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Abstract 
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The aim of this studie centers on how lgbt (lesbian, gay, bisexual, transgender) are 
portrayed in women’s magazines. The magazines we have chosen to analyze are FRIDA, 
VeckoRevyn and amelia, which all three have different target groups. We have, with the 
assistance of the rhetorical and semiotic analysis methods, assessed 18 articles with their 
associated photographs. These methods are part of the qualitative analysis model and are 
used in order to study less empirical data with more depth. With the qualitative analysis 
we were able to see potential patterns among our empirical data. 
 
Lgbt is known as a minority group and has often been described in a stereotypical way. 
We wanted to see if and how the portraying of lgbt has changed within the last 16 years 
and if the different target groups affect the portrayal. 
 
Our studie shows that stereotypes, according to the magazines, are still a part of the 
preconceptions in our society. In the middle of 1990’s the magazines wrote about 
stereotypes such as the lonely lizzie and the sparkling faggot. Nowadays they focus on 
what is seen as feminine and/or masculine. Heteronormativity is still the prescribed 
values of today. 
 
Keywords: hbtq, amelia, VeckoRevyn, FRIDA, media, magasin, journalistik, 
stereotyper, homosexualitet, bisexualitet, transsexualitet, queer. 
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1 INTRODUKTION 
Sverige anses vara ett öppet och inbjudande land som accepterar avvikelser och mångfald. 

Trots detta ansågs homosexualitet vara en mental sjukdom för mindre än 35 år sedan. 1979 

utförde homo- och bisexuella personer en kupp när de ockuperade Socialstyrelsen i en fredlig 

demonstration, mot att homosexualitet då var diagnostiserat som en sjukdom. 

Demonstrationen fick gehör och samma år upplöstes begreppet som en klassificerad sjukdom 

(RFSL:s hemsida). Från att ha klassats som sinnessjuka fick de homosexuella för drygt 20 år 

sedan ingå registrerat partnerskap i Sverige. I flera länder är homosexualitet fortfarande 

olagligt och kan innebära förföljelse, fängelsestraff eller i vissa fall döden (RFSL:s hemsida).  
 

Ämnet som vi har valt att undersöka är hbtq (homo- och bisexuella, transpersoner samt queer) 

eftersom vi anser att det är intressant att se hur tidningarna väljer att porträttera området under 

tid och beroende på sina skilda målgrupper. Vi tycker att det är viktigt att yrkesverksamma 

journalister samt journalistikstudenter är medvetna om hur man skriver om hbtq-gruppen i 

medierna. I Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern (2011) beskriver 

journalisten Hadenius och medieforskarna Weibull och Wadbring massmedier som våra 

förlängda sinnen. De menar att vi inte kan ta del av allting som sker i omvärlden bara med 

hjälp av den kunskap som andra människor ger oss, massmedier förmedlar mycket av de 

kunskaper och värderingar som vi innehar. Medier har en stark ställning i samhället och 

bekräftar att vi är beroende av dem för vår orientering i omvärlden (2011). 
 

Då den existerande forskningen kring hbtq i dagsläget är relativt begränsad vill vi med vår 

undersökning bidra till forskningen i stort. Hbtq anses fortfarande vara tabubelagt och när 

forskningen inte belyser ämnet tillräckligt kan detta bidra till samhällets avståndstagande. När 

forskningen utvecklas kan även relationen till homo-, bisexuella, transpersoner och queer 

utvecklas till det bättre. Vi hoppas med denna forskning kunna bidra till en mer accepterande 

syn i de svenska hemmen. Författarna till boken I den akademiska garderoben menar att 

heterosexualitet är en osynlig norm som gör att annat lätt ses som onaturligt, onormalt och 

icke önskvärt (Anna-Clara Olsson och Caroline Olsson, red. 2004). 
 

Matthew Kieran, professor i filosofi och konst. skriver i Media Ethics (2003) att problemet 

med objektivitet blivit alltmer viktigt och belyst, men att det trots detta avfärdas av 

branschfolket. Vår kultur, medierna och journalistikstudier tillbakavisar påståendena som rör 
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den sagda objektiviteten, och menar att alla är neutrala. Objektiviteten har varit en central 

fråga inom den feministiska diskussionen. Författaren fortsätter med att det kan finnas fakta 

och delar i en viss rapportering som kan vara sann och neutral, men att vi som publik nu kan 

uttolka påståendet på ett mer modernt vis (2003). 
 

I boken Drabbad av journalistik – moral och värderingar bakom rubrikerna (2008) skriver 

författaren Susanne Wigorts Yngvesson, forskare och lektor i etik, om tidningsmediets 

rubriker där hon drar paralleller till övriga journalistkåren och mediebranschen. Då ord är 

farliga men också innebär en hög grad av makt, vilket leder till ansvarstagande, är det oerhört 

viktigt att det som skrivs upplevs vara sant (2008). 
 

Vi väljer att analysera hur tre livsstilsmagasin för kvinnor behandlar hbtq-ämnet under åren 

1995-2011. De tänkta tidningarna representerar olika åldersgrupper och vi vill se om det finns 

några skillnader i hur de presenterar liknande material. Magasinen är följande: 

- FRIDA, med en målgrupp på 15-19 år (FRIDA:s chefredaktör Beatrice Birkeldh). 

- VeckoRevyn, med en målgrupp på 15-30 år (VeckoRevyns hemsida). 

- amelia, med en målgrupp på 25-50 år (amelias hemsida). 
 

Dessutom vill vi analysera de utvalda artiklarnas bilder. Detta gör vi då samspelet mellan text 

och bild enligt Bo Bergström, författare till Samspel text bild (2010), kan nå läsaren med 

mediets avsedda effekt som följd. Vårt antagande är att magasinen använder sig av stereotypa 

bilder och vi vill, precis som i fallet med texterna, se hur bildvalet har förändrats över tid. 
 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Vårt val av ämne är baserat på det egna intresset kring hbtq-frågor. Intresse och nyfikenhet 

utgör grunden för vår undersökning. Vi anser att hbtq tidigare var ett tabubelagt ämne, men att 

det under de senare åren har blivit en modefluga. Vi har själva uppfattat en tydlig utveckling i 

öppenheten och accepterandet av hbtq-personer under vår uppväxt, och vill undersöka om och 

i så fall hur medierna har följt den utvecklingen. 
 

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur hbtq porträtteras i olika medier under tid. 

Våra forskningsfrågor är: 

• Förändras gestaltningen av hbtq i FRIDA, VeckoRevyn och amelia över tid, och i så 

fall hur? 
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• Utifrån de tre olika magasinens skilda målgrupper, vad är utmärkande för 

gestaltningen av hbtq? Finns det likheter och olikheter? 
 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 
Vi ska analysera artiklar som behandlar hbtq i livsstilsmagasinen FRIDA, VeckoRevyn och 

amelia. Tidningarna representerar ett brett åldersspann och är inriktade på olika målgrupper. 

Magasinen valdes utifrån våra personliga läsvanor, dess stora läsarkrets och den möjlighet att 

de då influerar fler läsare. I det första skedet valde vi mellan tidningarna FRIDA och Julia 

som båda riktar sig till unga tjejer. Då Julia har en yngre målgrupp (Julias hemsida), en 

mindre läsarkrets (Tidningsstatistiks hemsida), samt en mindre upplaga beslutade vi oss för att 

analysera texter i FRIDA. Enligt Sveriges Tidskrifter har VeckoRevyn bäst försäljningssiffror 

jämfört med motsvarande tidningar som behandlar liknande ämnen. Av de livsstilsmagasin 

som riktar sig till kvinnor som är över 25 är det amelia som säljer flest lösnummer samt 

abonnemangsexemplar (Sveriges Tidskrifters hemsida). Vi väljer att bortse från motsvarande 

manliga magasin, främst då det inte finns någon motsvarighet till FRIDA. 
 

1.3 DE UTVALDA MAGASINEN 
1.3.1 FRIDA 

Tidningen FRIDA grundades 1981 av FRIDA Förlag AB:s VD Ove Jerselius. FRIDA är 

Sveriges största tidning för tjejer i åldern 13-16. Den ges ut varannan vecka och inriktar sig på 

noveller, kändisar, skvaller, mode samt relationer (FRIDA:s hemsida).  
 

1.3.2 VECKOREVYN 

VeckoRevyn grundades 1935 av Albert Bonnier Jr. och ingår i Bonnier Tidskrifter AB. 

Tidningen riktar sig till kvinnor i åldern 15-30 och innehåller artiklar som handlar om bland 

annat mode, skönhet, kändisliv, kärlek och karriär (Veckorevyns hemsida). 
 

1.3.3 AMELIA 

amelia grundades våren 1995, ingår i Bonnier Tidskrifter AB och ges ut av amelia Förlag AB. 

Tidningen är ett livsstilsmagasin med fokus på relationer och riktar sig huvudsakligen till 

kvinnor i åldern 25-50. amelia profilerar sig som ”tidningen för kvinnan mitt i livet” och 

behandlar ämnen som inredning, hälsa, resor och mat (amelias hemsida, samt Sveriges 

Tidskrifters hemsida). 
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2 BAKGRUND 
2.1 VAD BETYDER HBTQ? 
Homosexualitet är en sexuell läggning där personer av samma kön attraheras av och blir 

förälskade i varandra (RFSL:s hemsida). Bisexualitet är en annan sexuell läggning och syftar 

till att en person kan attraheras av och bli kär i en person oavsett kön (RFSL:s hemsida). 

Ordet transperson är ett samlingsbegrepp för människor som ifrågasätter det kön som de har 

tilldelats (RFSL:s hemsida). Skillnaden mellan transpersoner och transsexualism är att 

transsexualitet är en medicinsk diagnos som ställs av Socialstyrelsen (Socialstyrelsens 

hemsida) där myndigheten godkänner att personen får korrigera sitt kön. Bokstaven q, som 

står för queer, betyder underlig, knäpp eller homosexuell (Nationalencyklopedins hemsida). 

Fanny Ambjörnsson, socialantropolog och författare till boken Vad är queer (2006), medger 

att queer har många definitioner, och att alla kan anses vara korrekta. Författaren menar dock 

att det centrala i begreppet är ”brottet mot normen” och framförallt då brottet mot sexuella 

normer, strukturer och identiteter (8:2006). 
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3 TEORETISKT RAMVERK 
3.1 TIDIGARE FORSKNING 
Tidskriftsmarknaden i Sverige ses som svåröversiktlig och saknar mycket tidigare forskning 

enligt Statens Tidskriftsutredning (STURE) 1990. Projektledaren Jan-Eric Malmquist skriver i 

Tidskriftiania att den forskning som gjorts inom dagspress inte på långa vägar nått tidskrifter 

och magasin. Detta är något författaren beklagar eftersom det inom tidskriftsmarknaden finns 

en mångfald som emellertid har kommit att saknas i dagspressen (1990). 
 

Ulrika Dahl är queerforskare och skriver i En kunskapsinventering av forskning om homofobi 

och heteronormativitet (2005) främst om forskning som gjorts om homofobi, så kallade 

hatbrott. Hon menar att forskningsområdet är alltför litet och att mycket kan ha förbisetts. 

Detsamma gäller bisexualitetsforskningen, där efterforskningarna mestadels består av en rad 

C-uppsatser samt en del D-uppsatser (2005). 
 

En av få avhandlingar som behandlar ämnet bisexualitet är sociologen Hanna Bertilsdotter 

Rosqvists Lagom lika, lagom olika. En diskussion om makt, retorik och bi-teoretiska/sexuella 

subjektiviteter (2007). Syftet med hennes analys grundar sig främst i avsaknaden på övrig 

forskning om bisexualitet. Hon hänvisar till en rad andra forskare som har kommit fram till 

slutsatsen att bisexualitet är ”som en gåta som antingen är på väg att upptäckas eller märkligt 

nog ännu undkommit upptäckt” (19:2007). 
 

Att personer som uttalar sig negativt angående hbtq-personer får stå oemotsagda av journalist 

och media är vanligt, menar Emma Sahlman (2005). Författaren fortsätter att kritisera 

mediernas vinkling av ämnet och skriver att journalisten har ett stort ansvar och måste ställa 

frågor som andra inte vågar ställa. Människor som är emot personer med en annan sexuell 

läggning än den egna anses ha rätt att vara det, samtidigt som vita personer som är emot 

svarta bedöms vara ett mycket större problem (2005). 
 

Trots att homosexuella numera är skyddade av lagen om hets mot folkgrupp, så är det ok 

att säga lite vad som helst. Att vara homosexuell är ungefär som att vara feminist – något 

som man väljer och som andra kan förhålla sig till och välja att hålla med eller inte hålla 

med om. […] Det verkar vara anledningen till att det skrivs saker om hbt-personer som 

aldrig skulle gå att skriva om det handlade om judar eller greker. 
(6:2005, Emma Sahlman) 
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Journalisten Emma Sahlman (Hundbajs och bögkrav – en studie av mediernas skildring av 

hbt-personer, 2005) diskuterar hur mediernas innehåll och journalistens ställningstagande 

påverkar vårt sätt att se på världen. Torsten Thurén, docent i journalistik, skriver i 

Vetenskapsteori för nybörjare att förförståelsen är omedveten då vi ”socialiseras in i ett visst 

sätt att uppfatta omvärlden redan från barndomen” (62:2007). 
 

Medie- och kommunikationsprofessorn David Gauntlett ägnar ett kapitel i Media, Gender and 

Identity – An introduction (2008) åt damtidningar och kvinnliga identiteter. Han menar att 

även om läsare kan kritisera texter och vara medvetna om hur orealistiska de är så betyder det 

inte att de inte blir influerade av dem. Gauntlett kritiserar damtidningar för att vara alltför 

enkelspåriga i den mån att de är för begränsade när det gäller deras rapportering av kön, genus 

och sex. Mestadels innehåller artiklarna heterosexualitet och homo- och bisexualitet nämns 

inte i lika stor utsträckning. 
 

3.2 GENUS 

Den amerikanska filosofen Judith Butler ses som en av förgrundsfigurerna till genus- och 

queerteorin. Butler argumenterar i GENUS trubbel (1999) för att ett biologiskt kön visserligen 

är orubbligt men att genus är kulturellt konstruerat. Författaren menar att alla människor föds 

med ett biologiskt kön men att detta inte bör kategoriseras, vilket samhället och dess olika 

kontexter gör i den så kallade heterosexuella matrisen. Då samhället beskriver ett visst kön 

med ”man” och ett annat med ”kvinna” måste de här begreppen också vara ”manliga” 

respektive ”kvinnliga” för att anses vara riktiga. Det här är någonting som vi vill ta fasta på i 

vår undersökning. Vidare menar Butler att det är mer riktigt om genuskonstruktionen istället 

är oberoende av könet och blir flytande. På så vis kan en ”man” vara ”kvinnlig” och vice 

versa (1999). 
 

