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Abstract  
Sweden counts as being one of the countries in the western world to have a positive perspective 
on sexual minorities. The swedish public service media SVT; Sveriges Television AB states 
that their aim is to spread objective news, but in fact SVT doesn’t portray homosexuality as 
something usual in everyday life. Instead the heteronormative ideal saturate the representation 
of homosexuals in SVT.  

To study how SVT portray homosexuality, heterosexuality and heteronormativity, this study is 
based on discourse analysis and image analysis. During this essay 25 TV news segments 
including articles on SVT:s website were viewed and examined. This essay is also based on 
discourse analysis to fully examine the hidden attitude against homosexuality and 
heterosexuality, and to examine how SVT portrays heteronormativity.  

The results of the analysis demonstrates that the heteronormative ideal takes part in the way 
that both sexualitys are represented. Heterosexuals are for instance often portrayed in 
combination with happiness and monogamy, while homosexuals are portrayed in connection 
with discrimination. 

In the TV segments homosexuality rarely were portrayed in everyday life. Instead the everyday 
life of heterosexuals dominated the content. The fact that SVT doesn’t portray homosexuality 
in relation to everyday life reinforces the perception of homosexuality as something norm-
breaking. The result of the study are further explained by Stuart Halls (1997) theory about 
representation and stereotypes, as well as previous research about sexuality and gender.   
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Sammanfattning  
I denna studie undersöks hur SVT representerar homosexualitet och heterosexualitet i 
nyhetsinslag och artiklar på deras webbsida. Medier har en viktig roll i att få människor att 
känna sig inkluderade. I olika delar av världen bemöts sexualiteter på olika sätt, (Notera 
kommatecken ska läggas till) Sverige räknas som ett av de länder som ligger i framkant när det 
kommer till att acceptera sexuella minoriteter. Trots detta lever vi under en heteronorm som 
inverkar på hur media representerar sexualiteter. För att undersöka hur SVT porträtterar 
homosexualitet, heterosexualitet och heteronormativitet i webbnyheter är denna studie baserad 
på diskursanalys och bildanalys. I studien undersöktes 25 inslag inklusive artiklar på SVT:s 
webbsida. Trots SVT:s uppdrag att vara opartiska präglar heteronormativiteten 
representationen av sexualiteterna i SVT. Heterosexualitet porträtterades ofta i samband med 
monogami och lycka, medan homosexualitet oftare porträtterades i samband med 
diskriminering. Att homosexualitet sällan representerades i samband med vardag stärker 
uppfattningen om sexualiteten som normbrytande. Studiens resultat förklaras närmare utifrån 
Stuart Halls (1997) teorier om representation och stereotyper, samt tidigare forskning om 
sexualitet och genus.  
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1 Inledning  

Medier har en betydande roll för hur vi människor betraktar oss själva och vår samtid. Sexualitet 
är en stor del av vår identitet, hur andra betraktar oss, men även hur vi betraktar oss själva. En 
annan faktor som påverkar hur vi betraktar vår omvärld är makthierarkier utformade av 
samhället. Begreppet intersektionalitet är en skärningspunkt mellan dessa makthierarkier som 
baseras på̊ olika faktorer, exempelvis sexualitet. Det handlar om människors liv och hur vi är 
relaterade till varandra, vilka som är de fördelaktiga eller de underprivilegierade i det sociala 
samspelet (Bilge & Hill Collins, 2016, s. 7). Vi lever i en heteronorm, vilket innebär att den 
heterosexuella matrisen är avgörande för vad som anses normalt hos kvinnor och män i dag 
(Ambjörnsson, 2004, s. 13). År 1944 avkriminaliserades homosexualitet i Sverige, men 
klassades istället som en sjukdom. Det var först 43 år senare, år 1987 som Sverige erkände 
homosexuella relationer som jämställa med heterosexuella relationer (Anna Blomqvist, 2017). 
Trots att Sverige anses vara först i världen med denna inställning till homosexualitet, kan det 
tyckas vara alldeles för sent. Men vi får inte glömma hur det ser ut i resten av världen, HBTQ-
personer förföljs, torteras och bestraffas med döden för att de blir kära i “fel” personer. 

Journalistik innebär att företräda de svaga i samhället och vara deras röst. Medierna har makt, 
de har möjlighet att utöva ett stort inflytande på innehållet de sprider. Det är lätt att ignorera det 
som inte uppfyller normen. Särskilt i dagens journalistik där jakten på klick i många fall blivit 
det centrala på redaktionerna. Den grundläggande mediemakten innebär mediernas kontroll 
över vilka frågor som uppmärksammas i offentligheten och hur de porträtteras. Denna makt 
utövas inte minst genom tystnad, att inte uppmärksamma en viss fråga (Berglez & Olausson, 
2009, s. 27). Exempelvis är homosexualitet. 

Journalistikens kärna är att ifrågasätta sin samtids rådande ideal, det är problematiskt när 
journalistiken inte uppfyller sin plikt. Människor ska inte bemötas och skildras olika i medier 
beroende på̊ sexualitet. Det är förbjudet att i massmedier yttra sig nedlåtande om människor på̊ 
grund av sexuell preferens, enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 2014:1370). Därför är det av 
relevans att undersöka hur heterosexualitet som maktordning och norm återger särskilda 
hierarkier i media och därmed skapar vissa personligheter.  

Sveriges televisions uppgift som public service-företag är att bedriva verksamhet i allmänhetens 
tjänst. Deras material ska vara opartiskt och präglas av en självständig och stark integritet inom 
riksdagens ramar. Tanken är att sprida opartiskt och mångsidigt material för att spegla 
omvärlden ur flera perspektiv, detta enligt deras sändningstillstånd som är fastslaget av 
riksdagen (Myndigheten för press, radio och tv, 2018). Sveriges television bedriver även sin 
verksamhet digitalt, på webben. I denna studie ämnar vi undersöka SVT:s webbnyheter, och 
hur homosexualitet kontra heterosexualitet representeras i Sveriges televisions rörliga 
nyhetsinslag på deras webbsida, för att sedan knyta det an till teorier om representation, genus 
och sexualitet.  

Ur ett utomvetenskapligt perspektiv har ämnet valts för att vår syn på̊ homosexualitet på̊ ett 
eller annat sätt grundas i vår heterosexuella norm. Därför är det av relevans att undersöka hur 
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ett public service-företag som enligt sändningstillståndet förväntas vara opartiskt representerar 
homosexualitet kontra heterosexualitet i deras webbnyheter. Denna studie behövs för att den 
bidrar till förståelsen för hur ett svenskt public service-företag representerar sexuella läggningar 
på webben. Därmed är det en relevant medie- och kommunikationsvetenskaplig studie.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att genom diskursanalys undersöka hur homosexualitet och heterosexualitet 
representeras på SVT Nyheters webbsida utifrån ett genus- och sexualitetsperspektiv.  

• Hur framställer SVT homosexualitet och heterosexualitet på deras nyhetswebbsida? 
• Vilka skillnader finns i representationen av de bägge sexuella läggningarna? 
• Skiljer sig representationen av sexualiteterna beroende på vilket ämne? Och i sådana 

fall på vilket sätt? 
• Finns det skillnader i inslagets text och bild, vad tar det för uttryck? 

 

1.2 Bakgrund 
HBTQ är ett samlingsnamn för olika sexualiteter och könsidentiteter, såsom homosexualitet, 
bisexualitet, transsexualitet och queer. Homosexualitet och bisexualitet är sexuella läggningar, 
medan transsexualitet avser hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer är ett bredare 
begrepp som rör bland annat sexuell läggning och könsidentitet, men kan även betyda att man 
har ett kritiskt förhållningssätt till normer (RFSL, 2015). År 2000 förekom det förkortade 
begreppet HBT (homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet) för första gången i RFSL:s 
tidning KomUt, med anledning att bredda tidigare benämningar som homo, bög och gay (RFSL, 
2015).  

Som en bakgrund till denna studie uppmärksammar vi den finska organisationen 
Regnbågsankan som vill utbilda journalister och allmänheten i HBTQ. Sexualitet anses vara ett 
spännande ämne i medier, ofta framställs sexuella minoriteter med chockartade rubriker. 
Stereotyper har nästan blivit en norm i medier, exempelvis den glamorösa, inredningstokiga 
homosexuella mannen enligt Regnbågsankan (2010). Därför vill vi uppmärksamma att sexuella 
minoriteter och könsminoriteter ofta framställs enligt deras minoritetsställning, enligt 
projektforskarna Palsa och Pääjärvi (u.å.). Det innebär att man behandlar tematik kring 
homosexualitet om karaktären är homosexuell.  

Journalister har haft svårt att veta hur de ska uttrycka sig kring ämnet sexualitet och genus. 
Därför har Regnbågsankan tagit fram en broschyr med syfte att utbilda journalister i hur de ska 
tänka kring samhällets normer och praktiska skriv-råd kring hur journalisten bör formulera sig.  

“För en journalist är det alltså̊ viktigt att vara medveten om sin egen värdegrund och 
sakkännedom, eftersom dessa ibland kan återspeglas i dennes arbete och kan påverka 
den allmänna opinionen” (Regnbågsankan, 2010) 



 7 

Att en HBTQ-organisation upplever att de behöver utbilda journalister i ämnet understryker 
varför denna studie behövs. Det är av relevans att undersöka hur journalister skildrar 
homosexualitet, eftersom det verkar råda osäkerhet hos yrkeskåren i fråga om hur de ska 
rapportera kring ämnet. Public service-företag har krav på sig att vara opartiska, därför är det i 
synnerhet av relevans att undersöka hur de skildrar homosexualitet.  

1.2.1 Sveriges television som public service-företag    
Public service-företag har ett samhällsansvar eftersom deras uppdrag är att agera i allmänhetens 
tjänst. I Sverige har vi tre public service-medier bortsett från SVT är det Sveriges radio samt 
UR utbildningsradion. Det är förvaltningsstiftelsen som äger samtliga tre medier, stiftelsen är 
bildad genom riksdagsbeslut. 

Det som utmärker public service-företag är att de finansieras av staten genom tv- och 
radioavgiften. Bolagen får inte finansieras av reklamintäkter eller produktplacering. Under 
vissa förhållanden är det tillåtet med sponsring, exempelvis under Eurovision song contest. 
Detta gäller enbart SVT men inte SR och UR (Myndigheten för press, radio och tv, 2018). 

Villkoren för hur medlen ska användas beslutar riksdagen. Sändningstillståndet beslutas av 
regeringen och innefattar hur verksamheten ska bedrivas. Ett sändningstillstånd innefattar en 
sexårsperiod. Tillståndet involverar teknisk kvalitet, utsändningsteknik, sändningarnas innehåll 
och programverksamhet (Myndigheten för press, radio och tv, 2018).  

1.2.2 Homosexualitet i medier 
Det har gjorts en hel del examensarbeten kring homosexualitet i medier, vilket tyder på att det 
är ett intressant ämne. Som grund för vår uppsats vill vi uppmärksamma examensuppsatsen 
Välkommen in när du kommit ut, en kvalitativ analys av hur homosexuella respektive 
heterosexuella framställs i tidningen QX av Lina Asp, Lucas Hensfelt Andersson och Johan 
Eriksson. I sin studie kommer de fram till att det svenska livsstilsmagasinet QX som riktar sig 
till HBTQ-personer låter heterosexuella intervjupersoner stå till svars för sin sexualitet på ett 
sätt som homosexuella inte behöver. Studien av Asp et al. (2013) visar även att magasinet inte 
ifrågasätter stereotyper som attribueras en person på̊ grund av sexuell läggning.  

Examensarbetet Fast i garderobsöppningen, en kritisk diskursanalys av VeckoRevyns 
representation av bi- och homosexuellas sex- och kärleksrelationer av Emelie Eriksson 
Liljegren och Jeny Nilsson, visar att VeckoRevyns representation av bi- och homosexualitet 
reproducerar heteronormativitet till skillnad från magasinet QX. I VeckoRevyn anses 
heterosexualitet som det normala, tidningen anser att man inte bör sätta etikett på sin sexualitet, 
det är något som är dumt och dåligt att göra. De betraktar det som något negativt att kalla sig 
själv för bi- eller homosexuell enligt Eriksson Liljegren och Nilsson (2015).  

Examensarbetet Pridefestivalen i media, en kvalitativ studie av maktperspektivet i reportrarnas 
rapportering av Dennis Vikberg visar att det råder ett “vi och dem” tänk bland journalisterna i 
deras rapportering. Han kopplar det till Focaults teorier om makt då detta blir tydligt i och med 
att “de” (heterosexuella) befinner sig i en position där deras acceptans eftertraktas av HBT-
personer (Vikberg, 2012). De faktorer som skapar mediebilden av Pridefestivalen är många och 



 8 

svåröverskådliga. I studien deltog fem reportrar, samtliga upplevde att de behandlade festivalen 
som en vanlig nyhetsrapportering, men deras egna åsikter samverkade med journalistiska 
dilemman och principer vilket bygger mediebilden av Pridefestivalen. Vikberg (2012) fastslog 
att det medium som journalisterna arbetade för påverkade hur de rapporterade om händelsen. 
QX exempelvis betraktade festivalen som årets främsta bevakningsobjekt.  

