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ABSTRACT 
 

Denna studie söker finna svar på vem, i fråga om vilka könsgrupper, som givits plats på 

tidningen QX omslag, i första hand gällande textelementet, i andra hand gällande det visuella. 

Studien skapas i spåren av genusforskaren Yvonne Hirdmans teorier om att den mans-

dominerande roll som generellt finns i samhället och ger kvinnor en lägre social status inte är 

någonting som ligger oss i naturen utan skapas och återskapas, samt Embretsén och 

Palmbergs studie ”En enfärgad regnbåge” som presenterar en underrepresentation av kvinnor 

i tidningen QX. Materialet består av 36 omslag av tidningen QX hämtade under tre år mellan 

2015 och 2017. Detta görs med grunden i den systemisk-funktionell grammatiken, diskurs-

analys samt en multimodal analys för att få del av både det ideationella betydelserna i texterna 

samt hur budskap presenteras visuellt. Resultatet visar på en jämn frekvens av könsfördel-

ningen men en ojämlik konstruktion där QX vänder på stereotyper av kvinnligt och manligt, 

vilket grundar sig i en styrande manlig blick. 

Nyckelord: textanalys, SFG, multimodalitet, socialsemiotik, QX, hbtq, norm 

 

English title: Wise Women and Meek Men – A socio-semiotic study about 

who’s given space on the cover of QX-magazine 

This study seeks to find answers to whom, in terms of which gender group, is given space on 

the QX magazine cover. Primarily with focus on text elements, secondarily the visual aspects. 

The study is created in the traces of gender researcher Yvonne Hirdman's theories concerning 

the male dominance that is generally found in society, and which gives women a lower social 

status. Hirdman points out that this inequality is being created and recreated, as well as 

Embretsén and Palmberg's study "A Monochrome Rainbow" presents an underrepresentation 

of women in QX magazine. The research material consists of 36 covers from the QX 

magazine, published between 2015 and 2017. The study is based on systemic-functional 

linguistics, discourse analysis and a multimodal analysis to cover both the ideational 

meanings of the texts as well as how messages are presented visually. The result shows an 

even frequency of gender distribution, but an uneven design in which QX turns on stereotypes 

of female and male, which is based on a ruling male point of view. 

Keyword: text analysis, SFL, multimodality, social semiotics, QX, lgbtq, norm 
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1. INLEDNING 
Denna inledning är uppdelad så att ämnet och grunden för denna studie presenteras först, följt 

av en presentation av tidningen QX för att sedan lyfta vissa begrepp som förekommer i denna 

studie. 

 

Att hbtq-samhället (homosexuell, bisexuell, transperson och queer) är en mer jämställd grupp 

än samhället i stort, sett till vilken könsgrupp som har mest makt och med det styr samhället 

eller samhällsgruppen, är en uppfattning jag själv stött på. Som kvinna, homosexuell och en 

person som varit och är aktiv i vissa delar av hbtq-samhället upplever jag många gånger att 

det må finnas en större jämställdhet än i samhället i stort mellan just kvinnor och män, men att 

det mer är en uppfattning om hbtq-samhället än någonting som är realt inom det. Genom att 

titta på omslag från tidningen QX vill jag närmare granska hur en eventuell ojämställdhet kan 

ta form på hbtq-samhällets största tidning. Denna studie motiveras även av Embretsén och 

Palmbergs studie från 2012 som granskade samma tidning och då kom fram till en under-

representation av kvinnor (Embretsén & Palmberg, 2012, ss. 22–23). De skriver följande: 

Om man utgår från att QX främsta syfte är att stå på de homosexuellas sida, föra deras 
frågor och motverka diskriminering av homosexuella i det svenska samhället, är det 
faktum att underrepresentation av kvinnor förekommer i tidningen motsägelsefullt 
och bör ifrågasättas. (Embretsén & Palmberg, 2012, s. 44) 

 

Jag går således in i denna studie med en egen uppfattning och en egen personlig bild av detta 

samhälle i bakhuvudet vilket kan ses som partiskt och påverkansbart, men även som ett 

kritiskt ställningstagande. Det är även av vikt för mig att poängtera att denna studie inte syftar 

till att bevisa en ojämställdhet, utan undersöka om den finns genom att ge utslag i det mest 

etablerade hbtq-mediet i Sverige. 

 

Denna studie fungerar även som en fördjupning och fortsättning av en pilotstudie jag innan 

skrivit på samma tema. Syftet i pilotstudien var att ta reda på vem QX vänder sig till genom 

det visuella i omslaget, alltså att se till hur män och kvinnor framställs i bild. Jag kom i den 

studien fram till att den styrande grupp i omslagens visuella porträttering är männen och 

skriver följande:  
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Kvinnorna är porträtterade för att homosexuella män ska se dem (påklädda), liksom 
männen är porträtterade för att homosexuella män ska se dem (avklädda). (Brask 

2017, s. 15)1 

 

1.1 Begrepp 
Detta avsnitt ämnar ta upp tre begrepp som används i denna studie. Dessa är hbtq, könsneutral 

och stereotyp och förklaras i varsitt stycke. 