Genusaktivisten Riki Wilchins, som har skrivit boken Queer theory, Gender theory: an 

instant primer (2004), anklagar samhällets inskränkta syn och skapande av ords betydelser. 

Wilchins menar att det inte finns någon anledning till att lära barn, redan från första början, 

vad som är ”flickaktigt” och ”pojkaktigt”. Vidare beskriver hon tal och ord som någonting 

samhället vill se som neutralt. Hon drar paralleller till ett tunt och rent fönster som speglar 

världen utanför med precision men menar att vårt tal aldrig kan ses som detsamma. Inga ord 
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är neutrala eftersom de alltid inbjuder till en rad förolämpningar (Wilchins, 2004). Vi vill, 

med hjälp av vår analys, studera ordens innebörd och deras eventuella associationer. 
 

3.2.1 QUEER 

Tiina Rosenberg är professor i genusvetenskap och har skrivit boken Queerfeministisk agenda 

(2002) där hon menar att queer inte bör preciseras. Rosenberg beskriver termen queer som en 

synonym och ett paraplybegrepp för lesbisk, och/eller gay, och/eller bisexuell, och/eller 

transpersoner. Precis som Rosenberg så anser Don Kulick, professor i antropologi och 

författare av Queersverige (2005), att queerteorin är svårdefinierad då det inte finns en teori 

utan flera. Vidare menar Kulick att queerteorin i Sverige uppfattas som en ny variant av 

feminismen, och har blivit en del av samhällsdiskursen. Tiina Rosenberg använder termen 

queerfeminism, eftersom queerteorin grundar sig i feminismens politik, historia och 

vetenskapsteori (2002). 
 

Rosenberg menar att queerteorin ifrågasätter de existerande sexuella kategorierna och de 

strukturer i samhället som vidhåller heterosexualitet som en naturlig sexualitet (2002). Don 

Kulick anser å sin sida att det som uppmärksammas runt queer inte längre är deras radikala 

perspektiv på sexualiteten. Istället symboliseras den av ”mysiga medelklassbögar” (14:2005) 

och den kreativa tron på konstruerade könsroller. Kulick menar vidare att queerteorin måste 

vara obekväm för att vara värdig namnet, och kritiskt granska de identiteter (queer), fenomen 

(homosexuella familjer) och politiska processer (jämställdhet) som bygger på en ömsesidig 

förståelse. Den skarpa åtskillnaden mellan heterosexuella och homosexuella anser Rosenberg 

vara queerteorins centrala fråga, vilket också är den här undersökningens centrala fråga.  
 

3.2.2 HETERONORMATIVITET 

Heteronormativitet syftar till att heterosexualitet ses som det normala och naturliga. Anna-

Clara Olsson och Caroline Olsson skriver att någonting heteronormativt förutsätter att 

heterosexualitet medvetet eller omedvetet tas för givet (2004). Problemet med 

heteronormativitet är hur man undersöker vad som egentligen anses vara normalt. Fanny 

Ambjörnsson nämner hur det som i väst uppfattas som naturligt sexuellt beteende inte 

behöver uppfattas likadant i andra delar av världen (2006). Platsens betydelse är alltså av stor 

vikt när forskare ska undersöka olika normer. Då den kulturella kontexten har stor inverkan på 
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platsens betydelse begränsas synen till de egna referensramarna och den egna verkligheten. Vi 

ser det vi studerar men går miste om vad som sker i periferin. 
 

Flera forskare (Ambjörnsson 2006, Ulrika Dahl ur Kulick 2005, Rosenberg 2002) hävdar att 

normativitet enkelt uttryckt är regler och normer som samhället förväntas följa, för att uppnå 

normalitet. Vi är intresserade av att undersöka om och hur dessa omedvetna regler och normer 

syns i kvinnomagasin, samt om det har förändrats över tid. Tiina Rosenberg kritiserar 

betydelsen av heteronormativiteten, som hon menar är ”antagandet att alla är heterosexuella 

och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt” (100:2002). Det centrala är enligt 

Rosenberg det som faller utanför det normativa kraftigt avvikande och heteronormativitetens 

två bärande principer, exkludering och inkludering. Exkludering syftar här till ”avvikaren”, 

den queera/e, vilket skapar ett ”vi” och ”de”-ställningstagande. Inkluderingen, menar 

Rosenberg, betyder att de avvikande ska ansluta sig till den dominerande kulturen, det vill 

säga heterosexualiteten i det här fallet (2002). Det Rosenberg inte nämner är att situationen 

kan vara omvänd och att de avvikande har sin egen kultur, med normer och regler. 
 

3.3 STEREOTYPER 
Redan vid barnets födsel påverkas dennes uppfattning om hur personer ”är” och hur de ”bör” 

vara. Hos den dominerande kulturen finns en slags accepterande kunskap som vi föds in i och 

förväntas anpassa oss efter. Stereotyper, som bidrar till att reproducera fördomar och negativa 

attityder (Nationalencyklopedins hemsida), är ett exempel på detta. Medieforskaren Jesper 

Strömbäck, författare till Makt och medier (2000), menar att då en stereotyp bygger på en 

generaliserande bild så skapas en igenkänningsfaktor för ett stort antal människor. Det 

underlättar när vi tolkar ny information, eftersom vi känner igen, generaliserar och förenklar 

den (2000). 
 

Fanny Ambjörnsson beskriver hur den lesbiska kvinnan framställs som ensam, olycklig och 

allvarlig medan bögen representerar fjollighet, är shoppinggalen och älskar schlager (2006). 

Ambjörnsson menar att de få stereotypa beskrivningarna som samhället erbjuder är 

begränsande och ofta anses som negativa. ”Att vara ful, ovårdad, ensam, olycklig, rabiat, 

fjollig och ytlig är inga egenskaper som direkt premieras eller uppmuntras i dagens samhälle” 

(76:2006). Ambjörnsson fortsätter att poängtera att de homosexuella män som inte tycker om 

varken schlager eller shopping ”faller utanför definitionen på vad en bög är” (77:2006). 
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Stereotyper används, enligt författaren, som ett redskap för att skapa skillnader mellan det 

som anses normalt och det som avviker från det normala.  
 

3.3.1 VISUELL STEREOTYPISERING 

Paul Martin Lester är professor i visuell kommunikation och författare till boken Visual 

communication – images with messages (2006). Han menar att när stereotypa porträtteringar 

av en grupp människor ständigt upprepas blir det en del av samhällets kultur. Enligt Lester 

formar medierna människors attityder gentemot andra individer. Selektivt väljer vi 

information där obekanta mönster ersätts av igenkännbara mönster. När det här sker placerar 

vi in människor i fack och de förutfattade meningarna reproduceras i samhället (2006). Vi är 

intresserade av att se om det finns stereotypa bilder i vårt empiriska material och hur 

tidningarna förhåller sig till dessa. Vi undrar om magasinen reproducerar eller dementerar 

samhällets klassiska stereotyper. 
 

3.4 BILDSEMIOTIK 

Anja Hirdman menar i sin avhandling Tilltalande bilder att bilder har en stor betydelse för hur 

medierna når fram till sin publik, och att samspelet mellan text och bild är avgörande för 

läsarens upplevelse (2001). Författaren nämner särskilt samspelet mellan rubrik och bild, 

eftersom ”det är rubriken som i första hand ger bilden ett sammanhang och styr förståelsen av 

det vi ser och hur vi ser det vi ser” (25:2001). Hirdman skriver också att läsaren får ”lära 

känna” personer i magasin och damtidningar, vilket etablerar en nära kontakt. Publiken tar sig 

till personerna efter hur text och bild tilltalar denne (2001). Fortfarande finns bilden av de 

kulturella tankeramarna kvar, vilka kan sägas utgöra grunden för publikens övertygelse för 

text och bild. 
 

Professorn i TV- och filmvetenskap, Jonathan Bignell klargör i Media semiotics – an 

introduction (2002) att semiotik handlar om att kunna utläsa de dolda lingvistiska tecken som 

finns i mediernas bilder. Med bilder menas både text, reklam, film, fotografier et cetera 

(2002). Mats Ekström, professor på JMG, och Ulla Moberg, docent i medie- och 

kommunikationsvetenskap, skriver i Mediernas språk (2008) att alla tecken tolkas av 

publiken, men att tolkningarna kan bli olika beroende på vem som gör dem och i vilket 

sammanhang tecknet befinner sig. 
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I boken Visuell retorik – bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia (2008) nämner författarna 

Anders Carlsson, journalist, och Thomas Koppfeldt, professor i mediepedagogik, tre olika 

slags tecken som kan användas vid en semiotisk analys. Det är dels ikonen som motsvarar 

verkligheten på ett nästintill exakt vis. Dels är det ett index där ett tecken skapas av ett 

”orsakssamband mellan två företeelser” (33:2008). Ett tredje slags tecken är symbolen som 

kan vara bokstäver eller siffror, det vill säga ett uttryck som valts ut för att representera något. 
 

Samspelet mellan text och bild kommer att vara avgörande för vår analys eftersom det styr 

förståelsen av och hur vi ser på någonting. Beroende på hur tilltalande text och bild är för 

publiken kan relationen mellan läsare och intervjuperson förstärkas eller försvagas. Dessa två 

teorier kommer att utgöra grunden i den semiotiska bildanalys vi ska utföra. 
 

3.5 REPRESENTATION 
Richard Dyer är filmprofessor och författare till boken The matter of images (2002), där han 

beskriver hur olika grupper representeras samt hur medlemmarna ser på sin status i samhället. 

I likhet med stereotypisering kan en grupp människor som drabbas av negativa associationer 

få konsekvenser för samtliga i gruppen. Representationer medför olika koder för olika 

kulturer och samhällen. Samtidigt poängterar Dyer att kulturer inte nödvändigtvis har 

bestämda regler för hur de tolkar saker och ting (2002). Vi vill lägga vikt vid hur olika 

grupper representeras i magasinen samt hur omedvetna värderingar i tecken och symboler 

används. Med grupper avser vi inte bara personer med olika sexuella läggningar utan också 

familjer, kvinnor, män och tonåringar, med flera. 
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4 METOD 
4.1 URVAL OCH EMPIRI 
Vi gjorde ett medvetet urval av vårt material där vi själva valde ut texter som vi ansåg var 

angelägna. Artiklarna skulle beröra ett och samma område, hbtq, och därefter valde vi texter 

utifrån olika vinklar, för att få en bredd och spridning i ämnet. Ett av analysens syften var att 

undersöka om magasinens förhållningssätt gentemot hbtq-rörelsen hade förändrats mellan 

1995 och 2011, och vår förhoppning var att vi, med hjälp av vårt urval, skulle kunna urskilja 

nyanser. 
 

Vi valde att undersöka 18 artiklar (se Bilaga 1) och 57 tillhörande bilder där 21 stycken 

användes för en djupare analys, på grund av arbetets tidsram. Anledningen till att vi valde just 

de här artiklarna grundar sig i den spridning vi eftersökte i vårt material. Med spridning 

åsyftar vi till artiklar som är skrivna under olika tidsperioder samt behandlar olika områden 

inom hbtq som helhet. Vi märkte, trots det skrala utbudet, att magasinen dominerades av 

homosexuella artiklar. Då vi medvetet sökte ett material som hanterade hbtq letade vi aktivt 

efter artiklar som behandlade också bisexualitet och transpersoner. Trots att vi eftersträvade 

ett jämnfördelat material av homo- och bisexualitet, transpersoner samt queer så saknade vi 

texter som berörde just queer. Detta återkommer vi till i slutdiskussionen. 
 

För att lättare kunna göra ett urval av vårt material begränsade vi oss och valde bort 

frågespalter. Detta gjorde vi på grund av att vi ville analysera och undersöka om magasinen 

hade några egna åsikter och värderingar i sina texter. För att analysmaterialet skulle gå att 

jämföra med vartannat så valde vi texter som utgjordes av en längd på två till tre sidor 

vardera. Ett ytterligare kriterium var att samtliga texter skulle kompletteras med tillhörande 

bilder, då vi var intresserade av att undersöka dem ur ett semiotiskt perspektiv. 
 

Då amelias första nummer gavs ut år 1995 var det anledningen till att vi valde att göra vårt 

första nedslag just det här året och fram till 1997. Vi gjorde ytterligare två nedslag år 2001-

2004 samt år 2008-2011 eftersom vi eftersträvade ett material som skulle kunna generera i att 

vi skulle kunna dra slutsatser om utvecklingen av hbtq över tid. 
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4.2 SEMIOTIK 
Enligt Mediernas språk (2008) och Ekström och Moberg innebär en semiotikanalys att olika 

tecken tolkas i strävan efter att förstå dem och skapa mening. Sammanhanget där ett eller flera 

tecken förekommer är avgörande för dess tolkning. Det samband som finns mellan de olika 

textkomponenterna ansåg vi vara viktigt för vår analys. Att genom semiotikanalysen bland 

annat studera samtliga artiklars rubrik, ingress, brödtext och tillhörande bild mer ingående, 

samt att studera sambandet dem emellan utgjorde därför basen i vår studie. Följande begrepp 

är viktiga i en semiotikanalys; 
 

4.2.1 DENOTATION OCH KONNOTATION 

Denotation innebär den uppenbara betydelsen av en text. Om en gata är avfotograferad på bild 

så denoterar bilden en gata. Konnotation går mer på djupet och står enligt Ekström och 

Moberg för kulturens gemensamma föreställningar och associationer. Författarna understryker 

att både ord och bilder är mångtydiga och når ut med budskap (2008). Vi använde oss i första 

hand av begreppen konnotation och denotation när vi analyserade de 18 artiklarnas tillhörande 

bilder. Detta gjorde vi för att, på ett djupare plan, kunna se hur magasinen tänkte vid bildens 

uppbyggnad. Samtidigt ansåg vi att det var nyttigt att också denotera och konnotera starka och 

värdeladdade ord då de kan innehålla fler betydelser än de uppenbara. Vi var medvetna om att 

varje människa tänker olika och associerar på olika sätt, vilket kan komma att betraktas som 

en svaghet i vår metod.  
 

