifik artikel genom. Det blir en reflektion av författarens doxa och syn på 

verkligheten. Enligt Burkes teori om identifikation och terministic screens fungerar dessa 

genom att de ord som något uttrycks med är en reflektion av dennes verklighetsuppfattning. 

Trots att exempelvis ”kärlek” inte är författarens egna ord, så är det en terministic screen då 

hen har valt att använda sig av dessa citat. Väljer hen att citera det, kan i kontexten antagandet 

göras att hen ställer sig bakom det citatet uttrycker. 

 

Expressen 

Liksom föregående medier vill Expressen skapa identifikation med HBT-samhället. En artikel 

skriver om att Jimme Åkesson i ett bokutkast uttrycker nedvärderande åsikter kring HBT-

samhället.
192

 Identifikationsgrunderna kan sägas ligga i ”VALUES” då det han skrivit 

exempelvis är ”[…]Jonas Gardells billiga böghumor", "[…]smaklösa figurerna i 

Prideparaden, "[…]homolobbyns framfart", "[…]tämligen tolerant", ”…[inte]någonsin 

kommer att förstå mig på homosexuell kärlek". Uttrycken kan ses som tämligen 

kontroversiella och icke-kompatibla med vad många troligtvis skulle säga är grundläggande 

värderingar i den svenska doxan. Således skapas motsättning mot Åkesson, som i detta utgör 

en ”skadlig faktor” för HBT-samhället. Identifikation skapas med HBT-samhället då det kan 

sägas bli ”offer” för det ”onda”.  

 

Vad som förstärker uppfattningen om att de svenska medierna vill skapa identifikation med 

HBT-samhället visas i artiklar som har att göra med den ryska lagen, artikel 6.21. I två 

artiklar
193

 nämns det i samband med detta ord som belyser demokratiaspekter och 

yttrandefrihetsaspekter. En sida som benämner HBT-samhället i positiva ordalag och att välja 
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192 Se bilaga 3, art. 3.  
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den andra sidan - att ställa sig bakom artikel 6.21 - uppmålas som ”det onda”, alltså det 

negativa och därmed det ”felaktiga”. Som belyses ovan är aspekter som demokrati och 

yttrandefrihet, självklara inslag i den svenska doxan. Genom att använda dem som argument 

ställs två särskilda sidor mot varandra och skapar en tydlig kontrast. Kontrasten innebär att 

det endast finns en självklar sida att identifiera sig med. Detta exempel visar även på Burkes 

teori angående hur språket formar verklighetsuppfattning, samt exempel på agenda-extension 

av den anledningen att mediet använder ord för att skapa den bild de önskar att allmänheten 

ska ansluta sig till.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de tre svenska medierna, Dagens Nyheter, Aftonbladet och 

Expressen, vill skapa identifikation med HBT-samhället. Det är inte någon artikel i urvalet 

där HBT-samhället uppmålas som ”det onda”, vilket är en terministic screen av typen ”det 

som inte nämns” och identifikation söker författaren skapa genom att hen uppmålar HBT-

samhället som ”offer” för det onda. Vad som är det onda är de aspekter som bidrar till HBT-

samhällets utsatthet, med vilket det ofta är tydligt att läsaren skall motsätta sig.  

 

Aspekter som exempelvis kärlek, demokrati och yttrandefrihet är återkommande argument 

som används för att förstärka identifikationen, och knyta an till den svenska doxan. I detta är 

det, i mångt och mycket, starka argument som väger tungt och således är svåra att motsätta 

sig. 

 

9.2 Ryska medier 

Nedan genomförs identifikationsanalyser med utgångspunkt i de mest utstående ramarna från 

framinganalyserna. Som komplement till det tas delar från Appels taxonomi, Appendix C, in, 

där han ställer upp identifikationsgrunder under akronymen ”PAIVE”.
194

 

 

RT 

Genom ramarna i RT blir det tydligt att några terministic screens framträder. RT belyser med 

starkt negativt laddade ord att afrikanska länder har en väldigt krass syn på HBT-samhället 

och att också europeiska stormakter ställer sig frågande till dess framfart. Genom de starka 

ovan nämnda ord som Ugandas samhälle beskrivs med, skapas motsättning mot att ha en 
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sådan extrem syn på HBT-samhället.195 Motsättningen grundar sig i grundläggande 

värderingar, vilka Appel benämner som ”Values” i sin taxonomi. Detta då dödstraff måste ses 

som en extrem åtgärd, och något som strider emot mångas moraliska värderingar. 

Motsättningen förstärks eftersom att Putin själv fått tydliggöra att inga striktare lagar kommer 

att införas rörande homosexualitet i Ryssland och det blir märkbart att ryska staten inte anser 

att en så grov bestraffning som finns i Uganda är lämplig.196 Det finns därmed också ett 

auktoritetsargument som kan bidra till att skapa motsättning för Ugandas strikta lagar.  

 

Fortsättningsvis kan nämnas att sättet att benämna det tyska lagförslaget om att inkludera 

information om sexuella minoriteter till skolbarn, kan skapa identifikation och sympati för 

sidan som är emot förslaget. Det förklaras att det är stort motstånd i Tyskland genom att 

80 000 föräldrar ”strongly opposes” förslaget genom att skriva under en namninsamling. 

Kritiker till förslaget kräver att det inte ska finnas något ”[…] overemphasis on individual 

groups and their interests, and no “promotion” of new sexual morality.” 

Identifikationsgrunden som blir viktigast här är den Appel benämner som ”Pieties ”, vilket 

handlar om vad människor tycker och tänker vad gäller det politiska, sociala och religiösa.  

 

Det förklaras också vilka negativa effekter som en HBT-livsstil genererar till exempel med 

ökad risk för självmord och HIV, något som skapar motsättning till HBT-samhället genom 

identifikationsgrunden ”Interests”. Grunden behandlar yrkestillhörighet, samhällsklass - både 

ekonomiskt och socialt, samt intresseområden och farhågor. I exemplet ovan kopplas en 

HBT-livsstil ihop med något som, för många, är en stor farhåga - HIV och självmord. Av den 

anledningen skapas ytterligare motsättning till HBT-samhället. 

 

En annan framträdande ram, som också blir en terministic screen då den frekvent används, är 

att RT ofta förklarar att artikel 6.21 är till för att skydda barnen. Genom att ständigt ge en 

sådan förklaring till lagens existens, skapas sympatier till lagen genom dess inramning. Detta 

på grund av det som Appel nämner som ”Values” vilket är våra grundläggande värderingar. 

Då barn räknas som försvarslösa varelser och det för många är en grundläggande, moralisk 

värdering att barn bör skyddas, skapas motsättning till HBT-samhället då det målas upp vara 

något barn behöver skyddas från.  

 

                                                        
195 Se framinganalysen om RT. 
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Som tidigare nämnts beskrivs artikel 6.21 ofta benämna HBT-samhället som ”non-traditional” 

och det görs utan citationstecken eller annan gardering. Som tidigare förklarats är Putins parti 

konservativt och verkar för att bevara de traditionella, ryska värdena.197 Av den anledningen 

kan en sådan benämning därför tänkas skapa motsättning till det icke-traditionella HBT-

samhället, återigen genom Appels identifikationsgrund ”Values”. Identifikationsgrunden 

behandlar de grundläggande värderingarna och om mottagaren har en grundläggande 

värdering att det traditionella är bra och det icke-traditionella är dåligt, skapas därmed 

motsättning till det icketraditionella.  

 

En annan tydlig ram blir hur medier i väst och västvärlden framställs. RT  belyser på flertalet 

ställen att västmedia har lagt ett onödigt stort fokus på artikel 6.21. I en artikel får en HBT-

person komma till tals som menas stödja den åsikten, då det nämns att det fokuset förstör för 

HBT-personer i Ryssland. Det förklaras då också att medier i väst och gayrättsaktivister gärna 

ser en bojkott av OS. Om många människor skulle bojkotta OS, skulle Ryssland givetvis 

förlora en enorm summa pengar. Att ständigt påpeka att gayrättsaktivister eller väst vill se en 

bojkott av OS, samt att de aktörerna försämrar situationen för HBT-personer i Ryssland, gör 

därför att de ses som ”fiende” för att Ryssland ska gå med ekonomisk vinst och för att HBT-

personer ska ha det bra i Ryssland. Genom identifikationsgrunden ”Interests” skapas därför 

ytterligare motsättning till HBT-samhället och de som stödjer det då HBT-samhället bidrar till 

farhågan att Ryssland ska gå med ekonomisk förlust på grund av OS. 

 

Sammantaget kan sägas att RT ämnar skapa identifikation med de som kan ses som 

ifrågasättande till HBT-samhället och motsättning till HBT-samhället. Detta då HBT-

samhället bland annat beskrivs med farhågan att det medför spridning av HIV, samt ökar 

antalet självmord. Personer som är för HBT-samhället beskrivs också i ordalag där de framgår 

verka till att påverka Rysslands ekonomi negativt, bland annat genom förespråkande för 

bojkott av OS och av rysk vodka§. Genom de terministic screens och ramar som läggs för det 

analyserade materialet i RT, tydliggörs deras mål, att visa ett annat perspektiv än det som 

visas i mainstreammedier. 

 

The St. Petersburg Times 

Den tydligaste ramen som går att utläsa från The St. Petersburg Times är att personer som är 

”anti-gay” framställs genom en terministic screen av negativa ord. Vid attacker nämns de vara 
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”assailants”198 [angripare] , ”masked men”199 och ”attackers”200 vilket gör att de framställs 

som ”fienden” och det skapar motsättning till protestanterna. Det kan relateras till det Appel 

syftar på när han beskriver ”Experiences”, vilket behandlar det som upplevs genom de olika 

sinnena. Alla som någon gång har känt sig attackerade av någon, kan därför komma att 

motsätta sig de som är ”anti-gay” på grund av hur hotfulla de beskrivs. 

  

Ytterligare motsättning som skapas är genom beskrivandet av polisen. De beskrivs, som redan 

nämnts, med ord som ”connivaiance”201 [tyst medgivande] och ”turned a blind eye to the 

violence”202 och att de också skall ha brutit mot lagen. 203 Beskrivningarna visar att inte ens 

polisen kan skydda HBT-personer och de som verkar för dess rättigheter. Orden som får 

benämna polisen skapar motsättning mellan polisen och läsaren på grund av vad som 

benämns som ”Allegiances” i taxonomin. ”Allegiances” handlar om var den officiella och 

inofficiella lojaliteten ligger, och hos en polis kan den förväntas ligga hos den som blir 

attackerad. På grund av polisens passivitet, skapas därför motsättning till deras agerande. 

Polisens agerande skapar också motsättning i kategorin ”Pieties”, som handlar om åsikter och 

värderingar vad gäller det politiska, sociala och religiösa. Polisens agerande kan relateras 

både till det sociala och det politiska, eftersom det troligtvis är få personer som anser att en 

polis bör bryta mot lagen.  

 

Då det skapas motsättning till personer som målas upp vara emot HBT-samhället, skapas det 

även identifikation med personer som är för det. ”pro-gay” personer målas ofta också upp 

som ”victims” och ”injured”204. Det skapar identifikation i kategorin ”Values”, vilket 

behandlar den grundläggande livssynen och värderingarna. Det kan antas att många har en 

grundläggande värdering att offer bör skyddas och att det är dåligt om någon blir skadad. 

Därför skapas identifikation med de som är skadande och de som benämns som offer, det vill 

säga, personer tillhörande HBT-samhället i det här fallet. Personer som är ”pro-gay” beskrivs 

också som välgörare genom att förknippa dem med mänskliga rättigheter och med att de vill 

förhindra spridandet av HIV.205 Det skapar identifikation på grunden ”Interests”, vilket bland 

annat behandlar vilka farhågor som finns. HIV räknas som en stor, global farhåga, och därför 

                                                        
198 Se bilaga 5, art. 6. 
199 Se bilaga 5, art. 6. 
200 Se bilaga 5, art. 7. 
201 Se bilaga 5, art. 5. 
202 Se bilaga 5, art. 6. 
203 Se bilaga 5, art. 5. 
204 Se bilaga 5, art 6, 7.  
205 Se bilaga 5, art 7, 9.  
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skapas identifikation till ”pro-gay”-organisationer och personer när de förklaras verka för att 

begränsa spridandet av en sådan farhåga.  

 

Ett trendbrott till det mönster och de ramar som setts är i artikel 2, där friidrotts VM beskrivs 

ha överskuggats av västmedias fokus på artikel 6.21. Det beskrivs också att Green Tregaros 

målande naglar ”provoced condemnation” från Isinbajeva. Det i sin tur ”fueled further 

outrage” från medier i väst, något som överskuggade hennes tredje vinst som världsmästare. I 

artikeln beskrivs media i väst, som kan ses som ”pro-gay”, med hårda ordalag och Isinbajeva i 

mer positiva såsom ”Russias greatest athlete” och förklaring till hennes uttalande ges plats.
206

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de ramar och terministic screens som läggs för artiklarna i 

The St.Petersburg Times, med något undantag, gör att personer som stöttar HBT-samhället 

framställs i positiva ordalag eller som våldsoffer. Polisen och staten framställs oftast vara 

emot HBT-samhället eller inte visar på att det existerar. Aktivister som är anti-gay framställs 

med starkt laddade negativa ord. Formuleringar skapar identifikation med de som kan sägas 

stötta HBT-samhället och motsättning till det som kan sägas skada det. Ramarna gör därmed 

att The St. Petersburg Times kan upplevas vilja HBT-samhället väl. 

 

The Moscow Times 

Som tidigare nämnts blir en framträdande ram för The Moscow Times att benämna HBT-

samhället i kontext av kärlek. Kärlek ses som ett positivt ord och något som de flesta 

människor mår bra av att känna. I detta skapas samhörighet med HBT-samhället när mediet 

kopplar det till just kärlek. I Appels taxonomi kan det relateras till ”Experiences” då 

mottagaren själv kan ha känt de positiva delarna med kärlek och kan identifiera sig med 

någon som är kär. 

 

I en artikel med temat kärlek beskrivs händelsen då en flagga med orden ”love is love” 

vecklades ut. Händelsen förklaras i detalj från flagghållarens synvinkel och det beskrivs hur 

fredlig intentionen med flaggan var och hur lugn stämning det var på platsen.207 Flagghållaren 

framställs ha blivit gripen på vad som kan uppfattas vara lösa grunder, där endast i:et i 

flaggan var regnbågsfärgat. Händelsen kan skapa identifikation med flagghållaren på 
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identifikationsgrunden som Appel benämner ”Pieties”, vilket behandlar uppfattningar och 

attityder vad gäller det politiska, sociala och religiösa. Då det målas upp en bild av att 

flagghållaren arresterats, då han agerat fredligt och fört ut vad som framställs som ett 

kärleksbudskap, kan det ses som politiskt felaktigt att han har blivit arresterad. Det förstärker 

att The Moscow Times vill att mottagaren skall identifiera sig med flagghållaren och därmed 

också hålla med om att HBT-samhället bör sättas i kontext av kärlek. 