 

Hbtq står för homosexuell, bisexuell, transperson och queer. Detta är enligt RFSL (Riksför-

bundet för sexuell läggning) ett paraplybegrepp för sexuella läggningar (H och B), hur en 

definierar och uttrycker sitt kön (T) och så kallade queera uttryck (Q). Queer ett vidare be-

grepp än de andra tre då det kan innefatta dels sexuell läggning och könsidentitet, dels vara ett 

begrepp för ett kritiskt förhållningssätt mot de normer som finns i samhället (rfsl.se). Att 

nämna detta i samband med samhället görs i denna studie för att skapa ett samlingsord för det 

samhälle hbtq-personer inkluderas i, men alltså inte ett fysiskt markbundet samhälle. Ett annat 

ord för hbtq-samhället som förekommer i flera sammanhang och frekvent använt av tidningen 

QX är regnbågssamhället. Detta är ett begrepp som innefattar hbtq-personer, där regnbågs- 

nämns synonymt med hbtq-. 

 

I denna studie kommer jag att använda mig av begreppet könsneutral i sammanhang där 

persons/personers kön inte går att finna, i sammanhang där flera kön blandas i grupp och i 

sammanhang där inget kön deltar. Detta är inte helt i linje med vad begreppet står för i andra 

sammanhang men så det används i denna studie. 

 

Ett annat begrepp som används är stereotyp i förhållande till kön, alltså könsstereotyper. 

Könsstereotypa roller kan ses från flera håll beroende på bland annat kultur och en av de linjer 

som kvinnliga och manliga stereotyper följer är den att de kopplas till olika attribut (Garcia-

Retamero, Müller & López-Zafra 2011). De som anses typiska för ett visst kön är de attribut 

som tillsammans skapar en könsstereotyp. Enligt Svenska Akademin är stereotyp en ”upp-

sättning starkt förenklade föreställningar om viss företeelse särsk. i fråga om viss kategori 

människor” (Svenska Akademin 2009). Dessa attribut, eller föreställningar, är för kvinnor 

typiskt att kopplas till känslor medan det för män är något mer maktsökande (Garcia-

                                                           
1 Uppsatsen finns i författarens ägo, ej publicerad. 
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Retamero, Müller & López-Zafra 2011). Att kvinnor är känsliga och tillgivna är en sådan 

könsstereotyp, medan män är aggressiva, modiga och dominerande (ibid). 

 

1.2 Tidningen QX 
QX är en tidning som ska bevaka regnbågssamhället (qx.se). Alltså ska de vända sig till hela 

regnbågssamhället och därav fungerar tidningen som inkörsport för denna studie. Då det är 

den hbtq-media som är mest väletablerad i Sverige förväntas den även ge en spegling av hbtq-

samhället, framförallt genom att de säger sig vända sig till hela regnbågssamhället. Även om 

en tidning innehåller mycket mer än vad omslaget har möjlighet att visa och vi inte ska döma 

en bok utefter dess pärm, är omslaget på en tidning vad vi först ser och i de flesta fall vad som 

får oss att avgöra om vi vill läsa den eller inte. Därför vill jag undersöka vilka det uppfattas 

som att tidningen QX vänder sig till, utifrån deras omslagssida. Fokus ligger på textelementen 

men även hur personen på bilden är avbildad och presenterad, grundat i den pilotstudie som 

föreligger denna uppsats (Brask 2017). Mer om tidningen nämns under avsnitt 5.1 Material. 

http://www.qx.se/
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2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
Genusforskaren Yvonne Hirdman menar att kvinnor generellt har ett lägre socialt värde än 

män, och att den manliga norm som finns i stort inte är något som ligger oss i naturen, utan 

någonting som skapas och upprätthålls (1988). Detta betyder alltså att eftersom det skapas och 

upprätthålls, går det även att motarbeta eller motverka. Det är ingenting som bara är av 

naturen som inte går att förhindra, utan någonting vi som samhälle låter ske. Den manliga 

normen upprätthålls delvis omedvetet och går i vissa fall med enkla verktyg att jämställa allt 

mer. I spåren av detta föds denna studie av att granska hbtq-samhällets största tidskrift och 

medie, tidningen QX, för att bevisa eller motbevisa den hypotes forskaren har om att denna 

tidning är präglad av den manliga norm Hirdman påtalar. Det är även intressant att undersöka 

hur minoriteter syns i en minoritet; alltså hur icke heterosexuella icke-män får ta plats i den 

minoritet som hbtq-samhället är. 

 

Denna studie syftar till att undersöka vem tidningen QX vänder sig till i fråga om deras 

omslag. Då omslaget är det första en anträffar av tidningen har jag valt att analysera det och 

inte innehållet av tidningen, vilket stått i fokus i andra undersökningar och uppsatser om QX, 

som kommer redogöras för i kommande avsnitt. Jag tycker mig kunna se att omslagen av 

tidningen QX i dem flesta fall syns vara riktade till homosexuella män, genom att porträttera 

män. Detta är även något som jag lutar emot resultatet av den pilotstudie som tidigare gjorts 

om QX (Brask 2017). Genom att se närmare på framförallt innehållet i textelementen, men 

även omslags-bilden, är förhoppningen att denna studie ska kunna bekräfta eller motbevisa 

ifall omslagen, och indirekt då tidningen, tycks vända sig mer till homosexuella män än någon 

annan inom regnbågssamhället. Rättare sagt är förhoppningen att få en tydlig bild av om det 

finns skillnader i vilken grupp som lyfts fram mer på omslagen, av grupperna kvinnor och 

män.2 Dessa frågor har sammanställts utifrån detta syfte: 

• Finns det en skillnad i frekvensen av hur kvinnor och män lyfts fram på QX 

omslag? 