“Reportrarna riktar sig till de målgrupper de vet att deras respektive medium har, men har också̊ 
olika uppfattningar om sina målgrupper. För reportrarna som skrev för rikstäckande medier var 
det viktigt att inte tala över huvudet på någon” (Vikberg, 2012, s. 36).  

I examensarbetet Hbt i media - en kvantitativ innehållsanalys av ett antal svenska och nya 
zeeländska dagstidningars presentation av homo-, bi-, och transsamhället av Gustav Sandstedt 
(2007) beskrivs att i svenska och nya zeeländska artiklar som berör HBT dominerar artiklar om 
den homosexuella mannen. Homosexuella kvinnor, bisexuella eller transpersoner får inte lika 
stort utrymme. Majoriteten av artiklarna i urvalet var publicerade under nyhetssektionen, näst 
vanligaste var nöjessektionen. Sandstedts (2007) slutsats är att massmedierna inte sprider en 
varierad nyhetsförmedling om HBT, då störst fokus läggs på manlig homosexualitet, 
bisexualitet och transsexualitet. Det vanligaste ämnet var Pride och det vanligaste prefixet som 
användes var “homo”. Denna studie gjordes dock 2007 och de svenska tidningarna som 
undersöktes var Aftonbladet och Dagens nyheter.  
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2 Tidigare forskning 
I kapitlet uppmärksammas tre empiriska studier som är inriktade på genus, normer och 
sexualitet. Den tidigare forskningen bidrar till studien då de i någon mån är inriktade på 
sexualitet och representation av sexualitet.  

2.1 Sexualitet och heteronormativa antaganden  
I den vetenskapliga artikeln Gender, sexuality and heterosexuality The complexity (and limits) 
of heteronormativity beskriver Stevi Jackson (2006) skillnaderna mellan genus, sexualitet och 
heterosexualitet. Enligt Jackson (2006) är heterosexualitet inte en singulär monolitisk enhet, det 
existerar i olika varianter. Hon refererar till Steven Seidman (2005) som pekar ut att det finns 
hierarkier av anständighet och gott medborgarskap bland heterosexuella, och vad som tenderar 
att vara “en norm” är en särskild form grundad på traditionella könsarrangemang och livslång 
monogami (Jackson, 2006).  

Jackson (2006) beskriver att sexualitet är något brett som fokuserar på viktiga aspekter av 
socialt liv och socialt varande såsom begär, praxis, relationer och identiteter. Sexualitet har inga 
tydliga gränser, vad som anses vara sexuellt för en person behöver inte vara det för någon annan. 
Det finns även en skillnad mellan sexualitet och genus, och de båda är svåra att jämföra. 
Sexualitet är en sfär av det sociala livet som saknar definierade gränser, medan genus är en 
social uppdelning med tydliga avgränsningar (Jackson, 2006). I artikeln kommer Jackson fram 
till att heteronormativa antaganden kopplas samman med institutionaliseringen av 
heterosexualitet och skapandet av det, att vara och att bli heterosexuell. Precis som skapandet 
och varandet av alternativa sexualiteter. 

Hon argumenterar också för att kön, sexualitet och heterosexualitet inte kan betraktas som 
fenomen som går att stapla på varandra, eftersom det inte är samma sak. Sexualitet kan inte 
endast innefatta heterosexualitet och homosexualitet (Jackson, 2006). Artikeln behandlar 
heterosexualitet och heteronormativitet som två olika begrepp, och tillför därför en bra 
synvinkel till vår studie. 

2.2 Att identifiera sig som HBTQ 
I studien Intersectionality in the Lives of LGBTQ Youth: Identifying as LGBTQ and Finding 
Community in Small Cities and Rural Towns undersöker Wendy Hulko och Jessica Hovanes 
(2018) bisexuella och homosexuella, samt transsexuella ungdomars synpunkter på deras 
identiteter som HBTQ i en mindre stad väster om Kanada. I studien samlades data in genom 
fokusgrupper och intervjuer, som sedan analyserades genom teorier kring intersektionalitet. 
Hulko och Hovanes intervjuade 13 ungdomar med en genomsnittlig ålder på 19 år. Analysen 
utgick från tre teman. Det första temat handlade om att bo i en liten stad och det andra temat 
om att identifiera sig och att bli identifierad. Det tredje temat handlade om att intersektionalitet 
indikerar att HBTQ-ungdomars sexuella identiteter och könsidentiteter förändrats över tid och 
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i kontext. Samt att deras sexuella identiteter kan påverkas av tro, urbefolkning, handikapp och 
av deras samhällsklass (Hulko & Hovanes, 2018). 

 

Hulko och Hovanes (2018) kommer fram till ett antal antaganden genom intervjuerna. Bland 
annat att ungdomar använder sig av begreppen queer och dyke (ett annat uttryck för lesbisk) 
för att få utrymme och arbeta mot andras antaganden om acceptabla etiketter (Hulko & 
Hovanes, 2018). Ungdomarna applicerade ofta fler etiketter på sig själva, men detta kunde 
ändras beroende på vem de talade med (Hulko & Hovanes, 2018). De kommer även fram till 
att sociala medier är största källan för support för HBTQ-ungdomar som bor i mindre städer 
och områden. Hulko och Hovanes (2018) noterade även likt tidigare studier, att accepterandet 
av sin egen sexualitet och sökandet efter att hitta sin identitet i vissa fall kan leda till passion 
för social aktivism, och att man motsätter sig heteronormen. 

2.3 Representationen av homosexualitet i rörlig bild 
I studien Think about it – can portrayals of homosexuality in advertising prime consumer-
perceived social connectedness and empathy? av Nina Åkestam, Sara Rosengren och Micael 
Dahlen (2017) undersöks huruvida representationen av homosexualitet inom reklam har en 
positiv inverkan på en konsumentinriktad social relation och empati.  

De menar att porträttering av homosexuella i reklam leder till att mottagarna tänker på andra 
människor i större utsträckning än fokuserar varumärket som visas. Att det är skillnad på hur 
tittare påverkas när de ser på reklam som skildrar homosexualitet kontra heterosexualitet. De 
menar att den uppenbara anledningen till att använda porträttering av homosexualitet i reklam 
är för att rikta sig mot en publik som är homosexuella, men att anledningen också kan vara för 
att attrahera människor som är för mångfald. De menar också att attityder till homosexualitet 
blir mer och mer positiva hos befolkningen i västvärlden. Mellan 65- till 90 procent av 
befolkningen i västerländska länder är positivt inställda till homosexualitet (Research Center, 
2013).  

Åkestam, Rosengren och Dahlen (2017) gör tre kvantitativa studier som benämns som studie 
ett, studie två och studie tre. Samtliga studier baseras på tre hypoteser. Hypotes ett, att 
porträttering av homosexualitet kontra heterosexualitet i reklam ökar konsumentinriktad social 
samhörighet. Hypotes två, att porträttering av homosexualitet kontra heterosexualitet i reklam 
ökar den konsumentinriktade empatin. Hypotes tre, att sociala effekter av homosexualitet 
kontra heterosexualitet i reklam är modifierad av kundernas attityder gentemot homosexualitet.  

I studien deltog totalt 529 personer, 57 procent av dessa var kvinnor. Studiens deltagare valdes 
ut av en online-panel från ett forskningsföretag som är inriktat på marknadsföring. Deltagarna 
fick sedan en slumpmässigt utvald stimuli reklam och ett frågeformulär, sedan fick de titta på 
reklamfilmen samtidigt som de besvarade frågorna i formuläret.    

I studie ett kom de fram till att majoriteten av deltagarna hade en positivare bild av 
homosexualitet än de övriga, vilket de tror haft en påverkan på resultatet. Studie två visade ett 
ganska likt resultat, med ett undantag, den konsumentinriktade empatin var inte signifikant 
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påverkad. De som hade en positiv syn på homosexualitet, hade även en positivare effekt på den 
konsumentinriktade empatin och den sociala relationen. Som stimuli för studie ett och studie 
två användes porträtt av homosexuella.  

I studie tre kom de fram till att männen och kvinnorna kände igen sig i det homosexuella paret 
och att de såg mer likheter än enbart kön. Kvinnorna och männen kunde relatera mer till det 
homosexuella paret, samtidigt som de inte såg några skillnader mellan det lesbiska paret och 
det heterosexuella paret.  

I examensarbetet I dag lever Kjell med Britt-Marie undersöker Sofia Kristensson och Emma 
Olsson (2016) samma sak, men de har valt att inrikta sig på hur homosexualitet skildras i svensk 
reklamfilm. De analyserar sex olika reklamfilmer från tidsperioden 2012 till 2016, utifrån 
representationsteori och queerteori, analysen grundar sig på multimodal kritisk diskursanalys. 
Reklamfilmerna som analyseras skildrar allihop homosexualitet på ett eller annat sätt, och är 
utvalda utifrån dess handling. Kristensson och Olsson (2016) koncentrerar sig i analysen på 
reklamfilmernas språkliga val. Analysen utgår från ett analysschema som grundar sig på kritisk 
diskursanalys. Vidare har de valt ut teman och tendenser som förklarar hur homosexualitet 
framställs i reklamfilmerna. Sedan har de jämfört hur homosexuella och heterosexuella skildras 
i de reklamfilmer där båda läggningarna förekommer. 

De beskriver att heteronormen genomsyrar många reklamfilmer som skildrar homosexualitet. 
Samtidigt kan mottagaren uppfatta det som att sändaren vill gå emot heteronormen genom att 
göra en reklamfilm som skildrar homosexualitet. Med anledning av att reklamfilmerna 
framställer homosexualitet i relation till heterosexualitet, blir reklamfilmerna heteronormativa. 
Kristensson och Olsson (2016) kom i analysen fram till att homosexualitet är något som oftast 
blir reklamfilmens handling, snarare än att vara något som speglar vardag. Kristensson och 
Olsson (2016) beskriver att homosexuella par oftare skildras som mer intima än heterosexuella 
par. Detta är något som de tror grundar sig i heteronormen. Vilket tar sig uttryck i att 
homosexuella tydligare måste visa sin kärlek för att uppfattas som kärlekspar, att det annars 
finns risk för att de uppfattas som vänner. 

Det finns en tydlig koppling mellan denna studie och vår, då vår studie också ämnar undersöka 
hur homosexualitet skildras i jämförelse med heterosexualitet. Karlsson och Olssons studie 
bidrar till vidare forskning om representation av homosexuella i kommersiella sammanhang – 
reklam, medan vår studie koncentrerar sig på ett public service-företag. Att jämföra vårt resultat 
med Kristensson och Olssons studie (2016) i fråga om heteronormativitet skulle vara intressant. 
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3 Teori 
För att knyta analysen till syftet används teorier som avser representation, genus och sexualitet. 
Här uppmärksammas filosofen Michel Focaults syn på makt som influerat många 
genusforskare, även Stuart Halls representationsteori förekommer. 

3.1 Representation 
Representation är ett begrepp som betyder att någonting återges. Hur bilder, språk och tal 
fungerar som ett system för framställning och återgivande av kultur. Med det menas att vi 
använder tecken som sorteras genom språk för att kommunicera på ett betydande sätt med 
andra. Vi har ett mentalt system i våra sinnen som anordnar och klassificerar världen i olika 
koncept, om vi har konceptet vet vi vad dess betydelse är, men vi kan inte uttala om dess 
betydelse utan språket. Även språket är uppdelat i tecken med olika relationer – ett tecken kan 
bara berätta en betydelse om vi har koder som översätter konceptet till språket. Dessa koder 
existerar inte i naturen, utan är ett resultat av sociala konventioner – det är en gemensam mapp 
av innehåll och betydelser som vi lär oss när vi blir medlemmar av den kultur vi tillhör (Hall, 
1997, s. 28–29).  

Inom representationsteori kan man finna stereotyp som begrepp. Stereotyper reducerar 
människor till några grundläggande karaktärsdrag. Enligt Richard Dyer (1977) förstår vi 
världen genom att referera individuella objekt, människor eller event till klassificerade system 
som passar enligt vår kultur. Får vi reda på något om en person så delar vi automatiskt in 
personen i roller - är hon/han en förälder? Ett barn? Chef eller en pensionär? Vi delar även upp 
personen i medlemskap av olika grupper, enligt klass, kön, åldersgrupp, nationalitet och 
sexualitet.  

Samtidigt har personlighetstyper en betydande roll. Vi delar upp personen i olika 
personlighetstyper, är hon/han en glad, seriös, deprimerad eller en överaktiv person? Bilden av 
en person är uppbyggd av den information vi får av att dela upp personen inom dessa roller av 
typifiering. Stereotyper skiljer sig dock från detta, då de delar upp det normala och accepterade 
från det onormala och oaccepterade. Stereotyper exkluderar allt som inte passar in i bilden (Hall 
1997, s. 257–258).  