4.2.2 MYT OCH METAFOR 

En myt är enligt en av semiotikens förgrundsfigurer Roland Barthes ”de kulturella värden och 

föreställningar som finns på den konnotativa nivån” (24:2008, Ekström red.). Ekström och 

Moberg berättar hur Barthes undersökte olika texters sammansättningar för att förmedla 

kulturell mening, och att det ofta sker genom motsatspar som man-kvinna och ond-god. De 

motsatspar som Barthes anser grunda sig i olika myter är intressanta att undersöka närmre. 

Vår tanke var att det finns motsatsförhållanden i artiklarna, eftersom Ambjörnsson (2006) och 

Rosenberg (2002) båda skriver om den ledsna lesbiska kvinnan och den stämningshöjande 

bögen. Vi ville se om magasinen resonerar kring myter och hur de eventuellt förstärker eller 

dementerar en sådan myt. Ekström och Moberg förklarar mytens makt enligt följande; 
 



 

 

 

17 
 

”Myten upprätthåller samhällets maktordningar och får dessa att framstå som naturliga 

och självklara, t.ex. synen på manligt och kvinnligt, på familjen, på vetenskapen. 

Symboliska innebörder skapas, dvs. konnotativa betydelser”. 
(25:2008, Ekström red.) 

 

En metafor innebär enligt Ekström och Moberg att vi, genom konkretisering, underlättar vår 

förståelse för det okända genom att jämföra något nytt med något som vi känner igen (2008). 

Massmedier har en tendens att använda metaforer i sin nyhetsrapportering med syfte att 

förenkla för läsarna, något som kan medföra raka motsatsen då metaforer kan tolkas och 

associeras med andra betydelser än de förväntade (2008). Då metaforer används för att 

förenkla för läsaren undersökte vi om magasinen använde sig av metaforer, samt fokuserade 

på vilka ord som då förekom i artiklarna.  
 

4.3 RETORIKANALYS 
Retorikern Bo Renberg, författaren till Retorikanalys – en introduktion (2007), förklarar att 

begreppet retorik syftar till hur man övertygar människor med tal eller ord. Författaren 

förtydligar och skriver att retorik också kan göra läsaren eller lyssnaren mer observant och 

kritisk till följd av insikten av hur den praktiska kommunikationen fungerar. Avsikten med en 

retorikanalys är, enligt Renberg, ”att försöka förstå och förklara vilken funktion och verkan 

kommunikativa handlingar har” (14:2007). Maria Karlberg, informatör, och Brigitte Mral, 

retorikprofessor, utvecklar i Heder och påverkan – Att analysera modern retorik (1998), där 

de skriver att det inte är enskilda kommunikativa handlingar som analyseras, snarare är det 

kontexten som den retoriska situation den är, som bör vara utgångspunkten för analysen. Bo 

Renberg skriver också han att det är kontexten som bör analyseras i första hand (2007). 

Därefter väntar textens disposition, argumentationsmedel, argumentation, stil och 

presentation. Viktiga perspektiv för analysen är sändarens avsikt, innehållet och dess effekt 

texten eller talet har på mottagaren (2007).  
 

4.3.1 ETHOS, PATHOS, LOGOS 

Som ovan nämnts är en av analysdelarna inom retorikanalysen sändarens 

argumentationsmedel (Renberg, 2007), de grundläggande medel sändaren använder för att 

övertyga mottagaren (Karlberg & Mral, 1998). När man talar om övertygelse handlar det om 

texternas tre byggstenar ethos, pathos och logos. 
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Ethos (trovärdighet) är, enligt Karlberg och Mral, ibland viktigare än själva informationen i 

sig (1998). Författarna nämner Dagens Nyheter och Dagens Eko som exempel på medier som 

har etablerat ett starkt ethos. Detta kan vara problematiskt för mottagaren då denna, istället för 

att kontrollera nyhetens sanning eller falsifiering, kontrollerar informationens tillförlitlighet. 

Att studera ethos handlar om att studera sändarens identitet, både vad gäller framförande och 

text (1998). 
 

Pathos (känslor) handlar om både mottagarens och sändarens känslor (1998). Verktyg som 

ofta används är bilder, egna känslor och situationer. Därför är det viktigt att också analysera 

textens brist på känslor, då detta tyder på nonchalans och brist på engagemang. 
 

Karlberg och Mral fortsätter att belysa begreppet logos (fakta) där sändaren undervisar och lär 

mottagaren någonting. Här finns det en stor betydelse i att kontrollera sändarens källor och 

naturligtvis också frånvaron på logos (1998). 

 

Retorikanalys är en passande metod inom den kvalitativa textanalysen eftersom den bygger på 

att studera ett empiriskt material på djupet. Då ethos, pathos och logos handlar om läsarens 

övertygelse för mediet gav den oss en möjlighet att se hur samtliga magasin gick till väga för 

att skapa en sådan övertygelse. Vi ansåg det viktigt att undersöka artiklarnas användande av 

ethos, pathos och logos då metoden på ett lättöverskådligt sätt ger läsaren en inblick i textens 

trovärdighet. 
 

4.4 METODKRITIK 
Vi inser att det finns för- och nackdelar med vår undersökning. Då vi sedan tidigare hade 

samtliga kriterier klara för materialet; texternas längd, bild och reportertext, är vi medvetna 

om att vårt urval kan komma att kritiseras. Då vi anser det viktigare att analysera och jämföra 

texter med liknande uppbyggnad än att välja ut slumpmässiga texter, bedömer vi att det 

stärker uppsatsens uppbyggnad. 

 

I flera artiklar rörande hbtq var reportern endast synlig i ingressen, något som vi valde bort då 

undersökningen analyserar tidningens ställningstagande kring hbtq. Vi valde att koncentrera 

urvalet till reportage och intervjuer, där intervjupersonens svar varvas med reportertext. Detta 

för att ha en möjlighet att uppfatta tidningarnas åsikter i största möjliga mån. Vi förstår att det 
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inte går att generalisera tidningarnas jargong baserat på vårt material, men tror att vi kan 

utläsa tendenser hos samtliga magasin och deras porträttering av hbtq-personer.  
 

En semiotisk analys bygger på subjektiva tolkningar, och som Ekström och Moberg skriver så 

handlar semiotiken om tillfälliga intryck (Ekström, red., 2008), vilket den har kritiserats för. 

Det här betyder att vår egen kultur, dess värderingar och vår förförståelse påverkar sättet vi 

tolkar bilder och texter på, något som görs undermedvetet och som är svårt at bortse från. Vi 

är bekanta med samtliga tre magasin och har med oss en viss förförståelse in i 

undersökningen. Att vi dessutom båda är kvinnor i samma ålder och har liknande bakgrund 

och uppväxt gör att våra tolkningar kan påminna om varandras. Detta är någonting som kan 

komma att begränsa vår tolkande analys. Då alla människor tolkar olika är det svårt att 

generalisera materialet eftersom det resultat vi har nått till mångt och mycket är grundat på 

personliga tolkningar och preferenser. Detta är retorik- och semiotikanalysens största svaghet 

men vägs upp av det djup som vi tack vare de tolkningarna kan få. Så länge vi är medvetna 

om detta anser vi att de utläsbara tendenserna hos samtliga magasin värdefulla.  
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5 ANALYS OCH RESULTAT 
Vi har valt att tematisera vår analys kring tre huvudteman baserade på tid. Då vi gör tre 

nedslag i materialet har vi valt att tematisera analysen efter följande nedslag; nittiotal, tidigt 

tjugohundratal samt sent tjugohundratal. En eventuell tematisering med fokus på stereotyper 

hade också varit applicerbar på vårt arbete. Dock bedömer vi att en tidsbaserad tematisering 

skulle vara bäst lämpad för att besvara vår frågeställning och det är anledningen till varför vi 

valde att utgå ifrån tre perioder. 
 

5.1 NITTIOTAL 

5.1.1 FRIDA 

I ingressen till artikeln När tjejer tänder på tjejer (se Bilaga 1) utgår texten från en 

heteronormativ aspekt med orden ”tjej + kille = sant”. Även det utbrutna citatet ”vad beror det 

på, att vissa blir homosexuella?” visar att artikeln är skriven ur ett heterosexuellt perspektiv. 

Anna-Clara Olsson och Caroline Olsson menar att vi medvetet eller omedvetet utgår ifrån den 

heterosexuella normen (2004), vilket speglar artikeln. När FRIDA skriver ”varför blir en del 

homosexuella? Och vad ska du som är ung och upptäcker att du är homosexuell göra?” 

förutsätter det att någonting behöver göras. 
 

FRIDA skriver också att homosexuella personer i regel inte har några förebilder och känner 

sig udda och ensamma. Detta i motsats till heterosexuella som, enligt magasinet, har 

förebilder. Tiina Rosenberg menar att skillnaden mellan olika sexuella läggningar är det 

centrala begreppet inom queerteorin (2002). Genom att konstatera att homo- och bisexuella 

ofta inte har några förebilder cementerar man den stereotypa bild som finns av den ensamma 

lesbiska kvinnan. Hon framställs som en person som inte har någon att se upp till och, i och 

med sin sexuella läggning, väljer att vara udda och ensam. Magasinet begränsar sina läsare 

efter uttalandet om den icke-existerande homosexuella förebilden där man förutsätter att en 

homosexuell inte kan se upp till en heterosexuell person och vice versa. Samtidigt gör 

avsaknaden av en person som företräder eller representerar den lesbiska tjejen att läsaren 

tappar förtroendet för talaren, vilket i det här fallet är FRIDA (Dyer, 2002). 
 

Den tillhörande bilden denoterar två nakna kvinnor som står vända mot varandra. Den ena 

kvinnan har sin arm på den andras axel och står med ryggen emot läsaren. Den andra kvinnan 

har sin hand på låret och tittar snett uppåt samtidigt som hon lutar huvudet mot den andra 
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kvinnans huvud. Bilden är svartvit och tagen ur ett normalperspektiv. Carlsson och Koppfeldt 

menar att svartvita fotografier ofta tolkas som konstnärliga bilder och distanserar oss från 

verkligheten (2008). Bilden konnoterar allvarsam- och eftertänksamhet samt otrygghet. 

Kvinnan vars ansikte är vänt mot kameran ser sorgsen ut och den andra kvinnans hand på 

axeln uppfattas som en tröstande gest. Då den svartvita bilden anses vara konstnärlig och 

gammeldags (Carlsson & Koppfeldt, 2008) och rubriken innehåller ordet tänder på finns inget 

tydligt samspel mellan text och bild, någonting som är viktigt för hur medierna når ut till sin 

publik (Hirdman, 2001). Det utbrutna citatet ”vad beror det på, att vissa blir homosexuella?” 

kan uppfattas som en fråga från den sorgsna kvinnan vilket då kan associera ordet 

homosexuella med sorg. 
 

I likhet med När tjejer tänder på tjejer beskriver FRIDA än en gång den osynliga lesbiska 

tjejen i Kär och lesbisk – Manhaftig fotbollsspelare eller kvinnlig flata? Magasinet delar in 

den lesbiska tjejen i olika fack där hon begränsas till att leva som antingen manhaftig eller 

kvinnlig. Det finns ingenting däremellan. Enligt Judith Butlers heterosexuella matris 

kategoriserar olika kontexter män och kvinnor med tillhörande associationer (1999).  
 

Magasinet påpekar att en vanlig föreställning av lesbiska tjejer är som manhaftiga 

fotbollsspelare med hockeyfrillor och en prilla i munnen, de bär aldrig kjol och sminkar sig 

inte. Bilden av den manliga lesbiska tjejen reproduceras trots att magasinet poängterar att det 

är en föreställning i samhället. Detta görs bland annat av det faktum att FRIDA i rubriken 

nämner manhaftig respektive kvinnlig men också då magasinet räknar upp ”manliga” attribut 

såsom snus och kortklippt hår. Att en kvinna aldrig bär kjol och inte sminkar sig associeras till 

någonting som är okvinnligt vilket gör att kvinnan, om hon bär byxor och inte har flätor i 

håret, inte är en kvinna på riktigt. Hon blir en Det då Hon inte innehar det manliga 

könsorganet men ändå väljer att klä sig som en Han. 
 

Homosexuella män beskrivs i artikeln som orädda samt att de har ett speciellt sätt att prata 

och röra sig på. Detta associeras med feminina gester, ljusa röster, fnitter och glada tillrop. 

Den här tolkningen grundar sig i samhällets syn på vad som är manligt och kvinnligt, eller i 

det här fallet bögigt och lesbiskt. Enligt Fanny Ambjörnsson är det vanligt att homosexuella 

män beskrivs som glada, fjolliga och shoppingglada samtidigt som de homosexuella 

kvinnorna ses som allvarliga, ovårdade och ensamma (2006). 
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5.1.2 VECKOREVYN 

Redan i rubriken Mamma, pappa, mamma, barn: -Vi är lesbiska, kära och småbarns-

föräldrar utmanar magasinet den heteronormativa bilden av en kärnfamilj, då ordet pappa är 

överstruket och ersatt med ordet mamma. Markeringen får läsaren att reagera. Vid en närmare 

anblick på rubriken framstår den dels som diskriminerande och dels uppstår en känsla av att 

VeckoRevyn söker att vara provocerande i och med tillägget småbarns-föräldrar. Magasinet 

vill få läsaren att höja på ögonbrynen men försöket blir ett magplask. I VeckoRevyns strävan 

efter att skriva en annorlunda och uppseendeväckande artikel utmålas Sandra och Marie som 

avvikande. Rubriken ses som diskriminerande på grund av det överstrukna ordet pappa 

eftersom det ger intryck av att pappan är ute ur bilden, vilket han i det här fallet inte alls är. 

När den stackars pappan öppnar magasinet och ser artikeln med ordet småbarns-föräldrar kan 

han få känslan av att han inte är en förälder och inte är delaktig. Det är Sandras fru Marie som 

är förälder till barnen numera, enligt VeckoRevyn. 
 

Reportern inleder intervjun genom att fråga paret vad det kallades när de ingick äktenskap, 

och Sandra svarar skrattande att homosexuella kallar det för att gifta sig. Paret distanseras från 

normen, då ingen hade ifrågasatt vad ett giftermål mellan en man och en kvinna kallas. Detta 

precis som att ingen hade skrivit ”Heterosexuella, kära och småbarns-föräldrar” och även om 

så varit fallet så hade en sådan rubrik varit alltför intetsägande för att publiceras. 
 

De två bilderna som tillhör artikeln är tråkiga och opersonliga. De lockar inte till läsning då de 

utgörs av Sandra, Marie, en flicka och en hund. VeckoRevyn har utgått ifrån att rubriken ska 

räcka som lockbete till läsning. Det samspel som Hirdman beskriver som viktigt mellan bild 

och text är obefintligt (2001). 
 