• Hur konstrueras kvinnor och män diskursivt i omslagens text? Finns det 

skillnader i dessa konstruktioner? 

• Finns det en skillnad i hur kvinnor och män presenteras i omslagsbilden? I 

såna fall, på vilket sätt? 

                                                           
2 I studien identifierar sig samtliga som antingen man eller kvinna utifrån vad forskaren kunnat förstå. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
Detta är ett urval av de studier och den forskning som går att koppla till min studie, grundat i 

bland annat analys av tidningsomslag och likadana metoder. Dels kommer andra uppsatser 

presenteras, dels avhandlingar.  

 

I Ylva Westerlunds uppsats skriven inom medie- och kommunikationsvetenskap ligger fokus 

på just omslag av en tidning och hur dessa uppfattas. Den beskrivs med underrubriken ”En 

semiotisk och retorisk analys ur ett feministiskt perspektiv” (Westerlund 2012). Westerlund 

ställer sig frågan ”Hur uppfattas nya VeckoRevyns omslag ur ett feministiskt och postfeminis-

tiskt perspektiv?” och använder sig av en kvalitativ metod med grund i en semiotisk- och 

socialsemiotiskanalys, samt en retoriks analys (ibid, ss. 8, 22–24). Genom att se på tre omslag 

från tidningen och där gå igenom både det textuella och visuella inom nämnda analysområden 

utifrån begreppen denotation, konnotation, ethos, pathos och metaforer (ibid, ss. 37–40) 

kommer författaren fram till att VeckoRevyn inte framställer sig själv eller de kvinnor som 

porträtteras som sexistiska utan att de uppmanar till mångfald genom att före-språka att en ska 

vara sig själv, oavsett vem det är. Westerlunds studie skiljer sig från min genom att bland 

annat granska en annan tidning och använda sig av en retorisk analys. Det som skapar likheter 

är bland annat granskningen av ett tidningsomslag och den social-semiotiska teorin samt att 

Westerlund lägger vikt vid att se till innebörden i texten och inte fokuserar på vad som står, 

hon söker betydelsen i det skrivna istället för att se på hur texten är uppbyggd rent 

grammatiskt. 

 

I den kvalitativa studien ”Välkommen in när du kommit ut” utförd i medie- och kommunika-

tionsvetenskap ser de tre forskarna på hur ”homosexuella respektive heterosexuella framställs 

i tidningen QX” (Asp, Hensfelt & Eriksson 2013, s. omslagssida). Deras material består av 

fyra omslag/tidningar de anser vara karaktäristiska för tidningen QX. Fokusområdet är i första 

hand omslagsbilden på tidningen, i andra hand personporträtten av omslagspersonen. De säger 

i sin studie, likt det jag hävdar, att omslaget representerar insidan och är avgörande i den 

uppfattning vi får av innehållet, men även tidningen i stort och hbtq-samhället. De verktyg 

som används för att närma sig svar på frågeställningen är en semiotisk analys av omslags-

bilden som de relaterar till queerteori (ibid, ss. 7–9). Denna studies resultat landar i att inget 

självklart, alltäckande svar finns i fråga om hur homosexuella och heterosexuella porträtteras 

på bild och i skrift. De redogör för hur en av omslagskvinnorna poserar med korsade armar 
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och bestämd blick in i kameran, medan en av männen syns avklädd på omslaget, något som i 

andra fall på andra tidningar syns vara tvärtom (ibid, s. 23). De fastslår att QX vänder på de 

stereotypa bilder som tillskrivs en person på grund av ens biologiska kön, men även att hur 

omslagspersonen framhävs är färgat av vilket område personen i fråga är verksam inom. 

 

Studien ”En enfärgad regnbåge” är skriven inom ämnet journalistik och medieproduktion 

(Embretsén & Palmberg, 2012). Embretsén och Palmbergs syfte med sin studie är att se till 

vilka som får ta plats i tidningen QX (ibid, s. 6). Studien undersöker texten i tidningen, vilket 

betyder reportage, artiklar, intervjuer, personporträtt, notiser och konsumenttips, och gör detta 

med en kvantitativ innehållsanalys av tolv stycken tidningar vilket för dem inneburit 281 

analysenheter (ibid, ss. 22–23). De kommer genom sin studie fram till en underrepresentation 

av kvinnor vilket de ställer sig tydligt kritiska till (ibid, s. 44). Embretsén och Palmbergs 

innehållsanalys liknar den analys jag gör av textelementen, med skillnad att jag har en analys 

baserad på den systemisk-funktionella grammatiken och Embretsén och Palmberg har ett mer 

kommunikativt synsätt i sin analys. Båda studierna ser till samma material, tidningen QX, 

men medan de analyserar text inuti tidningen tar denna studie ett grepp om texten på 

omslaget. 