Feminister var förr bekymrade angående den dominanta mediebilden av kvinnor, och hur 
medier fastställde etablerade uppfattningar om femininitet och maskulinitet. De angrep sådana 
bilder för att de upplevde att bilderna inte representerade kvinnor som de verkligen var eller 
kunde och skulle vara – för att bibehålla stereotyper hellre än positiva bilder eller “äkta 
kvinnor”. Enligt Hall kan man inte referera till alla kvinnor under den homogena sociala 
gruppen för “kvinnor”, där alla kvinnor kommer identifiera sig själva. Till att börja med kan 
kön korsas med andra sociala identiteter, som exempelvis student, arbetare eller skattebetalare. 
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Att vara en kvinna är något som kan uppfattas olika enligt ålder, klass, etnicitet, och sexuell 
läggning. Uppfattningen om hur representation kan och ska spegla “riktiga kvinnor” beror 
därför på, vems verklighet det är, och enligt vem? Hall implicerar även att termerna “man” och 
“kvinna”, representerade i ord eller bild, rör vad som verkar vara mest personligt för oss. Vårt 
kön och genus är faktum med kulturella signifianter, vilket konstruerar hellre än överskådar 
könsdefinitioner, meningar och identiteter (Gledhill, 1997, s. 346).    

3.2 Genus och sexualitet 
Genus är en term som ofta används och ibland kritiseras. Genus handlar om makt, ett 
genusperspektiv blir maktlöst om inte makthierarkier tas i aktning. Många genusforskare har 
påverkats av den franske filosofen Michel Focaults syn på makt. Han menar att makt inte kan 
besittas men däremot utövas. Forskning om femininitet och maskulinitet som exkluderar 
maktdimensionen kan egentligen inte kallas för genusforskning. Historikern Joan Scott menar 
att genusbegreppet blir missvisande och urvattnat om maktaspekten ignoreras (Fagerström & 
Nilson, 2008, s. 12).  

Numera är genus ett väletablerat begrepp, under 80-talet började ordet användas i det svenska 
språket för att vara uttryck för kulturella föreställningar om skillnaderna mellan kvinnor och 
män. Det handlar om att skilja biologin från det kulturella, och på så vis påvisa att relationen 
mellan de båda könen bör betraktas som ett kulturellt och socialt skapande (Ambjörnsson, 2004, 
s. 11). Genusforskare beskriver kön som en social och kulturell konstitution. Detta synsätt 
skiljer sig markant från uppfattningen om att könet är oförutsägbart och oföränderligt. Enligt 
genusforskarna är genus något som alla människor blir formade till (Fagerström & Nilson, 
2008, s. 7).  

För att betona genus som något konstruerat använder genusforskarna begreppen “femininitet” 
och “maskulinitet” snarare än “kvinnligt/kvinnlighet” eller “manligt/manlighet”. De senare 
begreppen uppfattas oftast som om de syftar till egenskaper hos män och kvinnor som anses 
självklara. Exempelvis att män är intresserade av sport, och kvinnor är intresserade av smink. 
Sådana uppfattningar är inlärda på grund av att de är socialt och kulturellt formade (Fagerström 
& Nilson, 2008, s. 7).  

Genus och sexualitet är sammanlänkade på så vis att genusskapande hänger ihop med bland 
annat sexualitet. Gay and lesbian studies fokuserar på hur olika sexualiteter organiseras, 
privilegieras, sanktioneras och uppfattas som normala. Medan andra sexualiteter upplevs som 
onormala, avvikande och därmed ovälkomna. Den monogama tvåsamheten vi betraktar som 
normal heterosexualitet i dag har inte alltid ansetts normal enligt Ambjörnsson (2004). Detta 
omöjliggör att betrakta det som en uppenbar biologisk drift. Därför är det av större relevans att 
undersöka hur heterosexualitet som maktordning och norm återger särskilda hierarkier och 
därmed skapar vissa personligheter. Alla former av heterosexualitet har inte samma status 
(Ambjörnsson, 2004, s. 13–14). 

3.3 Heteronormativitet 
Den heteronormativa genusordningen föreskriver en asymmetrisk isärhållning av kvinnor och 
män. En central del i reproduktionen av den samtida västerländska genusordningen är att män 
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och kvinnor görs olika genom att separeras i två distinkta kollektiv, där den ena parten är 
överordnat den andra. Denna ordning organiseras på så sätt att dessa två grupper förväntas åtrå 
varandra (Ambjörnsson, 2003, s. 105).  

Den heteronormativa ordningen där både homosocialitet och heterosexualitet framstår som 
centrala komponenter, skapas genom uppfattningen om hur en människa ska vara för att passa 
in enligt en heteronormativ ordning. Enligt denna synvinkel måste sexuella begär och 
vänskapsband betraktas som sociala system av normer, begränsningar, regleringar och 
värderingar. Dessa utgör en heteronormativ begärsmarknad där relationer hierarkiseras och 
organiseras, vilket ger en effekt av genusbestämda identiteter och kroppar. Skapandet och 
upprätthållandet av heterosexuella- och homosociala relationer grundas i en önskan att vara 
heterosexuellt attraktiv och gångbar för att få delta i den homosociala gemenskapen 
(Ambjörnsson, 2003, s. 106).  

Den queerteoretiska ansatsen som avser att undersöka processen där sexualiteter och genus 
regleras och görs normala, säger inte enbart något om genus- och sexualitetsordningar. Den 
problematiserar även skapandet av “det normala”, begreppet normal är mångtydigt i så måtto 
att det avser det som anses vara eftersträvansvärt, både det ideala och det genomsnittliga. 
Förevisningen om normalitet är inte bara beskrivande utan även reglerande. Sålunda kan man 
säga att de är gestaltningar av maktförhållanden (Ambjörnsson, 2003, s. 20–21).  

Tidigare utövades makt genom vapen, skrämsel och materiella begränsningar verkar makt i dag 
mer och mer genom att individer opåkallat anpassar sig till normer, denna tillvänjning sker inte 
genom hot, men med uppmaningen att det innebär lycka. Den amerikanska statsvetaren Iris 
May Young menar att förtryck är något som bör betraktas som något som sker i vardagen, på 
grund av omedvetna beteendemönster bland vanliga, trevliga människor i vardagliga möten, i 
medier, kulturella stereotyper, i kontakten med byråkratiska strukturer och hierarkier 
(Ambjörnsson, 2003, s. 21–22).  

Man kan tala om heterosexualitet som en norm som enbart existerar i relation till vad 
sexualiteten inte är, allt som oftast homosexualitet. Relationen mellan norm och avvikelse är 
hierarkisk, ett exempel är hur mannen, enligt den västerländska traditionen haft en överordnad 
position relativt kvinnan. På liknande vis har homosexualiteten underordnats heterosexualiteten 
socialt och symboliskt. Genom att bestämma homosexualiteten som onaturlig, mindre åtråvärd 
och avvikande, kommer en viss typ av heterosexualitet att återskapas som naturlig. Följaktligen 
ser vi hur homosexuellas önskan att skaffa barn kan avfärdas som onaturlig, till följd av 
föreställningar om normalitet (Ambjörnsson, 2003, s. 22).     
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4 Metod och material  
Följande kapitel redogör för vilka metoder som används och hur studien är genomförd. För att 
besvara studiens frågeställningar tillämpas diskursanalys knutet till representationsteori. 
Materialet som analyseras är rörliga nyhetsinslag med en sammanfattande artikel. För att 
undersöka det rörliga materialet på SVT:s webbnyheter används även bildanalys såväl som 
kvalitativ textanalys för att undersöka den tillhörande artikeln till det rörliga materialet. I detta 
kapitel redogörs även studiens tillvägagångssätt och begreppen validitet och reliabilitet. Vidare 
förklaras metodernas relevans för materialet som undersöks.  

4.1 Diskursanalys 
Vi konsumerar nyheter som människor med olika bakgrunder, förståelser och erfarenhet, vilket 
påverkar hur vi tolkar det vi läser. De som står bakom nyheterna, det vill säga journalisterna, 
redaktörerna och ägarna är också̊ en grupp människor med unika bakgrunder, det styr och 
inverkar på innehållet. En nyhetstext är därmed inte en slumpartad kombination av tecken, det 
är en strukturell företeelse (Berglez, 2010, s. 273).  

Diskurs är ett populärt begrepp inom vetenskapen, och ofta är det svårdefinierat. Philips & 
Winther Jørgensen (2000) definierar ordet diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen. Ordet diskurs innehåller oftast idéer om att språket är strukturerat i mönster, och dessa 
mönster går att finna i de utsagor som följer efter att vi handlat inom sociala domäner. 
Diskursanalys innebär att analysera dessa mönster (Philips & Winther Jørgensen, 2000, s. 7). 
Diskursanalysen avser med andra ord att synliggöra resonemang, men även undersöka vilken 
djupverkan som finns bakom ett särskilt sätt att presentera verkligheten på. Detta innebär att 
lyfta fram den bakomliggande maktstrukturen bakom det vi tar för givet. Att granska medier 
med ett genusperspektiv innebär att lyfta fram de diskurser i den masskultur vi befinner oss i 
(Fagerström & Nilson, 2008, s. 12–13). Därför är det av relevans att använda diskursanalys som 
metod i kombination med teorin sexualitet och genus. 

Genom vårt språk och våra ageranden skapas och bevaras ett slags universum av det vi anser 
som självklarheter, frågan är vem som avgör detta. En diskurs är sammanlänkad till makten att 
precisera det ena eller andra. Diskurser är samtidigt inga “eviga sanningar” utan är konstruerade 
och omskapas hela tiden. Diskurser både utesluter och avgränsar samtidigt som det hjälper oss 
uppfatta vad som är sant, möjligt och relevant. Språk bör därför betraktas som en handling och 
inte som ett färdigt system. Språket har en inverkan på världen, den skapar vår verklighet. 
Diskurser döper världen, detta eftersom språkets uppgift är att representera någonting. 
Diskurser konstruerar världar, sinnen samt sociala relationer. Exempelvis hjälmar med horn 
som får stå för upprättande av gammal nordiskhet, samtidigt som uttrycket utbränd kan 
representera nutida situationen på arbetsmarknaden. Inom diskursanalysen är det intressanta 
hur förståelsen blir till. Det vill säga hur representationen kvalificerar sig till att bli verklig 
(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 10). 
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4.2 Kvalitativ textanalys 
Kvalitativ textanalys används för att studera människan, men även hur samhället ser ut och 
fungerar (Ledin & Moberg, 2010, s. 153). Texter består av olika system av tecken, breddas 
textbegreppet kan man låta det innefatta olika typer av teckensystem som skapar mening. Det 
kan vara allt från texter, bilder och ljud, men texten är en representation av något och inte en 
avspegling. Den som producerar en text gör det med en inramning och utifrån ett perspektiv. 
Den som läser en text skapar en bild av innehållet utifrån sina referensramar. Meningen som 
skapas är en konsekvens av hur något representeras, vilka tecken, ord och former skribenten 
valt (Ledin & Moberg, 2010, s. 153). En skribent eller läsare är oftast inte neutral eller 
registrerar passivt. Det finns oftast en vilja att samarbeta för att skapa en meningsfull, och 
gemensam förståelse (Ledin & Moberg, 2010, s. 154). I denna studie studeras texter bland 
annat. Med texter menar vi bokstäver formade till ord, sammansatta till satser och meningar 
med en början och ett slut. Texterna är medietexter och journalistiska, vi studerar dem utifrån 
kvalitativ, deskriptiv metod. Vad händer i texten? Hur skapar den sina betydelser? (Ledin & 
Moberg, 2013, s. 155). Vi ämnar undersöka hur texten skapar sin betydelse och vilken 
föreställning läsaren får av texten.  

4.3 Bildanalys  
Eftersom vi ämnar att även analysera rörligt material gör vi en bildanalys. I vårt samhälle är vi 
vana att exponeras för bilder, men inte lika ofta reflekterar vi över bilden på ett djupare sätt. De 
visuella elementen bygger på sådant vi lärt oss tolka. För att kunna göra en tolkning så finns 
det sociala och kulturella konventioner och symboler i kulturen vi använder oss av när vi läser 
bilder. En bild kan tillskrivas olika betydelser beroende på vem som betraktar den, vilket är 
sammanhängande av såväl kulturella koder som individuella erfarenheter (Fogde, 2010, s. 179). 
Vi avser även att undersöka hur intervjupersonerna framställs genom kameravinklar, miljön i 
inslagen, figurer (helfigur, halvfigur), och i vilka perspektiv intervjupersonen filmas, till 
exempel grodperspektiv. Samt vilka frågor journalisten ställer, och vem som kommer till tals. 