I artikeln Min mamma är ihop med en annan kvinna inleder VeckoRevyn ingressen med 

orden; ”Man tror att ens föräldrar alltid ska vara som de är”, vilket kan uppfattas som att en 

homosexuell förälder inte är samma person som innan han eller hon kom ut. I ingressen 

poängteras det att mammans nya partner inte gör det ”lättare att acceptera förändringen”, 

något som Peter inte själv säger. VeckoRevyn beskriver familjen som en klassisk kärnfamilj 

med mamma, pappa, barn och berättar hur normalt och vanligt allting tidigare var, sett med 

heteronormativa ögon.  
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VeckoRevyn väljer att skriva att Peters historia är ovanlig på mer än ett sätt, och syftar på att 

både Peter och mamman är homosexuella. Det som beskrivs som någonting ovanligt är 

avvikande från det som är vanligt, och kan uppfattas negativt då det skapar ett ”vi” och ”de”-

ställningstagande (Rosenberg, 2002). VeckoRevyn skriver att en vanlig fördom om 

homosexuella är att deras barn också blir homosexuella, ”även om det i Peter och Evas fall 

råkar vara så”. Fördomen kan liknas vid en myt då den bygger på kulturella föreställningar 

(Ekström red., 2008), men ordet råkar associeras till något olyckligt och kan förvirra läsaren. 
 

Peters pappa tror att sonens läggning är något som kommer att gå över, som en förkylning. 

Infektionen är en metafor och kan vara pappans sätt att förklara något som han inte förstår 

(Ekström red., 2008). Då metaforer kan tolkas och associeras med andra betydelser än de 

förväntade kan sonens sexualitet jämföras med en infektion, något som går att bota (2008). 
 

Magasinet skriver att Peter har fått lära känna Eva på nytt som ”den mamma och kvinna hon 

har blivit”, vilket kan tolkas som om hon tidigare inte var varken kvinna eller mamma. Även 

om utgångspunkten hos VeckoRevyn är god misstolkas innebörden av meningen till det 

motsatta. Magasinet vill troligen poängtera att Eva numera är trygg och säker i sig själv men 

formuleringen lämnat mycket att önska. Då Eva har dolt sin läggning för sin son under en tid 

så kan det tolkas som att hon indirekt har ljugit för honom vilket går emot bilden av hur en 

god mor ska vara. Först nu kan de ha en öppen och ärlig kommunikation, någonting som är 

Evas fel då hon tidigare inte har varit en tillräcklig mamma. 
 

Känslan av de två bilderna som förekommer är att de är tagna av reportern och inte av en 

fotograf. De är, bortsett från att vara dåligt tagna, också opersonliga och liknar varandra i 

bildutsnitt och motiv. 
 

5.1.3 AMELIA 

I ingressen till artikeln -Min pappa älskar män sätter amelia tonen för en allvarlig händelse, 

någonting livsomvälvande, med orden ”[…] Det kan vara din man. Din son. Eller som i 

Gabriella Sandbergs fall – din pappa”. Det dramatiska stilgreppet tar överhanden och läsaren 

väntar sig en berättelse om en mördare eller en våldtäktsman. I bildtexten till den stora bilden 

går det att läsa att ”bomben slog ner” när Sven-Olof kom ut som homosexuell. amelia skriver 

om vardagsrummets väggar, ”vad har inte dessa väggar sett under årens lopp…” och läsaren 

tänker, återigen, på att någonting kriminellt och farligt har inträffat. amelia fortsätter att 
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berätta att väggarna såg en lycklig kärnfamilj som tog hand om sina barn, arbetade på dagarna 

och åkte till landet på helgerna. Magasinet beskriver hur Sven-Olof kunde känna attraktion till 

”allt från den brunbrända snyggingen på Centralbadet, till den intelligenta killen på 

kvällskursen i ryska”. I och med ordvalen allt från och till så låter det som att Sven-Olof 

attraherades av alla män han såg. 
 

Gabriella ogillade moderns nya man. Han var, enligt Gabriella, allt som Sven-Olof inte var: 

hård, otrevlig och macho. Det som enligt Gabriella gör Sven-Olof till den person han är 

reproducerar stereotypen av hur en bög är (Ambjörnsson, 2006). amelia spär på läsarens syn 

på den mjuka ”medelklassbögen” (Kulick, 2005) genom att beskriva hur Gabriella tittar ömt 

på sin pappa och klappar honom på kinden, samt beskriver honom som en mjuk person. I 

omvänd ordning borde det vara pappan som klappar sin dotter på kinden. Att det är tvärtom 

förminskar pappan och ger en känsla av en ”duktig pojke” och att dottern tröstar honom. 

Detta förstärks genom dragarbilden som föreställer Sven-Olof som halvligger i Gabriellas 

knä. 
 

För att kontrollera hur Gabriella egentligen känner inför sin pappas livsval ställer amelia 

frågan: 

”[…] under hela intervjun funderar jag på hur Gabriella kan ta allt så naturligt. Kan det 

vara så att hon undertrycker sina riktiga känslor?” 

Gabriella sätts här i en slags försvarsposition och får försvara sina åsikter och sin pappas 

livsval. amelia funderar över hur Gabriella kan ta allt naturligt vilket omvänt syftar till att det 

inte är naturligt att ha en homosexuell pappa. Magasinet går självt i fällan genom att de väljer 

att titta på familjen med ett par heteronormativa glasögon. Sättet som amelia formulerar sig på 

reproducerar det heteronormativa perspektivet också hos läsaren. Samtidigt ifrågasätter 

magasinet Gabriellas äkthet i och med funderingen på om hon undertrycker sina känslor. 

Formuleringen kan ha varit ett sätt för amelia att verka kritisk gentemot Gabriella och hennes 

positiva inställning men speglar egentligen magasinets egna fördomar och förutfattade 

meningar. 
 

Texten avslutas med att berätta att Sven-Olof numera har ett förhållande med en gift man, 

men att mannens fru tycker att det är okej eftersom hon själv har en älskare vid sidan av 

äktenskapet. Att amelia väljer att ta med stycket gör att texten i övrigt förlöjligas. Det har 
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ingenting med Gabriellas och Sven-Olofs förhållande att göra, och tillför därför inget 

ytterligare till historien. Att ha ett förhållande med en gift person är att, i samhällets ögon, 

bryta mot någonting heligt. När mannens fru i sin tur gör samma sak betraktas det hela som en 

cirkus. Dessutom är det från alla inblandade parter en horaktig hädelse. Sven-Olofs handling 

ses då som någonting billigt och smutsigt, vilket också gör att personen Sven-Olof ses som 

billig och smutsig. 
 

I artikelserien Olika – men bästa vänner ändå intervjuar amelia tre olika kompispar. De tre 

texterna är oberoende av varandra och kan stå för sig själva. Vi har valt att analysera den mest 

relevanta texten för oss, som har rubriken Helt vanligt [sic] tjej – bästisen transvestit. 

Artikeln handlar om smyckesdesignern Camilla, 28, och Leonard, 43, som också heter 

Leonora och är transvestit. Fem dagar i veckan lever han som Leonora och två dagar som 

Leonard. 
 

I artikelseriens ingress skriver amelia ”Vad kan en vanlig tjej ha gemensamt med en 

transvestit?”. Läsaren kan ställa sig frågan vem en transvestit egentligen ska umgås med om 

en vanlig tjej inte är lämplig. amelia antyder här att en transvestit inte är normal. Detta skapar 

det ”vi” och ”de”-perspektiv som Tiina Rosenberg beskriver (2002), vilket blir tydligt genom 

formuleringen ”Leonora och Leonardo är egentligen samma person, fast så resonerar de inte 

själva”. amelia understryker att Leonora/Leonardo resonerar fel och istället borde underkasta 

sig den dominerande heterosexualiteten. Att en och samma person inte resonerar likadant och 

ofta ändrar sig uppfattas inte vara helt frisk och kan kopplas till schizofrena drag och därmed 

psykologiska problem. 
 

De stereotyper som Fanny Ambjörnsson anser vara flickaktiga respektive pojkaktiga (2006) 

låter amelia vara det som symboliserar Leonora och Leonardo. Enligt Judith Butler 

bestämmer inte könet en persons egenskap men i Leonoras och Leonards fall är det just dessa 

egenskaper som skiljer dem åt. Olikheten mellan det manliga (Leonardo) och det kvinnliga 

(Leonora) räknas upp: ljuvt-vulgärt, rosa mjuk fåtölj-svart lädersoffa, romantisk 

pastellmålning föreställande en ung balettdansös-inramad svart tygkorsett. Dessa 

motsatsförhållanden, som enligt amelia ”speglar hans dubbla identitet”, poängteras av 

Ekström och Moberg. De menar att medier ofta delar upp världen i motsatspar för att 

förmedla en kulturell mening till publiken (Ekström, red., 2008). 
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Camilla får inta en slags försvarsposition genom texten, gällande varför hon umgås med 

Leonora. Camilla betonar hur trevligt hon har det när de två kvinnorna umgås. Att amelia 

väljer ordvalet betonar gör att läsaren får intrycket av att Camilla får försvara sitt val av 

väninna. Detta blir fortsatt tydligt när magasinet beskriver hur Camilla, som nyinflyttad 

Stockholmsbo, ”därför värderade vänskapen med Leonora högt”. Läsaren kan här få 

uppfattningen av att Camilla endast valde att umgås med Leonora eftersom hon inte kände 

några andra människor i Stockholm. 
 

Ibland refererar magasinet till Leonora som transvestit istället för som en människa. I 

bildtexten står det ”[…]säger smyckesdesignern Camilla om sin långa, slanka 

transvestitkompis”. Att vara en transvesitit är att inte vara en människa, det är någonting 

omänskligt som förklaras med objektiva skildringar. Strävan efter att göra Leonora till den 

slanka kvinna hon vill vara ger istället en negativ klang än den tänkta positiva.’ 
 

Då artikeln är en del i en artikelserie förekommer en bild som hör ihop med två andra som 

också de visar två kompispar. Skillnaden mellan de två andra paren och Leonora och Camilla 

syns tydligt. De ser förtroliga ut på ett sätt som Camilla och Leonora inte gör. Leonora är 

kraftigt sminkad och bär en guld- och svartfärgad klänning. Bakom henne böjer sig Camilla 

ner och kramar Leonora. Deras händer är sammanflätade i varandra. Camilla ser glad, öppen 

och avspänd ut samtidigt som Leonora ser ut att vara raka motsatsen. Hennes mun är lätt 

uppspärrad och målad i en klarröd färg som matchar hennes långa naglar. Hennes ögon ser 

trötta men intensiva ut. Camillas hårda omfamnande och Leonoras öppna mun och halvslutna 

ögon gör att bilden anspelar mer på en sexuell relation än en relation mellan två väninnor. 
 

5.1.4 JÄMFÖRELSE 

En tydlig tendens i framför allt de tidiga numren av FRIDA är den informativa vinkel som 

magasinet har valt när de berör hbtq. Texterna är opersonliga och stela vilket gör att ämnet 

blir detsamma. Detta leder till en svårighet att ta till sig texten. Till skillnad från FRIDA 

bygger både VeckoRevyns och amelias texter på personliga berättelser som möjliggör 

läsarens identifiering. Samtidigt figurerar både vänner och familjemedlemmar i artiklarna, 

någonting som hade tillfört pathos och en lättsam ton i FRIDA. 
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En ytterligare skillnad mellan FRIDA och de övriga två magasinen är att de sistnämnda 

tydligt fokuserar på vad som anses vara normalt och vanligt. Kärnfamiljen diskuteras och det 

som inte passar in framställs som avvikande. Detta avspeglas också i magasinens val av 

bilder. Exempelvis så placeras Sven-Olof och Gabriella i köket i artikeln -Min pappa älskar 

män vilket ger en vardaglig och familjär känsla. I bakgrunden skymtar rutiga gardiner, 

kylskåpsmagneter och en uppställd köksbänk vilket visar en bild av ett helt vanligt kök, i en 

helt vanlig villa, med en helt vanlig familj inuti. Detta saknas i FRIDA då bildvalen i båda 

artiklarna gestaltar lättklädda tjejer. Bilderna är opersonliga vilket förklaras av att de är tagna 

ur en bildbyrå. Detta gör att en eventuell identifiering hos läsarna försvåras. 
 

I FRIDA:s artikel Kär & lesbisk - Manhaftig fotbollsspelare eller kvinnlig flata? dras 

paralleller till det kända svenska kärleksparet Eva Dahlgren och Efva Attling. De får fungera 

som möjliga homosexuella förebilder, eftersom magasinet anser att det tidigare inte funnits 

några. Just bristen på homosexuella förebilder nämns också i FRIDA:s artikel När tjejer 

tänder på tjejer. Detta begränsar dels homosexuella från att ha heterosexuella förebilder och 

vice versa men samtidigt utelämnas bisexualitet och queer. Dessutom är FRIDA:s målgrupp 

betydligt yngre än Eva och Efva och identifikationen går förlorad. 
 

Sammantaget handlar fem av sex artiklar om homosexualitet. Den sjätte, Olika – men bästa 

vänner ändå, behandlar transpersoner. Däremot behandlar inga av magasinen varken 

bisexualitet eller queer.  
 

5.2 TIDIGT TJUGOHUNDRATAL 
5.2.1 FRIDA 

FRIDA:s reporter skriver artikeln Barbadoskungen Magnus Carlsson reder ut begreppen: 

’Därför faller tjejer för bögar!’ på ett väldigt flörtigt vis som exemplifierar magasinets valda 

vinkel. Hon påpekar ofta hur charmig, trevlig och söt Magnus är. Magasinet skriver också att 

”Alla älskar Magnus. Att han visade sig vara bög var bara något som gjorde honom ännu mer 

kramvänlig” vilket öppnar upp för de homosexuella stereotyper som Fanny Ambjörnsson 

skriver om (2006). FRIDA styrker denna bild i och med frågor som syftar till laster, fåfänga 

och hur mycket pengar Magnus Carlsson väljer att spendera på kläder. FRIDA:s ordval 

öppnar upp för en del förolämpningar, då Riki Wilchins menar att inga ord är neutrala (2004). 
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Likaså öppnar magasinets beskrivning av honom upp för samhällets stereotypa bild av hur en 

bög är och bör vara. 