 

Björkvalls avhandling ”Svensk reklam och dess modelläsare” behandlar reklamannonser i 

syfte att se hur modelläsare ser ut i olika reklamannonser riktade till olika ålders- och 

könsgrupper (2003, s. 7). Han frågar sig följande: 

Hur skiljer sig modelläsarna i barnreklam från dem i tonårs- och vuxenreklam och på 
vilket sätt skiljer sig modelläsarna i reklam riktad till flickor eller kvinnor från dem i 
reklam med pojkar eller män som målgrupp? (Björkvall 2003, s. 8). 

 

Björkvall analyserar elva utvalda reklamannonser. Ett av de områden analysen riktar in sig på 

kallar han komposition, där han bland annat diskuterar vilket av textelementen som är placerat 

och utformat så att det framstår som viktigast i annonsen. Två av de kategorier Björkvall 

analyserar genom är visuell avgränsning och visuell framskjutenhet (2003, ss. 57–58). Detta 

bidrar i analysen genom att Björkvall får fram vilka textelement som framträder tydligast för 

modelläsaren och hjälper honom komma närmare ett svar på sina forskningsfrågor. Björkvalls 

studie och denna studie delar inte samma material då han granskar reklam. Inte heller forskni-

ngsfrågorna är samma, däremot liknar de varandra genom att använda sig av samma analyti-

ska verktyg, visuell framskjutenhet, samt att hans resultat är en viktig komponent i den 

diskussion jag kommer föra i slutet av denna uppsats och har även motiverat min studie. 
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Björkvall kommer genom sin analys fram till en dominerande mansroll i den reklam som är 

riktad till båda kvinnor och män (ibid, s. 178). Kvinnorna eller flickorna som porträtterats 

framstår med manliga attribut i hur de till exempel står med sin kropp, eller i att de i sin 

porträttering är färgade av en manlig blick, till exempel genom att framstå som snygga för 

männens skull (ibid). 

 

Westerlund (2012) och Asp, Hensfelt och Eriksson (2013) använder sig, i likhet med mig, av 

analysmodeller hämtade från semiotiken i sina uppsatser, liksom Embretsén & Palmberg, 

(2012) använder sig av en innehållsanalys i sin uppsats. Björkvalls (2003) analysmodeller av 

visuell avgränsning och framskjutenhet går även de i likhet med denna studie. De två 

förstnämnda riktar in sig åt ett mer retoriskt håll, medan denna studie istället drar mot det 

grammatiska i linje med forskningsfältet denna uppsats skrivs inom, svenskämnet. Genom att 

denna studie har sin grund i språkvetenskapen med fokus på omslagen hoppas den kunna 

bidra på ett nytt sätt till debatten om representation och etablering av vilka personer utifrån 

deras kön som får plats på en tidning som QX, då detta inte syns ha gjorts innan. 
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4. TEORI 
Denna del introducerar de teorier som underbygger analyserna som gjorts. De är uppdelade i 

fyra fält; den systemisk-funktionella grammatiken, diskursanalys, socialsemiotiken och det 

multimodala och sedan ett avsnitt om bildens makt och påverkan. Utifrån dessa plockas sedan 

de metoder som presenteras i följande avsnitt (se 5.2 Metod). 

 

4.1 Systemisk-funktionell grammatik 
Med viljan att granska den underliggande meningen och betydelsen av de olika tidnings-

omslagen baseras textanalysen i denna studie på den systemisk-funktionella grammatiken 

(SFG). Språkmodellen SFG resonerar kring språket som levande och något som realiseras 

som texter, och att detta är vad som gör att grammatiken ser ut som den gör. Man utgår från 

att text skapar sitt sammanhang och sin betydelse genom att använda sig av grammatiska 

analysinstrument (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011). Språket speglar sammanhang, men det 

skapar även sammanhang, vilket genomsyrar SFG. 

 

SFG utmärker sig genom att vara en språkmodell innehållande de kategoriseringar vi är 

bekanta med från andra grammatiska och lingvistiska språksyner, men den sorterar dem på ett 

annat sätt än andra grammatikmodeller gör (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011). Semantik, 

lexikon, grammatik, fonologi, pragmatik och informationsstruktur finns alla med, dessutom 

adderas i viss mån kontexten inom SFG. Dessa sorteras dock upp i vad som kallas skikt och 

metafunktioner, där skikten redogör för hur språket fungerar, hur meningsskapandet blir till i 

kommunikativa sammanhang, och där metafunktioner handlar om mer övergripande funktion-

er som sker i samtliga lager. De tre metafunktionerna är den ideationella, den interpersonella 

och den textuella. Inom den ideationella metafunktionen ser en till hur föreställningar om 

världen realiseras i text, och hur dessa riktningsrelationer, påverkansrelationer och processer 

ser ut. Mer om den ideationella metafunktionen finns senare i detta avsitt. Den interpersonella 

metafunktionen handlar om hur interaktion i text och samtal mellan människor möjliggörs 

genom språket. Då de ideationella och den interpersonella metafunktionen handlar om satser-

na och texterna, handlar den textuella metafunktionen om de fenomen som ligger på en mer 

övergripande nivå. Här diskuteras fenomen som diskurs, genre och register. Indelning av de 

tre metafunktionerna inom SFG realiseras i figur 1. 
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     Figur 1 

 

4.2 Diskursanalys 
Barbara Johnstone diskuterar begreppet discourse analysis (diskursanalys) och dess mening 

och innebörd (2008, s. 2). Hon presenterar begreppet i stort som läran eller studien om 

språket, och i en mer precis form som ett begrepp som involverar mönster präglade av vanor 

och seder, liksom språkmönster (ibid, ss. 2–3). Dessa mönster, vanor och seder är vad som 

skapar diskurs och skapas i sin tur av diskursen. Johnstone sammanställer en lista för att 

förtydliga hur diskurs skapas av sin kontext samtidigt som den skapar kontexten (Johnstone 

2008, s. 10). 