Genom att undersöka kameravinklar kan vi ta reda på hur filmfotografen vill framställa 
intervjupersonen. Cowdery och Selby (1995) beskriver hur olika kameravinklar påverkar 
betraktarens syn på personen som visas i bild. Exempelvis kan en hög kameravinkel göra att 
betraktaren känner sig mer maktfull än subjektet som visas, men samtidigt kan betraktaren 
tycka synd om subjektet beroende på kontext. Medan personer som porträtteras i låg vinkel 
uppfattas som maktfulla och dominerande. En person som filmas i ögonhöjd ger betraktaren 
intrycket att den talar direkt till mottagarna (Cowdery & Selby, 1995, s. 51-53).  

Det är inte bara kameravinklar som är avgörande för hur mottagaren betraktar subjektet i bild, 
även bildens perspektiv är av betydelse. En inzoomad bild (exempelvis en närbild på någons 
ansikte) betecknar känsla, drama och intimitet, medan en halvbild betecknar en personlig 
relation till subjektet och en utzoomad bild betecknar distans. Även färgerna i en bild kan säga 



 17 

mycket. Varma färger är uttryck för optimism och passion, medan kalla färger betecknar 
pessimism och lugn (Cowdery & Selby, 1995, s. 57).  

 

Bortsett från kameravinklar, perspektiv och färger kommer vi även utgå från sex olika 
utgångspunkter när vi analyserar inslagen. Dessa utgångspunkter är följande: 

• Hur representeras homosexuella par och heterosexuella par? 
• Vilken ställning får personen som inslaget handlar om? 
• Framställs sexualiteten som berörs enligt norm? Eftersom heterosexualitet är en norm 

är det lätt att detta är något som återspeglas automatiskt i inslaget. 
• Behöver personen i inslaget stå till svars för sin sexualitet?  
• I vilka sammanhang förekommer sexualiteterna? Det vill säga, är det tydligt att 

exempelvis heterosexuella par oftare framträder i inslag som handlar om bröllop? 
• Förekommer homosexualitet i större utsträckning när det handlar om exempelvis 

diskriminering?  
• Är den homosexuella mannen mer framträdande än den homosexuella kvinnan, eller 

tvärtom?  

4.4 Metoddiskussion 
Vi finner att studiens valda analysmetoder är relevanta för studiens syfte. Genom att analysera 
materialet utifrån kvalitativ textanalys och diskursanalys kommer vi kunna belägga hur 
homosexualitet skildras. Därmed kommer vi redogöra för i vilka sammanhang sexualiteten får 
förekomma, detta i relation till heterosexualitet. Den kvalitativa textanalysen redogör för vad 
det är för slags text och i vilket syfte skribenten har skrivit den. Den kvalitativa textanalysen 
avtäcker även mottagarens syn på texten, detta genom att textens layout, typografi och språk 
undersöks (Ledin & Moberg, 2010, s. 153). Eftersom denna studies syfte är att undersöka hur 
SVT representerar homosexualitet och heterosexualitet på deras webbsida är detta en relevant 
metod då kvalitativ textanalys används för att studera människan och samhället. Det vill säga 
hur samhället ser ut och fungerar (Ledin & Moberg, 2010, s. 153). Svagheten med kvalitativ 
textanalys kan vara att forskaren redan på förhand utgår från ett visst antal kriterier, exempelvis 
koherens och relation, vilket kan komplicera studiens validitet. Detta ger sig uttryck i tendensen 
att använda sig av ett begränsat urval och fallstudier (Bryman, 2016, s. 351–352). Därför 
kombinerar vi den kvalitativa textanalysen med diskursanalys, detta eftersom den ger ett 
utvidgat analysperspektiv. På så sätt blir studien även mer transparent. 

Samtidigt synliggör diskursanalysen en bakomliggande maktstruktur, exempelvis sexualitet 
som anses vara en av samhällets makthierarkier (Bilge & Hill Collins 2016, s. 7). Diskursanalys 
möjliggör att på ett noggrannare sätt urholka hur en representation går till och hur verkligheten 
lyfts fram. Genom användandet av diskursanalys kan vi arbeta med det som sagts i de rörliga 
nyhetsinslagen eller skrivits i anslutning till inslaget. Detta för att undersöka vilka mönster det 
finns i utsagorna och vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av 
verkligheten får. En svårighet med att undersöka en diskurs är om forskaren själv är nära ämnet 
och har en individuell åsikt. I det fallet måste forskaren försöka sätta parantes kring sig själv 
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och sin egen “kunskap” så att de egna värderingarna inte överskuggar analysen (Philips & 
Winther Jørgensen, 2000, s. 28).  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är av stor betydelse för en studies empiriska kvalité́. Begreppen kan 
betraktas som ett mått för den stränghet, kvalitet och forskningspotential som nås utifrån en 
grundval av särskilda ämnesmässiga och metodologiska principer. Validitet och reliabilitet 
inrymmer begreppen extern reliabilitet, intern reliabilitet, extern validitet och intern validitet. 
Att uppnå extern reliabilitet är något som är svårt i en studie av kvalitativ karaktär, eftersom 
det är svårt att “frysa” en social miljö och sociala betingelser (Bryman, 2016, s. 351–352). Detta 
blir svårt i denna studie eftersom den baseras på diskursanalys. Genom diskursanalys 
möjliggörs att undersöka mönster i vad som sagts och skrivits, och vilka sociala konsekvenser 
dessa mönster får.  

En forskare är själv en del av den kultur som undersöks, och delar därmed många självklarheter 
som finns i det egna materialet (Philips & Winther Jørgensen, 2000, s. 28). För att en forskare 
ska uppnå samma resultat som i denna studie, behöver forskaren gå in i en liknande social roll 
för att kunna tolka materialet på samma vis. 

Intern reliabilitet betyder att ett flertal personer som forskar tillsammans gemensamt kommer 
fram till hur de ska tolka saker. Intern validitet ställer krav på att det ska finnas en 
överenskommelse mellan de observationer och de teoretiska idéer som forskaren utvecklar. 
Extern validitet innebär att dra allmänna slutsatser utifrån andra sociala situationer och miljöer. 
Detta kan vara ett problem i en kvalitativ studie, med anledningen av tendensen att använda sig 
av ett begränsat urval och fallstudier (Bryman, 2016, s. 351-352). Denna problematik går även 
att se i denna studie, då den är baserad på 25 olika nyhetsinslag. Detta ger sig uttryck i att vi 
enbart analyserar ett visst antal inslag och låter det tala för hur SVT representerar 
homosexualitet generellt, vilket försvagar studiens validitet. Detta hade vi i åtanke då vi känner 
till problematiken med en kvalitativ studie och validitet.  

Material urvalet i denna studie är pålitligt utfört då vi systematiskt valt ut nyhetsinslag genom 
sökfunktionen på SVT:s webbsida, vi valde bort material som inte berörde ämnet sexualitet 
genom att använda oss av relevanta sökord. I efterhand blev vi tvungna att välja bort material 
då SVT plockat bort de rörliga inslagen i efterhand, vi mejlade SVT och frågade varför, Michael 
Kucera från SVT nyheter svarade oss i ett mejl. 

“Vi publicerar stora mängder videomaterial varje dag och har inte möjlighet att låta allt 
ligga kvar för evigt. Det tar helt enkelt för mycket plats. Därför rensas materialet ut 
automatiskt efter hand” (Personlig kommunikation, 14 februari 2018). 

En styrka i denna studie är den interna validiteten. Detta med anledning av studiens teorier som 
är av stor relevans för syftet. I analysen kommer tolkningar vara underbyggda mot studiens 
teorier, på så vis höjs studiens validitet. Genom att upprätthålla en god transparens 
genomgående i uppsatsen ges en högre reliabilitet, detta eftersom en större insyn ges. Studiens 
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svaghet är att den består av ett begränsat urval och att material föll bort då SVT plockat bort 
vissa av inslagen.  

 

4.6 Material & urval 
Materialet som analyseras är nyhetsinslag på Sveriges televisions webbsida.  

Som public service-företag har SVT ett uppdrag som innebär att producera material som är 
mångsidigt men även mer särpräglat. Samtidigt ska ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv 
finnas i utbudet. I sändningstillståndet framkommer att SVT har särskilda riktlinjer för program 
som riktar sig till barn- och unga, funktionsnedsatta och personer som talar minoritetsspråk, 
men några riktlinjer för rapportering om sexualitet finns inte (Myndigheten för press, radio och 
tv, 2018). 

I analysen studeras inslag som berör heterosexualitet och homosexualitet. Vi har hämtat 
inslagen från nyhetskategorin på SVT:s webbsida från deras sökfunktion, där vi använt oss av 
specifika sökord. Vi är medvetna om svårigheten med sökord och är nyanserade i urvalet för 
att få ett relevant resultat. Vi går in på SVT:s search funktion, skriver in de valda sökorden: 
homosexualitet, heterosexualitet, Pride, relationer, adoption, giftermål, gay, HBTQ, lebb, 
bröllop, flickvän, pojkvän, gift, älskare, kille, ragga, flirta och förlovning. Antalet träffar på 
sökordet homosexuell blir 100. Av dessa 100 väljs artiklar med endast text bort, detta eftersom 
vi avser att analysera nyhetsinslag med text och rörlig bild. Vi har även valt att inte gå allt för 
långt bak i registret, detta för att vi vill ha ett nutida perspektiv, eftersom vi är intresserade av 
att ta reda på hur SVT porträtterar homosexualitet och heterosexualitet på deras webbsida och 
problematisera detta i en nutida kontext. Därför är majoriteten av våra inslag från 2017 och 
2018. 

Antalet inslag som valdes ut innan urvalet blev totalt 18 inslag om heterosexualitet, och 18 om 
homosexualitet. Under urvalsprocessen blev det ett bortfall på totalt 11 nyhetsinslag, detta beror 
på att SVT i vissa fall raderat det rörliga materialet i inslaget men behållit texten.  

I bortfallet berörde totalt fyra inslag homosexualitet. Dessa valdes bort på grund av att de på ett 
eller annat sätt frångick ämnet. Antalet inslag om heterosexualitet som valdes bort blev totalt 
sju. Anledningen till att de valdes bort berodde på att de inte var relevanta för vår studie, för att 
det frångick ämnet. Vi fann även ett inslag under sökordet flirta som till stor del handlade om 
sexuella trakasserier, detta inslag räknar vi dock inte som material för analysen. Det är snarare 
ett exempel på hur SVT:s sökfunktion fungerar.  

I tre av inslagen ser vi att tillhörande artikel är mycket kort, eller endast har en rubrik, ingress 
och ett citat som brödtext. Samtidigt har vissa av inslagen ingen tillhörande artikel utan består 
endast av rörlig bild. Dessa inslag har varit av stor relevans för oss att undersöka då de berör 
ämnet sexualitet, därför har vi valt att behålla dem.  

När vi gjort urvalet kvarstod 14 inslag om homosexualitet och 11 om heterosexualitet, totalt 
blir det 25 inslag som analyseras. Sökorden som använts för att hitta dessa inslag är: 
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Homosexuell, heterosexuell, gay, HBTQ, bröllop, förlovad, flickvän, pojkvän, killar och flirta. 
Längden på inslagen är varierande. 9 inslag är 1 minut långa, 3 inslag är 2 minuter långa, och 
4 inslag är 3 minuter långa. Resterande inslag är 33 sekunder, 36 sekunder, 45 sekunder, 50 
sekunder, samt 2:44, 3:28, och 4:49. Vi analyserar även två längre inslag som är fem minuter 
respektive 6 minuter långt. Vi kommer att dela upp materialet så att vi transkriberar hälften var, 
vidare kommer vi göra stickprov på varandras analyser. 

Vi använder oss av tre inslag med sökordet homosexuell, två inslag med sökordet heterosexuell, 
fyra inslag med sökordet flickvän, åtta inslag med sökordet gay, ett inslag med sökordet 
pojkvän, ett inslag med sökordet HBTQ, ett inslag med sökordet killar, tre inslag med sökordet 
förlovad, två inslag med sökordet bröllop.  
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5 Resultat  
I vår analys av inslagen ser vi ett antal gemensamma mönster. Dessa mönster har vi delat in i 
sju teman, heterosexuella som gifter sig/förlovar sig, heterosexualitet i samband med kärlek 
och lycka, diskriminering en norm/självklarhet när homosexuella representeras, HBTQ-
personer = kämpar, sportinslag – karriären viktigare än läggningen, eller tvärtom?, i vilka 
sammanhang sexualiteterna förekommer och genus. 

5.1 Heterosexuella som gifter sig/förlovar sig 
Samtliga inslag där heterosexuella par gifter- eller förlovar sig handlar om någon spektakulär 
omständighet, det är ett genomgående tema i SVT när heterosexualitet porträtteras. 