 

I inledningen av artikeln beskriver reportern hur FRIDA:s chefredaktör ”med ett opålitligt 

leende på läpparna” säger att alla som intervjuar Magnus Carlsson blir kära och att hon gärna 

själv gör intervjun. Reportern kontrar med ”ånej chefen. Den gubben gick inte” och en viss 

konkurrens om Magnus uppstår, trots att han inte är tillgänglig för kvinnor. I den sista 

meningen av texten står det att läsa att chefen retsamt frågar reportern om hon blev kär i 

Magnus Carlsson. Reportern svarar då att ”det kan till och med vara värt att skaffa snopp för 

att ha chans på Magnus” och artikeln är slut.  Enligt Tiina Rosenberg är heteronormativitet ett 

antagande att det normala är heterosexualitet och att allt övrigt är att betraktas som avvikande 

(2002). Rosenberg menar att detta gör att de avvikande ska ansluta sig till den dominerande 

kulturen, vilket i det här fallet tydligt anses vara heterosexualiteten. FRIDA skriver om 

Magnus Carlsson på ett konkurrerande vis och att det till och med är värt att operera om sig 

för att få honom på fall. 

 

Bilderna som tillhör texten är i sig väldigt talande och då specifikt dragarbilden som 

föreställer, ur en denotativ aspekt, en man som framåtlutad sitter på en stol. Han har en röd 

mantel med pälskrage på sig och guldfärgade, åtsittande byxor. Runt halsen hänger ett 

guldhalsband och han bär flera ringar samt ett armband runt vänster handled. Bakom mannen 

står det två barbröstade män i röda byxor. Männen låter händerna vila på varsitt svärd som de 

håller framför underkroppen. Det är Magnus Carlsson som sitter på stolen mellan männen och 

bilden associeras på ett djupare plan till beskyddande. De båda männen håller svärden framför 

kropparna för att visa att de är redo att bekämpa alla de suktande tonårstjejer som försöker att 

få dansbandskungen på fall. Männens blickar visar ilska, bestämdhet och retsamhet. Den 

retsamma glimten finns där för att visa tjejerna att ”ni kan ju alltid försöka, men det är 

lönlöst” vilket är som att FRIDA, i och med bilden, skriker ut att MAGNUS CARLSSON ÄR 

BÖG. Hela dispositionen av bilden inger ett kaxigt och retsamt intryck. 
 

Valet av rekvisita och avsaknaden av kläder ger en stereotypisk bild av Magnus Carlsson som 

bög. Om rollerna hade varit omvända så hade en heterosexuell man inte flankerats av två 

barbröstade muskelknuttar. Istället hade han omslutits av lättklädda kvinnor med erotiska 
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blickar. Båda bilderna är stereotypa men reproduceras ständigt vilket till slut får effekten av 

att publiken tror på det den ser. 
 

I dårraden och rubriken till ”Jag är jättekär i min flickvän!” presenteras artisten Dajana Lööf 

som den lesbiska tjejen från Fame Factory. Enligt Richard Dyer innebär representation av det 

här slaget att människor som läser artikeln definierar Dajana utefter denna (2002), det vill 

säga som den lesbiska Fame Factory-tjejen, trots att hon själv säger att hon är bisexuell. 

FRIDA syftar även till att Dajana är ”en vettig, cool förebild för alla tjejer, även de som dras 

till tjejer”. Magasinet utgår här från den heteronormativa aspekten då de först riktar sig till 

alla tjejer, varpå de sedan adderar de lesbiska tjejerna. De lesbiska tjejerna blir ett slags 

bihang som bara ska ha lesbiska förebilder. Mellan raderna går att läsa att FRIDA inte anser 

att en lesbisk tjej kan ha en heterosexuell förebild men det finns ingen förklaring till varför. 
 

I texten beskrivs Dajana Lööf med ord som skönaste, vårigt, söt, välkänt, ler, vänligt, glad, 

charmig och duktig. Dessa ord är raka motsatsen till stereotypen av den manliga lesbon som 

enligt Fanny Ambjörnsson beskrivs som manhaftig, ensam, olycklig och ful (2006). Att 

FRIDA uppfattar Dajana Lööf som en feminin bisexuell kvinna syns tydligt i texten som 

helhet och i en specifik fråga i synnerhet. Reportern betonar att Dajana Lööf ”känns tjejig” 

och frågar om hon är rädd för att uppfattas som manlig. Detta symboliserar den inskränkta syn 

som reportern har gällande manhaftiga lesbos, eftersom det är så de uppfattas sett ur en 

samhällelig aspekt. Att FRIDA ständigt påpekar hur flickig, vän och söt Dajana är blir ett 

försök att förklara för läsaren att en lesbisk tjej faktiskt kan se ut och klä sig som en vanlig 

tjej. Lesbos behöver inte vara kortklippta, klä sig i t-shirts och gympaskor samt röra sig på ett 

maskulint sätt. Försöket faller dock platt till marken och att tidningen försöker att framställa 

Dajana Lööf som den vanliga kvinnan ger en motsatt effekt. Känslan är att Dajana kämpar för 

att kunna fylla de kvinnliga skor som samhället har gett henne redan vid födseln (Butler, 

1999). 
 

5.2.2 VECKOREVYN 

I VeckoRevyns artikel Gissa vilka som är ihop har magasinet intervjuat fyra kärlekspar, varav 

två är homosexuella och två heterosexuella. Fyra är kvinnor och fyra är män. Det finns en 

balans mellan paren, då de representeras likvärdigt i artikeln, vilket går emot den heteronorm 
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som syftar till att heterosexualitet anses vara det normala och naturliga (Olsson & Olsson red., 

2004). 
 

Texten i sig säger inte så mycket då den är uppbyggd av ett par korta frågor med parens svar, 

bland annat hur de träffades och vad de bråkar om. Det manliga paret skrattar dock vid tre 

tillfällen, något som kan uppfattas onödigt och förlöjligande, och bekräftar den stereotypa 

bilden av homosexuella män som fjolliga (Ambjörnsson, 2006). Att männen bråkar om vem 

som ska stå framför spegeln förstärker bilden av den stereotypa bögen som utseendefixerad. 

Att Andy säger att han föll för Johan då han var som en helt ”vanlig” kille kan tolkas som en 

önskan att få vara vanlig och sträva efter det vanliga, det heteronormativa (Ambjörnsson, 

2006; Olsson & Olsson red., 2004; Rosenberg, 2002). 
 

I artikeln Paola, 24, flydde från Uruguay till Sverige: -Jag tvingades fly för att jag är lesbisk” 

har VeckoRevyn fokuserat på hur det är att leva som en homosexuell kvinna. Texten 

beskriver flera vi- och de-situationer, både mellan Sverige och Uruguay men också mellan 

homo- och heterosexuella och kan tolkas som att VeckoRevyn ifrågasätter den kulturella 

myten av landet Sverige. Paola säger själv att hon ville till Sverige för att landet skyddar 

homosexuella, och beskriver hur förvånad hon var när hon såg kvinnor som öppet gick hand i 

hand. Hennes berättelser från Uruguay kan kännas avlägsna för läsaren. Samtidigt är det 

Sverige, det rättvisa landet som Paola tvingades fly till, som nekar henne uppehållstillstånd. 

När magasinet skriver att Paolas skäl för att få stanna inte anses starka nog för ett 

uppehållstillstånd så kan läsaren undermedvetet tolka det som att Sverige inte accepterar 

Paola, vilket kan få läsaren att ifrågasätta Sverige och landets syn på homosexuella. Det här 

kan få läsaren att tvivla på sin bild av det egna hemlandet, och ifrågasätta texten. 
 

Paola säger i texten att hennes förra flickvän inte alls såg ut att vara gay, medan hon själv 

verkligen gjorde det, och att de såg ut som ett riktigt gaypar. En vanlig missuppfattning om 

lesbiska par är att den ena är manlig medan den andra är kvinnlig, och då Paola har kort hår 

kan läsaren uppfatta det som att Paola var den manliga tjejen i det tidigare förhållandet, något 

som reproducerar bilden av lesbiska stereotyper (Strömbäck, 2008). Även Paola själv 

reproducerar samhällets stereotypa bild av den lesbiska kvinnan i och med sitt uttalande. 

Detta visar tydligt att vi redan vid födseln blir tilldelade en roll där tankar och meningar utgör 
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grunden. Vi ska skapa vårt eget innehåll men ramarna utgörs i mångt och mycket av 

stereotypa föreställningar där alla ska tycka lika. 
 

5.2.3 AMELIA 

Texten – Min man blev min fru bygger på att amelia har träffat och pratat med Christin och 

Camilla. Camilla hette tidigare Mats och var gift med Christin. Slutligen vågar Mats ta steget 

och bestämmer sig för att genomgå en könskorrigerande operation. Christin upptäcker 

samtidigt att hon under hela sitt liv har varit lesbisk men att hon förtryckt sina känslor. 

Christin och Camilla, som Mats har bytt namn till, lever fortfarande ihop. 
 

Reportern målar upp stereotypa bilder av hur Camilla är där hon föreställs vara en 

hårdsminkad kvinna i feminina kläder, peruk och ska ”uppföra sig lite fjolligt och extravagant 

sådär”, på grund av den tidigare längtan att bli kvinna. Detta symboliserar den medelklassbög 

som Don Kulick presenterar (2005). Att Camilla inte längre är en man, och aldrig själv 

titulerade sig som bög när hon levde som Mats, spelar mindre roll. Detta poängterar hon själv 

när hon bemöter de fördomar som reportern luftar genom att säga att ”jag är ju vare sig fjolla 

eller bög vet du”. När magasinet publicerar detta visar det på den inskränkta syn som många 

läsare har, inklusive reportern. Samtidigt bemöter det den fördomsfullhet som finns gentemot 

transpersoner när Camilla får poängtera att hon inte hör till varken kategorin fjollig eller bög. 
 

Beskrivningen av Camilla/Mats är väl genomtänkt. amelia skriver bland annat att det enda 

som kan lura andra att tro att Camilla är en fullfjädrad kvinna är den något mörka rösten. 

Ordet fullfjädrad visar att Camilla ÄR en kvinna men att det är något ytterligare som krävs för 

att hon själv ska kunna se sig som en. Att amelia sedan väljer att skriva att man har valt att 

benämna ”Mats/Camilla för hon i den här artikeln” gör att de ifrågasätter det de tidigare 

skrivit. Om Camilla snart är en fullfjädrad kvinna betyder det att hon faktiskt är en kvinna och 

då borde det inte finnas någon anledning att skriva ut att man väljer att kalla Camilla för en 

hon. Också i ingressen syns amelias tveksamhet när citationstecken används runt ordet henne, 

som för att markera att Camilla inte är en riktig kvinna. Sättet som amelia behandlar Camilla 

på är taktlöst och klumpigt, vilket förvirrar den som läser artikeln. 
 

En av bilderna är tagen utomhus, i ett höstligt landskap. Marken är gulfärgad av löv och 

träden kala. De två kvinnorna kysser varandra. Den blonda står till vänster i bild och håller sin 

högerarm kring den rödhårigas rygg medan vänsterarmen skymtas mellan den andra kvinnans 
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röda hår. Hennes vänsterarm håller om den blonda kvinnans höft. Bilden inger en känsla av 

tveksamhet, främst hos den blonda kvinnan som är Camilla. Hennes käke och läppar ser 

spända ut. Den rödhårigas kyss ser mer innerlig ut och hon pressar sig mot Camilla. Det 

faktum att Camilla håller ihop benen gör att det utbrutna citatet ”[…] det går inte att ha sex 

när man hatar det man har mellan benen” skapar ett samband. 
 

I inledningen av artikeln – Jag har alltid velat ha snopp står det att Leo (som tidigare levde 

som kvinnan Mia) bor tillsammans med Therese, två katter och en hund i Storvik utanför 

Sandviken. Småstadsliv och djur konnoterar normalitet samt familjeliv och genom detta vill 

amelia få Leos liv att verka så vanligt som möjligt. Det står också att paret har varit 

tillsammans i fem år och att de funderar på giftermål och barn. amelias ordval strax efter, 

”Inget speciellt med det alltså”, kan uppröra läsare som lever samma slags liv. Det är inte 

speciellt att älska en person, bo ihop och fantisera om en framtid tillsammans. Det är en slags 

normalitet, någonting samhället förutsätter är allas dröm. Idealet om kärnfamiljen ska 

eftersträvas och är fulländat först efter giftermål och barn. 
 

amelia fokuserar på Leos könsorgan i både rubrik, ingress och utbrutet citat. I rubriken säger 

Leo att han alltid velat ha en snopp och i ingressen att han inte vet varför men att det bara är 

så. I ett utbrutet citat står det att ”min klitoris sitter numera mellan penisen och pungkulorna” 

vilket gör att det framställs som att Leos mål enbart var en snopp. Citatet riktar sig återigen 

till Leos vilja att operera om själva könsorganet. Framställningen får Leo att verka vara en 

ytlig person som endast vill ha materiella ting.  
 

I ingressen står det att Leo ”vet mer om kvinnor än de flesta” eftersom han har varit en. Detta 

går emot det amelia sedan skriver i brödtexten då de förklarar att Leo alltid var en pojkflicka 

när han levde som Mia. Leo kan därför inte veta mer om kvinnor då han själv uppfattade sig 

som en pojke samt enbart umgicks med pojkar. Återigen är amelia tvetydiga vilket sänker 

magasinets ethos. Uttalandet syftar till att Leo vet hur det kvinnliga släktet fungerar i alla 

aspekter men kan tolkas på ett sexuellt sätt där Leo blir expert på kvinnokroppen. 
 

Frånvaron av logos syns i delar av texten. amelia skriver bland annat att ”Leo har till skillnad 

från många andra transsexuella aldrig haft självmordstankar eller mått psykiskt dåligt av sin 

motsägelsefulla könsidentitet”. Eftersom magasinet skriver till skillnad från många andra 

uppstår frågan vad de grundar utsagan på. Det framstår här som att amelia tycker att 
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transsexuella ofta begår självmord och att det är till följd av deras läggning. Den dömande 

tonen uppfattas nästintill aggressiv. 
 

En helsida i reportaget består av en halvbild på Leo. Han tittar på betraktaren med böjt huvud 

vilket ger en skugga över ögonen. I höger ögonbryn syns en piercing. Han har också en 

piercing i hakan samt en ring i höger öra. Luggen är kammad över höger ögonbryn vilket gör 

att den döljer piercingen en aning. Mannens hållning inger respekt och manlighet. Ryggen är 

rak och armarna hålls inte tätt intill kroppen vilket gör att axlarna ser breda ut. Tröjan han bär 

framhäver bröstmusklerna vilket kan associeras till manlighet. Att Leo tittar under lugg på 

betraktaren skapar en viss mystik i bilden, vilket förstärks av skuggorna som kastas över 

ögonen och kindbenen. Skuggan framhäver kind- och käkpartiets hårdhet vilket är ett typiskt 

manligt attribut. Att han bär piercingar kan tolkas som attityd och ett sätt att uttrycka sig. 