 

Vad gäller sättet att benämna orden ”propaganda” och ”gay propaganda” i kontext av artikel 

6.21 kan det, som nämnts, sägas skapa en terministic screen för mediet då det benämns på 

samma sätt genomgående. Användandet av citationstecken kan tolkas som att mediet vill 

gardera sig mot att kalla något för propaganda eller gay-propaganda. För att koppla det till 

Burkes teori om att ord skapar social verklighet, kan sägas att mediet inte vill skapa en 

verklighet där HBT-samhället kopplas ihop med, och ses i kontext av, propaganda. Det kan 

därför appellera till identifikationsgrunden ”Experiences”, viket syftar till vad personer har 

sett eller erfarit. The Moscow Times kan, genom sin genomgående gardering, sägas vilja skapa 

motsättning till hur mottagaren ofta sett artikel 6.21 benämnas, som en lag som skyddar mot 

propaganda.  

 

Garderandet av uttrycket ”propaganda” i kontext av HBT-samhället är en del i hur The 

Moscow Times också söker att skapa motsättning till artikel 6.21 genom sin inramning av den. 

Som nämnts i framinganalysen förklaras lagen vara vagt definierad och ”ostensibly” 

[skenbart] vara till för att skydda barnen.
208

 Att lagen beskrivs vara skenbar skapar 

motsättning genom Appels identifikationsgrund ”Interests”. Att styrande i ett land stiftar vagt 

definierade lagar med falska grunder för att påverka sitt folk, kan antas vara en farhåga för 

många. Genom sättet att beskriva lagen på, skapas därmed motsättning till den, något som 

också förstärks då lagen beskrivs vara kontroversiell och att den har fått utstå kritik. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att The Moscow Times söker att skapa identifikation med de 

som är för HBT-samhället och motsättning till det som kan vilja påverka det negativt. Mediet 

söker bland annat att skapa motsättning till benämnandet av HBT-samhället i kontext av ordet 

”propaganda” och framstår också vilja också att läsaren ifrågasätter artikel 6.21. Märkbart är 

att The Moscow Times är det enda ryska mediet som tydligt ramar in HBT-samhället i kontext 

av ordet kärlek i det analyserade urvalet. 
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10. Jämförande analys 
 

Efter genomförandet av de ovanstående analyserna syns en särskilt tydlig skillnad mellan de 

svenska och ryska medierna. Denna skillnad ligger i vilka som får komma till tals i de olika 

artiklarna. I de svenska medierna ges ingen person som kan ses som ”anti-gay” plats att uttala 

sig eller citeras. I de ryska medierna däremot, får en större variation av personer och 

perspektiv utrymme. Trots att de som kan ses som ”anti-gay” ibland citeras i negativ ton i 

ryska medier, kvarstår faktum att de får plats att uttala sig. Störst blir kontrasten mellan 

svenska medier och RT, där ryska politiker ofta citeras i positiv klang. Det nämns exempelvis 

att politikerna frekvent tvingas förklara att artikel 6.21 är till för att skydda barn, en lag som 

svenska medier istället menar inskränker mänskliga rättigheter.  

 

Ytterligare skillnad mellan svenska och ryska medier urskiljs angående vilka teman som tas 

upp. I svenska medier framträder ämnen som mänskliga rättigheter, kärlek, yttrandefrihet och 

demokrati i kontext med HBT-samhället och artikel 6.21. I ryska medier, å andra sidan, berörs 

olika konfrontationer mellan personer som kan ses som ”pro-gay” och ”anti-gay”, artikel 6.21 

och vad den kan sägas innebära samt OS i Sotji och friidrotts-VM i Moskva. I The Moscow 

Times berörs liksom i svenska medier temat kärlek i kontext av HBT-samhället. RT belyser, 

till skillnad från övriga medier, västvärldens negativa påverkan på det ryska HBT-samhället i 

synnerhet, och på det ryska samhället i allmänhet. Anmärkningsvärt är att yttrandefrihet aldrig 

nämns i något av de ryska medierna, något som därför blir en del i agenda-extension för hur 

HBT-samhället kan komma att uppfattas, då en sådan ram, yttrandefrihet, inte får existera.  

  

Under analysarbetets gång har det framkommit att Ryssland är ett med svenska mått sätt, 

homofobiskt land. De tre ryska medierna behandlar homofobins vara eller icke-vara på olika 

sätt och skilda synsätt visas. I RT får exempelvis Putin plats att uttala sig om att ingen 

diskriminering mot HBT-personer förekommer. Det faktum att han försvarar sig belyser att 

det finns en diskurs kring homofobi. Perspektivet att homofobi faktiskt finns kommer även 

fram då gay-aktivister citeras. I både The Moscow Times och The St. Petersburg Times görs 

det tydligt att homofobin existerar i Ryssland. I kontrast till ryska medier syns det inte i någon 

svensk artikel exempel på att homofobi skulle existera i Sverige. Enligt en enkätundersökning 

om homofobi och transfobi i EU anser 35 procent av de svenska deltagarna att de blivit utsatta 
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för diskriminering på grund av sin sexuella läggning det senaste året.
209

 Resultatet av 

undersökningen visar att homofobi faktiskt också är en del av det svenska samhället, något 

varken Dagens nyheter, Aftonbladet eller Expressen väljer att belysa i det analyserade 

materialet. 

 

Vad som även har framkommit är att det finns likheter mellan The Moscow Times, The St. 

Petersburg Times samt de tre svenska medierna, och att RT skiljer sig i stor utsträckning från 

alla dessa medier. De fem medierna söker att skapa identifikation med de som kan ses vara 

”pro-gay” och motsättning till det som kan antas skada HBT-samhället. I kontrast till det, 

söker RT genom ramarna som läggs på artiklarna, att skapa identifikation med personer som 

är för artikel 6.21 eller emot liberalisering av synen på HBT-samhället. Mediet ämnar att skap 

motsättning till det som kan ses som ”pro-gay” och däribland delar av västvärlden. I detta blir 

det tydligt att RT:s motiv, att gå emot mainstreammedier och visa andra perspektiv, 

genomsyrar hur mediet ramar in det som beskrivs i artiklarna i urvalet.  

11. Slutsatser och diskussion 
 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur HBT-samhället framställs i medier i två 

länder, Sverige och Ryssland. För att uppnå syftet har framinganalyser och 

identifikationsanalyser genomförts, slutligen har en jämförande diskussion förts.  

 

Länderna har ytterst skild lagstiftning som påverkar HBT-personer, och har historiskt sett 

synnerligen skild utveckling rörande HBT-samhället. För att undersöka detta och för att 

komma fram till resultat, har en huvudfråga och två underfrågor ämnats söka svar på. 

 

Vilken bild av HBT-samhället försöker de valda nyhetsmedierna övertyga om?  

Skiljer sig bilden åt mellan ländernas medier, eller kan en enhetlig bild urskiljas angående 

synen på HBT-samhället?  

Verkar medierna för att skapa samhörighet eller motstånd mellan grupper? 

Nedan följer kortfattade slutsatser som svar på ovanstående frågeställningar. 

 
HBT-samhället framställs i svenska medier som en utsatt grupp som behöver skydd och stöd, 

vilket det är samhällets uppgift att skapa. Genom ramarna som urskiljs blir det tydligt att 

                                                        
209 http://www.mynewsdesk.com/se/rfsl/pressreleases/resultat-av-enkaetundersoekning-om-homofobi-och-

transfobi-kraever-politisk-handling-867425, (hämtad 20-05-14). 

http://www.mynewsdesk.com/se/rfsl/pressreleases/resultat-av-enkaetundersoekning-om-homofobi-och-transfobi-kraever-politisk-handling-867425
http://www.mynewsdesk.com/se/rfsl/pressreleases/resultat-av-enkaetundersoekning-om-homofobi-och-transfobi-kraever-politisk-handling-867425
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läsaren bör identifiera sig med HBT-samhället och motsätta sig personer som kan skada det. I 

svenska medier finns en enhetlig bild av synen på HBT-samhället, som mottagaren skall 

övertygas om.   

 

I ryska medier framställs HBT-samhället dels som en utsatt grupp och dels som en grupp som 

utsätter samhället för osäkerhet. The Moscow Times och The St. Petersburg Times delar till 

stor del de svenska mediernas framställning av HBT-samhället, där läsaren skall identifiera 

sig med personer som är ”pro-gay” och motsätta sig personer som är ”anti-gay”. RT särskiljer 

sig från de övriga medierna då ramarna som läggs i mediet visar att HBT-samhället är något 

barn behöver skyddas från. Det skapar motsättning till HBT-samhället. De ryska medierna 

påvisar därmed inte en enhetlig framställning av HBT-samhället, som de söker övertyga 

mottagaren om.    

 

Vad som skulle vara intressant för vidare forskning är att genomföra uppsatsens framing-och 

identifikationsanalys på ett stort antal artiklar rörande en och samma händelse. Då vi såg 

tydliga skillnader i hur länderna framställde exempelvis Emma Green Tregaros val att ha 

regnbågsfärgade naglar på tävlingar under friidrotts-VM i Moskva, skulle detta tema kunna 

utgöra grunden för en sådan analys. En analys av det slaget skulle kunna bidra med att 

ytterligare tydliggöra mediers skapande av vår verklighet och vilka perspektiv de vill att 

allmänheten skall ta del av.  

 

För retorikvetenskapen kan vår uppsats tänkas bidra med att exemplifiera hur framinganalys 

och identifikationsanalys kan fungera i kombination, för att se hur medier försöker övertyga. 

Uppsatsen visar också på hur mediers retoriska process fungerar i formandet av synen på 

HBT-samhället, detta genom hur de som retorer väljer att beskriva händelser eller företeelser. 

 

Svårigheterna i denna uppsats har till stor del legat i uppgiften att hitta lämpligt, och för syftet 

användbart material. Det som har försvårat det hela är att vi inte har funnit någon erkänd 

metod för att skapa ett slumpmässigt, objektivt urval från medier på internet, varpå det 

krävdes att vi definierade en egen sådan. Utvecklingen av den metoden var tidskrävande och 

fick genomgå flera ändringar innan den färdigställdes. En lärdom att ta med sig av detta är att 

det underlättar samt sparar tid och arbete att bestämma och klargöra metoder i ett så tidigt 

skede som möjligt.  
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Under arbetet med de olika analyserna insåg vi snabbt att vi på grund av den hermeneutiska 

cirkeln och förflyttningar av våra förståelsehorisonter, hela tiden upptäckte nya intressanta 

aspekter att belysa i varje artikel. Vidare ledde det till att vi aldrig kände oss färdiga med 

analyserna, då vi ständigt fick nya insikter i hur medierna framställde HBT-samhället. För 

varje gång vi tittade på en artikel fick vi en större helhetsförståelse då det pågick en ständig 

jämförelse mellan de olika artiklarna och då vi såg dem i kontext till varandra.  

 

Ytterligare en aspekt att reflektera över är att då vi har valt ut vilka nyckelord, nyckelfraser 

och teman som är viktiga, har vi också på ett sätt ramat in medierna. När vi beskriver 

mediernas ramar har vi själva ramat in medierna i sig. Vi har även generaliserat och försökt 

hitta återkommande benämningar för att kunna urskilja mönster. Som en följd av det har vi till 

viss del avstått från djupare reflektion gällande delar som inte följer ett tydligt mönster. Dock 

har detta varit medvetet och nödvändigt för att kunna genomföra analyserna och för att kunna 

dra några slutsatser av dem. 

 

Av liknande anledning som ovan har vi inte heller kunnat inkludera Q:et i HBTQ. Q:et står 

för queer och begreppet är i ständig förändring. En av kärnorna i queerteorin är att gränser 

och definitioner ska vara otydliga och att normer bör motsättas. Det finns därför inte heller 

några logiska, underliggande strukturer för vad som är queer och vad som inte är det.
210

 Av 

den orsaken skulle därför många faktorer som kan anspela på queer bli för vaga för att kunna 

utläsas och sättas in i mönster. Vi är medvetna om att utelämnandet av Q:et kan osynliggöra 

något som många människor inkluderar i HBT-samhället. För att genomföra en framing- och 

identifikationsanalys, var det dock en nödvändighet, då framing kräver tydliga strukturer och 

inramningar, som nämnts ovan.  

 

Slutligen kan sägas att det är värt att notera att RT är det mediet som har störst antal likes på 

det sociala mediet Facebook. 1,6 miljoner personer har aktivt valt att ta del av RT:s nyheter 

genom kanalen. Antalet (1,6 miljoner) likes kan ställas i kontrast till det faktum att The 

Moscow Times och The St. Petersburg Times har 130 000 respektive 11 000 likes.  Detta är en 

tydlig indikation på RT:s makt över den globala mediala agenda-settingen och hur den 

påverkar synen på HBT-samhället. Det största svenska mediet, Aftonbladet, har 147 000 likes. 

Mediet är svenskspråkigt, vilket förhindrar möjligheten till global påverkan och 

                                                        
210 Berg, Wickman (2012), s. 14ff. 
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identifikationsskapande. RT har med andra ord, som engelskspråkigt, en fördel angående den 

globala opinionsbildningen i HBT-frågan och är således en stark maktfaktor.  
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12. Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur HBT-samhället framställs i medier i två 

länder, Sverige och Ryssland. Urvalsperioden har varit från 10 augusti 2013 till 23 februari 

2014. Datumen anger starten för friidrotts-VM i Moskva och sista dagen för OS i Sotji och 

valdes med dessa evenemang i åtanke då Ryssland hade ett stort globalt medialt fokus på sig, 

inte minst från Sverige. En stor del av det mediala fokus handlade om att Ryssland i juni 2013 

stiftade en lag vid namn artikel 6.21, som ryska politiker menade skapades för att skydda barn 

från HBT-samhället. Västmedia beskrev istället artikel 6.21, som exempelvis en ”anti-

gaylag”, vilket gjorde att kontrasterna mellan de två länderna blev tydliga. I uppsatsen har en 

huvudfråga och två underfrågor ämnats söka svar på.  

 

Vilken bild av HBT-samhället försöker de valda nyhetsmedierna övertyga om?  

Skiljer sig bilden åt mellan ländernas medier, eller kan en enhetlig bild urskiljas angående 

synen på HBT-samhället?  

Verkar medierna för att skapa samhörighet, eller motstånd mellan grupper? 

 

Analysernas utgångspunkter och metoder har sitt ursprung i teorier rörande framing och 

identifikation.  Analyserna har anlagts med ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv och 

sammankopplats i ett jämförande avsnitt. 

 

I svenska medier framställs HBT-samhället som en utsatt grupp som behöver skydd och stöd, 

något som är samhällets uppgift att skapa. I ryska medier framställs HBT-samhället å ena 

sidan som en utsatt grupp och å andra sidan som en grupp som utsätter samhället för 

osäkerhet. Resultaten har visat på att det finns en enhetlig ram för hur svenska medier 

framställer HBT-samhället och att de vill skapa identifikation med personer som är positivt 

inställda till det. De söker även skapa motsättning till faktorer som kan skada HBT-samhället. 