• Discourse is shaped by the world, and discourse shapes the world. 

• Discourse is shaped by language, and discourse shapes language. 

• Discourse is shaped by participants, and discourse shapes participants. 

• Discourse is shaped by prior discourse, and discourse shapes the possibilities for future 

discourse. 

• Discourse is shaped by its medium, and discourse shapes the possibilities of its medium. 

• Discourse is shaped by purpose, and discourse shapes possible purposes. 

 

Vid diskursanalys är en intresserad av vad som sker i språket, snarare än språket som system. 

En intresserar sig för vad personer lägger in i det utefter egna erfarenheter, upplevelser och 
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världen runt dem samt sammanhanget, kontexten. Det som sker i språket sker av anledningar 

och dessa anledningar skapar diskurser. 

 

Norman Fairclough definierar begreppet diskurs som ”the language used in representing a 

given social practice from a particular point of view” (Fairclough 1995, se Holmberg, 

Karlsson & Nord, 2011, s. 162), alltså är diskurs enligt Fairclough det språk som används för 

en specifik social praktik utifrån en specifik synvinkel. Anders Nord förklarar det som att 

varje diskurs kan ses som ett system av betydelser vilka tillsammans skapar och organiserar 

diskursens kunskapspotential, där denna potential kan liknas vid det ”område” diskursen 

behandlar från en synvinkel (Holmberg, Karlsson & Nord 2011). Genom att skapa olika typer 

av texter, modaliteter, och genom att göra detta utifrån olika synsätt framkommer diskurser. 

Nord poängterar även ”regler” inom diskurser, att det finns förekomster som inte inkluderas 

och inte alls kan inkluderas, då de i såna fall bryter mot diskursen. Ser vi till skolvärldens 

högre utbildningar finns det ett speciellt sätt att skriva till exempel avhandlingar och uppsatser 

på. Detta är en diskurs. Inom denna diskurs är det till exempel inte accepterat att använda sig 

av slangord eller förkortningar som en kan finna i sms-konversationer (som vgd istället för 

vad gör du). Dessa faktorer bryter mot de regler som finns inom diskursen, däremot är de fullt 

accepterade i en annan diskurs. 

 

4.3 Socialsemiotik och multimodalitet 
I studier av socialsemiotik intresserar en sig för meningen, betydelsen av något, och hur detta 

syns kan ta sig an olika former (Kress 2010, s. 54). Kress väver samman socialsemiotik med 

multimodalitet och Ledin och Machin (2018) uttrycker att multimodalitet är ett modernare 

begrepp av socialsemiotik, där det första begreppet är vanligare att använda efter 1990-talet. 

Socialsemiotiken kan tyckas ha en tydligare koppling till det lingvistiska fältet och teorin 

myntades av språkforskaren Michael Halliday 1987 (Kress 2010). Socialsemiotikens tanke 

grundas i att det meningsskapande som sker är socialt förankrat, och därav ser språk och 

kommunikation ut så som det gör och skapas så som det skapas (Björkvall 2009, s. 12). 

Denna teori ligger nära den systemisk-funktionella grammatiken som är beskriven ovan (se 

avsnitt 4.1) och de metafunktioner som där nämns, ideationell, interpersonell och textuell, är 

även begrepp inom socialsemiotiken, och kan uttryckas på flera sätt, till exempel genom bild 

och skrift kombinerat (ibid). Theo Van Leeuwen ser på semiotik som något som inte besvarar 

frågor, men som ger verktyg för att kunna besvara frågor (2005). 
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Multimodalitet är ett begrepp som syftar på text som inbegriper fler kommunikationsformer 

än endast en (Björkvall 2009, s. 8). Björkvall introducerar begreppet text som ett utvidgat 

textbegrepp som innefattar samtliga former som på ett eller annat sätt kan kommunicera något 

(ibid, s. 7). Formerna av kommunikationsmedel kan vara skriven text, bilder, filmer, musik, 

tal, illustrationer, textlayout och så vidare. När dessa kombineras, till exempel genom att text 

och bild används tillsammans, blir texten multimodal. De socialsemiotiska och de 

multimodala vill behandla text och bild som ingår i samma text som en enhet, eller helhet, och 

inte som två separata (Björkvall 2009). 