Fokus är på mannen och de manliga stereotypa dragen vilket i sammanhanget kan kännas 

genomtänkt då magasinets gestaltning förstärker Leos person.  
 

5.2.4 JÄMFÖRELSE 

Också i mitten på tjugohundratalet fokuserar FRIDA i sin porträttering på kända personer. 

Både Magnus Carlsson och Dajana Lööf var vid tiden för publiceringen högaktuella. Det är 

kändisskapet som utgör grunden för intervjun men fokus hamnar istället på deras läggning. 

Intervjun med Magnus Carlsson skriker utseendefixerad, shoppinggalen och flickidol – allt 

det som utgör bilden av en stereotypisk bög (Ambjörnsson, 2006). I intervjun med Dajana 

pushar FRIDA istället för hur kvinnlig och söt Dajana Lööf är. Magasinet vill göra henne till 

en kvinnlig flata och därmed gå emot den stereotypa bilden av den ensamma och ovårdade 

lesbon. 
 

Stereotyperna återkommer i samtliga texter. I exemplet med paren i VeckoRevyn får de två 

homosexuella killarna i en kortare intervju tre utrymmen för skratt. Det kan tolkas som 

oseriöst och fjolligt, någonting som förstärker den stereotypa bilden av homosexuella män. 

Den transexuelle Leo gestaltas tvärtom som manlig när amelia väljer en bild där han spänner 

upp sig och i texten ges det gott om plats för honom att prata om det manliga könsorganet. I 

kontrast till Leo skildrar VeckoRevyn Paola, som med sitt korta hår och uttalande får gestalta 

en manlig lesbo. Då Paola sitter ensam på bilderna stärks åter föreställningen av den ensamma 

lesbon. Enligt amelia borde Camilla beskrivas som fjollig och flamsig, eftersom det är så en 
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bög ska vara. Detta trots att Camilla numera är en kvinna, och inte den transexuelle Mats. 

Exemplen visar på tydliga stereotypa bilder, inte bara på den homosexuella kvinnan och 

mannen utan även på den heterosexuella kvinnan och mannen.  
 

Bildmässigt så har FRIDA gått från att använda sig av inköpta, anonyma bilder till att vräka 

på med en stereotyp bild av en glitterbög i form av Magnus Carlsson. Ett år senare porträtterar 

magasinet återigen en relativt anonym bild, den här gången av bisexuella Dajana Lööf. 

Bilderna som analyserades från nittiotalet bestod av lättklädda modeller som inte hade något 

med ämnet att göra. Där har FRIDA tagit ett stort steg framåt när Dajana får personifiera den 

bi- eller homosexuella publiken.  
 

Vi kan konstatera att homosexuella och heterosexuella par representeras lika i VeckoRevyns 

artikel Gissa vilka som är ihop. Vi kan också konstratera att amelia har fokuserat på 

transpersoner i sina artiklar, något som kan anses vara ett steg i rätt riktning jämfört med 

tidigare.  
 

5.3 SENT TJUGOHUNDRATAL 

5.3.1 FRIDA 

I ingressen till Så är det att vara ung och gay beskriver magasinet hur homo- och bisexualitet 

fortfarande är lite tabubelagt. Meningen ”Dags att ändra på det!” markerar att tidningen vill 

luckra upp det heteronormativa synsättet att se världen på och få sina läsare att bli mer 

toleranta och accepterande. Texten vänder sig både till homo- och heterosexuella personer och 

det känns som att kändisarna som är gay används för att få magasinets läsare att förstå att det 

är lika coolt och normalt att vara bi- eller homosexuell som att vara heterosexuell. 
 

FRIDA refererar till källorna RFSL och RFSU vilket ger texten en hög grad av ethos. Båda är 

organisationer för homo-, bi- och transpersoner vilket gör att FRIDA:s trovärdighet ökar. 

Dessutom berättar bisexuella Elin Linder om hur det är att vara tillsammans med en tjej. När 

det är hon som säger att det är svårare att visa kärleken till flickvännen än vad det är till en 

pojkvän så stärker det FRIDA:s ethos, till skillnad från om det varit magasinet själva som 

skrivit det. Eftersom det, enligt FRIDA, är fem till tio procent av Sveriges befolkning som är 

homo- eller bisexuella betyder det att det i vårt land finns 90-95 procent heterosexuella. Att 

reportern bakom artikeln skulle vara bi- eller homosexuell får därför antas vara högst 

osannolikt vilket bidrar till det heteronormativa perspektiv hon med all sannolikhet omedvetet 
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innehar. Matthew Kieran förklarar att alla människor har en viss föreställning, oavsett om den 

är medveten eller omedveten (2003). Likaså har publiken en viss föreställning och väljer att 

uttolka medias påstående utifrån sig själva. 
 

Till artikeln hör det elva bilder varav den största föreställer två anonyma tjejer som sitter 

tillsammans utomhus. Dock tolkar alla människor texter och bilder olika (Ekström, red. 2008) 

och platsen där tolkningen sker har en stor betydelse (Ambjörnsson, 2006). I den 

heteronormativa världens ögon upplevs de båda tjejerna enbart som kompisar. De ser ut att 

trivas i varandras sällskap men det förekommer inga synbart romantiska känslor eller beröring 

i bilden. Båda håller sina händer för sig själva och även om den ena tjejen lutar huvudet mot 

den andra, ger bilden enbart en känsla av en god vänskaplig relation. Detta skapar en distans 

till rubriken ”Så är det att vara ung och gay” som borde syfta till bilden, men där tjejernas 

uttryck istället krockar med artikelns rubrik. Anja Hirdman beskriver att det är viktigt för 

läsaren att kunna se ett samspel mellan just rubrik och bild, eftersom rubriken ger läsaren ett 

sammanhang och beskriver hur denne ska förstå textens övriga disposition (2001). Här går 

detta samband om intet då det tydligt syns att bilden kommer från en bildbyrå, och att det för 

tjejerna enbart är ett av många fotojobb. 
 

Ytterligare tio bilder förekommer på uppslaget som alla föreställer kända homo- eller 

bisexuella personer. Det är både män och kvinnor av varierande ålder vilket stärker läsarens 

igenkänningsfaktor och förtroende för FRIDA. Här talar dock magasinet emot sig självt 

eftersom mer än hälften av de förekommande kändisarna är äldre än FRIDA:s uttalade 

målgrupp 15-19 år (se Introduktion). Rubriken syftar inte heller i det här fallet till ett samband 

med bilderna, även om texten i övrigt gör det. 
 

Magasinet vill locka till läsning och som stilistiskt knep väljer de kända personer, då kändisar 

och skvaller är ett av huvudämnena i FRIDA. Ibland är bilderna dock med mer som en 

utfyllnad istället för att faktiskt tillföra någonting positivt, som förebilder till de unga läsarna. 

Som exempel kan nämnas en intetsägande bild på skådespelerskan Angelina Jolie som en 

gång för flera år sedan har sagt att hon är bisexuell. Det får antas att FRIDA:s 

kändisintresserade läsare är medvetna om hennes mångåriga förhållande med skådespelaren, 

och pappan till hennes barn, Brad Pitt. Därför känns bilden mest som ett försök till utfyllnad 

än en ansträngning för att öka publikens identifiering. 
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Det plottriga och kändisbetonade saknas däremot helt i FRIDA:s artikel – Det pirrade i hela 

kroppen! där den lesbiska DJ:n Gunn ”Pyret” Lundemo blir intervjuad. Gunn framstår i texten 

som en cool och stark kvinnlig förebild för alla unga tjejer, vare sig de är hetero-, homo-, 

trans- eller bisexuella. Frågorna som ställs lyfter fram Gunn som person men hon får 

samtidigt också representera andra lesbiska unga kvinnor. För att visa att Gunn inte alltid har 

varit så pass stark så bryter FRIDA ut citatet ”jag vågade inte berätta för mamma”. Hon 

representerar då också de tjejer som är homo- eller bisexuella men som inte har vågat komma 

ut än. 
 

Gunn slår hål på myten att den lesbiska tjejen inte sminkar sig, är manlig och tillbakadragen. 

Precis som Ekström och Moberg skriver så innebär myten att innebörden av begrepp som 

exempelvis manligt och kvinnligt, som har skapats av samhället, fortsatt kan upprätthållas 

(2008). FRIDA väljer också ett stilistiskt grepp med rosa faktaruta och ingress samt citat. 

Rubrikens kulörer går i regnbågens och Pridefestivalens färger och bredvid finns det två 

överlappade rosa hjärtan. Att det flickaktiga är rosa och innehåller hjärtan är en myt och 

stereotyp som har utvecklats och upprätthålls av samhället (Tiina Rosenberg, 2002 & Fanny 

Ambjörnsson, 2006). FRIDA låter Gunn representera en kvinnlig lesbisk tjej men då Gunn 

bär en svart skinnjacka samt svarta kläder så svarar FRIDA med en rosa och flickaktig 

kontrast i sin layout. Magasinet mildrar på så sätt det hårda och maskulina utseendet som 

Gunn förmedlar med något mjukare och mer feminint. 
 

På de två bilderna är Gunn sminkad, uppklädd och det nästintill vita håret är spretigt stylat. 

Hennes vänstra hand pryds på dragarbilden av en slags handske som hon håller upp mot 

vänster kind och öra. Hon tittar in i kameran med ett allvarligt ansiktsuttryck. Handen som 

hålls upp konnoterar boxning där boxaren alltid måste vara redo. Det ser ut som att Gunn är 

beredd på att få ta emot kritik men att hon också är redo att slå tillbaka och bemöta denna 

kritik. Skuggor ramar in hennes ansikte, vilket ger en ytterligare dimension av den hårdhet 

hon utsöndrar. Det vita håret omsluts av en luddig, svart luva vilket gör att hon påminner om 

boven Cruella de Ville i Walt Disney-filmen De 101 dalmatinerna. Cruella de Ville är 

visserligen en ond person, men hon vet vad hon vill ha och låter ingenting hindra henne. 

Mycket i texten och bilderna påminner Gunn om just henne. 
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5.3.2 VECKOREVYN 
I artikeln Vanessa, 26, är transsexuell: -Jag föddes som kille beskriver transsexuella Vanessa 

Lopez om hur hon som liten ville ha tjejkläder och tjejfrisyrer. Hennes berättelse bygger på 

flera stereotypa beskrivningar som anses vara flickaktiga. Då VeckoRevyn är ett 

kvinnomagasin är det troligt att flera av läsarna känner igen sig i Vanessas berättelse, vilket 

bidrar till att de lättare kan identifiera sig med henne. Samtidigt bygger de stereotypa 

beskrivningarna på förenklade mönster, och de tjejer som klär sig pojkaktigt och inte går 

omkring med rosetter i håret kan uppfattas som avvikande. Enligt Judith Butler kan en man 

vara kvinnlig (1999), något som i artikeln kan uppfattas motsägelsefullt då den flickaktiga 

pojken genomgår en könskorrigering för att kunna leva som kvinna. 
 

Vanessa säger själv att hon som barn kände sig mer som en flicka än en pojke, och att 

omgivningen inte visste hur de skulle reagera när hon visade prov på flickaktiga tendenser. 

Det här är ett exempel på den heterosexuella matrisen som Butler beskriver, då flickor och 

pojkar från tidig ålder lär sig vad som är manligt respektive kvinnligt, och anses följa det 

mönstret (1999). Vanessa säger att föräldrar kan ha svårt att acceptera att deras barn är 

transsexuella på grund av skam, samt att de påverkas av vad andra ska tycka, vilket än en 

gång utgår från den heterosexuella matrisen. Att en man väljer att bli en kvinna anses vara fel. 

Föds man som pojke bör man ha ett pojkaktigt namn, kortklippt hår, blå kläder, spela fotboll 

och leka med actionfigurer. Vanessa valde dock självmant att hon ville ha långt hår, rosa 

kläder, måla naglarna och byta namn. I samhällets ögon är det fel och smutsigt: du är den du 

är född till att vara och bör inte ändra på dig. Och om du, mot all förmodan, skulle känna att 

du är född i fel kropp så ska du genast besöka en psykolog för att få rätsida på ditt liv. 
 

Ordet förebild upprepas vid flera tillfällen, och Vanessa säger att hon vill att andra unga 

transsexuella ska ha någon att identifiera sig med. Detta kan dock begränsa icke transsexuella 

personer från att se upp till henne då hon medvetet vänder sig till transsexuella personer. På 

det här sättet stärks en vi och de-känsla där samtliga delas in i olika fack och där ett eventuellt 

gränsöverskidande inte accepteras. 
 

I Sex med tjejer – så funkar det! intervjuar VeckoRevyn Eva, Lisa och Nichole. Alla tre har 

haft sexuella relationer med både män och kvinnor, vilket gör att läsarna kan relatera till dem 



 

 

 

38 
 

oavsett läggning. Att en av tjejerna är bisexuell kan öka läsarens chans för identifiering, då 

artikeln annars kan uppfattas handla om lesbiska kvinnor för lesbiska kvinnor. 
 

En faktaruta beskriver en undersökning som gjorts på veckorevyn.com. Den visar att 54 

procent av deras läsare har fantiserat om att ha sex med en tjej. När texten inleds med att 

fantasier inte behöver betyda att man vill ha sex med någon av samma kön kan det tolkas som 

att reportern stillar läsarens eventuella oro över att drygt hälften av läsarna har fantiserat om 

tjejsex. 
 

Sex med tjejer beskrivs som passionerat, känslosamt och sensuellt, vilket kan uppfattas som 

synonymer till romantiskt och typiskt kvinnligt. En av tjejerna berättar att hennes första gång 

med en tjej var som att äta sockervadd för första gången, vilket för tankarna till tivoli, glädje, 

rosa och mjukt. Här kan beskrivningen uppfattas aningen stereotypisk. Uttalandet öppnar upp 

för associationer där sex med en kille för första gången är raka motsatsen till att ha sex med 

en tjej för första gången. Det vill säga hårt, taggigt och aggressivt.  
 