Ett exempel är inslaget De ska gifta sig på festivalen. I inslaget fokuserar reportern på att paret 
valt att gifta sig på en ovanlig plats, vilket märks i de frågor som reportern ställer. Exempelvis 
hur det kommer sig att de valt att gifta sig på en rockfestival. I inslaget är heteronormen tydlig, 
den kvinnliga reportern ställer inte bara frågor till paret utan kommer med antaganden som de 
får bemöta, exempelvis säger hon “bröllopsnatten blir i husvagnen”. Detta kan ge sig uttryck i 
normen att en kvinna och man gifter sig, en uppfattning om att när något är enligt norm är det 
okej att ta saker förgivet. Det går även att se ett tydligt mönster av genus i inslaget, mannen får 
berätta hur bröllopet kommer gå till och allt det praktiska. Kvinnan får frågor som rör känslor 
och vad hon tycker om sin blivande make.  

Ett annat inslag som handlar om ett heterosexuellt par som gifter sig på en udda plats är inslaget 
Kungsbackaparet gifte sig i en spökstad. SVT har i inslaget klippt ihop privata videoklipp från 
paret och lagt till speakertext. Inslaget inleds med texten “en vanlig vigsel på ovanlig plats”. 
Det är oklart vad SVT menar med uttrycket “en vanlig vigsel”. Enligt norm är en vanlig vigsel 
mellan en man och en kvinna i en kyrka med en präst. I detta fall tar vigseln plats i en förfallen 
brandstation och vigselförrättare är parets guide. Med avseendet “en vanlig vigsel” är det troligt 
att de menade giftermål mellan en man och kvinna.  

5.2 Heterosexualitet ofta i samband med kärlek & lycka  
Heterosexuella par porträtteras ofta som lyckliga i SVT:s webbinslag, och deras 
levnadssituation skildras som fulländad. Ett genomgående mönster i inslag som handlar om 
heterosexualitet är att det finns en förväntan att leva tillsammans med en partner, medan det 
betraktas som olycka att vara ensam eller skild. 

I exempelvis inslaget Kärlek på äldre dar – Sten, 104, och Solveig, 72, är nyförlovade ser vi att 
intervjupersonerna sitter i en miljö med varma färger, vilket betecknar optimism. Tavlan på 
stranden i bakgrunden synliggör även en harmonisk miljö, på så sätt berättar fotografen genom 
miljön att personerna har det bra eftersom harmoni tolkas med glädje.  
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Bilden visar ett par som berättar om sin kärlek (Wahlgren, 2017). 

I inslaget frågar reportern om de har tips till dem som är rädda för att hitta kärleken, och mannen 
svarar att man ska gå ut och dansa. Frågan är på så sätt könsneutral eftersom reportern använder 
ordet “dem/dom”. Att ordet kärlek används i inslaget gör att tittaren kopplar inslagets handling 
till kärlek. Och att kärlek innefattar lycka och ro, eftersom paret ser lyckliga ut. Reportern vill 
även veta hur livet såg ut innan de träffade varandra, vilket hon frågar i artikeln till inslaget. 
Varav mannen svarar: 

“Det var ensamt. Man träffar mycket folk men man är väldigt ensam ändå. Man är inte 
sådär nära bekant med varje person man träffar, de har ju sina bekanta och sina liv. Sen 
när kvällen kommer då sitter man där” (SVT Örebro, 2017).  

Ett annat exempel där det är desto tydligare att heterosexuella par framställs som förälskade 
och lyckliga är i inslaget De förnyar sina äktenskapslöften. Paret filmas i sitt hus som har vita 
tapeter, och när familjen filmas då de gemensamt tittar i ett fotoalbum är alla klädda i vita plagg. 
Som tidigare exempel gestaltar här de ljusa färgerna optimism, vitt gestaltar glädje/godhet.  
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Bilden visar en familj som står och tittar på familjefoton tillsamman (Gustafsson, 2017).   

I inslaget förtydligar SVT deras fulländade familjesituation genom att filma deras hus, barnen 
och situationer som uppstår i en familj. Reportern berättar att familjen skaffat hund, och i en 
sekvens i inslaget filmas en av döttrarna som säger att hon vill ha tacos till middag. Tacos kan 
man som tittare koppla till mycket, speciellt att det finns en slags “tradition” att äta tacos 
tillsammans på fredagskvällarna – hos många familjer. SVT lyfter alltså fram dem som en helt 
vanlig familj på detta sätt. I artikeln till inslaget har reportern arbetat med texten på samma sätt, 
vilket tar sig uttryck i användandet av särskilda begrepp och uttryck.  

 “Jag sa ja, jag ska bara fråga (kvinnans namn) först, skrattar (mannens namn) när han berättar 
om hur vännerna bjudit in till ett nyårsfirande de sent ska glömma” (SVT Värmland, 2017).  

 (kvinnans namn) fyller i och de berättar om och skrattar åt gemensamma minnen från den där 
dagen för 18 år sedan” (SVT Värmland, 2017).  

Användandet av dessa uttryck gör att läsaren tolkar berättelsen som en saga. Reportern 
använder sig även av beskrivande attribut när hon citerar intervjupersonerna. Texter framställer 
på så vis paret som lyckliga, och glada.  

 “Men kom du i fracken? – Ja, svarar (mannens namn). Samma frack? – Ja, säger (mannens 
namn) med ett brett leende (SVT Värmland, 2017).  

– Det är klart att man tänker på de år man har haft tillsammans, det har varit jättefina år och att 
få återuppleva den där stunden i kyrkan som vi hade för 18 år sedan kändes väldigt fint, säger 
(kvinnans namn) med värme i rösten (SVT Värmland, 2017). 

I inslaget och artikeln syns en tydlig skildring av heterosexualitet i samband med monogami.  
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5.3 Diskriminering en norm/självklarhet när homosexualitet representeras 
I ett flertal inslag som handlar om homosexualitet framställs personerna ofta i samband med 
diskriminering. Antingen tar reportern upp ämnet eller så handlar inslaget om det. 
Homosexualitet förekommer i större utsträckning när det kommer till brott och diskriminering, 
samtidigt får de ofta berätta om sin upplevelse av att “komma ut”.  

Ett exempel på homosexualitet som representeras i samband med brott är inslaget Johan 
mördades för att han var homosexuell. Där får en manlig journalist agera “expert” i fallet, han 
är den enda intervjupersonen och får berätta om brottets karaktär och sina egna tankar kring 
det. Trots att fallet blev det första att dömas som hatbrott på grund av sexualitet, intervjuas 
ingen homosexuell. Detta trots att intervjupersonen själv säger att han tror att fallet Johan gav 
homosexuellas utsatthet ett ansikte. Det hade varit av stor relevans att ha en homosexuell 
intervjuperson som fick prata om ämnet då det blir missvisande att någon annan ska yttra sig 
om detta. 

Ett inslag där diskriminering mot homosexuella är framträdande är inslaget Hör Saki berätta 
om rädslan för att bli utvisad. Inslaget handlar om intervjupersonens rädsla att bli utvisad från 
Sverige till sitt hemland Afghanistan. I inslaget berättar han om att han tvingats fly från sitt 
hemland på grund av sin sexualitet, han berättar även att hans pojkvän är spårlöst försvunnen. 
I inslaget tar reportern förgivet att intervjupersonen ljuger om sin sexualitet för att få 
uppehållstillstånd i Sverige. Detta tar sig uttryck i att hon ställer frågan “finns det någon chans 
att han ljuger om sin sexualitet?” till intervjupersonens juridiska ombud. I detta fall syns 
heteronormen tydligt eftersom reportern antar att den homosexuella mannen ljuger om sin 
sexualitet. Skulle intervjupersonen vara heterosexuell hade hon nog inte ställt den frågan, 
eftersom det är enligt norm.  

I samma inslag är kameran ofta inzoomad på mannens ansikte. Närbilden förstärker hans 
känslouttryck, och han framställs som en man som är olycklig.  

 
Bilden visar en person som ser olycklig och nedstämd ut (Söderlund, Åhlström, 2017). 
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I inslaget Hysén kom ut som gay – fick samtal från hela världen frågar reportern gång på gång 
Anton Hysén om han har några negativa erfarenheter av att komma ut. Han svarar att han endast 
är positiv till sitt beslut och att han mår bra. 

På sättet som reportern återupprepar sin fråga är det tydligt att det blivit norm att homosexuella 
diskrimineras i samband med att de kommer ut. Trots att Anton Hysén berättar att han haft en 
positiv upplevelse av att komma ut, fortsätter hon att ställa samma fråga. 

(första frågan) “Och sen att du då kom från den familjen du gör med kända fotbollsspelare, din 
pappa Glenn inte minst då. Kan du se har påverkat positivt eller negativt för just dig då?” (SVT 
Sport, 2017). 

(andra frågan) “Vad hoppas du på eller vad önskar du att- alltså tror du att du påverkas på något 
bra eller dåligt sätt med det valet som du gjorde?” (SVT Sport, 2017). 

Ett annat exempel på att diskrimineringen av homosexuella normaliseras syns i inslaget Fristad 
för asylsökande personer. Inslaget handlar om att en organisation upprättat en fristad för 
homosexuella i London. I inslaget intervjuas homosexuella som berättar om allvarliga saker de 
utsatts för i asylboenden i England, exempelvis våldtäktsförsök och misshandel. Det är mycket 
allvarligt att asylsökande som är homosexuella trakasseras, men trots detta väljer reportern att 
istället berätta om fristaden.  

 Vissa av inslagen tar upp diskriminering mot homosexuella som pågår i andra länder, och att 
vissa fått fly till Sverige. Exempelvis ett inslag om diskrimineringen mot homosexuella i 
Tjetjenien. I inslaget är det tydligt att reportern förtydligar männens utsatthet genom att använda 
mörka klippbilder och sorgsen musik i inslaget. 

I inslaget Modegurun som fick lämna allt försöker reportern porträttera en framstående designer 
som flytt sitt hemland Bangladesh på grund av sin sexualitet. Istället för att fokusera på 
diskrimineringen mot homosexuella handlar inslaget till stor del om hans kollektion som han 
ska ställa ut under Pride-festivalen. När mannen pratar om det han gått igenom väljer fotografen 
att filma hans händer, antingen när han visar något eller när han syr. Ansiktsuttryck och känslor 
syns därför inte lika tydligt. Därför kan inslaget tolkas som att det handlar om hans yrke. 

I inslaget Frågor du velat ställa till HBTQ-personer – men inte vågat låter SVT HBTQ-
personer möta fördomar. Detta inslag tyder på att SVT vill uppfattas som ifrågasättande och 
normkritiska, men det blir väldigt paradoxalt. Detta tar sig uttryck i inslagets titel Frågor du 
velat ställa till HBTQ-personer – men inte vågat. I titeln antyder SVT att alla har fördomar mot 
HBTQ-personer eftersom de använder formuleringen “du”. Samtidigt normaliseras detta 
eftersom SVT utgår från att alla har fördomar mot HBTQ-personer.  

5.4 HBTQ-personer = Kämpar  
I många av inslagen vi analyserar framställs HBTQ-personer ofta som kämpar. I inslagen är det 
underförstått att de är modiga som kommit ut. 
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Exempelvis inslaget Kom ut för sin familj - blev misshandlad, där berättar en av Sydafrikas 
främsta idrottare Sunette Viljoen om sin kamp för att accepteras som homosexuell. I inslaget 
filmas hon när hon står i boxningsringen och hon skildras som en kämpe som fått slåss för att 
accepteras. I inslaget berättar hon själv om när hon fått ta till våld för att hennes familj vägrat 
acceptera hennes sexualitet.  

Att Sunette Viljoen fått kämpa utmärker sig i inslagets tillhörande artikel, skriven av Anna 
Blomqvist. “Priset som OS-tvåan i spjut har fått betala för att komma ut ur garderoben har varit 
högt” skriver hon i ingressen, något som antyder att det inte varit lätt och att Sunette Viljoen 
fått kämpa.  

 
Bilden skildrar idrottaren som en kämpe. Här filmas hon i boxningsringen (Blomqvist & 
Norberg, 2017) 

Genomgående i inslaget berättar hon om sin kamp, samtidigt som hon filmas i en låg vinkel när 
hon står i boxningsringen och tränar. Den låga vinkeln används oftast för att skildra maktfulla 
personer.  

Ett annat exempel på en person som skildras som en HBTQ-kämpe är simmaren Helena Åberg. 
I Inslaget Simmaren som var den första att komma ut i Sverige, berättar hon hur ovanligt det 
var med homosexualitet på 80-talet när hon kom ut. Hon får i inslaget stå till svars för sin 
sexualitet genom att hon får möta fördomar på nytt. Exempelvis berättar hon att hon var tvungen 
att förtydliga för andra att hon inte tänder på alla tjejer i duschrummet bara för att hon är 
homosexuell. Att hon beskriver att hon fortsatte vara sig själv trots kraftiga reaktioner från 
närstående gör att hon skildras som en HBTQ-kämpe.  