 

4.4 Bildens makt 
Gauntlett poängterar potentialen som media har i att skapa en större acceptans för andra 

sexuella läggningar än den heterosexuella (2008, s. 15). Media har en möjlighet, eller en 

förmåga snarare, att påverka människors syn på relationer (ibid, s. 107). Som exempel lyfter 

Gauntlett äktenskapet, någonting som presenteras hålla livet ut och vara lyckligt, vilket ger 

oss en undermedveten uppfattning om att detta är idealet och någonting som alla andra upp-

lever runt oss. Att uppnå ett äktenskap som inte möter problematik, som inte leder till otrohet 

eller uppbrott är ett ideal. Sammanfattat visar detta på medias makt i att kunna påverka oss i 

våra uppfattningar och värderingar. Ju större synbarhet och publicitet någonting får, ju större 

potential har det att bli accepterat. Detta anser jag kunna appliceras på andra sexuella lägg-

ningar än den som är normen i samhället, den heterosexuella. Med större synbarhet och 

publicitet av personer som inte identifierar sig som heterosexuella, bör toleransen växa då de 

syns, enligt principen syns man finns man som idag präglar samhället vi lever i. Vi applicerar 

det media ger oss på våra egna liv i fråga om vad som är normen och i det hur vi borde vara 

som individer. Får till exempel kvinnor synas mer på omslag av QX-tidningen skapas en 

större acceptans då publicerandet i sig är ett erkännande och visar på att kvinnor är någonting 

accepterat av oss (oss som i QX) och någonting som ska få samma rätt till plats som andra 

identiteter, till exempel män. Denna teori är även någonting som kan appliceras på 

textelementen. 
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5. MATERIAL OCH METOD 
Detta avsnitt kommer behandla det material och dem metoder som används i studien. Första 

delen beskriver materialet, andra delen går igenom metoder. Metodavsnittet avslutas med ett 

stycke som beskriver de tillvägagångssätt och de avgränsningar som gjorts gällande material 

och metod. 

5.1 Material 
Det material denna studie undersöker är 36 stycken omslag från tidningen QX. QX är ett 

livsstilsmagasin som ges ut tolv gånger om året, alltså ett nummer i månaden, i tre format; en 

pappersupplaga, en pdf-upplaga som är identisk med pappersupplagan samt att hemsidan 

www.qx.se fungerar som en frekvent uppdaterad tidning i bloggformat. Denna studie använ-

der sig av tidningen och inte hemsidan, och då pappersupplagan och pdf-upplagan är identiska 

behöver ingen skillnad göras gällande deras utformning. Däremot är värt att nämna att 

pappersupplagan givs ut i cirka 30 000 exemplar i månaden. Den är gratis och delas framför-

allt ut i Stockholm, Göteborg och Malmö men även i andra minder städer runt om i Sverige. 

Den skickas ut till vissa organisationer, företag och caféer. Även i Köpenhamn, Helsingfors, 

Mariestad och Åbo finns den att erhålla. Tidningen är skriven på svenska och likaså 

majoriteten av textelementen på omslagen. Dock förekommer viss text eller ord på engelska, 

oftast rubriker eller citat. 

 

De 36 omslagen är valda då de är de senaste tre årens omslag, hämtade november 2017. De är 

alltså utgivna mellan december 2015 och november 2017. Antalet omslag har begränsats till 

36 stycken för att vara hanterbart för studiens omfång och samtidigt ge en rättvis bild genom 

att inkludera så pass många. Detta resulterar i 178 textelement. Samtliga omslag finns som 

bilagor till denna studie (se bilaga 1). 

5.2 Metod 
Detta avsnitt kommer gå igenom de metoder som använts för att nå studiens resultat, samt en 

del om hur olika avgränsningar har dragits och hur tillvägagångssätt för dem sett ut. De 

metoder som kommer att redogöras för är en analys av texternas ideationella grammatik och 

innehåll, diskursanalys samt en analys av omslagens visuell framskjutenhet, i nämnd ordning. 

Därefter följer ett avsnitt som går in på tillvägagångssätt och avgränsningar. 

http://www.qx.se/
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 5.2.1 Den ideationella grammatiken 
Textanalysen i denna studie görs framförallt med hjälp av den ideationella grammatiken som 

verktyg. Nedan går jag igenom de metoder jag väljer att plocka ut från den ideationella 

grammatiken för denna studie. Metoderna baseras på de verktyg och modeller som Yvonne 

Halleson och Anna-Malin Karlsson använder sig av och presenterar i boken Funktionell 

textanalys (Halleson 2011, s. 39; Karlsson 2011, s. 21; se Holmberg, Karlsson & Nord, 2011). 

 

Den ideationella metafunktionen har att göra med realiserandet av idéer, en föreställning om 

hur världen ser ut (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011). Inom den ideationella grammatiken 

klassificeras och relateras ideationella betydelser med varandra i system. Med ideationella 

betydelser menas dessa idéers eller föreställningars betydelse. Fyra system tas upp som de 

vanligaste inom detta område; transitivitetssystemet, ergativitetssystemet, det system som rör 

logiska betydelserelationer och det system som rör beroenderelationer. För denna studie är 

transitivitetssystemet relevant då det är ett system som tydligt får fram processtyper, alltså ett 

sammanhang där någonting överförs från en deltagare till en annan och på så sätt binds del-

tagare ihop i texten. Processerna får således även en riktning, oavsett om deltagarna är två 

personer eller en person och ett föremål. Vi ser till det grammatiska på så sätt att vi granskar 

det skrivna, vi kan se vem något utgår ifrån och vem eller vad det riktas emot, på så sätt 

framställs en aktör som mer handlingskraftig och den andre som mottagaren eller målet. Det 

kan till exempel se ut som ett av textelementen på omslag 1608, ”QX träffar Sex and the City-