I ryska medier framställs inte en enhetlig bild och där står RT ut ifrån alla de övriga fem 

medierna, då mediet som enda nyhetskälla söker skapa motsättning till HBT-samhället. The 

St. Petersburg Times och The Moscow Times vill i likhet med de svenska medierna skapa 

identifikation med HBT-samhället. Slutligen kan sägas att uppsatsens resultat visar på hur 

mediers retoriska process fungerar när det kommer till att forma synen på HBT-samhället, 

detta genom hur de som retorer väljer att rama in händelser eller företeelser.  
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Nyckelord, 

fraser, 

benämningar 

Tema Personer /citat Kommentar 

1. Anna 

Kyringer,  

Boxare får 

kritik för 

regnbågsshorts

, 

http://www.dn

.se/sport/boxar

e-far-kritik-

for-

regnbagsshorts

/ gay/11-10-

13/16-04-14 

 

gå i taket, öppet 

berättade, gay, 

friade, Facebook.. 

Orlando Cruz 

tänker bära 

shorts med både 

landets flagga 

och 

regnbågsflaggan 

när han boxas 

under ett 

mästerskap, 

något som 

upprört många i 

hans hemland 

Orlando 

Cruz/”respekterar min 

flagga”, ”inga dåliga 

avsikter”, ”mår dåligt 

av situationen”,  

 Oklart om de 

två punkterna 

eg. är tänkta att 

vara en eller tre 

st. Lättsamma 

ord som 

metaforen”gå i 

taket”, vilket 

bidrar till att 

uppfattning om 

att det inte är så 

allvarligt att de 

blir upprörda eg.  

 

2. Evan 

Agostini, Rysk 

Lady Gaga-

arrangör 

bötfälls,http://

www.dn.se/ku

ltur-

noje/nyheter/r

ysk-lady-gaga-

arrangor-

botfalls/ 

gay/01-11-13/ 

16-04-14  

 

”anti-gay-lagen”, 

”propagerat för 

alkoholkonsumtio

n och 

homosexualitet”, 

”psykiskt trauma” 

 

Rysk Lady Gaga 

arrangör stäms 

på 4000 kr pga 

att de sägs ha 

”propagerat för 

alkoholkonsumti

on och 

homosexualitet”  

 DN använder 

styrkemarkörer 

som ”liten 

summa”, 

”uppmärksamma

de anti-gay-

lagen”. 

3.Andreas 

Nyström, 

Skoleleber får 

undervisning I 

HBT-historia, 

http://www.dn

.se/nyheter/var

lden/skoleleve

r-far-

undervisning-

i-hbt-historia/ 

/hbt / 02-10-

12/ 2014-04-

17 

Hbt-historia, 

kontroversiell, 

banbrytande, 

statliga 

lagstiftare,  

Alla statliga 

skolor i 

Kalifornien 

inför 

undervisning i 

hbt-historia 

 Författaren 

trycker på orden 

”statliga 

lagstiftare” 

vilket ger 

artikeln tyngd, 

kort artikel som 

skulle kunna 

vara längre, då 

detta skulle 

kunna vara ngt 

”svenskt” med 

tanke på den 

svenska doxan. 

4. Clas Svahn, 

Terrogrupp 

mördar 

homosexuella,

http://www.dn

.se/nyheter/var

Dödliga attacker, 

Homosexuell, 

homosexuella, 

män, olika mål, 

homosexuella, en 

av flera liknande 

Homosexuell 

man mördad i 

Jemen av 

misstänkt 

terrorgrupp. 

 Antagligen fler 

måltavlor än 

homosexuella, 

men att DN tar 

upp just detta fall 

visar på att de 

Bilagor 
 

Bilaga 1. Dagens nyheter 

 

http://www.dn.se/sport/boxare-far-kritik-for-regnbagsshorts/
http://www.dn.se/sport/boxare-far-kritik-for-regnbagsshorts/
http://www.dn.se/sport/boxare-far-kritik-for-regnbagsshorts/
http://www.dn.se/sport/boxare-far-kritik-for-regnbagsshorts/
http://www.dn.se/sport/boxare-far-kritik-for-regnbagsshorts/
http://www.dn.se/sport/boxare-far-kritik-for-regnbagsshorts/
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/rysk-lady-gaga-arrangor-botfalls/
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/rysk-lady-gaga-arrangor-botfalls/
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/rysk-lady-gaga-arrangor-botfalls/
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/rysk-lady-gaga-arrangor-botfalls/
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/rysk-lady-gaga-arrangor-botfalls/
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/rysk-lady-gaga-arrangor-botfalls/
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/rysk-lady-gaga-arrangor-botfalls/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/skolelever-far-undervisning-i-hbt-historia/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/skolelever-far-undervisning-i-hbt-historia/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/skolelever-far-undervisning-i-hbt-historia/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/skolelever-far-undervisning-i-hbt-historia/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/skolelever-far-undervisning-i-hbt-historia/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/skolelever-far-undervisning-i-hbt-historia/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/terrorgrupp-mordar-homosexuella/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/terrorgrupp-mordar-homosexuella/
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lden/terrorgru

pp-mordar-

homosexuella/ 

/gay/ 29-08-13 

/2014-04-17 

mot homosexuella tycker att det är 

värt att 

uppmärksamma, 

trots att artikeln i 

sig är saklig. 

5. Sven 

Gustavsson, 

Aregawi 

stöder inte 

protest,http://

www.dn.se/sp

ort/aregawi-

stoder-inte-

protest/  /gay/ 

15-08-13, /17-

04-14 

stöder inte sina 

landslagskompisa

rs,  protest, 

regnbågsfärgade 

naglar, ryska 

antigaylagstiftnin

genEmma Green 

Tregaros,  Moa 

Hjelmers, 

ställningstagande,  

stöd,  ryska 

stavstjärnan 

Jelena Isinbajeva: 

respektlöst,  

Aregawi stöttar 

inte 

landslagskompis

ars nagelprotest. 

Aregawi/”Som jag 

förstår tillåter inte min 

tro att män är med män 

och kvinnor med 

kvinnor.” 

 

Tolken som hjälpte 

Abeba Aregawi/ ” Hon 

ville säga att hon inte 

vet så mycket om det. 

Hon säger: Som jag 

förstår tillåter inte min 

tro att män är med män 

och kvinnor med 

kvinnor.” 

 

Amerikanska 

mångkamperskan Louis 

Hazel/ ”Jag är i djup 

chock”,  

 

Norska häcklöparen 

Isabelle Pederse/ ” Jag 

tycker att det var 

fantastiskt bra gjort. 

Den lagen som de har i 

Ryssland är för korkad. 

Det är inte viktigt vem 

du gillar.” 

 

Amerikanske 800 

meterslöparen Nick 

Symmonds/ ” Oavsett 

om du är gay, hetero, 

svart eller vit så 

förtjänar alla samma 

rätt”. 

Idrottsmän från 

olika länder 

uttalar sig, 

stärkande. Får 

det att låta illa i 

och med ”stöder 

inte sina 

landslagskompis

ars protest” 

6. Clas Svahn, 

Adidas stoppar 

gay på nätet, 

http://www.dn

.se/nyheter/var

lden/adidas-

stoppar-gay-

pa-natet/ /gay/ 

13-02-13/17-

Gay, bög, lesbisk, 

bisexuell, 

homosexuell, 

homophobia, 

faggot 

Adidas 

blockerar ord 

som gay, bög, 

lesbisk m.fl på 

sin webbshop. 

Ej ordet straight. 

Adidas/”risken att att 

man kan lägga till ”jag 

hatar” före orden” 

DN påpekar att 

Nike inte 

blockerat ord 

som dessa och 

väljer därmed 

sida samt tar 

ställning. 

Översätter vissa 

ord, andra inte. 

http://www.dn.se/sport/aregawi-stoder-inte-protest/
http://www.dn.se/sport/aregawi-stoder-inte-protest/
http://www.dn.se/sport/aregawi-stoder-inte-protest/
http://www.dn.se/sport/aregawi-stoder-inte-protest/
http://www.dn.se/sport/aregawi-stoder-inte-protest/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/adidas-stoppar-gay-pa-natet/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/adidas-stoppar-gay-pa-natet/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/adidas-stoppar-gay-pa-natet/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/adidas-stoppar-gay-pa-natet/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/adidas-stoppar-gay-pa-natet/
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04-14 

7. Omar 

Dahan, 

Bankjätte 

HBT-satsar, 

http://www.dn

.se/ekonomi/b

ankjatte-hbt-

satsar/ hbt/ 24-

10-13/ 08-05-

14. 

gayvänliga 

företag,  

respekterar 

rättigheterna,  

hbt-personer, 

fördelarna, hbt-

frågor, index 

sjönk 

 

Schweiziska 

Credit Suisse 

lanserar, vad 

man själva 

menar är, det 

första 

marknadsindexe

t och portföljen 

baserad på 

gayvänliga 

riktlinjer. 

 

 Författaren 

avslutar artikeln 

med att nämna att 

index sjönk med 

0.3 procent under 

tidigare dag, 

vilket avslutar 

artikeln och 

således lämnar 

läsaren med en 

negativ syn på 

detta.  

8. Ossi Carp, 

Horne backar 

om 

våldtäktsuttala

nde, 

http://www.dn

.se/nyheter/var

lden/horne-

backar-om-

valdtaktsuttala

nde/ /hbt/ 18-

10-13/ 2014-

05-08 

  

Norges blå-blåa 

regering har 

funnits i två dygn 

och är redan 

skakad,  

homosexualitet i 

barnböcker,  

upprörda 

reaktioner för sina 

hbt-uttalanden,  

Norges 

jämställdhetsmi

nister är redan 

efter två dagar 

på posten i 

blåsväder pga 

uttalanden om 

homosexuella 

och 

våldtäktoffer. 

Jämställdhetsminister 

Solveig Horne/ ” 

[Budskapen] måste man 

stå för. Har man varit 

politiker på den här 

nivån måste man stå för 

vad man säger. Men det 

är klart att det finns en 

del spetsformuleringar 

som man skulle ändra 

när man är äldre och mer 

erfaren. 

 

(en rasande )Lisa 

Arntzen, talesperson för 

Dixi Ressurssenter for 

voldtatte/ ” Hon säger att 

pojkar och flickor har 

lika mycket ansvar. När 

Horne säger det lägger 

hon ett ansvar på dem 

som är utsatta för 

våldtäkter, men det är 

alltid förövaren som har 

ansvaret. Jag tycker att 

hon sänder helt fel 

signal” 

 

före detta 

finansministern Per 

Kristian Foss/ ” 

[…]dåligt intryck”, ” 

oroar sig för att 

ministern ska tycka att 

homosexualitet är 

sämre än 

heterosexualitet och 

 

Tydligt vad 

författaren anser 

om en sk “”blå 

blå” regering. 

Passar på att 

använda ord 

som “rasande”. 

Citerar Hornes 

försvar, men ger 

“motståndare” 

store plats I 

artikeln. Ges 

ingen förklaring 

till vad Horne 

sagt om 

“homosexualitet

” I barnböcker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dn.se/ekonomi/bankjatte-hbt-satsar/
http://www.dn.se/ekonomi/bankjatte-hbt-satsar/
http://www.dn.se/ekonomi/bankjatte-hbt-satsar/
http://www.dn.se/ekonomi/bankjatte-hbt-satsar/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/horne-backar-om-valdtaktsuttalande/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/horne-backar-om-valdtaktsuttalande/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/horne-backar-om-valdtaktsuttalande/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/horne-backar-om-valdtaktsuttalande/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/horne-backar-om-valdtaktsuttalande/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/horne-backar-om-valdtaktsuttalande/
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uppmanar Horne att 

nyansera sig” 

9.Thomas 

Hall, Video 

visar hur 

homosexuella 

jagas I 

Ryssland, 

http://www.dn

.se/nyheter/var

lden/video-

visar-hur-

homosexuella-

jagas-i-

ryssland/ /hbt/ 

05-02-14/ 

2014-05-08. 

 

Human Rights 

Watch,  

förföljelser av 

hbt-personer, 

sparkar och slag 

haglar,  filmade 

attackerna mot 

homosexuella,   

människorättsorg

anisationen 

Human Rights 

Watch (HRW),  

sprider,  

Rysslands 

lagstiftning på 

hbt-området,  lag 

som förbjuder 

”propaganda till 

minderåriga om 

icke-traditionella 

relationer”,  

kritiserats och 

diskuterats,  våld 

och trakasserier 

som drabbar hbt-

personer i 

Ryssland,  ökat,  

mord,  radikala 

nationalister,  

medborgargarden,  

tvingas våldta sig 

själv,  Polisens 

bristande intresse, 

tvingas våldta sig 

själv med flaska.  

Inför OS-

invigningen i 

Sotji på fredag 

publicerar 

Human Rights 

Watch en video 

om förföljelser 

av hbt-personer i 

Ryssland. 

HRW-utredaren Tanya 

Cooper/ ” Genom att 

vända bort blicken från 

homofobisk retorik och 

homofobiskt våld 

sänder ryska 

myndigheter ett farligt 

budskap om att det inte 

är något fel att attackera 

homosexuella. Det sker 

samtidigt som världen 

står på Rysslands 

tröskel för att komma 

till de olympiska spelen 

i Sotji” 

 

Artikel med 

allvarlig ton. 

Många korta 

meningar bidrar 

till detta. 

Uppmärksammar 

det som sker 

”under ytan”och 

ger läsaren 

alternativa tankar 

kring OS i Sotji.  

10. Johan 

Nilsson, 

Nordea 

reagerar på 

rysk 

bögskräck,http

://www.dn.se/

ekonomi/nord

ea-reagerar-

pa-rysk-

bogskrack/ 

/hbt/ 27-01-14/ 

08-05-14. 

Sotji,  beskrivits,  

fristad, ryska 

gayrörelsen,  

stadens 

borgmästare,  

kommit ut ur 

garderoben, 

fullfjädrad 

homofob,  

Ryssland,  hård 

kritik,  

inställning, 

homosexualitet, 

Nordea, en av 

huvudsponsorer

na för OS, 

reagerar efter att 

Sotjis 

borgmästare 

uttalat sig om 

homosexualitet 

och skall träffa 

SOK för att 

diskutera vad 

man kan göra 

samt diskutera 

Borgmästaren Anatolij 

Pachomov/  Det är er 

ensak. Det är era liv. 