Ett annat inslag med liknande skildring av en homosexuell är inslaget 12-åriga Savannah kom 
ut som gay i mormonkyrkan. I artikeln skildras flickan som en kämpe då alla motgångar hon 
mött beskrivs, samtidigt som reportern skriver att hon fortsatt prata om homosexuellas 
rättigheter. Detta trots att kyrkan vid ett flertal tillfällen försökt tysta ner henne. Att hon 
dessutom kom ut som gay i just mormonkyrkan som inte tillåter homosexualitet stärker 
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uppfattningen om henne som en kämpe. Att reportern medvetet skildrar henne på det sättet ger 
sig uttryck i hennes egen beskrivning av flickan. 

“I januari i år fattade 12-åriga Savannah ett beslut. Hon skulle komma ut som lesbisk inför sin 
församling, oavsett vad någon hade att säga om saken” (SVT Nyheter, 2017). 

Ett annat exempel på att homosexuella representeras som kämpar är inslaget Vi är här för att 
utbilda. Inslaget handlar om en grupp som arbetar med Pride och är på en skola i Värmland för 
att utbilda högstadieelever i HBTQ-frågor. På högstadieskolan möts Pride-arbetarna av 
fördomar. Trots att eleverna öppet uttrycker att de inte tycker om att Pride-arbetarna är på besök 
så ger de inte upp. I inslaget får de berätta om varför det är viktigt att utbilda folk i HBTQ plus-
frågor.  

Benämningen HBTQ plus innefattar fler sexualiteter än HBTQ, men uttrycket förklaras inte 
närmare i inslaget. Det är ett uttryck som sällan förekommer, trots detta förklarar inte reportern 
vad det betyder. Att intervjupersonen får berätta hur liten HBTQ plus-sfären är gör att reportern 
skapar en “vi och dem” känsla.  

I inslaget låter reportern intervjupersonerna möta de fördomar som eleverna yttrar, detta genom 
att ställa frågor till dem, exempelvis “Har du fått sådana här kommentarer tidigare?”. Detta ger 
sig uttryck i att reportern säger “Han inte blir förvånad över kommentarerna, han har hört dom 
förut” i en speakertext. Att reportern väljer att belysa elevernas fördomar i inslaget, tyder på att 
hon tycker det är viktigt att ifrågasätta dem. Hon hade kunnat ignorerat det och istället gjort ett 
inslag som enbart handlade om Pride-arbetarnas besök på högstadieskolan.  

5.5 Sportinslag – karriären viktigare än läggningen, eller tvärtom? 
Sex inslag handlar om homosexuella idrottare. I inslagen ser vi att deras karriärer och 
sexualiteter får olika utrymme och porträtteras på olika sätt. I vissa fall fokuserar reportern på 
idrottarens karriär och i andra fall tvärt om. I ett av inslagen är det tydligt att reportern är mer 
intresserad av att porträttera idrottarens karriär snarare än sexualitet, vilket ger sig uttryck i 
inslaget Simmaren som var den första att komma ut i Sverige. 

Inslaget handlar egentligen om Helena Åbergs sexualitet men i inslaget framhäver reportern 
hela tiden hennes storhet som idrottskvinna. Till och med i klippbilden där hon står i köket 
bredvid sin fru pratar reportern om sport. Helena själv berättar mycket om sitt kärleksliv och 
sin resa mot att accepteras som den hon är. När reportern framträder i speakertexten handlar 
allt om sport. 

“Hon är fortfarande aktiv som seniorsimmare även om elitkarriären tog slut 97. Och att hon 
valde att inte gömma delar av sig själv eller sin identitet under karriären är hon stolt över” (SVT 
Sport, 2017). 

I inslaget porträtteras Helena Åberg både som en storslagen idrottskvinna, men även som en 
HBTQ-kämpe. Vilket tar sig uttryck i reporterns skildring av henne och hennes egna ord i 
intervjun.   
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Inslaget Hysén kom ut som gay – fick samtal från hela världen, står i kontrast till inslaget om 
Helena Åberg. I detta inslag är det tydligt att Anton Hyséns sexuella läggning får större 
utrymme än hans karriär som fotbollsspelare. Eftersom inslaget handlar om att han var den 
första fotbollsspelaren som kom ut som homosexuell, blir det naturligt att han pratar om sin 
sexualitet. Hans karriär skildras i kontrast till hans sexuella läggning – hur det var att komma 
ut som homosexuell när man är känd fotbollsspelare. Detta tar sig uttryck i att reportern ställer 
frågor om hur det var att komma ut, om det var negativt eller positivt. I inslaget kan man 
förvisso se klippbilder från träningsmatcher, men eftersom Anton Hysén i majoritet pratar om 
hur det var att komma ut så hamnar hans karriär vid sidan av sexualiteten.  

“Jag tycker att det bara är positivt. Alltså jag ser ingenting negativt med det här, jag 
menar, det här öppnar ju bara upp en debatt, öppnar upp hela världens lokalbestånd. Det 
har ju varit andra atleter som kommit ut och jag menar, fortsätter vi med det här så 
kommer det ju bli bättre och bättre i framtiden. Jag menar jag ångrar inte en sekund för 
det jag gjort, jag mår hur bra som helst och det har bara varit positivt för mig. Så att det 
här är jättebra” (SVT Sport, 2017). 

En av frågorna som reportern ställer till Anton Hysén handlar om han tror det påverkat honom 
positivt eller negativt att komma från en familj med berömda fotbollsspelare. Som att familjen 
skulle uppleva att deras heder kränktes av att Anton kom ut som homosexuell. Inslaget skildrar 
en positiv upplevelse av att komma ut, till skillnad från andra inslag vi tittar på.  

Ett inslag som skildrar en negativ upplevelse av att komma ut är inslaget om Julia Böjeryd. I 
inslaget Elithandbollsspelare trakasserades när hon kom ut som gay framkommer att Julia 
Böjeryd blev mobbad av en lagkamrat när hon kom ut, och i inslaget porträtteras hon som 
utanför, vilket tar sig uttryck i kameravinklarna hon filmas i. Hon filmas i en utzoomad vinkel, 
vilket skapar en distans till henne.   

 
Bilden visar utanförskap. Elithandbollsspelaren sitter ensam på en bänk och ser på när andra 
spelar (Haglund, 2017). 
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Hon filmas när hon sitter ensam på en bänk och tittar på en grupp som spelar handboll 
tillsammans. I inslaget är hennes karriär inte i fokus, även om matchbilder förekommer så 
används bilderna när reportern berättar hur dåligt Julia Böjeryd mådde i laget. I slutet av inslaget 
berättas det även att hon har slutat med sporten. Istället för att handla om hennes sexuella 
läggning, eller hennes karriär så handlar inslaget mer om förtryck och mobbning. Att Julia 
Böjeryd framställs som utanför i kameravinklar går att koppla till heteronormen, vad som anses 
normalt och okej. Reportern ställer även frågan “Trots att det inte var så länge sen som det här 
faktiskt hände så väljer du ändå att gå ut och berätta det här offentligt. Varför då?”. 

Frågan framstår som att reportern tycker det är onödigt av henne att berätta om att hon blivit 
diskriminerad. Detta blir tydligt eftersom reportern ifrågasätter detta i sin fråga som är riktad 
till Julia Böjeryd. 

 I inslaget Till slut kom skatesjärnan Brian Anderson ut: “Jag brydde mig inte längre” låter 
SVT en homosexuell skateboardåkare berätta om sin syn på hur homosexuella representeras 
generellt. I inslaget berättar han att han tycker det är tråkigt att det läggs så mycket fokus på 
homosexuella idrottares sexualitet, snarare än deras karriärer. 

Inslagen om Julia Böjeryd och Anton Hysén är exempel på att SVT fokuserar mycket på 
homosexuellas sexualitet. I Julia Böjeryds fall handlade det om att hon ville berätta om hur hon 
blivit bemött i samband med att hon kom ut. Reportern i inslaget ifrågasatte hennes val att 
berätta om det, vilket blev tydligt i frågan “trots att det inte var så länge sen som det här faktiskt 
hände så väljer du ändå att gå ut och berätta det här offentligt. Varför då?”. 

 5.6 I vilka sammanhang förekommer sexualiteterna?  
I de analyserade inslagen är det tydligt att sexualiteterna får förekomma i olika sammanhang. 
Heterosexualitet förekommer ofta i inslag om bröllop, under spektakulära händelser likt 
sensationsnyheter eller kvinnor som utsätts för brott eller svek av en manlig partner.  

Ett exempel på detta är inslaget 32 nakenbilder publicerades, gärningsmannen var hennes ex-
pojkvän. I inslaget skapas uppfattningen att den brottsutsatta kvinnan får skylla sig själv för att 
hon gått med på att ta sådana bilder. Detta eftersom reportern inte berättar att det är olagligt att 
lägga upp nakenbilder av någon annan utan tillstånd. Hon får inte heller berätta någonting om 
sin ex-pojkvän och deras förhållande. Istället får hon frågan om hon ångrar att hon anmälde sin 
partner.  

Ett annat exempel på detta är Anders hade 24 flickvänner – nu gör en av dem dokumentär om 
honom. I inslaget framkommer det att kvinnan blivit lurad av en man som visade sig ha ett 
flertal andra flickvänner vid sidan om. I det rörliga inslaget får hennes citat det låta som om hon 
är ute efter hämnd.  

”Jag var fly förbannad och tänkte att (mannens namn) har inte tänkt att han har med en 
dokumentärfilmare att göra” (SVT Nyheter, 2018). 

 I artikeln framkommer att hon gör dokumentären för att hon vill informera om internetdejting 
och att det missbrukas. Samt att hon gjort tidigare dokumentärer om sin flytt från Iran, och att 
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kvinnorna fått en förändrad situation sedan revolutionen 1979. Med andra ord framställs hon 
mer som en kvinnokämpe.  

Ett exempel på att heterosexualitet ofta framkommer i inslag som liknar sensationsnyheter är 
inslaget Svartsjukedramat i Skavlan. Klippet är ett utdrag ur ett avsnitt av Skavlan där 
skådespelaren Nikolaj Coster-Waldau gästar. I inslaget framkommer att han spelat in intima 
scener med Skavlans fru. I klippet “bråkar” de om detta och Skavlan uttrycker tydligt att han 
inte är särskilt nöjd över att skådespelaren varit intim med hans fru. Trots att inslaget inte är 
någon nyhet är det placerat i SVT:s nyhetskategori.  

När det kommer till homosexualitet handlar majoriteten av inslagen om homosexuellas 
upplevelse av att komma ut, exempelvis inslagen om Julia Böjeryd och Anton Hysén. I inslagen 
är de väldigt personliga och berättar öppenhjärtigt om sina upplevelser. I inslaget Hysén kom ut 
som gay – fick samtal från hela världen får Anton Hysén berätta om sin familj och sin uppväxt, 
medan Julia Böjeryd får berätta om sitt självskadebeteende i samband med att hon blev 
trakasserad när hon kom ut. I samtliga inslag vi analyserar är det tydligt att homosexuella 
förväntas vara mer personliga än vad heterosexuella behöver vara.  

Ett annat exempel som stärker detta är inslaget Fristad för asylsökande personer. Inslaget 
handlar om homosexuella som behövt flytta till en fristad för att de utsatts för hot och våld. I 
inslaget får intervjupersonerna till en större del berätta om de brott de utsatts för, snarare än 
uttala sig i större utsträckning om vad de tycker om den nya fristaden som upprättats.  

Inslaget 32 nakenbilder publicerades, gärningsmannen var hennes ex-pojkvän är ett tydligt 
exempel på att heterosexuella inte behöver vara lika personliga. Intervjupersonen får enbart 
berätta om de brott hon utsatts för, hon får inga frågor om sitt tidigare förhållande och varför 
hon tror att hennes pojkvän gjorde det. Istället är inslaget mer vinklat på det brott hon utsatts 
för.  

Ett annat exempel på att heterosexuella personer inte behöver vara lika personliga är i inslaget 
De förnyar sina äktenskapslöften. I inslaget berättar paret överskådligt om varför de valde att 
förnya sina löften. De får inga mer personliga frågor som rör hur de träffades eller varför de 
tror att deras kärlek varat. 

5.7 Genus  
I inslagen framträder män och kvinnor på olika sätt. När det kommer till homosexuella kvinnor 
får de oftare framträda som idrottare, medan homosexuella män oftare skildras i inslag om 
förtryck. Representationen av homosexuella män kontra kvinnor är ganska lika, bortsett från att 
homosexuella män förekommer något oftare. I inslag där heterosexuella personer framträder är 
maktordningen mellan män och kvinnor märkbar. Detta tar sig uttryck i frågorna som reportern 
ställer, men även i inslagens handling. Majoriteten av de inslag med heterosexuella kvinnor i 
fokus handlar om att de blivit svikna av en manlig partner. 