En mellanrubrik lyder ”Ingen skillnad mot att ha sex med en kille” trots att samtliga 

intervjupersoner berättar att känslorna blir starkare när de har sex med tjejer, och att de kan 

slappna av på ett helt annat sätt. Dessutom föredrar de hur tjejer låter under sex, vilket säger 

emot mellanrubriken. Precis som Jonathan Bignell skriver så är heterosexualiteten ett av 

nyckelperspektiven i det sociala liv som samhället har skapat (2002). VeckoRevyn utgår ifrån 

det perspektivet när mellanrubriken syftar på sex med en kille, någonting som tjejerna tar 

avstånd ifrån. Eva nämner att killar kan låta som grottmänniskor under sex, medan tjejer ofta 

har ett mer ”sensuellt” stön. Här beskrivs mannen som en grottmänniska medan kvinnan 

beskrivs som sensuell, något som också grundar sig i stereotyper och ger en generaliserande 

bild av män som grova och IQ-befriade och kvinnor som sensuella och känslosamma. 
 

Dragarbilden denoterar tre mörkhåriga kvinnor som är insvepta i lila sidenlakan. De håller om 

och tittar på varandra, med busiga blickar. En tatuering i form av ett hjärta pryder Nicholes 

vänstra handled. Bilden konnoterar sex och intimitet. Lakanen är skrynkliga vilket visar på ett 

orsakssamband mellan två händelser (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Samtidigt påminner den 

om en mamma-pappa-barnrelation med tanke på att Nichole och Eva tittar upp mot Lisa, som 

ligger stödd på armbågen. Detta ger henne en mer maskulin kroppshållning än de andra två. 

Lisa tilldelas en papparoll dels för att hon tittar ner på de andra och dels för att hon har en kort 
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frisyr. Relationen mellan Lisa och Eva ser intim ut, medan Nichole kan associeras till ett barn 

som undrar vad föräldrarna egentligen gör under de skrynkliga påslakanen.  
 

5.3.3 AMELIA 
I amelia fokuserar man under sent 2000-tal på den vanliga människan som gjort eller upplevt 

någonting extraordinärt. Nicol Zervas-Berggren berättar i – Jag ljög om att jag var lesbisk om 

hur svårt det är att våga komma ut med sin läggning på arbetet. I artikeln säger Nicol att hon 

inte stämmer in i den stereotypa bilden av en lesbisk kvinna. Samtidigt reproducerar hon den 

stereotypa bild av lesbiska kvinnor som Fanny Ambjörnsson (2006) och Tiina Rosenberg 

(2002) skriver om, då hon berättar att hon, tvärtemot den vanliga lesbiska tjejen, har långt hår, 

långa naglar, smink och klär sig kvinnligt. Återigen cementeras bilden av den kvinnliga eller 

manhaftiga lesbon vilket i förlängningen betyder att ingenting finns däremellan. En läsare 

som känner sig osäker på sin läggning men inte kategoriserar sig varken som kvinnlig eller 

manlig utestängs därmed. 
 

amelia skriver att det inte var någon av kollegorna på Nicols jobb som misstänkte något då 

hon övervägde att berätta för arbetskamraterna att hon var lesbisk. Att misstänka någonting 

kan konnoteras med olaglighet och trångsynthet vilket är fel ordval i sammanhanget. Trots att 

amelia anstränger sig för att låta neutrala lyser den heterosexuella normen igenom. När Nicol 

bytte arbete kom det en ny chans att berätta om flickvännen hon då hade, ”kan man tycka”. 

Magasinet markerar att Nicols val att inte berätta, som är byggt på rädsla att bli avskedad, är 

felaktigt. Senare i texten berättar Nicol om den dag då hon vågade berätta för en kollega, som 

tog det väldigt bra. Trots detta ville Nicol inte berätta för de andra på jobbet eftersom hon var 

rädd att förlora kontrollen över vad folk sa om henne. Att berätta var jobbigt men att inte 

berätta var minst lika jobbigt. amelia beskriver detta med ”pest eller kolera, pest eller 

kolera…”. Riki Wilchins skriver att samhället gärna vill se ord som neutrala men att de aldrig 

kan vara detta då alla ord inbjuder till förolämpningar (2004). Pest och kolera associeras båda 

till bråd död, sjukdom, förskjutning och ensamhet. Detta kan ha varit någonting som Nicol 

upplevde vid tillfället men så länge det inte är hon som säger det med sina egna ord uppfattas 

det som hårt, trångsynt och nedvärderande. Samtidigt utestänger pest eller kolera ett bra 

alternativ, då båda är oönskvärda. 
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Genom artikeln skapas en nära relation mellan Nicol och läsaren. Hennes berättelse beskrivs 

tydligt och målande. Anja Hirdman menar att läsaren lär känna personen som porträtteras i 

damtidningar och magasin väldigt väl (2001) och personen Nicol tar här en tydlig plats. 

amelia beskriver henne som en livsglad människa men att rädslan för att komma ut på jobbet 

ibland tar överhanden. Ett exempel är då Nicol berättar om en dröm hon haft, där hon 

berättade för alla på företaget att hon var lesbisk. Då amelia skriver ”Tja, det behövs ju ingen 

drömtydningsbok för att tolka den drömmen. Ganska tydligt vad Nicol behövde ta tag i!” gör 

att detta upplevs som ett förmanande. Den avmätta tonen lyser tyvärr igenom trots magasinets 

goda försök att låta neutralt och accepterande. 
 

I samband med artikeln finns en helsida som föreställer en kvinna som bredbent står på en 

gata. Hon håller armarna i kors över bröstet och tittar upp på betraktaren. Hennes hår är 

rödlätt och hon bär jeans och en rutig skjorta. Runt omkring henne går det flera personer som 

är suddiga. Att Nicol står stilla med ett bestämt uttryck i form av korsade armar och brett 

särade ben, samtidigt som människorna i periferin är suddiga på grund av rörelse, konnoterar 

lugn. Nicol har försonats med sig själv och accepterar att andra kan ha fördomar men hon 

väljer att bemöta dem. Hon ler och tittar in i kameran med styrka och självsäkerhet. 
 

Den säkerhet som Nicol Zervas-Berggrens historia utsöndrar speglas också i artikelserien -Vi 

är könskrigare. Artikeln består av tre texter med tre olika personer, som tituleras som 

könskrigare. Petra Hittrich beskrivs som en femme, Alexandra Zoffman som en könsbytare 

och Yona Kimhi som en gender queer. Uppslagets rubrik ”-Vi är könskrigare” står i röda 

versaler vilket ger ämnet en tyngd. Ordet krigare associeras ofta till styrka, blod och död. I 

ingressen går det att läsa att amelia har träffat tre personer som slåss för rätten att vara man 

och kvinna på sitt sätt. amelia markerar att alla människor ska få vara, och har rätten att vara, 

hur man vill. Ordvalet slåss ger däremot en negativ klang och är inte önskvärt. 
 

På uppslaget förekommer bilder och citat på alla tre men det är Yona Kimhi som blicken dras 

till. Han skuggas, till skillnad från de andra, i ansiktet där ett välansat skägg syns. Han har på 

sig ett par löst sittande jeans med blå hängslen och en vit tröja. Över tröjan bär han en svart 

kavaj och i högerhanden håller han en svart hatt över huvudet. I samband med bilden finns 

citatet ”Jag är både man och kvinna”. Yona, som mannen heter, är uppenbarligen inte en man 

utan en man och en kvinna. Ingenting gör att läsaren kan associera bilden av Yona till 
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någonting kvinnligt, vilket kan vara ett medvetet val från Yonas och amelias sida. Då Judith 

Butler kritiserar samhällets strävan efter att, inom den heterosexuella matrisen, kategorisera 

någonting som kvinnligt respektive manligt (1999) tar amelia avstamp emot kategoriserandet. 

Magasinet menar att en kvinna kan vara manligt klädd, som i Yonas fall, samt tvärtom. 
 

Den första texten i artikeln handlar om Yona, 29, och har rubriken ”-Jag vill inte bara vara 

tjej”. Yona föddes som en kvinna men vill inte av samhället tituleras som en, precis som 

Butler anser är rätt (1999). Att det är Yona som säger att forskning visar att teorierna kring X- 

och Y-kromosomerna inte stämmer helt, gör dock att läsaren ifrågasätter amelias ethos. 

amelia ifrågasätter inte det Yona säger och kompletterar inte med en faktaruta. 

 

I samband med Yonas intervju finns två bilder. Den ena är en halvbild på Yona som är klädd i 

en grå väst. Västen är urringad och en renrakad bringa syns. Yonas hår är mörkt och vågigt. 

Det är kortklippt där fram och längre i nacken. En polisong syns på kinden som är vänd mot 

betraktaren, i övrigt är ansiktet fritt från behåring. Yonas högra arm är böjd över huvudet och 

i armhålan ses mörkt hår. Det ser ut som en man. Att Yona visar sin armbehåring mot 

betraktaren visar på stolthet men också en känsla av uppkäftighet. Bilden stärker Yonas 

uttalande att det är fel att vid födseln tilldelas en roll och att Yona nu väljer att vara både man 

och kvinna. 
 

Den andra bilden föreställer Yona som står bredbent med händerna hållandes på brösten. 

Överkroppen är avklädd och underkroppen pryds av ett par löst sittande, upprullade, jeans. 

Blå hängslen hänger utmed benen och under byxorna skymtas ett par marinblå kalsonger. På 

fötterna bär personen ett par högklackade skor. Benen är orakade och över mage och bröst 

syns mörk behåring. Läpparna är målade i rött och omgivna av en smal mustasch och skägg. 

Bilden är, vid första anblicken, väldigt provocerande. Yona greppar tag om brösten med ett 

fast handlag samtidigt som ett uppnosigt ansiktsuttryck syns. Uppkäftighet syns i både blick 

och ansikte. Att huvudet är lutat lätt bakåt och att Yona tittar på betraktaren med halvt slutna 

ögon förstärker känslan. Bilden visar kvinnlighet på grund av kvinnliga attribut som bröst, 

läppstift och högklackade skor. Samtidigt visar den manlighet på grund av behåring, skägg 

och kalsonger. Detta gör att läsaren blir konfunderad och tveksam inför vad det är som ses. 
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Den andra texten lyder under rubriken ”-Jag stod inte ut med min snopp” och handlar om 

könsbytaren Alexandra Zoffman, 36. Alexandra föddes som Alexander. Alexandra berättar 

om det förakt Alexander kände inför sin penis, familjens reaktioner på beslutet att låta sig 

opereras och hur livet med flickvän och en 2-årig son är. I ingressen skriver amelia ”[…] som 

vuxen bestämde hon sig för att operera bort sin penis”. I meningen innan handlar det om 

Alexanders känsla av att vara en Alexandra, vilket betyder att det var en han vid den här 

tidpunkten. Känslan är att amelia har funderat över sitt språk och ansträngt sig för att 

behandla Alexandra som den kvinna hon är. På ett ställe lyser dock heteronormativiteten 

genom. Tidningen skriver att Alexandra snart ska genomgå en stämbandsoperation ”för att bli 

kvinna”, vilket syftar till att Alexandra inte är en kvinna än. Den bild som tillhör texten visar 

dock på en fullblodad kvinna med just de stereotypiska attribut en kvinna ska inneha: långt 

hår, smink och smycken. Dessutom bär hon en ljuslila ”flickaktig” tröja med spetsdetaljer, 

samt ligger lutad på en blommig, romantisk divan. Kompositionen skriker kvinna. 
 

Sist i serien presenteras Petra Hittrich, 43, med rubriken ”-Jag är en superfeminin flata”. 

Texten handlar om Petra som, av amelia, kategoriseras som en feminin lesbisk kvinna, det vill 

säga en femme. amelia ställer frågan om det är så att en är kvinnlig och en är manlig i ett 

lesbiskt förhållande, och låter Petra representera alla lesbiska förhållanden. Hon distanserar 

sig och menar att det kan vara så i vissa fall, i andra inte. Petra får också uttala sig angående 

begreppet femme men menar att hon inte tillhör ”de allra mest superfeminina tjejerna”. Trots 

uttalandet används ordet superfeminin i rubriken, och talstrecket syftar till att det är Petra som 

säger det. Hon distanserar sig snarare till uttrycket men amelia väljer att göra henne till en 

symbol för de lesbiska kvinnor som är kvinnliga. Citatet passar väl ihop med bilden på den 

klänningsbärande Petra, vilket är avgörande för läsarens upplevelse (Hirdman, 2001), men går 

emot det som Petra säger. 
 

I artikelns inledning står det att Petra använder klackskor, klänning och smink och inte är en 

”typisk flata”. Även om amelia försöker att förklara att Petra inte är den manliga lesbo, butch, 

vars många fördomar grundar sig i, skapar magasinet en ny roll. Den superfeminina flatan är 

inte en typisk flata, utan en annan sorts flata. Enligt amelia finns det bara två sorter: den 

manhaftiga (butch) och den kvinnliga (femme). De stereotyper som finns i samhället är enligt 

Fanny Ambjörnsson begränsade och oftast negativa (2006) och med amelias gestaltning 

uppfattas båda ”sidorna” som negativa, vare sig det rör sig om kvinnliga eller manliga uttryck. 
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Bilden som tillhör artikeln denoterar en korthårig kvinna i klänning. Håret är blont och pryds 

av en lila blomma på vänster huvudsida. Hennes klänning är full av blå och lila blommor. Den 

är urringad och skuren strax över knäna. Vänster ben korsar höger och på fötterna har hon 

högklackade skor. Att kvinnan, Petra, tittar ner mot läsaren konnoterar överlägsenhet. Denna 

överlägsenhet passar dock inte ihop med ansiktsuttrycket som utstrålar värme och 

tillbakadragenhet. Huvudet är böjt lätt till höger vilket associerar till en duktig och ordentlig 

flicka. Armarnas position gör att betraktaren känner sig utestängd från Petras värld och får 

denne att tro att Petra inte släpper läsaren nära inpå livet. Korsandet av benen visar också de 

på tillbakadragenhet. Den duktiga flickan känns igen vid en överblick av artikeln. De svar 

som Petra ger, i samband med den något obekväma kroppsställningen, är det som kan 

definieras som duktigt. 
 

5.3.4 JÄMFÖRELSE 

Generellt sätt så låter samtliga magasin de intervjuade att ta stor plats i artiklarna. De får vara 

starka och trygga i sig själva, och uppmanar på detta sätt också läsarna att tro på sig själva. 