Men det är inte 

accepterat här i 

Kaukasus där vi bor. Vi 

har dem inte i vår stad” 

 

Tomas Björklund, 

Nordeas sponsringschef/ 

” Vi vill prata med SOK 

för att se vad vi kan 

göra. Nordea har ju inget 

Berättande 

artikeln med 

ironisk klang: 

”kommit ut r 

garderoben som 

fullfjädrad 

homofob”. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/video-visar-hur-homosexuella-jagas-i-ryssland/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/video-visar-hur-homosexuella-jagas-i-ryssland/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/video-visar-hur-homosexuella-jagas-i-ryssland/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/video-visar-hur-homosexuella-jagas-i-ryssland/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/video-visar-hur-homosexuella-jagas-i-ryssland/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/video-visar-hur-homosexuella-jagas-i-ryssland/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/video-visar-hur-homosexuella-jagas-i-ryssland/
http://www.hrw.org/news/2014/02/03/russia-sochi-games-highlight-homophobic-violence
http://www.hrw.org/news/2014/02/03/russia-sochi-games-highlight-homophobic-violence
http://www.hrw.org/news/2014/02/03/russia-sochi-games-highlight-homophobic-violence
http://www.hrw.org/news/2014/02/03/russia-sochi-games-highlight-homophobic-violence
http://www.dn.se/ekonomi/nordea-reagerar-pa-rysk-bogskrack/
http://www.dn.se/ekonomi/nordea-reagerar-pa-rysk-bogskrack/
http://www.dn.se/ekonomi/nordea-reagerar-pa-rysk-bogskrack/
http://www.dn.se/ekonomi/nordea-reagerar-pa-rysk-bogskrack/
http://www.dn.se/ekonomi/nordea-reagerar-pa-rysk-bogskrack/
http://www.dn.se/ekonomi/nordea-reagerar-pa-rysk-bogskrack/
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 lag förbjuder 

homosexuell 

propaganda riktad 

till minderåriga,  

storbanken 

Nordea, svenska 

huvudsponsorerna

,  Sveriges 

olympiska 

kommitté (SOK) , 

mänskliga 

rättigheter,  

Nordea, 

Vattenfall och 

ATG är 

huvudsponsorer 

till SOK,  rapport, 

Swedwatch,  

kritiserades, SOK,  

saknar en policy 

för mänskliga 

rättigheter,  SOK 

framställer det 

som en viktig 

fråga för rörelsen. 

mänskliga 

rättigheter.  

inflytande alls i var man 

förlägger dessa spel. Vi 

stöder svenska idrottare 

och fördömer självfallet 

alla former av 

diskriminering. Men i 

och med debatten om 

hbt-frågan i Ryssland 

måste vi tänka oss för, 

eftersom det kan vara 

svårt för gemene man att 

förstå” 



  C-uppsats i retorik 

  Lydrup & Odlingson 

  6 

Bilaga 2. Aftonbladet 

 
Art/URL/sökor

d/art.datum/ 

sökdatum 

Nyckelord, 

fraser, 

benämningar 

Tema Personer Kommentar 

1. Kristopher 

Karlsson, 

Italienska 

politikern greps 

för gay-flagga, 

http://www.afto

nbladet.se/sport

bladet/os2014/a

rticle18381774.

ab/hbt/17-02-

14/17-04-14 

”reste till Sotji i 

regnbågens 

färger”, 

”uttalade hbtq-

aktivisten”, 

”Europas första 

transsexuella 

parlamentsledamo

t”,  

Italiensk 

politiker greps 

för gay-flagga 

under OS 

Vladimir Luxuria/Jag är 

i Sochi. Jag hälsar med 

regnbågens färger, i 

ansiktet på Putin! 

Artikeln har 

med en realtivt 

tydlig 

beskrivning av 

hela situationen, 

ingen egen 

uttalad 

värdering. 

2. Leonard 

Goldberg, 

Adidas 

blockerar gay 

och lesbisk, 

http://www.afto

nbladet.se/nyhet

er/article183530

41.ab /gay/13-

02-14/17-04-14. 

”bannlyst ord som 

bög, gay, lesbisk 

och bisexuell”, ” 

Hos konkurrenten 

Nike, som 

erbjuder samma 

tjänst, går det bra 

att skriva både 

gay, lesbisk och 

trans.” 

Adidas har 

blockerat ord 

som ”gay”, 

”lesbisk” mfl på 

sin webshop. 

talesperson för Adidas/” 

Rädslan är att ordet 

"gay(s)" lätt kan få 

prefixet "Jag hatar" och 

då hamnar vi i en svår 

situation” 

Tar inte med 

lika många 

exempel som 

DN. Ironisk 

klang. Nike är 

ok. 

3. Patrik 

SjögrenGay-

ikoner på 

scenen-innan tv-

sändningen, 

http://www.afto

nbladet.se/sport

bladet/os2014/a

rticle18319526.

ab  /gay/07-02-

14/17-04-14. 

Gay-ikonerna, 

homofientliga 

Ryssland, 

T.A.T.U 

uppträdde på 

OS-invigningen, 

men inte inför 

tv-tittarna. 

 Lägger vikt vid 

dubbelmoralen. 

Starka ord. 

Känns personlig. 

Refererar till 

ESC 2003. 

 

4. Svante Lidén, 

“Gay? Hoppsan, 

vi låtsas som att 

du inte skrev 

det…”http://ww

w.aftonbladet.se

/nyheter/article1

8254439.ab 

/gay/28-02-

14/17-04-14. 

 

”följa 

homospåret”,  

namnet Gay, 

anglosaxiskt 

namn, stoppa 

namnet, 

homospåret, 

homofrågor, 

överkänslig i 

Ryssland, peta 

runt i ett 

jordgetingbo på 

nätet, goodwill på 

Coca-cola i 

Sydafrika tillåter 

inte namnet Gay 

i namntävling- 

följer 

”homospåret” 

 Tydligt präglad 

av författaren. 

Ironisk klang: 

peta runt i ett 

jordgetingbo på 

nätet, Hänvisar 

till Ryssland och 

Putin. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18381774.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18381774.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18381774.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18381774.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18381774.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18353041.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18353041.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18353041.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18353041.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18319526.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18319526.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18319526.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18319526.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2014/article18319526.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18254439.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18254439.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18254439.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18254439.ab
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spel, terrorism 

och mänskliga 

rättigheter, bögar, 

lesbiska, 

transpersoner, 

Putins homofoba 

Ryssland 

 

5.Jennie 

Lorentsson, Ikea 

stoppar gaypar I 

sin kundtidning, 

http://www.afto

nbladet.se/nyhet

er/article178716

70.ab /gay/20-

11-13/18-04-14. 

Lesbiska paret, 

gaypropaganda, 

duckar, 

”demokratisk 

design””yttrandef

rihetskränkande 

antigaylagen” 

manligt 

homosexuellt par, 

Rysslandcensuren 

Ikea i Ryssland 

har stoppat ett 

reportage om ett 

lesbiskt par i sin 

tidning och 

skyller på artikel 

6.21. 

Ylva Magnusson, 

pressansvarig 

på Ikea Sverige/” lag 

mot gaypropaganda i 

juni och det är 

anledningen” 

Fokus på att 

IKEA är svenskt 

och således bör 

agera 

annorlunda, i 

enlighet med hur 

det svenska 

samhället 

fungerar och 

behandlar HBT-

samhället.  

6. Olof 

Svensson, 

Ryssland 

stoppar 

adoptioner till 

Sverige, 

http://www.afto

nbladet.se/nyhet

er/article175949

85.ab /gay/04-

10-13/17-04-14. 

Homosexuella 

föräldrar, led i 

anti-gay-

lagstiftning, 

Rysslands 

homolag 

Ryssland 

stoppar alla 

adoptioner till 

Sverige. 

Jonas Friberg, 

Adoptionscentrum/”fru

ktansvärd situation”. 

Lotta Brommé/”det 

räcker nu”, ”bättre 

mamma än Putin 

någonsin kommer bli”. 

De som får 

uttala sig är  

Engagerade/själ

va homosexuella 

och  

Således partiska. 

Allvarligt med 

ironisk ton. 

 

7.Ida 

Gustafsson, 

Putin: Finns 

ingen 

homodiskrimine

ring, 

http://www.afto

nbladet.se/nyhet

er/article175091

96.ab /gay/20-

09-13/17-04-14. 

 

Regnbågsflaggan 

förbjuden, staten 

ta barn från 

gaypar, torterat 

homosexuella, 

förbjudet att hålla 

samkönad i 

handen, 

homosexuella 

föräldrar, 

fängelse, 

utvisning ur 

landet 

Putin anser att 

det inte finns 

någon 

diskriminering 

mot 

homosexuella i 

Ryssland. 

Vladimir Putin/” Det 

finns inget förtyck 

grundat på kön. Det 

finns inga lagar i 

Ryssland som straffar 

sexuella minoriteter för 

deras läggning”, ” 

Européerna dör ut. (. . .) 

Och samkönade 

äktenskap producerar 

inga barn. Vill ni 

överleva genom 

invandring?”. Carl 

Bildts gamla uttalande 

om lagen/”omänskligt 

och motbjudande” 

Genom att visa 

på tidiagare 

Händelser 

uppmålas 

Detta uttalande 

som ännu  

Värre.  

 

8. Andreas 

Söderlund, 

Niklas Eriksson, 

Barilla backar, 

uttalandet om 

homosexuella, 

backar, Barilla 

Barilla Groups 

VD Guido 

Barilla tar 

tillbaka sitt 

Guido Barilla/ ”har rätt 

att göra vad de vill utan 

att störa andra”,  

”vi kommer aldrig att 

Relativt 

förlåtande 

artikel som ger 

Barillas citat 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17871670.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17871670.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17871670.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17871670.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17594985.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17594985.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17594985.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17594985.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17509196.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17509196.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17509196.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17509196.ab
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Pastakungen 

backar efter 

homouttalandet, 

http://www.afto

nbladet.se/nyhet

er/article175504

01.ab /hbt/26-

09-13/08-05-14. 

 

 

 

Group, väckt 

starka känslor, 

italienska hbt-

rörelsen,  

uttalande om 

homosexuella 

efter att han 

mottagit hard 

kritik.  

ha med någon 

homosexuell familj i 

vår reklam eftersom vi 

gillar den traditionella 

familjen”, Om 

homosexuella inte gillar 

det kan de alltid äta 

pasta från någon annan 

tillverkare”, ” Till alla 

er som blev illa 

berörda, ber jag om 

ursäkt för hur 

resonemanget jag 

försökte göra i intervjun 

uppfattades”, ” 

italienska hbt-rörelsen” 

stort utrymme.  

9. Lisa 

Röstlund, Vill ta 

barn av 

homosexuella,  

http://www.afto

nbladet.se/nyhet

er/article175000

06.ab /gay/09-

19-14/16-04-14. 

 

homosexuella 

föräldrar, gay-

föräldrar i skräck, 

"homosexuell 

propaganda", 

torterar, 

homosexuella 

föräldrar, 

homosexuella 

familjer, 

homosexuella 

ifrågasätts, 

homosexualitet, 

anti-gay-lagen, 

gaypropaganda,  

Enligt nytt 

lagförslag ska 

barn till 

homosexuella 

föräldrar kunna 

omhändertas. 

Sasja Simjonova på 

organisationen 

"Visjod”/ ”homofobiskt 

land”. Ulrika 

Westerlund/ 

”oacceptabelt”, ”sätta 

skräck i hbt-personer”, 

”Sverige bör ta sitt 

ansvar”, ”försämrar 

yttrandefriheten och 

demokratin generellt 

och hbt-personers 

situation försämras 

kraftigt”, ”hbt-personer 

som ett hot mot 

Rysslands själ” 

Allvarlig artikel 

där starka ord 

som ”skräck” 

används för  

 Som förstärknng. 

Ulrika 

Westerlund 

uttalar sig och 

visar på hur gay-

Sverige ser på 

läge  Ryssland 

vilket blir den 

bild som i princip 

får stå för hela 

Sverige då ingen 

annan svensk 

uttala sig.  

 

10. Lisa 

Röstlund, 

Åkesson 

angriper Jonas 

Gardell, 

http://www.afto

nbladet.se/nyhet

er/article178818

64.ab /hbt/21-

11-13/16-04-14 

homo-, bi- och 

transpersoner, 

"homolobbyns 

framfart", 

"homolobbyn gått 

segrande ur 

striden",inte 

uppskattar, 

prideparaden,   

Jimmie Åkesson 

skrev om Jonas 

Gardell och 

hbtq-rörelsen i 

ett utkast till sin 

bok ”satis 

polito”. Delen är 

inte med i 

boken. 

Jonas Gardell/ ” SD är 

emot allt var hbtq-

rörelsen kämpat för.” 

500 000 människor som 

kantar gatorna så när 

han reducerar det till 

några "smaklösa 

figurer", det är inte ens 

människor, det är 

"figurer, så är det 

intressant,” 

Åkesson ges inte 

chans att 

försvara sig. 

Gardell får 

försvara sig. 

Kontexten som 

detta skrivits i 

förklaras inte. 

Åkesson 

uppmålas som 

det onda – är 

emot den 

svenska doxan.  

     

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17550401.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17550401.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17550401.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17550401.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17500006.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17500006.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17500006.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17500006.ab
http://hbl.fi/nyheter/2013-06-26/466696/ryssland-forbjuder-homosexuell-propaganda
http://hbl.fi/nyheter/2013-06-26/466696/ryssland-forbjuder-homosexuell-propaganda
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17881864.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17881864.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17881864.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17881864.ab
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Art/URL/sökor

d/art.datum/ 

sökdatum 

Nyckelord, 

fraser, 

benämningar 

Tema Personer /citat Kommentar 

1. Måns 

Ivarsson, 

Flygpersonal 

klottrade 

gayskämt på 

resväska,  

http://www.expr

essen.se/res/flyg

personal-

klottrade-

gayskamt-pa-

resvaska/ 

/gay/15-10-

13/16-04-14 

Gayskämt, "Jag är 

gay", "I am gay", 

"noggrann 

undersökning" av 

incidenten. 

Flygpersonal 

skrev ”i am gay” 

på passagerares 

resväska. 

Han som blev utsatt/” 

Jag blev bestört av 

texten”, ” avsedd att 

förnedra mig” 

Artikeln får det 

att framstå som 

något dåligt att 

bli kallad gay, 

att det är ett 

skällsord. 

2. Pontus 

Johansson, 

McKellens 

rörande tal om 

homosexualitet, 

http://www.expr

essen.se/noje/mc

kellens-rorande-

tal-om-

homosexualitet//

gay/22-02-

14/16-04-14 

Homosexuell, 

göra 

homosexualitet 

accepterat,  

Ian McKellen, 

som spelar 

Gandalf i Sagan 

om ringen-

filmerna i ett 

rörande tal om 

homosexualitet. 

Ian McKellen/” alltid 

varit öppet gay”, ” flera 

partners och vi rörde 

oss fritt”, ” människor 

tvingas till att ljuga”, 

"Här ligger Gandalf, 

han kom ut" 

Artikeln verkar 

finnas för att 

uppmuntra till 

att komma ut 

som gay, och 

Ian McKellen är 

exempelperson 

som det har gått 

bra för. 

Uppmuntrande. 

 

3. David Baas, 

Jimmie 

Åkessons 

angrepp på 

Gardell, 

http://www.expr

essen.se/nyheter

/expressen-

avslojar/jimmie-

akessons-

angrepp-pa-

gardell/ /hbt/21-

10-13/16-04-14. 

 

 

Nedsättande 

angrepp, 

Expressen kan nu 

avslöja, homo-, 

bi- och 

transpersoner,  

sparsam,  hbt-

frågor, hbt-

personer, motsatt 

håll.  

 

I ett utkast till 

Jimmie 

Åkessons bok 

"Satis polito" 

finns en del där 

han kritiserar bl 

a Jonas Gardell. 

 

Jimmie Åkesson i sin 

bok/”homolobbyn”,"Jo

nas Gardells billiga 

böghumor", "smaklösa 

figurerna i 

Prideparaden, 

"homolobbyns 

framfart", "tämligen 

tolerant", 

"[inte]någonsin 

kommer att förstå mig 

på homosexuell kärlek" 

Artikeln ger 

Gardell stort 

utrymme, 

antagligen för 

att det är han de 

”angripit”. Ger 

honom chans att 

förklara 

bakgrund osv. 