I inslaget Fristad för asylsökande personer blir det tydligt att genus och sexualitet handlar om 
makt, eftersom de asylsökande HBTQ-personerna tvingas flytta från deras boende till fristaden. 
Artikeln tydliggör att personer utsätts för förtryck för att de flytt på grund av att de är HBTQ-
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personer. Samtidigt är det bara män som intervjuas, men uppenbarligen finns det även kvinnor 
som flyr till följd av könsidentitet och sexualitet, men de får inget utrymme i inslaget eller i 
artikeln. Det ger en känsla av att det bara är män som söker sig till fristaden.  

Inslaget De ska gifta sig på festivalen handlar om ett heterosexuellt par. I detta inslag tar sig 
skillnaderna mellan män och kvinnor sig i uttryck hur reportern ställer frågorna i inslaget. 
Kvinnan får berätta om sina känslor inför bröllopen medan mannen får berätta om det praktiska, 
hur bröllopet ska gå till och hur det kommer sig att de väljer att gifta sig på Sweden Rock.  

Att kvinnor får prata om känslor och män vara praktiska är även framträdande i inslagen Hysén 
kom ut som gay – fick samtal från hela världen och Elithandbollsspelare trakasserades när hon 
kom ut som gay. I inslaget om Anton Hysén får han berätta om sin upplevelse av att komma ut 
och vad det fick för reaktioner, medan Julia Böjeryd får berätta om hur hon mådde när hon kom 
ut, och hur hon utvecklade ett självskadebeteende. Till skillnad från inslag som berör 
heterosexualitet, är inte maktordningen mellan kvinnor och män lika tydlig.  
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6 Analys av resultatet   
Homosexualitet och heterosexualitet representeras på olika sätt på SVT:s webbnyheter. Bland 
annat framställs homosexuella ofta som olyckliga i och med att de blivit diskriminerade. 
Samtidigt förväntas de vara mer personliga eftersom de är öppna med sin sexualitet och därmed 
framställs de samtidigt som hjältar eftersom de vågar gå emot normen. Detta är något som går 
att sammankoppla med heteronormativitet där relationen mellan norm och avvikelse är 
hierarkisk (Ambjörnsson, 2003, s. 20–22). Att homosexuella får epitetet hjältar går att koppla 
till denna relation, eftersom det handlar om norm och avvikelse. Det går även att knyta det till 
Ambjörnssons (2003) beskrivning av maktutövande. Att makt kan utövas genom att individer 
opåkallat anpassar sig till normer och att denna tillvänjning inte sker genom hot, men med 
uppmaningen att det innebär lycka (Ambjörnsson, 2003, s. 21-22). Att SVT ofta framställer 
homosexuella som hjältar stärker föreställningen om sexualiteten som avvikande.   

Att homosexualitet ofta representeras i samband med diskriminering kan vara för att det finns 
en heterosexuell norm i vårt samhälle, vilket betyder att är man homosexuell så är man 
annorlunda, och har därmed lättare att utsättas för diskriminering. Begreppet diskriminering har 
blivit sammankopplat med homosexualitet, med andra ord har det blivit ett resultat av våra 
sociala konventioner (Hall, 1997). I materialet går det att se en norm där diskriminering 
förekommer om man är homosexuell, och att SVT:s journalister ofta försökt lyfta fram detta i 
inslag som tar upp homosexualitet. Även när personen svarar att denne trivs med sin sexuella 
läggning försöker reportern ändå få fram en negativ händelse som kopplas samman med 
sexualiteten, detta tydliggör att man på SVT:s webbsida försöker bygga vidare på denna norm. 
Personer filmas när de mår dåligt, och när de behövt fly från sina hemländer på grund av deras 
sexualiteter. I likhet med Kristensson och Olssons (2016) examensarbete har vi kunnat se att 
homosexualitet fått en central roll i inslagen snarare än något att vara något som återspeglar 
vardag. 

I inslagen porträtterades homosexuella sällan som människor med engagemang för social 
aktivism. Dock motsatte sig intervjupersonerna automatiskt heteronormen eftersom deras 
verklighet skildrades i motsats till heterosexualiteten som SVT porträtterar som norm på deras 
webbsida. Hulko och Hovanes (2017) kom i sin studie fram till att accepterandet av den egna 
sexualiteten i vissa fall kan leda till passion för social aktivism och att heteronormen motsätts, 
men detta framgick inte lika tydligt i inslagen vi analyserade. 

SVT har inte förhållit sig till de stereotyper om homosexuella som Regnbågsankan (2010) 
beskriver att medier gör, att homosexuella män exempelvis beskrivs som glamorösa och 
inredningstokiga. Beviset på stereotypifiering gentemot homosexuella i vårt material tar sig 
uttryck i att homosexuella lätt reduceras till begreppen olycka och utsatthet. Homosexuella 
kopplas inte samman med begrepp som glamorösa och inredningstokiga. 

I ett inslag kunde vi se att en av intervjupersonerna beskrev homofobi i likhet med att hata 
kvinnor, med tanke på att många tror att en homosexuell man är som en kvinna. Men det var 
inte en stereotyp eller en generalisering som SVT aktivt utförde när de framställde 
homosexuella personer i inslagen på deras webbsida. Ofta framställdes homosexuella i 
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samband med någonting annat, det var sällan det var ett inslag som enbart handlade om deras 
läggning, likaså var det i inslag med heterosexuella personer.  

I kontrast till Jackson (2006) som beskriver att heteronormativitet och heterosexualitet är två 
skilda saker kopplas begreppen i denna studie samman. Detta eftersom SVT:s inslag om 
heterosexualitet återspeglar en heteronorm. Exempelvis framställs sexualiteten ofta i samband 
med monogami. Därmed bidrar SVT till att sexualiteten privilegieras, sanktioneras och 
uppfattas som det normala. Detta kan kopplas samman med Ambjörnssons (2003) beskrivning 
av den queerteoretiska ansatsen som problematiserar skapandet av det “normala”. 
Förevisningen om normalitet är inte bara beskrivande utan även reglerande, sålunda kan det 
betraktas som gestaltningar av maktförhållanden (Ambjörnsson, 2003, s. 20-21). Att SVT 
framställer heterosexualitet i samband med monogami på deras webbsida är ett tydligt exempel 
på en gestaltning av ett maktförhållande, eftersom det är den heterosexuella och monogama 
relationen som anses “normal” och därmed reglerar vad som bör uppfattas som “normalt”, 
vilket hör ihop med heteronormativitet.  

Heterosexualitet representeras ofta i samband med spektakulära händelser, likt 
sensationsnyheter. Utifrån Halls (1997) representationsteori kan detta kopplas till 
föreställningen om stereotyper, att dela in det normala och accepterade från det onormala och 
oaccepterade. Eftersom heterosexualitet är enligt norm går det att göra sensationsliknande 
nyheter kring det. Detta eftersom sexualiteten är accepterad, det är svårt att misstolka och den 
breda publiken har lättare att ta till sig det. Utifrån Ambjörnssons (2004) beskrivning av 
heterosexualitet som en maktordning kunde vi se att reportrarna styrdes av detta. Vilket gav sig 
i uttryck att de skapade vissa personligheter och hierarkier i inslagen, detta genom vilka frågor 
de ställde och hur de valde att framställa intervjupersonerna. 

I de inslag där heterosexualitet var framträdande tog sig reportrarna mer frihet i intervjuerna 
genom att exempelvis komma med antaganden och återberätta personliga detaljer om 
intervjupersonerna. Detta är i likhet med vad Jackson (2006) kom fram till i sin studie, att 
heteronormativa antaganden kan sammankopplas med institutionaliseringen av heterosexualitet 
och skapandet av det, att vara och att bli heterosexuell.  

Den största skillnaden på hur homosexuella kontra heterosexuella representerades var att 
homosexuella ofta representeras i samband med olycka och utsatthet, samtidigt som 
heterosexuella ofta representeras i samband med kärlek och lycka. När heterosexualitet 
representerades i samband med monogami var ljusa färger ofta företrädande, något som stärker 
uppfattningen om att heterosexualitet ofta representeras i samband med kärlek och lycka, 
eftersom ljusa färger betecknar optimism (Cowdery & Selby, 1995, s. 57).  

Det är tydligt att skillnaderna i representationen av sexualiteterna grundar sig på stereotyper 
eftersom heterosexualitet anses vara det normala skildras sexualiteten oftare som problemfri. I 
det fall där heterosexualitet representeras i samband med brott har inte intervjupersonerna 
behövt vara lika personliga om sitt privatliv, reportrarna har istället fokuserat på brottet. I det 
fall där homosexualitet representerats i samband med brott har de behövt vara mer personliga, 
vilket var något som utmärkte sig. I många av inslagen vi analyserade kunde vi se att reportrarna 
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styrdes av stereotyper. Inte minst i inslag där SVT själva försökt ifrågasätta det, detta var tydligt 
i deras sätt att återge inslagens handling. 

Att sexualiteterna representeras olika kan till stor del kopplas samman med heteronormativitet. 
Ambjörnsson (2003) beskriver hur de båda sexualiteterna förhåller sig till varandra genom att 
referera till den västerländska traditionen, där mannen haft en överordnad position relativt 
kvinnan. På liknande vis har homosexualiteten underordnats heterosexualiteten socialt och 
symboliskt (Ambjörnsson, 2003, s. 22). Detta är något tar sig uttryck i att homosexualitet 
representeras i samband med diskriminering medan heterosexualitet representeras i samband 
med lycka och monogami på SVT:s webbsida. 

I likhet med Jackson (2006) som i sin studie beskriver sexualitet som något brett som fokuserar 
på viktiga aspekter av socialt liv och socialt varande som begär, praxis, relationer och 
identiteter, har vi sett att detta varit centralt i samtliga inslag vi analyserat, eftersom de båda 
sexualiteterna representeras i några av de aspekter som hon beskriver. Heterosexualitet har 
oftare framställts med ett fokus på det sociala livet, medan homosexualitet representerats med 
socialt varande i fokus, där identitet varit det centrala. 

Till skillnad från heterosexuella som oftare får berätta om sitt vardagliga liv står homosexuella 
i kontrast, de skildras inte i vardagliga situationer. Detta eftersom de till en stor del får berätta 
om sin kamp, sin identitet och trakasserier. Homosexualitet representeras sällan i samband med 
vardag, vilket är en av de tydligaste kontrasterna i representationen av de bägge sexuella 
läggningarna.  

SVT:s representation av sexualiteterna på webben skiljer sig till viss del beroende på ämne, 
men detta var ingenting som utmärkte sig. Eftersom sexualiteterna förekommer i så olika 
kontexter i detta avseende är det svårt att undersöka. Det finns exempel där detta är tydligt 
framträdande och det är inslag som berör brott. Homosexuella framställs tydligare som 
brottsoffer medan heterosexuella som blivit brottsutsatta oftare skildras i vardagliga situationer. 
I sådana inslag får de homosexuella även vara mer personliga och berätta mer om brottets 
bakgrund än vad heterosexuella behöver. Ett exempel på detta är inslaget 32 nakenbilder 
publicerades, gärningsmannen var hennes ex-pojkvän, i inslaget berättar intervjupersonen 
ingenting om bakgrunden till varför hennes pojkvän utsatte henne för det eller hur deras 
förhållande var. I inslaget Fristad för asylsökande hbtq-personer får homosexuella berätta om 
brott de utsatts för och deras rädslor. Samtidigt beskriver reportern i inslaget bakgrunden till 
varför de flyr.  

Att homosexuella förväntas vara mer personliga när det kommer till känsliga ämnen som brott 
exempelvis, kan bero på att SVT är påverkade av heteronormen, en föreställning om att det är 
lättare för heterosexuella att ta till sig inslagen om de på något vis kan relatera till 
intervjupersonen. Detta skulle kunna vara en rimlig förklaring enligt Halls (1997) 
representationsteori som beskriver att vi delar upp andra människor i olika grupper enligt 
sexualitet och personlighetstyper. Genom att representera homosexuella på ett mer personligt 
vis underlättar reportrarna för mottagarna att dela in intervjupersonerna i grupper, därmed blir 
de även lättare för mottagarna att relatera till dem.  
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Detta skulle även vara en rimlig förklaring enligt studien av Åkestam, Rosengren och Dahlen 
(2017). De har undersökt hur homosexualitet i reklam tas emot av konsumenter, de kom fram 
till att porträttering av homosexuella i reklam leder till att tittarna fokuserar mer på människorna 
än varumärket som visas.  

I inslagets text och bild noterade vi ett antal skillnader. Bland annat att texterna ofta var 
sammanfattningar av inslagen, och relativt korta. De få texter som dock var långa var ofta mer 
detaljrika än inslagen. Som läsare fick man reda på mer om intervjupersonerna i artiklarna än i 
inslagen. Perspektiven kunde skilja sig åt i texten och i inslaget, trots att det egentligen handlade 
om samma ämne och innehöll samma intervjupersoner. Exempelvis i ett inslag skildrades en 
kvinna som om hon var ute efter hämnd, medan hon i artikeln lyfts fram som en kvinnokämpe.  