Artiklarna uppfattas peppande och öppna, trots vissa heteronormativa tendenser. Den 

hurrande tonen kan dock uppfattas som lätt ansträngd i exemplet med Nicol Zervas-Berggren 

i – Jag ljög om att jag var lesbisk. amelia är uppmanande i ett försök att visa sin egen 

ståndpunkt men i deras strävan att vara accepterande skäller de på Nicol då hon inte vågar 

berätta om sin läggning för arbetskamraterna. 
 

För första gången så uppmärksammas queer i analysmaterialet i form av Yona Kimhi i 

artikeln – Vi är könskrigare (se Bilaga 1), samtidigt som en spridning över hbtq-ämnet syns i 

samtliga magasin och artiklar. Både homo- och bisexualitet samt transpersoner och queer får 

ta plats i texterna. 
 

I samtliga artiklar får intervjupersonerna ensamma stå för det de säger och de behöver inte 

längre familjemedlemmar eller vänner som håller deras händer. Det är enbart 

intervjupersonen som är i fokus och anses tillräckligt tillförlitlig för att ensam kunna 

representera sig själv och sin historia. 
 

De kvinnliga och manliga tendenserna finns fortfarande kvar i många av de analyserade 

artiklarna. Personerna definieras och förstärks, både i text och bild, av kvinnliga och manliga 

attribut och accessoarer. Det kan uppfattas som att magasinen inte vågar porträttera personer 
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utan att definiera dem utifrån kön och könstillhörighet. Denna färdigskapta form gör det 

möjligt för läsaren att identifiera sig med och få förtroende för intervjupersonen. Dock så är 

det inte personen som läsaren identifierar sig med, utan personens kön och det som anses 

tillhöra könet. Magasinen fokuserar på igenkännbara yttre egenskaper istället för att 

presentera en person och dess inre. Det tydligaste exemplet är Petra Hittrich i – Vi är 

könskrigare som enbart personifieras som en kvinnlig flata men ändå förblir anonym. Vi får 

inte lära känna Petra som person utan bara det yttre som hon representerar.
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Vi har uppmärksammat en tydlig förändring i hbtq-gestaltningen som grundar sig i att 

samtliga magasin numera är mer medvetna om hur de skriver. Idag läggs det inte lika stort 

fokus på det som anses vara ”normalt” och magasinen utgår inte lika starkt från det 

heteronormativa perspektivet. I tidigare artiklar får läsaren en bild av skillnaderna mellan 

samkönade och heterosexuella par, något som omöjliggör att homo- och bisexualitet 

accepteras fullt ut. I magasinens strävan att normalisera personerna och deras berättelser blir 

effekten den motsatta. Som exempel kan nämnas amelias artikel om Leonora och Camilla 

(nummer 24, år 1997) där det redan i rubriken Helt vanligt tjej – bästisen transvestit framgår 

att Camilla, den vanliga tjejen, är bästis med en transvestit. Vanlig anses vara det normala, 

och i det här fallet förutsätter Camillas normalitet att Leonora är onormal. Flera artiklar 

beskriver den klassiska kärnfamiljen som mamma, pappa, barn, hund och villa och får 

personerna som figurerar i artiklarna att framstå som att de bryter mot samhällets normer.  
 

Idag nämns inte kärnfamiljen på samma sätt och i senare nummer definieras inte hbtq-

personer utifrån sin sexuella läggning. När tidningarna inte längre strävar efter att framställa 

dem som ”normala” uppfattas de av läsaren som just det, något som deras förutfattade 

meningar kanske tidigare inte har tillåtit. Samtidigt har inte den stereotypa bilden av hbtq-

personer försvunnit, då det fortfarande förekommer i viss utsträckning. Samtidigt som hbtq-

personen inte längre definieras utifrån sin sexuella läggning så fokuserar magasinen under 

slutet av 2000-talet istället på manligt respektive kvinnligt. Magasinen strävar under vår 

undersökningsperiod efter att placera hbtq-personer i manliga och kvinnliga fack, vilket 

underlättar publikens igenkänningsfaktor. Vi vill veta vem det är vi läser om och stereotypa 

bilder kan förenkla den igenkänningen. 
 

Under arbetets gång har vi hos samtliga magasin kunnat urskilja tendenser att hbtq-artiklar har 

ökat med åren. I samband med vårt urval upptäckte vi att ämnet inte förekom i lika stor 

utsträckning under 1990-talet som under sent 2000-tal. Utbudet av intervjuer med 

transsexuella personer var litet, och även intervjuer med homo- och bisexuella var begränsat. 

FRIDA berörde ämnet i lägst utsträckning jämfört med de övriga magasinen, något som 

fortfarande syns. VeckoRevyns gestaltning har utvecklats från väldigt stereotypa bilder, 

såsom den shoppinggalna glitterbögen (Magnus Carlsson) och den ensamma flatan (Peters 

mamma Eva) till en att istället koncentrera sig på vad som är manligt respektive kvinnligt.  
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amelia skildrade tidigare hbtq-personer något dömande, men är idag den tidning som på det 

mest öppna sättet diskuterar olika begrepp och livsöden. amelia är dessutom den enda tidning 

av de tre som behandlar och beskriver queer. Detta kan ha att göra med tidningens målgrupp, 

som är kvinnor mellan 25-50 år, då läsarna ofta uppfattas vara trygga i sig själva. De vet vilka 

de är och vad de står för. FRIDA:s målgrupp däremot är den yngsta med en ålder på 15-19 år, 

en tid i livet då unga tjejer ofta kan vara osäkra på sig själva. Detta kan vara en anledning till 

att tidningen skriver om ämnet i lägre utsträckning. Dess bevakning har gått från att vara 

opersonlig till att fokusera på kända personer. Kändisarna får här fungera som förebilder och 

bana väg för accepterandet av hbtq. Först i senare intervjuer får läsaren en chans att identifiera 

sig med starka, okända unga kvinnor (Gunn och Elin). 
 

I samtliga magasins tidigare texter nämner intervjupersonerna ofta att de har känt sig 

ensamma och förvirrade och saknat förebilder eller någon att identifiera sig med. FRIDA och 

VeckoRevyn riktar sig till den yngre målgruppen och har använt sig av kända personers 

sexuella läggning för att visa på en form av accepterande. Magasinen speglar samhällets 

tidigare syn på hbtq-personer då de beskriver bristen på homo- och bisexuella förebilder, och 

hur det idag är mer vanligt förekommande. Nästintill alla intervjupersoner från det senaste 

året är noga med att poängtera att de gärna vill vara förebilder för andra. Vi kan här utläsa ett 

generationsbyte där hbtq har gått ifrån att i samhällets ögon ha varit dolt till att bli en del av 

samhället. 
 

En tydlig skillnad ser vi hos magasinens fokusering på kända personer. amelia drar inga 

sådana paralleller, VeckoRevyn nämner förgrundsfigurer som Eva Dahlgren och Efva Attling 

samtidigt som välkända personer nästan tar överhand i FRIDA. Det tenderar att finnas mer 

ytliga intervjuer i FRIDA medan de andra två magasinen efterliknar en reportagegenre, vilket 

gör att läsaren känner sig delaktig och lär känna intervjupersonerna på ett djupare plan. Det 

kan vara så att artiklarnas längd är anpassad efter målgruppen. Vårt antagande är att yngre 

tjejer inte tar sig samma tid när de läser magasin, och tilltalas av korta och koncisa texter.  
 

Intervjupersonerna är numera, till skillnad från tidigare, mer anpassade till FRIDA:s och 

VeckoRevyns uttalade målgrupper vilket stärker möjligheten till identifikation. Vi ser även att 

deras artiklar, speciellt FRIDA:s, uppmuntrar sina läsare att stötta nära och kära och att se 

förbi de förutfattade meningar som samhället har skapat. FRIDA och VeckoRevyn beskriver 
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dessutom i större utsträckning hur det är att ha sex med någon av samma kön på ett 

informativt vis, något som inte förekommer i amelia. Det här visar återigen på skillnaderna 

mellan tjejmagasinen och kvinnomagasinet amelia. 
 

Runt 1995 använde FRIDA anonyma bilder som kom från bildbyråer, vilket kan ha gjort att 

läsarnas identifikation minskade. Detta har förändrats då bilderna numera föreställer den 

intervjuade personen, som lättare kan representera FRIDA:s målgrupp. Generellt sätt 

anstränger sig magasinen mer gällande sitt bildspråk. Vi har fått intrycket av att det tidigare 

var texten som magasinen fokuserade på, medan det nu är viktigt att kunna se ett samspel 

mellan text och bild. Dock kan bilderna ge läsaren en känsla av iscensättning, vilket FRIDA:s 

intervju och bilder med Magnus Carlsson är ett tydligt exempel på. 
 

Gemensamt för VeckoRevyn och amelia är att magasinen under våra två första nedslag inte 

bara intervjuar en enskild person. De använder sig också av intervjupersonens vänner och 

familj som får figurera i artikeln, vilket kan uppfattas som att de försöker placera personen i 

ett naturligt sammanhang. I takt med att magasinen inte längre fokuserar på det som anses 

vara normalt och naturligt försvann också den stöttande vännen som ständigt backade upp 

intervjupersonen. Den stöttande vännen hade förmågan att stjäla fokus från intervjupersonen, 

vilket gjorde att läsaren identifierade sig mer med denna än den person som artikeln från 

första början byggde på. Dessutom var vännerna alltid heterosexuella vilket ger publiken en 

slags genväg till identifiering, någonting som även förstärker skillnaderna mellan publiken 

och intervjupersonen. Under vårt senaste nedslag i materialet förekom det inga stöttande 

närstående vilket ger publiken en större chans att identifiera sig med den person som står i 

centrum för artikeln. 
 

Vi vill avsluta vår diskussion med att konstatera att FRIDA, VeckoRevyn och amelia har 

vidgat sin syn och porträttering av hbtq-personer, och trots att läsaren fortfarande kan 

upptäcka stereotypa beskrivningar så anser vi att utvecklingen har gått åt rätt håll. Det går att 

urskönja skillnader gällande mediernas målgruppsanpassning, men vad det beror på kan vi 

bara spekulera i. 
 

Våra forskningsfrågor löd, vid tiden för uppsatsens början, enligt följande: 

• Förändras gestaltningen av hbtq i FRIDA, VeckoRevyn och amelia över tid, och i så 

fall hur? 
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• Utifrån de tre olika magasinens skilda målgrupper, vad är utmärkande för 

gestaltningen av hbtq? Finns det likheter och olikheter? 
 

För att kortfattat summera utgången för vår undersökning kan vi konstatera att gestaltningen 

förändras över tid i de olika magasinen. Under våra tidigare nedslag fokuserades det på vad 

som är normalt och naturligt, någonting som idag inte syns i lika stor mån. Både FRIDA och 

VeckoRevyn gestaltade hbtq på ett stelt och informativt sätt. amelia var det magasin som 

hårdast gick in för att framställa intervjupersonerna som normala, någonting som fick motsatt 

effekt. 
 

Under tidigt 2000-tal syntes tydligt kändisfokuseringen hos FRIDA som vinklade artiklarna 

utefter kändisskap och stereotyper snarare än utifrån personen. VeckoRevyn upplevs väldigt 

spretiga i och med den något ytliga artikeln Gissa vilka som är ihop jämfört med den 

allvarsamma artikeln om Paola, den illegala invandraren som har flytt sitt hemland på grund 

av sin sexuella läggning. amelia vinklar enbart på transpersoner, där Leo och Camilla i varsin 

artikel förklarar hur det har varit att leva med känslan att vara född i fel kropp. Båda gestaltas 

dock som flick- respektive pojkvän i och med att deras partners figurerar både i text och bild. 
 

Till skillnad från vårt tidigare nedslag så fokuserar amelia inte längre på normalitet under 

slutet av 2000-talet. Istället gestaltas intervjupersonerna utefter kön och personens berättelse. 

Trots detta så lever stereotyper av vad som är manligt respektive kvinnligt kvar. Detta 

dumförklarar läsaren som då inte uppfattas kunna ta till sig personen utan den färdigstöpta 

kvinnligt/manligt-mallen, där de båda kategoriseringarna ska placeras in i olika fack. 
 

Angående huruvida det förekommer skillnader i gestaltningen av hbtq utifrån magasinens 

skilda målgrupper (se Introduktion) kan vi svara ja. I FRIDA, som har den yngsta 

målgruppen, vinklas artiklarna på kända personer och kortfattad information. VeckoRevyn är 

minst utmärkande av de tre och känns som det typiska mellanbarnet i familjen. amelia skriver, 

till skillnad från de andra två magasinen, ingenting om hur sex mellan samkönade personer 

går till, eftersom de har en äldre och mer erfaren målgrupp. De fokuserar inte heller på kända 

personer utan låter genomgående okända personer gestaltas. En likhet magasinen emellan är 

att de personer som porträtteras i artiklarna numera stämmer bättre in på den uttalade 

målgruppen, än för tio år sedan. 
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6.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
Under arbetets gång har vi nått slutsatsen att ämnet hbtq är relativt outforskat och det finns 

därför mycket att undersöka. En intressant aspekt hade varit att analysera hbtq-personers 

förekomst i andra sorters medier, exempelvis dags- och kvällspress samt TV- och 

radioprogram. Man hade då kunnat utföra en liknande studie som den som vi presenterar 

ovan. Alternativt så hade en ny undersökning som fokuserar på att kvantitativt analysera alla 

de texter som berör ämnet, i exempelvis FRIDA, VeckoRevyn och amelia, varit intressant att 

studera. Detta eftersom det hade tydliggjort vilket magasin som faktiskt berör hbtq i största 

utsträckning. 
 

Ytterligare en intressant aspekt hade varit att lägga en större tyngdpunkt på redaktionernas sätt 

att tänka och arbeta. För att en sådan studie ska vara genomförbar skulle intervjuer med 

samtliga chefredaktörer för de aktuella åren utgöra grunden för undersökningen. Frågor att 

ställa till dåvarande och nuvarande chefredaktörer skulle främst fokusera på prioriterade 

ämnen och på magasinens redaktionella värderingar. En undersökning av detta slag kräver tid 

till intervjuer, insamling av det empiriska materialet och jämförande av material med samtliga 

magasins synsätt och prioriteringar. 
 

Slutligen anser vi det intressant att studera publikens reaktioner på medias rapportering av 

hbtq. En fältstudie i form av intervjuer hade möjliggjort hur och i vilken mån publiken 

påverkas av det den ser, hör eller läser. Att jämföra ett kvinnomagasin med ett herrmagasin 

hade tillfört ytterligare en aspekt. Studien hade kunnat visa på om det finns några skillnader i 

formulering och vilka infallsvinklar respektive magasin väljer att presentera för sin publik.
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