4. Ludvig 

Drevfjäll, 

RFSL:s 

ordförande togs 

Regnbågsflaggor,  

protest,  hårda 

anti gay-lagar, 

kvarhållen,   

RFSL:s 

ordförande 

Ulrika 

Westerlund togs 

Svenska 

utrikesdepartementet.  

Ulrika Westerlund/ ”ser 

ut som en liten bur”,” 

Westerlund ges 

stor plats av 

förklarlig 

anledning. Ger 

     Bilaga 3. Expressen 

http://www.expressen.se/res/flygpersonal-klottrade-gayskamt-pa-resvaska/
http://www.expressen.se/res/flygpersonal-klottrade-gayskamt-pa-resvaska/
http://www.expressen.se/res/flygpersonal-klottrade-gayskamt-pa-resvaska/
http://www.expressen.se/res/flygpersonal-klottrade-gayskamt-pa-resvaska/
http://www.expressen.se/res/flygpersonal-klottrade-gayskamt-pa-resvaska/
http://www.expressen.se/res/flygpersonal-klottrade-gayskamt-pa-resvaska/
http://www.expressen.se/noje/mckellens-rorande-tal-om-homosexualitet/
http://www.expressen.se/noje/mckellens-rorande-tal-om-homosexualitet/
http://www.expressen.se/noje/mckellens-rorande-tal-om-homosexualitet/
http://www.expressen.se/noje/mckellens-rorande-tal-om-homosexualitet/
http://www.expressen.se/noje/mckellens-rorande-tal-om-homosexualitet/
http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/jimmie-akessons-angrepp-pa-gardell/
http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/jimmie-akessons-angrepp-pa-gardell/
http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/jimmie-akessons-angrepp-pa-gardell/
http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/jimmie-akessons-angrepp-pa-gardell/
http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/jimmie-akessons-angrepp-pa-gardell/
http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/jimmie-akessons-angrepp-pa-gardell/
http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/jimmie-akessons-angrepp-pa-gardell/
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6. Pontus 

Weinemo, 

Därför vägrar 

hon svara på 

gay-frågor, 

http://www.expr

essen.se/sport/te

nnis/darfor-

vagrar-hon-

svara-pa-gay-

fragor/ /gay/19-

01-14/16-04-14 

Rysslands 

antihomolagar, 

vägrar, OS, Sotji, 

älskar Ryssland 

Sjarapova vill 

inte svara på 

frågor om de 

ryska ”anti-gay-

lagarna” då hon 

anser att hon 

gjort det 

tillräckligt 

många gånger i 

andra 

sammanhang. 

Maria Sjarapova/” alla 

lagar inte är perfekta”, ” 

[…]alla har rätt att vara 

med den man vill” 

Genom att bara 

fokusera på att 

hon inte vill 

svara på frågor 

en gång framstår 

det som att hon 

aldrig vill det, 

trots att hon 

gjort det. 

7. Barilla 

bojkottas efter 

homouttalande, 

http://www.expr

essen.se/nyheter

/barilla-

bojkottas-efter-

homouttalanden/ 

/gay/28-09-

13/16-04-14 

Bojkotthot, 

traditionella 

familjesyn, 

Barilla bojkottas 

efter 

homouttalande. 

Guido Barilla/ Han 

skulle aldrig låta göra 

reklam för produkterna 

med en 

"regnbågsfamilj", sade 

han och tillade att 

homosexuella som inte 

gillar det kan äta pasta 

från andra tillverkare. 

Kort, 

redovisande 

artikel. 

8. Sebastian 

Mattson, 

Friidrottsförbun

Sprickor, känsliga 

situationen, 

världsnyhet, 

Friidrottsförbun

det får kritik för 

hur de hanterat 

svenska 

friidrottsförbundets 

ordförande Tomas 

Antagande kan 

göras om att 

författaren håller 

in av rysk polis, 

http://www.expr

essen.se/nyheter

/rfsls-

ordforande-togs-

in-av-rysk-polis/ 

/gay/07-02-

14/16-04-14. 

ryska aktivister 

gallerförsett rum,  

släppts. 

 

in av rysk polis 

då hon deltagit i 

en manifestation 

i Moskva under 

OS-invigningen. 

ryska aktivisterna är 

fortfarande i förvar” 

 

bakgrunsbeskriv

ning t ex om 

anti-gay lagen.   

 

5. Sara Lindh, 

Putin-protester 

sprids som 

löpeldar inför 

OS, 

http://www.expr

essen.se/sport/os

/putin-protester-

sprids-som-

lopeldar-infor-

os/ /gay/07-02-

14/16-04-14. 

 

radiostationen 

NRJ, kupp, 

"propaganda" för 

homosexualitet, 

Sotji, 

prideflaggan, en 

OS-kupp mot 

ryska 

ambassaden, 

"Vakna Putin", 

brittiska Channel 

4,  

Radiostationen 

NRJ satte upp 

regnbågsglagga

n på Ryska 

ambasaden i 

Stockholm inför 

OS-invigningen 

i Sotji. 

Ola Lustig (NRJ)/” 

protestera mot 

Rysslands anti-gay lag 

som är fruktansvärd”, 

”markering”, ” inte 

okej”,  

Paul Ronge(PR-

expert)/ 

”….prestigegrej och så 

får han jämförelser med 

Berlin-olympiaden. Så 

jag tror att det är väldigt 

verkningsfullt.”” 

regnbågen är en viktig 

symbol för hbtq-

människors rättigheter”, 

” stor insats för hbt-

människor i diktaturer.” 

Artikeln tar inte 

upp fler sidor av 

manifestationen, 

t ex att det 

kanske inte är 

ok att 

manifestera på 

det sättet. 

Endast en bra 

sak de gjort. 

http://www.expressen.se/sport/tennis/darfor-vagrar-hon-svara-pa-gay-fragor/
http://www.expressen.se/sport/tennis/darfor-vagrar-hon-svara-pa-gay-fragor/
http://www.expressen.se/sport/tennis/darfor-vagrar-hon-svara-pa-gay-fragor/
http://www.expressen.se/sport/tennis/darfor-vagrar-hon-svara-pa-gay-fragor/
http://www.expressen.se/sport/tennis/darfor-vagrar-hon-svara-pa-gay-fragor/
http://www.expressen.se/sport/tennis/darfor-vagrar-hon-svara-pa-gay-fragor/
http://www.expressen.se/nyheter/barilla-bojkottas-efter-homouttalanden/
http://www.expressen.se/nyheter/barilla-bojkottas-efter-homouttalanden/
http://www.expressen.se/nyheter/barilla-bojkottas-efter-homouttalanden/
http://www.expressen.se/nyheter/barilla-bojkottas-efter-homouttalanden/
http://www.expressen.se/nyheter/barilla-bojkottas-efter-homouttalanden/
http://www.expressen.se/nyheter/rfsls-ordforande-togs-in-av-rysk-polis/
http://www.expressen.se/nyheter/rfsls-ordforande-togs-in-av-rysk-polis/
http://www.expressen.se/nyheter/rfsls-ordforande-togs-in-av-rysk-polis/
http://www.expressen.se/nyheter/rfsls-ordforande-togs-in-av-rysk-polis/
http://www.expressen.se/nyheter/rfsls-ordforande-togs-in-av-rysk-polis/
http://www.expressen.se/sport/os/putin-protester-sprids-som-lopeldar-infor-os/
http://www.expressen.se/sport/os/putin-protester-sprids-som-lopeldar-infor-os/
http://www.expressen.se/sport/os/putin-protester-sprids-som-lopeldar-infor-os/
http://www.expressen.se/sport/os/putin-protester-sprids-som-lopeldar-infor-os/
http://www.expressen.se/sport/os/putin-protester-sprids-som-lopeldar-infor-os/
http://www.expressen.se/sport/os/putin-protester-sprids-som-lopeldar-infor-os/
http://www.expressen.se/tv/sport/os/os-protesten-mot-ryska-ambassaden/
http://www.expressen.se/tv/sport/os/os-protesten-mot-ryska-ambassaden/
http://www.expressen.se/tv/sport/os/os-protesten-mot-ryska-ambassaden/
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det sågas efter 

stora Aregawi-

kaoset, 

http://www.expr

essen.se/sport/fri

idrott/forbundet-

sagas-efter-

stora-aregawi-

kaoset/gay/16-

08-13/16-04-14 

 

regnbågsfärg, 

protest, ryska 

anti-homolagarna, 

Abeba Aregawi 

tog avstånd från 

protesten 

situationen med 

Emma Green 

Tregaros 

nagelmanifestati

on. 

Riste/ ”mycket 

marginell sak” 

 

Niclas Lövkvist, vd på 

PR-byrån Agency/” De 

har fallerat från 

grunden”, Cecilia 

Wassaether, vd på PR-

byrån Greatness/ De 

borde ha varit bättre 

koordinerade”, ”stark 

fråga”, ”idrott hänger 

ihop med politik, ” lära 

sig av stormen” Riste/ 

”hbt-frågan är jättehet 

på grund av den ryska 

lagen” 

med de han låter 

uttala sig om att 

det är dåligt 

hanterat av 

förbundet. Inget 

försvar å deras 

vägnar syns. 

9. Ludvig 

Drevfjäll, 

#hejaemma en 

succé- målade 

naglar 

överallt,http://w

ww.expressen.se

/sport/friidrott/h

ejaemma-en-

succe---malade-

naglar-overallt/ 

/hbt/17-08-

13/16-04-14 

Nagelprotest, 

Rysslands hårda 

anti gay-lagar, 

Nagellackstillverk

arna, jubla, slutit 

upp, 

manifestation, 

stöd, hbt-

personer, 

nagelkupp, 

hetluften, heta 

politiska 

diskussioner, 

flödar stödet, 

stolt, 

regnbågsmålade, 

stöd för kärleken. 

regnbågsfärgade 

naglar syns på 

instagram efter 

Expressens 

kampanj 

#hejaemma efter 

att hon målat 

sina naglar i 

regnbågens 

färger.  

Åsa Rassel, 48, från 

Lidingö/”…självklarhet 

för mig att göra det”,” 

det är roligt”, Therese 

Alvén, 31, från 

Stockholm./”… kul att 

det sprider sig”,  

Tydligt att 

författaren 

hyllar den egna 

tidningen. 

 

10. Karl-Johan 

Karlsson, 

Christian 

Holmén, Daniel 

Alsén, All 

kärlek inte 

önskvärd I 

församling, 

http://www.expr

essen.se/nyheter

/dokument/all-

karlek-inte-

onskvard-i-

forsamling/ 

/gay/20-09-

13/16-04-14 

Förkunnar, öppet 

homosexuella, 

Kristet center, 

abortmotståndare, 

Livets ord, 

motstånd mot 

samkönade 

äktenskap,   

Homosexuella 

är välkomna i 

den nya 

arbetsmarknads

ministerns 

församling - 

men bara om 

man inte "valt 

att leva en 

homosexuell 

livsstil" 

arbetsmarknadsminister

n Elisabeth Svantesson/ 

”står bakom 

regeringens politik och 

svensk lag” 

pastorn Per-Åke 

Eliasson/” gäller 

samkönade äktenskap 

så tror vi på det som vi 

ser är själva 

skapelseordningen”, ag 

menar att det är ett 

problem, men det finns 

ju en lösning, ”… kan 

ha en negativ inverkan 

på ditt liv”,  

Mikael Lundin/”jag är 

Lång artikel där 

flera 

utomstående 

parter citeras. 

Ställer 

arbetsmarknads

ministern mot 

väggen. Fokus 

på hennes 

förflutna och 

ytterst lite om 

det hon gjort 

”bra”. 

http://www.expressen.se/sport/friidrott/forbundet-sagas-efter-stora-aregawi-kaoset/
http://www.expressen.se/sport/friidrott/forbundet-sagas-efter-stora-aregawi-kaoset/
http://www.expressen.se/sport/friidrott/forbundet-sagas-efter-stora-aregawi-kaoset/
http://www.expressen.se/sport/friidrott/forbundet-sagas-efter-stora-aregawi-kaoset/
http://www.expressen.se/sport/friidrott/forbundet-sagas-efter-stora-aregawi-kaoset/
http://www.expressen.se/sport/friidrott/forbundet-sagas-efter-stora-aregawi-kaoset/
http://www.expressen.se/sport/friidrott/hejaemma-en-succe---malade-naglar-overallt/
http://www.expressen.se/sport/friidrott/hejaemma-en-succe---malade-naglar-overallt/
http://www.expressen.se/sport/friidrott/hejaemma-en-succe---malade-naglar-overallt/
http://www.expressen.se/sport/friidrott/hejaemma-en-succe---malade-naglar-overallt/
http://www.expressen.se/sport/friidrott/hejaemma-en-succe---malade-naglar-overallt/
http://www.expressen.se/sport/friidrott/hejaemma-en-succe---malade-naglar-overallt/
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/all-karlek-inte-onskvard-i-forsamling/
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/all-karlek-inte-onskvard-i-forsamling/
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/all-karlek-inte-onskvard-i-forsamling/
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/all-karlek-inte-onskvard-i-forsamling/
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/all-karlek-inte-onskvard-i-forsamling/
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/all-karlek-inte-onskvard-i-forsamling/


  C-uppsats i retorik 

  Lydrup & Odlingson 

  12 

 stolt som bror”, ” 

omsorgsfull, kompetent 

och en glad människa”,  

Socialdemokraten Alaa 

Idris/”problematiskt 

med en minister som är 

emot abort och vill 

begränsa min och andra 

kvinnors rättighet att 

bestämma över sina 

kroppar” 
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Bilaga 4. RT 

 

Art/författare/

rubrik/URL/sö

kord/art.datu

m/ sökdatum  

Tema/ vem som får 

komma till tals/   

Nyckelord/fraser 

1/ Swedish gay 

rights athlete 

repaints 

rainbow 

fingernails after 

officials’ 

warning 

http://rt.com/ne

ws/gay-rights-

rainbow-nails-

639/ gay /18-

08-13 / 18-04-

14 

 

 

OS, artikel 6.21 

 

Skydda barnen 

 

/ 

 

Emma Green 

Tregaro,  

Yelena Isinbajeva, 

Andreas Albertsson 

(generalsekreterare 

för svenska 

friidrottsförbundet) 

violates, homophobia, Support gay rights, 

international attention, warning from […] IAFF, 

Protect children, slammed the swedes´ action,  

English-language press conference,  

 

 […]came under fire from western media 

[…] 

 

 

 Russia’s ‘anti-gay propaganda law,’ which 

aims to protect children from “harmful 

information” and bans the promotion of 

homosexual relations to minors.  

Rubriken till artikeln visar att Tregaro beskrivs som en gayrätts- atlet och som att det var de 

svenska tjänstemän inom friidrotten som sade att hon borde måla om sina naglar. Genom 

artikelns gång förstärks det genom bland annat ”warning […] from IAFF.” som ”slammed the 

Swedes’ action” vilket hon sade på en ”English-language press conference,.” 