Det är tydligt att fotograferna jobbade med kameravinklar för att framställa sina 
intervjupersoner på olika sätt. Handlade inslaget om diskriminering och utsatthet skildrades 
detta genom att personen filmades när denne såg olycklig ut, ofta med ansiktet i helbild. Eller 
att personen filmades i helfigur och såg på när andra personer umgicks, för att på så sätt skildra 
personens ensamhet. Enligt Cowdery och Selby (1995) är kameravinklar avgörande för hur 
mottagarna uppfattar en intervjuperson. I inslaget Elithandbollsspelaren trakasserades när hon 
kom ut som gay är det tydligt att olika kameravinklar används medvetet för att förstärka vissa 
uppfattningar. Exempelvis filmas handbollsspelaren ofta i halvbild och närbild vilket betecknar 
distans, drama och intimitet.   

Känslor skildras inte lika tydligt artiklarna. Ibland var det tydligt att journalisten försökte spela 
på vad läsaren själv hade för information eller fördomar sedan tidigare. I en artikel var 
journalisten tydlig med att skriva ut personernas olika nationaliteter, exempelvis norrmän, 
danskar, och svenskar för att läsaren själv skulle associera till dispyter mellan nationaliteterna. 
Detta framträdde inte lika tydligt i det rörliga inslaget. Några av artiklarna var 
genreöverskridande och det var ofta texter som handlade om heterosexualitet, i synnerhet med 
heterosexuella män i fokus. Vilket går att relatera till den västerländska traditionen där mannen 
är överordnad relativt kvinnan (Ambjörnsson, 2003, s. 22). 

När det kommer till genus kunde vi se att maktordningen mellan män och kvinnor inte var lika 
tydlig när homosexualitet skildrades, vilket kan bero på att homosexualitet inte skildras i 
vardagliga sammanhang i SVT. Samtidigt kan det även bero på att homosexualitet är 
normbrytande. Enligt Ambjörnsson (2004) bör relationen mellan de båda könen betraktas som 
ett kulturellt och socialt skapande. Utifrån detta synsätt blir det tydligt att reportern påverkas av 
denna uppfattning i intervjufrågor till män och kvinnor. Att kvinnor förväntas prata om känslor 
och män vara praktiska, vilket skulle kunna bero på att det är en uppfattning som är inlärd på 
grund av att det är socialt och kulturellt format.  

Enligt Fagerström & Nilson (2008) uppfattas vissa egenskaper hos män och kvinnor som 
självklara. Exempelvis att män är intresserade av sport och kvinnor är intresserade av smink. 
Att fler kvinnor representeras i sportsammanhang i SVT står i kontrast till det Fagerström & 
Nilson (2008) beskriver.  
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7 Diskussion och sammanfattning 
I detta kapitel summeras analysens utgångspunkter i relation till studiens frågeställningar. 
Vidare följer en diskussion och tankar kring fortsatt forskning inom ämnet. 

7.1 Sammanfattning  
Genom att analysera hur SVT representerar homosexualitet och heterosexualitet har sju olika 
teman framkommit. Dessa teman är heterosexuella som gifter sig/förlovar sig, heterosexualitet 
i samband med kärlek och lycka, diskriminering en norm/självklarhet när homosexuella 
representeras, HBTQ-personer = kämpar, sportinslag – karriären viktigare än läggningen, eller 
tvärtom? i vilka sammanhang sexualiteterna förekommer och genus. 

I samtliga teman har heteronormen i någon mån påverkat representationen. Detta eftersom 
heterosexualitet som maktordning och norm återger särskilda hierarkier (Ambjörnsson, 2004, 
s. 13–14). I vissa inslag har detta varit utmärkande, medan det i andra inslag varit mindre tydligt. 
Det som utmärkte sig när det kommer till representationen av homosexualitet var att 
homosexuella ofta skildrades som mer utsatta oberoende av ämnet medan representationen av 
heterosexuella i vardagliga situationer dominerade. 

Representationen av de bägge sexuella läggningarna är väldigt olika. Mycket av det vi kommit 
fram till i studien baseras på Halls (1997) representationsteori som bland annat innefattar 
stereotyper. I materialet vi analyserade hittade vi exempel på att SVT inte ifrågasätter fördomar 
utan snarare normaliserade dem.  

Det är dock tydligt att SVT inte räds ämnet sexualitet då en av det starkaste maktutövningar 
inom journalistiken är tystnad (Berglez & Olausson, 2009, s. 27). Samtidigt syns en 
underrepresentation av inslag som berör homosexuell kärlek. Homosexuella får mest komma 
till tals för att berätta om när de kom ut med sin sexuella läggning.  
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7.2 Diskussion  
På SVT:s webbsida framställs homosexuella och heterosexuella på olika sätt. Mönstren vi hittat 
i SVT:s webbmaterial tyder på att det finns en heteronorm. Om vi utgår från Jackson (2006) 
som i sin studie beskriver att heteronormen lätt kopplas samman med monogami, kan vi se att 
heterosexualitet i SVT:s material gör detsamma, och att monogami betyder kärlek och lycka. 

Representationen av de bägge sexuella läggningarna skiljer sig. Att heterosexuella personers 
vardag dominerar i inslagen är problematiskt, då det skapar ett större utanförskap för 
homosexuella eftersom deras vardag inte skildras. Att SVT inte skildrar homosexualitet i 
samband med vardag stärker föreställningen om homosexualitet som normbrytande.  

Många av inslagen vi analyserade som berörde homosexualitet handlade om deras upplevelse 
att komma ut. I inslaget Till slut kom skatesjärnan Brian Anderson ut: “Jag brydde mig inte 
längre” ifrågasätter Brian Anderson själv att det läggs för mycket fokus på homosexuella 
idrottares sexualitet snarare än deras karriärer. Många av inslagen vi analyserat som handlar 
om homosexuella idrottare har enbart fokuserat på deras sexualiteter och hur det var att komma 
ut. Med tanke på Brian Andersons uttalande borde SVT ha tagit hans ord i aktning, men inslag 
som är publicerade efter hans uttalande följer samma trend. Det går att se ett samband med detta 
i relation till att homosexualitet inte representeras som något vardagligt.  

Att SVT är påverkade av heteronormen är bland annat tydligt i reportrarnas intervjufrågor till 
homosexuella intervjupersoner. Ett exempel på detta är en fråga ställd av reportern Signe 
Söderlund. Inslaget handlar om en man som fått fly sitt hemland Afghanistan för att han är 
homosexuell, han är olycklig och rädd inför sin framtid och han riskerar att utvisas från Sverige 
för att han inte kan bevisa för migrationsverket att han är homosexuell.  

Signe Söderlund ställer frågan “finns det någon chans att han ljuger om sin sexualitet?” till 
intervjupersonens juridiska ombud. Hon antyder med andra ord att det finns en risk att han 
ljuger. Att hon ställer denna fråga indikerar även att hon själv tänkt den tanken, annars hade 
hon aldrig kommit på att ställa den frågan. Det är diskriminerande att hon utgår från att det 
finns en möjlighet att han ljuger. 

Att Signe Söderlund dessutom låter någon annan svara på frågor om intervjupersonens 
sexualitet är stötande. Det är motsägelsefullt att först skildra en olycklig person, för att sedan 
ifrågasätta anledningen till hans olycka. En heterosexuell person skulle inte behöva hävda sin 
sexualitet på samma sätt. Med andra ord är det ett tydligt exempel på att SVT inte frångår 
heteronormen på deras webbsida. Att SVT dessutom godkänt inslaget för publicering är en 
ytterligare indikation att de frångår heteronormen. Att homosexuella som kommit ut skildras 
som hjältar är också ett tecken på en rådande heteronorm. Just för att homosexualitet går emot 
normen så skildras de som hjältar istället för att skildras som vanliga människor, på så sätt 
förtydligas normen. 

När det kommer till skillnader i inslagens text och bild var artiklarna ofta sammanfattningar till 
inslagen och relativt korta. Endast några av artiklarna var långa och detaljrika, i de fallen skilde 
sig artikelns vinkel från vinkeln i inslaget. I artiklarna användes sällan utmärkande verktyg för 
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att beskriva intervjupersonen, medan det i inslagen var tydligare att fotografen arbetade med 
kameravinklar för att porträttera intervjupersonen på ett särskilt sätt. I analysen fann vi ett 
exempel där reportern använde utmärkande verktyg för att beskriva intervjupersonen och det 
var i artikeln De förnyar sina äktenskapslöften av reportern Camilla Gustafsson. I artikeln 
använder Camilla Gustafsson egna uttryck för att beskriva intervjupersonens humör i artikeln, 
exempelvis “säger hon med värme i rösten”. Inslaget handlade om ett heterosexuellt par, vilket 
kan vara anledningen till att reportern använde sig av egna uttryck för att beskriva 
intervjupersonerna. Eftersom inslaget skildrar ett heterosexuellt par som lever i monogami är 
det lätt att komma med antaganden eftersom det är enligt norm.  

Representationen av de båda sexualiteterna skiljer sig till viss del beroende på vilket ämne som 
berörs, men detta är ingenting som utmärker sig. I analysen fann vi ett exempel där 
representationen skiljde sig beroende på ämne och det var inslag som berörde brottsutsatta. I de 
fallen framställdes homosexuella mer som brottsoffer, medan heterosexuella brottsutsatta 
skildrades i vardagliga situationer. Detta är något som stärker uppfattningen om homosexuella 
som utsatta. Att SVT väljer att framställa homosexuella på det sättet är ytterligare ett exempel 
på att de inte ställer sig kritiska till heteronormen eftersom normbrytande personer skildras som 
utsatta. Det är intressant att brottsutsatta homosexuella och heterosexuella skildras olika i inslag 
på SVT:s webbsida. I inslag som handlar om att komma ut och vara öppen med sin sexualitet 
skildras homosexuella som hjältar, men i inslag som handlar om brott skildras de som utsatta. 
Detta går att koppla till Ambjörnssons (2003) beskrivning av heteronormativitet, att man talar 
om heterosexualitet som en norm som enbart existerar i relation till det sexualiteten inte är, allt 
som oftast homosexualitet. Genom att bestämma homosexualiteten som något onaturligt, 
mindre åtråvärt och avvikande, återskapas en viss typ av heterosexualitet som naturlig 
(Ambjörnsson, 2003, s. 22). Att homosexuella brottsoffer framställs som mer utsatta kan bero 
på föreställningen om homosexualitet som något onaturligt och avvikande, därav representeras 
de som mer utsatta.  

I Sverige har vi en föreställning om att vi är tillåtande och öppna när det kommer till 
homosexualitet, men i SVT:s inslag på deras webbsida är det tydligt att homosexualitet inte 
porträtteras i samband med vardag, homosexuella tilldelas epitet såsom kämpar och enda 
gången de får komma till tals är när de blivit brottsutsatta eller när de berättar om när de kom 
ut. I inslaget Hysén kom ut som gay – fick samtal från hela världen vägrar Anton Hysén 
acceptera de epitet som reportern Marie Lehmann vill ge honom, han vägrar representeras som 
utsatt eller kämpe. Trots att Anton Hysén motsätter sig detta ger sig inte reportern.  

Att SVT på deras webbsida ständigt representerar homosexuella på detta vis är problematiskt 
eftersom det är entydigt. Dessutom är det rimligt att ifrågasätta om detta är i enlighet med SVT:s 
sändningstillstånd som beskriver att kanalens uppdrag är att spegla den breda massan 
(Myndigheten för press, radio och tv, 2018). Genom att skildra en sexuell minoritet på ett sådant 
entydigt sätt kan man inte påstå att man speglar den breda massan.  
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7.3 Vidare forskning 
Under arbetets gång har diskussioner och tankar resulterat i förslag på vidare forskning. Denna 
studie är ett bevis på att det behövs forskning kring hur journalistiken representerar sexuella 
minoriteter. Vad som skulle kunna vara intressant är en undersökning som granskar fler medier 
än SVT. Är det skillnad på hur public service skildrar homosexualitet i jämförelse med övriga 
medier? Nästa forskare skulle kunna vara bredare i sitt material, och jobba med fler inslag och 
fler artiklar.  

Det skulle även vara av relevans att undersöka mediernas makt och hur den påverkar 
mottagarna med ett perspektiv på sexuella minoriteter. Detta genom fokusgrupper, det skulle 
ge en större insyn på mediernas makt och hur mottagarna tar emot och uppfattar 
representationen av exempelvis homosexuella. Som det ser ut nu saknas ett mottagarperspektiv. 

En annan rekommendation skulle kunna vara att göra en liknande studie som ovanstående men 
ha en samtalsgrupp eller fokusgrupp som enbart består av personer som tillhör sexuella 
minoriteter, och diskutera hur de vill bli representerade i media. Detta skulle kunna bidra till att 
diskrimineringen av HBTQ-personer i medier minskade, samtidigt som det skulle kunna vara 
till hjälp för reportrar. 
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