Miranda”. Här utgår handlandet, alltså att de träffas, från QX och riktas mot Sex and the City-

Miranda. När en studerar deltagare i detta exempel syns QX vara förstadeltagare och då mer 

central i processen än vad Sex and the City-Miranda är, då hon är andradeltagare. Däremot 

kan hon även tolkas som målet för QX, vilket gör henne mer betydelsebärande. Att första-

deltagaren är den essentiella deltagaren i processen är en grundläggande tanke i transitivitets-

analys. Ser vi till den verkliga händelsen skulle det lika gärna kunna vara Sex and the City-

Miranda som har styrt upp träffen med QX. Att använda sig av transitivitetssystemet som 

verktyg och att granska en texts processtyper ger oss en bild av hur våra erfarenheter och 

bilder av världen realiseras i text och satser. Vi kan se vem görandet utgår ifrån och process-

erna hjälper oss kategorisera görandet för vad det är genom de processtyper som finns; 

relationella, materiella, verbala, mentala, beteendemässiga och existentiella. Genom att se 

detta kan jag sedan analysera handlingarna som sker i förhållande till vem eller vilka som 

utför dem, vilket jag bedömer är en viktig faktor för att närma mig ett svar på mina frågor. 

 



14 

 

De processtyper denna studie kommer beröra är de fyra som utgår från att vara betydelse-

bärande; relationella, verbala, mentala och materiella processer. Vid beskrivandet och förklar-

andet av förhållanden förekommer relationella processer. De uttrycker tillstånd och relationer 

och kan i många fall vara abstrakta i sin riktning. Ett exempel på en relationell process kan 

hämtas från omslag 1710, ”Christer Björkman är generalen”. Just verbet är är vanligt före-

kommande i relationella processer. Verbala processer uttrycker, någonting som yttrats. Det 

kan vara något som sagts rent fysiskt, alltså av en person, men även symboliskt, som något på 

en skylt. På omslag 1503 syns den verbala processen ”En guldbaggevinnare berättar”. De 

mentala processerna realiserar upplevelser, tankar och känslor. Det kan till exempel vara 

”Bonde-Leonora har hittat kärleken” där verbet hittat i detta sammanhang kategoriseras som 

något mentalt, som sker känslomässigt och upplevs. Materiella processer återfinns oftast i det 

som anges som mer konkret. Till skillnad från de mentala processerna är de materiella ofta 

förankrade i någonting fysiskt, förenklat skulle en kunna påstå att materiella processer innehar 

något en kan göra eller röra, medan mentala i motsats upplevs och känns. För att använda 

samma verb som i exemplet innan skulle en materiell process kunna vara ”Bonde-Leonora har 

hittat tidningen” då hon i detta fall antagligen letat och sedan hittat tidningen, som hon kan 

plocka upp i handen och läsa. 

 

Genom att granska processer på detta sätt och lyfta fram vad som sker i textelementen kan vi 

sedan gå närmare in i vad som faktiskt händer i dem. Detta blir relevant då en kan granska 

skillnader och likheter inom samma process men med olika deltagare. Vi kan till exempel se 

över hur kvinnor respektive män presenteras och framställs inom materiella processer och 

således komma närmare den frågeställning och det syfte denna studie har. Inom processerna 

kommer jag alltså gå närmare in på vad som sker, och hur detta sker, samt ställa detta i 

relation till kön på deltagaren. 

 

Då omslagen innehåller korta sällan hela meningar gör jag valet att se på textelementen som 

helhet och vad de vill kommunicera. Ett exempel på detta är ”Briljanta Bryant” från omslag 

1601 som är ett kort textelement innehållande ett ord och ett namn. I detta fall analyseras detta 

som en process då det innehåller mer än namn, Bryant tilldelas här ett attribut vilket gör detta 

till en relationell process. I de fall endast ett namn nämns, i syfte att visa på att denna person 

går att läsa om i tidningen, har jag dock inte räknat det som en process utan endast ett fri-

stående namn. Detta kan se ut som ett av elementen på omslag 1704 som endast innehåller 
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namn; ”William Spetz”. Här blir det dock av intresse att se till mängdskillnaden mellan 

kvinnor och män som nämns enbart vid namn, om det finns skillnader. 

 5.2.2 Diskursanalys 
Anders Nord förklarar att typiska frågor när en utför en diskursanalys är de som berör hur 

texter försöker påverka sin läsare, och om det är öppet eller dolt (Holmberg, Karlsson & Nord 

2011, s. 156). Alltså att i språket leta efter förtryckningar, maktutövning och problem. Att på-

verka läsare, medvetet eller omedvetet, kan till exempel göras genom en befästning av eller 

erbjudande om normer, genom att någonting framställs som naturligt. Detta gör det intressant 

att se närmare på text för att granska hur den eventuellt omskapar eller återskapar en viss syn 

på någonting. Dock är inte en problematik av något slag i texten vad som alltid behöver sökas 

efter, utan även en kritisk granskning av en god (i motsats till ond) text kan likagärna falla in 

under diskursanalysen. 