Artikelförfattarna menar, med sina egna ord, att artikel 6.21 är till för att skydda barnen. Den 

menar också att Isinbajeva, eller ”came under the fire” [blev attackerad] av västländska medier 

och att hon blev missförstådd då engelska inte är hennes förstaspråk. I artikeln framställs 

Isinbajeva som en 31-årig fridrottsstjärna, medan Tregaro framställs som en 28-årig gayrätts-

atlet. 

2/ Russian 

medalists 

‘insulted’ at 

‘gay claims’ 

over podium 

kiss/ 

http://rt.com/ne

ws/russian-

medalist-

insulted-gay-

claims-721/ lgbt 

/ 20-09-13 / 19-

04-14 

Segerkyss 

Friidrotts-VM 

 

/ 

 

Yulia Gushchina och 

Ksenia Ryzhova 

(ryska friidrottare) 

 

 

Constructed, act of protest, insulted, widely 

interpreted, act of defiance, insult, eclipsed, 

boycott, “shocked and insulted”  

 “a law banning gay propaganda” 

  “a bill banning gay propaganda to and in 

the presence of minors”  

 “law against disseminating homosexual 

propaganda among minors” 

I artikeln framgår det att de ryska friidrottarna kände sig förolämpade over att deras 

segerkyss har tolkats som en ”act of defiance”  [ett trotts ] mot artikel 6.21. Som avslutning 

använder författarna ordet ”eclipsed” [förmörka] för att mena att uppmärksamheten på 

artikel 6.21 har förmörkat friidrottsVM 

3 / ‘Western 

promotion of 

 

Artikel 6.21 

“Aggressive promotion”, Massive international 

campain, relentless campaign of speculation, 

http://rt.com/news/gay-rights-rainbow-nails-639/
http://rt.com/news/gay-rights-rainbow-nails-639/
http://rt.com/news/gay-rights-rainbow-nails-639/
http://rt.com/news/gay-rights-rainbow-nails-639/
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LGBT values a 

concern’ 

/http://rt.com/po

litics/russia-

blasts-lgbt-

promotion-820/ 

lgbt / 13-09-13 / 

18-04-14 

 

 

OS 

 

/ 

 

Konstantin Dolgov 

(rysk, diplomat ),  

 

Vladimir Putin 

 

boycott 

 

 Attempts to force other nations into 

accepting homosexuality and same-sex 

marriage as some natural social 

phenomenon which deserves support at a 

state level cannot be tolerated. 

 Russian sponsors of the ban and senior 

officials have repeatedly noted that the law 

is not discriminatory and only seeks to 

protect children. 

 LGBT activists around the world dubbed the 

act ‘the gay propaganda ban’  

 The ban on the promotion of non-traditional 

sex to children has also caused some 

protests and a great deal of public discussion 

inside Russia. However, the majority of 

Russians support it. 

I artikeln framstår det att är en stor rörelse i väst som håller på med spekulationer och 

protester rörande artikel 6.21. Den visar att HBT-aktivister vill bojkotta allt från vodka till OS. 

Den menar att protester även har skett i Ryssland, men att de flesta ryssar stödjer lagen. HBT-

samhället beskrivs som ”non-traditional” och ofta nämns ”sex” då det talas om HBT-

relaterade frågor. I artikeln ges diplomaten Dolgov stor plats och beskriver väst’s göromål 

som ”aggressive promotion” och ”attempts to force”. Ryska staten ges också plats då de 

förklarar att ” the law is not discriminatory and only seeks to protect children.” HBT-aktivister 

sägs vara de som har döpt lagen till “the gay propaganda ban”. 

4/ Dozens 

arrested in 

Russia as anti-

gay activists 

harass LGBT 

protesters/ 

http://rt.com/ne

ws/gay-protest-

russia-arrests-

124/ gay / 12-

10-13 / 18-04-

14 

 

Demonstrationer 

 

/ 

 

Kritiker 

 

Gay protest against homophobia, event, global 

attention, , boycott,  gay rights, controversial 

legislation, homophobic,  

 assault on gays’ rights for freedom of 

conscience and assembly  

 […]previous gay pride action at the same 

spot […] 

 ”Controversial legislation that bans 

“propaganda of non-traditional sexual 

relations” to minors.” 

 

Sammankomsten för HBT-personer benämns både som ”event”, som ”protest” och som ”gay 

pride action”. I artikeln är det främst författarens delgivande av vad som hände vid 

sammankomsten som får plats, men också kritiker till artikel 6.21. Kritikerna beskriver den 

vara ” […] an assault on gays’ rights for freedom of conscience and assembly”. Det menas att 

visa kritiker också vill se en bojkott av OS. 

5/ ‘Outrageous!’ 

Moscow slams 

US Senators’ 

criticism of 

Russian ‘gay 

propaganda’ 

law 

http://rt.com/pol

 

 

Ryssland vs.   

Världen 

 

/ 

 

Konstantin Dolgov 

aggresive imposing, emphasized again 

 
 “ […]aggressive imposing of non-traditional 

sex-related ideas to the underage,” 

 11 US senators demanded the IOC re-evaluate 

the Russian law banning gay propaganda 

towards children. 

 homosexuality is criminally punishable in 76 

http://rt.com/news/gay-protest-russia-arrests-124/
http://rt.com/news/gay-protest-russia-arrests-124/
http://rt.com/news/gay-protest-russia-arrests-124/
http://rt.com/news/gay-protest-russia-arrests-124/
http://rt.com/politics/senators-olympic-gay-propaganda-775/
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itics/senators-

olympic-gay-

propaganda-

775/ gay /15-

11-13 / 18-04-

14 

(rysk diplomat) 

 

countries in the world, and Russia is not among 

them. 

 ” the Russian ban on promoting non-

traditional sexual relations to minors was not 

designed for discrimination against sexual 
minorities, but exclusively for the protection of 

children from information that is inappropriate 

and hazardous for their age.” 

I artikeln hänvisas att senatorer från USA har krävt att den ryska lagen ska omevalueras. 

Myndigheter ”emphasized again” att lagen är till för att skydda barnen. Användandet av ordet 

”again” visar på en ram av att myndigheterna börjar bli trötta på att försvara lagen. En annan 

antydnig av ramen blir också då Ryssland ställs mot andra länder för att visa att de har straff 

mot homosexualitet, men att Ryssland inte har det.  

6 / Putin 

opposes 

homophobia, 

reiterates state 

stance on gay 

propaganda/ 

http://rt.com/pol

itics/putin-gay-

propaganda-

parties-065/ gay 

/ 21-11-13 /18-

04-14 

Putin mot 

diskriminering 

 

Putin och landets 

demokratiska 

framgång 

 

/ 

Putin 

 

 Dmitry Peskov 

(pressekreterare) 

Restriction 

 
 Putin opposes homophobia, reiterates state 

stance on gay propaganda 

 
 President Putin has said that the authorities must 

prevent any sort of intolerance in the 

community, including negative attitudes towards 

sexual minorities. 

 

 ”[…]Russian law that imposes restrictions on 

propaganda of non-traditional sexual relations.” 

Artikeln har temat att Putin är mot diskriminering och att Ryssland är ett demokratiskt land. 

Artikeln beskriver också att Putin ”reitterate state stance on gaypropaganda” [behöver repetera 

statens ställningstagande till gay propaganda]. 

7 / 80K 

Germans sign 

petition against 

teaching 'sexual 

diversity' in 

schools/ 

http://rt.com/ne

ws/germany-

schools-

homosexuality-

children-417/ 

gay/ 10-01-14 / 

18-04-14 

 

Tyskland vill inte 

lära ut HBT-livsstil i 

skolor 

 

Biologi 

 

/ 

Några av de som ska 

ha skrivit under 

namninsamlingen 

mot förslaget 

 

Stefan Fulst-Blei 

(SPD 

utbildningsexpert) 

 

Några av de som ska 

vara för det nya 

förslaget 

Tolerance, bitter dispute, strongly opposes, sexual 

minorities, discrimination, overemphasis, growing 

rapidly, accused the opponents, “shocking 

homophobia” 

 
 80K […] against teaching ’sexual diversity’ in 

schools 

 […] overemphasis on individual groups and 

their interests, and no “promotion” of new 

sexual morality. 

 

I artikeln förklaras att 80 000 tyskar har skrivit på en namninsamling mot förslaget att 

inkludera målet att skapa acceptans för sexuell mångfald i läroplanen. Ramarna som läggs är 

att det är stora dispyter mellan kristna och de som är för förslaget. Kritiker till förslaget sägs 

anse att det finns ett ” overemphasis on individual groups and their interests, and no 

“promotion” of new sexual morality.”. De som är för förslaget å andra sidan sägs ha 

http://rt.com/politics/putin-law-gay-religious-457/
http://rt.com/politics/putin-law-gay-religious-457/
http://rt.com/politics/putin-gay-propaganda-parties-065/
http://rt.com/politics/putin-gay-propaganda-parties-065/
http://rt.com/politics/putin-gay-propaganda-parties-065/
http://rt.com/politics/putin-gay-propaganda-parties-065/
http://rt.com/news/germany-schools-homosexuality-children-417/
http://rt.com/news/germany-schools-homosexuality-children-417/
http://rt.com/news/germany-schools-homosexuality-children-417/
http://rt.com/news/germany-schools-homosexuality-children-417/
http://rt.com/news/germany-schools-homosexuality-children-417/
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”accuced” [anklagat] motståndarsidan för deras ” “shocking homophobia””. I artikeln är det 

citationstecken vid några få ord och fraseringar i stycken som en person sägs ha uttryckt, men 

vad som sägs citeras aldrig i helhet. Det kan upplevas att artikelförfattarna själv fyller i med 

ord som tycks passa. Ord som ”strongly opposes” och ”overepmhasis” bidrar till ramen av att 

det är stora dispyter mellan olika sidor i tyskland. 

8 / 27 Nobel 

laureates urge 

Putin to repeal 

gay propaganda 

law/ 

http://rt.com/ne

ws/nobel-

laureates-putin-

gay-592/ lgbt / 

14-01-14 / 18-

04-14 

27 nobelpristagare 

går emot artikel 6.21 

 

/ 

Sir Harry Kroto 

(kemist)   

 Sir Ian McKellen 

(skådespelare) 

 

Ryska staten 

 

Vladimir Putin 

 

IOK 

So-called, severly critizised, protect the children 

 

 The International Olympic Committee also said 

that Russia’s legislation doesn't violate the 

Olympic charter’s anti-discrimination clause. 

 ” […] law that imposes restrictions on 

propagating non-traditional sexual relations to 

minors”  

 “stipulates fines for giving children propaganda 

about homosexuality.” 

I artikeln framhävs att 27 nobelpristagare har skrivit ett öppet brev till Putin mot artikel 6.21. 

Den beskrivs vara ” severly critizised” [hårt kritiserad] Det sägs också att IOK menar att lagen 

inte går emot OS’s stadgar rörande diskriminering. 

9/ Media hype 

around 

propaganda law 

has ‘negative 

effect’ on 

Russian LGBT 

community 

http://rt.com/ne

ws/sochi-media-

negative-lgbt-

616/ lgbt/ 14-

02-14 / 9/4-14 

Väst’s respons till 

rysslands lag gör 

situationen värre för 

hbt-personer i 

ryssland 

 

 

OS 

 

/ 

Vladmir Putin 

 

Andrey Tanychev 

(ägare av gayklubb) 

Excessive, dominated world press, boycott, allay 

fears, pledging, largely been unaffected,  

 

 Members of Russia’s Orthodox Church – which 

advocates the bill – have made calls to further 

legislate against homosexual minorities and 
reintroduce criminal liability for homosexuality. 

Putin assured the state was separate from the 

Church and no such legislation would be passed. 

 […]majority of the population fostering 

homophobic views 

 ”[..] Russia’s law banning gay propaganda 

among minors […] 

I artikeln framhävs att medias ”exsessive” fokus på artikel 6.21 kan ha haft negativ effekt på 

rysslands HBT-community. Ord som ”media hype” och ”dominating world press” visar just 

hur stort fokus frågan framstås ha fått. Intressant är att Putin framstår som mindre radikal än 

människor från ortodoxa kyrkan som vill kriminalisera homosexualitet. 

10/ Ugandan 

president to sign 

anti-gay law 

threatening life 

in prison/ 

http://rt.com/ne

ws/uganda-gay-

bill-prison-175/ 

gay / 16-02-

14/18-04-18 

Homosexuellas 

situation i Uganda  

 

/ 

Ofwono Opondo 

(presidentens 

talesperson) 

 

Urgandas president 

(genom 

talespersonen) 

Imprisonment the norm, aggravated acts of 

homosexuality, death penalty, abnormal, 37 

countries  

 
 […]may land homosexuals in prison for life  

 For the majority of countries on the continent, 

homosexuality is not a question of rights, but of 

culture and values 

 Varying degrees of punishment for 

homosexuality exist in at least 37 African 

countries” 

http://rt.com/news/nobel-laureates-putin-gay-592/
http://rt.com/news/nobel-laureates-putin-gay-592/
http://rt.com/news/nobel-laureates-putin-gay-592/
http://rt.com/news/nobel-laureates-putin-gay-592/
http://rt.com/news/sochi-media-negative-lgbt-616/
http://rt.com/news/sochi-media-negative-lgbt-616/
http://rt.com/news/sochi-media-negative-lgbt-616/
http://rt.com/news/sochi-media-negative-lgbt-616/
http://rt.com/news/uganda-gay-bill-prison-175/
http://rt.com/news/uganda-gay-bill-prison-175/
http://rt.com/news/uganda-gay-bill-prison-175/
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Evelyn Anite 

(talesperson för det 

styrande partiet i 

Uganda) 

 

Representanter från 

Human Rights First 

 […] the president “welcomed the 

development as a measure to protect 

Ugandans from social deviants.”  

I artikeln talas om Uganda och hur strikta lagar de har mot homosexualitet. De styrande ska ha 

lagstadgat mot ”aggravated acts of homosexuality[förpestande homosexualitt beteende]. 

Fraser som ”Imprisonment the norm” beskriver HBT-personers situation i Uganda. 

Skrämmande ord som ”death pealty” används för att beskriva situationen i Uganda. Det nämns 

också att ”Varying degrees of punishment for homosexuality exist in at least 37 African 

countries” I artikeln framstår Uganda, genom starka, känsloladdade ord, att ha ett extremt 

konservativt synsätt på homosexualitet. Rysslans lagstadgning nämns inte alls. 
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Art/Författare/ 

rubrik/URL/sök

ord/art.datum/ 

sökdatum  

Tema 

/  Vilka får tala? 

Nyckelord/fraser 

1 /  CITY 

DEPUTY 

LABELS 

ACTIONS BY 

GAY RIGHTS 

ACTIVIST 

'EXTREMIST'/ 

http://www.sptim

es.ru/index_bp.ph

p?action_id=2&st

ory_id=37829&s

ection=74 / gay / 

15-08-13 / 27-04-

14 

Vad som bör falla 

under   artikel 6.21 

 

/ 

 

Vitaly Milonov 

(ställföreträdaren för 

St.Petersburgs 

stadshus) 

 

Kirill Kalugin (gay-

rätts aktivist) 

 

 

Extremist activity, highly criticized, multiple, 

scrutiny, frightened 

 "He either mentally ill, or is paid [for his 

activity]. I'm afraid it's both” (Milnov) 

 […] poster was simply calling for the free 
spread of information about LGBT in Russia. 

(Kalugin) 

 “[…] the highly criticized law banning 

"homosexual propaganda" “   

I artikeln beskrivs att ställföreträdaren för St. Petersburgs stadshus, som också är den som 

arbetade fram artikel 6.21 kritiserar Kalugin för ”extremist activity” på grund av en poster 

han gjort. I artikeln ges Milnov stor plats där han också förklarar sin syn på Kalugin. Han 

nämner även att Kalugin är under ”scrutiny”. Kalugim får också plats i artikeln där han 

förklarar vad postern syftar till. Han säger också att han inte är ”frightened” av Milnovs 

uttalande. I artikeln används starka ord och hbt-samhället syftas till både genom Milnovs 

beskrivningar där uppvisandet av det beskrivs som en ”extremist activity” och genom 

Kalugins beskrivningar där samma händelse sågs som ”the free spread of information about 

LGBT”.   

2 /  Ivan 

Nechepurenko / 

GAY RIGHTS 

OVERSHADOW

S MOSCOW 

ATHLETICS 

CHAMPIONSHI

PS/ 

http://www.sptim

es.ru/story/37840

?page=1#top / 

gay / 19-08-13 / 

17-04-14 

 

Friidrotts VM, OS, 

Artikel 6.21 

 

/ 

 

Stephen Fry (brittisk 

skådespelare) 

 

Lord Sebastian Coe 

(ordförande för 

Storbrittaniens 

olympiska 

kommitté) 

 

Johnny Weir 

(konståkare från 

USA) 

 

Nick Symmonds 

(atlet från usa) 

 

Boy George (brittisk 

sångare) 

 

Controversy, gay rights direct competition, 

provoked condemnation, overshadowed, only 

loosely defines,  

 […]largely overshadowed by the intensifying 

uproar over gay rights in Western media. 

 The ongoing controversy has also inspired 

many of the athletes competing in Moscow 
to use the World Athletics Championships to 

make their views known. 

 [..] gay propaganda law […] which banned 

the promotion of a homosexual lifestyle 
among minors”. 

 

 

Bilaga 5. The St. Petersburg Times 
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Yelena Isinbayeva 

(rysk stavhoppare) 

 

Vitaly Mutko (rysk 

sportminister ) 

Artikeln rör friidrotts VM och OS och hur artikel 6.21 kommer att implementeras. Ord som 

”direct comptetition” och ”overshadowed” visar hur lagen kan upplevas ta fokus från 

mästerskapen. Orden ”intensifying uproar” blir starka ord för att beskriva hur ”gay rights” 

får allt mer fokus i media i väst.  Det menas också att Green Tregaros målande naglar 

”provoced condemnation” [framkallade ett fördömmande] från Isinbajeva, något som i sin 

tur ”overshadowed” [överskuggade] hennes tredje vinst i ett VM. Författaren nämner lagen 

som  ”the gay propaganda law […] which banned the promotion of a homosexual lifestyle 

among minors”. Hen uttrycker också att den “only loosely defines” [endast vagt definierar] 

vad som menas med den.  

3 /   Allison 

Quinn 

/  GAYS' KIDS 

COULD BE 

TAKEN BY 

STATE UNDER 

PROPOSED 

BILL READ/ 

http://www.sptim

es.ru/index.php?a

ction_id=2&story

_id=37974 / lgbt / 

06-09-13 / 27-04-

14  

Förslag på ny lag 

rörande vem som får 

ha barn 

 

/ 

 

Alexei Zhuravlyov 

(Dumans 

ställföreträdare) 

 

Mikhail Fedotov 

(ordförande för 

Kremlins råd för 

mänskliga 

rättigheter) 

 

Yelena Mizulina 

(ställföreträdare för 

“united Russia”) 

 

Masha Gessen 

(lesbisk journalist) 

Depriving, curb, banning, ostensibly, exposure 

of information, concerns, excessive tension, 

nontraditional sexual orientation 

Artikeln behandlar ett nytt lagförslag som lagts rörande adoption. Förslaget beskrivs genom 

orden ”depriving” och ”curb” och då menas ifrån ta någon sina lagliga rättigheter till sina 

barn. Det förklaras också att artikel 6.21”ostensibly” [skenbart] är till för att skydda 

minderåriga från ”exposure of information” rörande ”nontraditional sexual orientation”. Den 

nya adoptionslagen har väckt ”concerns” hos många hbt-aktivister. Den nya lagen sägs också 

skapa ”excessive tension” mellan ryssland och väst enligt Fedotov.  

4 /  Sergey 

Chernov / 

LOCAL 

COURT 

DISMISSES 

LGBT 

COMPLAINTS

/ 

http://www.spti

Polisens ingripande 

vid en demonstration 

 

/ 

 

Yury Gavrikov 

(ordförande för hbt-

rättsorganisation) 

 

Backed the authoroties, authorised, attacked, 

denied, dismissal, dispersal, threats to life and 

death, legally sanctioned rally, covering up, 

LGBT, pride event, Gay rights, LGBT rights” 

 

 Preventing a public assembly from being 

held is a crime in Russia and is punishable by 

up to three years in prison. 
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mes.ru/story/38

156 / lgbt / 02-

10-13 / 27-04-

14   

Polisen genom överste  

Pyotr Chuiko, en 

representant från 

polisen och polisens 

press 

I artikeln får Gavrikov stor plats och hens uttalanden varvas med uttalanden från polisen 

genom olika personer. Det målas upp att rätten ”backed the authoroties” genom upplösandet 

av en ”autorised” demonstration. Starka ord så som ”attacked”, ”denied”, ”dismissal” och 

”dispersal” används vid beskrivandet av skeendet. Det upprepas att det vara en laglig 

demonstration som upplöstes och det påpekas att rätten ”covering up” [mörklade] skeendet 

och rättfärdigade polisens agerande.  

5 /  Sergey 

Chernov 

 / COMING 

OUT DAY 

ENDS IN 

FIGHTS, 

ARRESTS/ 

http://sptimes

.ru/story/382

59?page=1#t

op / lgbt / 17-

10-13 / 17-

04-14  

Aktivister gripna under 

”komma ut” dagen 

 

 

/ 

 

Polisen, 

 

Mänskligarättighetsaktivi

ster,  

 

Tanai Cholkhanov (anti-

gay talare) , 

 

AndreiKoergin 

(knivfightsexpert), 

 

Anti-gay protestanter 

 

Natalya Tsymbalova 

(ordf. för Straight 

alliance for LGBT 

Equality) 

 

Prevented, authorized demonstration, beaten, 50 

LGBT rights protesters, 200-strong anti-gay 

crowd, traditional values,  homophobic, anti-

semitic slurs, beaten, connivaiance from the 

police 

 

 [...]led by nationalist and knife fighting 

specialist […] 

 […]police did not fence the site to secure the 

passage of the activist of the most active anti-
gay protesters wore a stylized Swastika 

 […] a dozen LGBT rights activists were 

surrounded by the police and arrested   

 […]both the anti-gay crowd and the police 

violated the law 

I artikeln förklaras att gay-aktivister blev hindrade från att hålla en godkänd demonstration.   

Till inramningen hör att anti-demonstranterna beskrivs vara betydligt fler, att de är anti-

semitiska och homofobiska samt att polisen inte gjorde något för att hjälpa demonstranterna; 

att de snarare stjälpte dem. Genom ordet ”connivaiance from the police”, genom att 

Tsymbalova får stor plats i artikeln och genom att anti-gay demonstranterna framställs med 

aggressiva ord såsom bland annat ” anti-semitic slurs” “Knife fighting specialist”, 

artikelförfattarna ställa sig frågande till polisens agerande. 

6 /  TWO 

INJURED IN 

ATTACK ON 

ST. 

PETERSBURG 

LGBT 

GATHERING 

http://www.sptim

es.ru/index.php?a

Skadade personer på 

HBT-fest  

 

/ 

 

 Kirill Kalugin (hbt-

aktivist) 

 

Anastasia Smirnova 

LGBT gathering, attack, masked assailants, 

pogroms,  shooting participants in the face 

 

 […] police officers who arrived at the scene 
turned a blind eye to the violence […] 

 […]is the latest episode in an outbreak of 

anti-gay violence in Russia, following the 
adoption last summer of a law that bans 

"propaganda" of "non-traditional 
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ction_id=2&story

_id=38409 / gay / 

05-11-13 / 20-04-

14 

 

(projektledare för the 

Interregional Social 

Movement Russian 

LGBT Network) 

relationships" to minors. 

 

I artikeln förklaras att en HB-sammankomst blev attackerad av två maskerade överfallsmän. 

Det förklaras att polisen ”turned a blind eye to the violence” . I artikeln ses också attacken 

som en i raden som har kommit efter införandet av artikel 6.21Ord som används är 

”outbreak” och ”anti-gay violence”. I texten sätts också ”propaganda” och ”non-traditional 

relationships” inom citationstecken. I artikeln får personer som arbetar för HBT-frågor 

komma till tals och ge sin syn på händelsen och de be skriver det bland annat genom det 

starkt laddade ordet ”progroms” [en organiserad förföljelse av en grupp]. Polisen kommer 

inte till tals.  

7/   Sergey 

Chernov 

 / MASKED 

ASSAILANTS 

ATTACK AIDS 

PREVENTION 

CENTER/  

http://www.sptim

es.ru/story/38412

?page=1#top / 

lgbt / 06-11-13 / 

27-04-14 

Attack mot LaSky  

 

/ 

Representanter från 

LaSky (organisation 

som arbetar med 

HBT-rättigheter), 

 

Anna Prutskova ( 

aktivist inom  lyuBI, 

en organisation för 

bisexuellas 

rättigheter och 

jobbar som reporter)  

 

Dmitry Chizhevsky 

(en av personerna 

som blev skadade) 

 

 

Attacked, victims, antigay sentiment, ” 

”homophobic policy of the state” ”, surgery, 

frenzied, homophobic atmosphere,  attackers, 

pogrom-makers, initiated 

 
 […] the law forbidding “promotion of 

sodomy, lesbianism, bisexuality, 

transgenderism and pedophilia to minors” 

I artikeln beskrivs en attack mot organisationen LaSky som jobbar för att stoppa spridningen 

av HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Personer som får komma till tals 

representanter från LaSky, Purtskova samt Chizevsky. Mycket detaljbeskrivning kring en av 

de skadade, Chizevsky, förekommer och också på vilket sätt han blev skadad samt att han 

behövde en ”surgery” [operation]. Ett extra starkt nyckelord som framträder är ”frenzised” i 

beskrivandet av de som utförde attacken. Det framgår också att en ”homophobic 

atmosphere” har blivit i staden efter införandet av artikel 6.21. Polisen beskrivs ha startat en 

undersökning.  

8 /  APPLE 

ASKED TO 

SHUN 

YEVROSET 

DEAL OVER 

ACTOR’S 

HOMOPHOBIA/ 

http://www.sptim

es.ru/index_bp.ph

p?action_id=2&st

Öppet brev 

 

/  

 

Författare av det 

öppna brevet till 

Apples VD. 

 

Ivan Okhlobystin 

(konstnärlig ledare 

Homophobic remarks, suspended, restore,   

 

 “I’d put [gay people] all alive in an oven ... 

it’s a living danger to my children.” 

(Okholbystin) 

 Okhlobystin asked Putin to restore an article 

of the Soviet-era Criminal Code that made 

homosexual relationships punishable by a 

prison term. 

 ”the law banning gay propaganda” 
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ory_id=38880&s

ection=14 / gay / 

15-01-14 / 27-04-

14   

på Apple) 

 

Alexander Malis 

(VD Yevroset) 

I artikeln beskrivs vad författare till ett öppet brev, som är en respons på ”homophobic 

remarks” från Okholobystin, tycker. Okholobystins egna uttalanden får också ta plats.  

9/  RUSSIA 

BANS 

ADOPTIONS 

TO COUNTRIES 

WHERE GAY 

MARRIAGE IS 

LEGAL/ 

http://sptimes.ru/s

tory/39141 /gay / 

14-02-14 / 20-04-

14 

   

Adoption, samkönat 

äktenskap 

 

/ 

 

Ryska staten, 

lagförrättare 

Banns, measure, protect, unwanted influence, 

artificial forcing, same sex couples, Same-sex 

marriage, gay marriage”, “gay propaganda” law 

 

 

 […] the new legislation is likely to further 

exacerbate anti-Russian attitudes among 

human rights activists. 

 

 The changes to the adoption law also 

decrease the official time period for 
considering applications made by prospective 

parents from 15 to 10 days and eliminate the 

need for paperwork confirming that the 

sanitary conditions of the child's new home 
are up to standard 

 

 the law banning the promotion of non-

traditional sexual relations to minors”  

 

Artikeln handlar om en ny lag som förbjuder icke gifta att adoptera från ryssland. Lagen sägs 

troligen förstärka de anti-ryska attityderna som finns hos aktivister för mänskliga rättigheter. 

Enligt artikeln sägs lagen vara till för att ”protect” [skydda] de adopterade barnen. De som 

får komma till tals är ryska staten, då de motiverar den nya lagen. Artikeln blir också 

informativ, då det förklaras hur situationen ser ut rörande samkönat äktenskap runtom i 

världen.   Intressant är frasen författaren valt att avsluta med, där det antyds att en snabbare 

handläggningstid också gör att de sanitära förhållandena för barnen inte behöver bekräftas 

skriftligen. Att säkerställa sanitära förhållanden för barn är något många troligen skulle se 

som viktigt.   

10/ Natalya 

Krainova /  

EXPERTS 

WARN OF RISE 

IN ETHNIC 

VIOLENCE/ 

http://www.sptim

es.ru/story/39169

?page=2#top / 

lgbt / 19-02-14 / 

27-04-14 

Hatbrott 

 

/ 

 

”experts”, 

 

Vera Alperovich and 

Natalya Yudina från 

”Soya center” 

Violence, new sense of urgency, backdrop, 

stems,  anti-LGBT policies decline, “outburst of 

ethnic violence”, growth of public intolerance, 

despite, surge, relaxed 

anti-gay propaganda legislation”  

 […] a law introducing fines for the 

promotion of nontraditional sex among 

minors 

I artikeln berättas om hatbrott som har skett. Det ramas in med orden  “violence”, “new 

sence of urgency” och “backdrop”. Det förklaras att det “stems” [grundar sig i] “anti-gay 

policies”. I artikeln får företrädare för ”Soya Center” komma till tals som menar att det har 

skett en “outburst of ethnic violence” och en “growth of pulic intolerance”. Statistik ges 

också rörande hatbrott och artikelförfattaren förklarar att en ”surge” [svallvåg] av hatbrott 

har skett, så har åtalen för sådana brott blivit mer ”relaxed” Det blir en inramning då två 
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saker ställs mot varandra och författaren framhäver sin åsikt genom ordet ”despite”  Artikel 

6.21  beskrivs som en ”anti-gay propaganda”lag och genom företrädarna för Soya Center 

också som ” “a law introducing fines for the promotion of nontraditional sex among minors” 

”.    
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Art/författare/ 

rubrik/ 

URL/sökord/art.

datum/ 

sökdatum  

Tema/vilka får komma 

till tals 

Nyckelord/fraser 

1/   Lena 

Smirnova/ 

Presidential 

Order Bans 

Protests in Sochi 

During the 

Olympics 

/ 

http://www.them

oscowtimes.com/

news/article/presi

dential-order-

bans-protests-in-

sochi-during-the-

olympics/485019.

html / gay / 26-

08-13 / 26-04-14 

 

Protester förbjuds I 

högsäkerhetsområden 

under OS 

 

/ 

Aktivister 

 

Representanter från 

Human Rights Watch som 

grupp och Tanya Lokshina 

vid namn 

 

hbt-aktivister som grupp 

och  Nikolai Alexeyev vid 

namn. 

 

Ickestatliga organisationer 

såsom Greenpeace och 

specifikt Mikhail 

Kreindlin från Greenpeace. 

Unconstitutional restrictions, natural disasters, 

specifically targeted, regardless of the court’s 

decision, cautioned, severity,  dismissed 

comparisons,  the gay comunity   

 
 But representatives of some non-

governmental organizations said […] 

Russia's "gay propaganda" legislation, which 

punishes people for promoting homosexuality 

I artikeln får Alexeyev, Lokshina och Krendin plats att tala. Alexeyev framställs som kritisk till 

det nya förbudet och använder ord som ”Unconstitutional restrictions”, ”natural disasters,” 

”specifically targeted at the LGBT community” för att beskriva det. Lokshina ”cautioned” 

gällande att överdriva ”the severeity” gällande situationen. 

I artikeln används ordet ”But” flitigt för att visa på de skilda åsikterna från de tre som får ta 

plats. Vid benämnandet av artikel 6.21 blir det intressant att ”gay propaganda” har 

citationstecken. 

2/   Police Search 

LGBT Activist's 

Apartment/  

http://www.them

oscowtimes.com/

news/article/polic

e-search-lgbt-

activists-

apartment/48511

7.html / gay/ 28-

08-13  / 19-04-14 

Polisens agerande och 

genomsökande av lägenhet 

 

/ 

 

Nikolai Alexeyev ( gay-

rättsaktivist) 

 

Utredningsorganet 

 

Yelena Mizulina, Yelena 

Baralina (ombud för 

statsduman) 

Prominent, ostensibly, plain cloths, 7 a.m. 

disgrace, court-sanctioned, unclear, rude, 

rights groups, coroner’s van,  the LGBT 

community 
 a new law banning “propaganda” of gay 

relationships among minors 

 The law stipulates fines for promoting 

pro-gay attitudes among minors 

 

    Bilaga 6. The Moscow Times 

 

http://www.themoscowtimes.com/sitemap/authors/437073.html
http://www.themoscowtimes.com/sitemap/authors/437073.html
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I artikeln får gay-rättsaktivisten Alexeyev ta stor plats och förklara sin sida av händelsen. Hans 

uttalanden är hämtade från flera olika kanaler. Han beskriver skeendet som en ”disgrace” 

[skam] och förklara att polisen kom i ”plain cloths” [civilklädda]. I artikeln ges också Mizulina 

och Baralina plats. Det förklaras att de tycker Alexeyev är ”rude” och säger också att han 

platsar i en ”coroner’s van” [rättsläkares vagn]. Att artikelförfattarna väljer att delge sådana 

uttalanden och att de också låter Alexeyevs syn på saken bli framträdande, sätter en ram för 

artikeln där det uppenbarar sig att författaren tar Alexeyevs parti. Den ramen syns också då det 

nämns att artikel 6.21 har upprört ”rights groups”.  

3 / Allison Quinn/  

Gays' Kids Could 

Be Taken by State 

Under Proposed 

Bill/  

http://www.themos

cowtimes.com/new

s/article/gays-kids-

could-be-taken-by-

state-under-

proposed-

bill/485644.html / 

lgbt / 06-09-13 / 

17-04-14  

 

Lag som kan omhänderta 

barn till samkönade par 

 

/ 

 

Alexei Zhuravlyov ( stats 

Dumans ställföreträdare) 

 

Mikal Fedotov 

(ordförande för Kremlins 

råd för mänskliga 

rättigheter) 

 

Yelena Mizulina (ombud 

för United Russia) 

 

Masha Gessen (lesbisk 

journalist) 

Taken, banning, ostensibly 

 
 […]depriving someone of his parental 

rights, the latest measure that would curb 

the liberties of LGBT people in Russia. 

 […] did not provide a rational for the new 

initiative […] 

 […] the controversial "gay propaganda" 

law that ostensibly aims to protect minors 

from exposure to information about 

"nontraditional" sexual orientations. 

Artikeln beskrivs den nya lagen som föreslås i stats-Duman. Lagens följder beskrivs med starka 

ord som ”depriving” [berövas] och ”curb” [kuva] HBT-personers friheter ramar in den. Det 

förklaras också att ingen motivering gavs till dess införande.  

4/    Ivan 

Nechepurenko 

/Rainbow 

LampPost Is Not 

Gay Propaganda, 

Prosecutors Say/  

http://www.themos

cowtimes.com/new

s/article/rainbow-

lamppost-is-not-

gay-propaganda-

prosecutors-

say/486575.html / 

lgbt /  25-09-13 

/17-04-14 

Multifärgad gatlykta- 

olaglig eller ej? 

 

/ 

”prosecutors” 

 

Yevgeny Dubrovsky 

(personen som lade åtalet) 

 

HBT-aktivister 

 

Lokala myndigheten  

Concerned citizen, outraged,  

 

 […]banning loosely defined gay 

"propaganda" among minors in Russia. 

 […] effectively prohibits all expressions 

of homosexuality 

 ” a law was passed banning loosely 

defined gay "propaganda" among 

minors” 

Artikeln rör huruvida en multifärgad gatlykta är mot artikel 6.21 eller ej, vilken en ”concerned 

citizen” hade uppmärksammat. Det uttrycks att artikelförfattarna anser att lagen är löst 

definierad. HBt-aktivister får plats och anser att artikel 6.21 ”[…] effectively prohibits all 

expressions of homosexuality” Det framgår att artikelförfattarna anser att lagen endast ”loosely 

defines” vad som menas med ”gay ”propaganda” among minors”, och det verkar ifrågasättande, 

något som sätter en av ramarna till artikeln.  

5 /   Yekaterina Ryssland I Europarådet, Justified, fierce criticism, was not designed 

http://www.themoscowtimes.com/sitemap/authors/435002.html
http://www.themoscowtimes.com/sitemap/authors/473855.html
http://www.themoscowtimes.com/sitemap/authors/473855.html
http://www.themoscowtimes.com/sitemap/authors/447488.html
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Kravtsova 

/Naryshkin 

Challenges 

PACE Criticism 

of Russia's Laws/ 

http://www.them

oscowtimes.com/

news/article/nary

shkin-challenges-

pace-criticism-of-

russias-

laws/486947.html 

/ gay / 02-10-13 / 

29-04-14 

PACE  

 

/ 

 

Sergei Naryshkin 

(representant för stats-

Duman) 

 

Andreas Gross (reporter 

från schweitz) 

 

Vyachleslav Nikonov (vise 

ordförande i Dumas 

utrikespolitiska kommitté) 

to discriminate, gay people share equal 

rights, misguided,  

 

 Democracy and human rights is not easy 

and needs time, 

 The law banning gay "propaganda" 

among minors 

 […]democracy and human rights is not 

easy and needs time 

Artikeln består främst av hur det har gått för Ryssland i en undersökning genom PACE från 

Europarådet. Flera personer ges plats att kommentera undersökningen. Då artikeln behandlar 

HBT-samhället är det främst Naryshkin som ges plats att kommentera. Han menar att artikel 

6.21, “was not designed to discriminate” att “gay people share equal rights” och att kritiken från 

vast är ”misguided” [missriktad]. Genom Gross ges bilden att  “democracy and human rights is 

not easy and needs time”. ”Propaganda” sätts inom citationstecken.     

6/  'Gay 

Propaganda' 

Book Released 

Abroad, Plans 

Underground 

Russian 

Distribution 

/ 

http://www.them

oscowtimes.com/

news/article/gay-

propaganda-

book-released-

abroad-plans-

underground-

russian-

distribution/4884

58.html / lgbt/ 

25-10-13 / 17-04-

14  

”gay-propaganda” bok 

 

Kärlek, bok 

 

 

/ redaktörer för boken 

 

Gessen (lesbisk och 

gayrätts-aktivist) 

Underground, criticism, scores of, imposes 

heavy fines, deportation, anti-gay law, ”lives 

and loves” 

 
 […]collection of love stories by LGBT 

Russian writers 

 The law imposes heavy fines on those 

convicted of promoting "non-traditional 

relations" toward minors and also 
prescribes deportation for foreigners 

who are found guilty. 

 Russia’s ban on ”gay propaganda 

 Russia's "gay propaganda" law […]   

 The law imposes heavy fines on those 

convicted of promoting "non-traditional 

relations" toward minors and also 
prescribes deportation for foreigners 

who are found guilty.” 

Artikeln förklarar att en ny bok som heter ”Gay Propaganda” håller på att spridas under radarn i 

Ryssland. Den uttrycker också att ”scores of celebreties” går emot artikel 6.21. I artikeln 

förklaras att boken är en samlig av kärlekshistorier från ryska HBT-skribenter. Att boken ramas 

in som en kollektion av kärlekshistorier och att ”love” nämns ofta lägger en av ramarna till 

artikeln som skiljer sig från många andra artiklar. Starka ord som ”imposes heavy fines” 

används för att beskriva verkan av artikel 6.21. Intressant är att både ”gay propaganda” och 

”non-traditional relations”sätts i citationstecken.  

7 /  Regional 

Newspaper 

Suspected of 

Breaking 'Gay 

Tidning kan ha brutit mot 

artikel 6.21 

 

 

Suspected, state’s media watchdog, 

launched an investigation, against logic, 

homosexual relations 
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Propaganda' Law/ 

http://www.them

oscowtimes.com/

news/article/regio

nal-newspaper-

suspected-of-

breaking-gay-

propaganda-

law/489518.html 

/lgbt/ 14-11-13/ 

17-04-14 

/ ryska statens 

utredningsorgan 

 

Alexander Yermoshkin 

(lärare) 

 

Galina Yegoshina (från 

staten) 

 The newspaper's editor has responded 

to the investigators with the argument 

that the article shows the negative sides 

of being a homosexual and cited 
constitutional provisions outlawing 

discrimination. 

 […]the ”gay propaganda” law” 

 

I artikeln förklaras att en tidning kan ha brutit mot den ryska lagen. Både förespråkare för den 

samt de som kan anses ha brutit mot den får plats att förklara sig. 

8/ Andrew 

McChesney/ 

Italian Reporter's 

Pro-Gay Photo on 

Red Square Goes 

Viral/ 

http://www.them

oscowtimes.com/

news/article/italia

n-reporters-pro-

gay-photo-on-

red-square-goes-

viral/490310.html

/ gay/ 20-11-13 / 

29-04-14 

Spridning av ett 

“pro-gay” foto 

 

/ Enrico 

Procentece (som 

höll upp en 

flagga med 

”Love is Love” 

på röda torget) 

 

Ryska staten 

Run-in, police immediately stopped, torrent, gay 

marriage, LoveIsLove, peaceful means 

 

 “ "People are astonished by the fact that the police 

intervened to confiscate the flag in such a peaceful 

situation," “ 

 The law, which the government has defended as 

a measure to protect traditional Russian values, […]” 

 Russia’s ”gay propaganda” law” 

 ”the vaguely worded law  makes promoting 

homosexuality to minors a crime” 

I artikeln beskrivs HBT-samhället med temat kärlek. Procentece ges stor plats att förklara sina 

åsikter och menar att det endast går att ändra människors [anti-gay] attityder genom ”peaceful 

means”. Genom att nämna Obamas tvitterinlägg där ”gay marriage” hade hashtagen 

”LoveIsLove”, förstärks den fredliga känslan. I kontrast till det framstår polisen som 

våldsamma, vilket beskrivs genom nyckelorden ”Run-in”, ”police immediately stopped”, 

”torrent” som visar deras agerande i situationen. Ryska staten ges plats att motivera artikel 6.21, 

men artikelförfattaren beskriver sedan lagen som ” the vagely worded law”, något som skapar 

ramar för artikeln. 

9 /   Oleg 

Sukhov/ Dozens 

Detained at 

Rallies Against 

Olympics 

/http://www.them

oscowtimes.com/

news/article/doze

ns-detained-at-

rallies-against-

olympics/494164.

html / lgbt / 10-

02-14 /17-04-14  

HBT- protester 

och 

demonstrationer 

 

Polisens 

tillvägagångssätt 

 

 / 

 

OVD-info, 

Grani.ru 

Detained, abused,  plain cloths, offered them sex, 

 

 [...] what is seen by some observers as Russian 

authorities' crackdown on homosexuals' rights 

and human rights in general. 

 [...] many of those detained were not demonstrators 

but passers-by. 

 “a controversial law banning the promotion 

of homosexuality among minors “  [ovd-info] 

I artikeln förklaras att många människor har blivit häktade vid olika demonstrationer mot OS 

http://www.themoscowtimes.com/sitemap/authors/177084.html
http://www.themoscowtimes.com/sitemap/authors/177084.html
http://www.themoscowtimes.com/sitemap/authors/462245.html
http://www.themoscowtimes.com/sitemap/authors/462245.html
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och för HBT-rättigheter. Som visas ovan, sammanställs homosexuellas rättigheter med 

mänskliga rättigheter i allmänhet. Artikeln förklarar också hur polisen har häktat även de som 

har gått förbi demonstrationer samt att de som har blivit häktade har blivit misshandlade. 

Intressant är att tidningen väljer att berätta om alla dessa demonstrationer och hur många som 

blivit häktade samt hur polisen har använt våld i vissa situationer. Ord som ”abuse” används för 

att beskriva polisens agerande och till de häktade sägs poliser i ”plain cloths” ha ”offered them 

sex”.  
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Polisens 

agerande vid 

arresteringen av 

Luxuria 

 

/ 

 

Vladimir 

Luxuria 

(transperson och 

föredetta 

medlem av det 

italienska 

parlamentet) 

Seccond time, Four, Olympic signs, transgender 

"It's OK to be gay," 

 
 “[…] They were just people who had to do this” 

 […] violating the "gay propaganda" law, which bans 

the promotion of nontraditional sexual relations 

to children.” 

 

I artikeln återges två gripanden av Luxuria. Hon blev gripen för att ha skrikit "It's OK to be 

gay," och blev gripen två gånger med en dags mellanrum. Artikeln går emot trenden som har 

synts i The Moscow Times där polisen målas upp som brutal. Här nämns att det var fyra mot en, 

men annars förklaras polisen inte med ord som kan ses som värdeladdat hotfulla. Ett citat från 

Luxuria är med där hon bland annat menar att “[…] They were just people who had to do this”. 

Luxuria får stor plats genom hela artikeln och det är genom hennes återgivanden som händelsen 

speglas.  