 

Denna studie utför inte en diskursanalys men använder sig däremot av vissa diskursanalytiska 

synsätt och utföranden och genom att granska textinnehållet med den ideationella grammatik-

ens verktyg framkommer olika diskurser för kvinnor och män. Diskurser som syns i studier 

som denna kan till exempel vara de som handlar om den kvinnliga kroppens utseende eller om 

yrkeskompetenser, i likhet med de som Björkvall finner i sin granskning av reklam (2003, s. 

177). 

 5.2.3 Visuell framskjutenhet och visuell avgränsning 
De visuella aspekterna i denna studie är av vikt då tidningsomslag är en multimodal plattform 

där text, bild och utformning av olika slag blandas. Fokus kommer framför allt ligga på den 

visuella utformningen av texten, både i hur vissa element är framskjutna liksom i hur de 

avgränsas från varandra. Visuell framskjutenhet kan skapas på flera sätt. Att få en viss text att 

uppfattas som en titel eller rubrik på omslagen skapas genom visuella avgränsare (Björkvall 

2003, s. 57). De visuella avgränsarna kan bland annat vara storleken på texten, avstånd till 

annan text, färg och typsnitt (Ledin & Machin 2018; Björkvall 2003). Ledin och Machin listar 

olika typografiska verktyg en kan använda för att få vissa textelement att sticka ut mer än 

andra. Genom att se till hur textelementen belyses genom dess storlek och i vissa fall färg i 

jämförelse med varandra på omslaget blir det tydligt vilket som är menat att synas tydligast. 

Alltså vilket textelement som är mest visuellt framskjutet, och således kan tolkas som tidning-

ens rubrik. Visuella avgränsare visar oss dock inte endast vilket textelement som är mest 

framskjutet, utan hjälper oss även i att separera element från varandra. Det här har kommit till 
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användning för att kunna avgränsa textelementen från varandra inför analyserna av processer 

och innehåll, samt för att även kunna analysera vem eller vilka som får den mest visuellt 

framskjutna platsen. 

 5.2.4 Kvinnor och män på omslagen 
Den andra visuella aspekten som inkluderas i denna studie är vem det är som porträtteras på 

omslagen, i fråga om kön. Detta har framkommit genom läsning av tidningen där artiklar och 

intervjuer med omslagspersonen finns. Mer om hur jag fått fram könstillhörighet och sexuell 

läggning finns att läsa i nästa avsnitt (5.2.5). Denna granskning görs för att få en överblick av 

vilken plats kvinnor respektive män får rent visuellt genom bilder. Björkvall skriver i sin 

studie att porträtterandet av kvinnor och män i medietexter (så som omslag är) ser olika ut 

beroende på vem som är målgruppen, vilket i detta fall är alla inom hbtq-samhället och därav 

ligger i intresse att undersöka om kvinnor och män framställs olika (Björkvall 2003, s. 17). 

Det blir även relevant för mig att redogöra för hur dessa personer framställs rent konkret, i 

fråga om de är avklädda, delvis avklädda eller påklädda, och om detta skiljer sig mellan 

könen. 

 5.2.5 Tillvägagångssätt och avgränsning 
Att under analysen studera både den person/personer som profileras bildmässigt och de som 

profileras i texten utifrån vilket kön de har är viktigt för studiens resultat. Detta kommer dock 

inte utan en problematisering. Att jag som forskare går in och kategorisera personer och lyfter 

fram detta kan bidra till särskiljandet av människor utifrån vad de identifierar sig som. Därav 

har det varit av stor vikt för mig att göra denna analys grundlig. Då QX är en tidning till störst 

del styrd av och skapad av personer inom hbtq-samhället antas de ha stor kunskap om och 

respekt för dessa frågor; sexuell läggning och könsidentifiering. Därav förlitar jag mig på att 

hur personerna benämns är korrekt. För att ta reda på sexuell läggning och könsidentifiering 

har tillvägagångssättet varit att läsa sig till det i tidningen. Omslagspersonen förekommer i 

samtliga exempel i en intervju i tidningen där de i dem flesta fall får frågan om sexuell lägg-

ning, i samband med att de i intervjuad stund är singlar eller ingår i relation eller äktenskap 

med en partner. Av de personer som endast nämns i text på omslagen förekommer också 

reportage, kortare och längre, i tidningen. Finns ingen information att få fram om kön eller 

sexuell läggning kommenteras det i analys- och resultatdelen. 
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6. ANALYS AV TIDNINGSOMSLAGEN 
Analysen kommer först gå igenom textinnehållet, därefter beröra det multimodala. Under 

textinnehåll presenteras processerna och i viss mån diskursperspektiv, och under det multi-

modala den visuella framskjutenheten och därefter omslagskönsfördelningen. 

 

”QX” och nummer på tidningen (exempel Januari 2015 #232) nämns inte då det finns på 

varje omslag och innehållet i det inte skiljer sig mellan omslagen. Jag har därmed gjort det 

valet att inte inkludera de här två textelementen i analysen. En kan med stor sannolikhet anta 

att detta är två textelement QX inte frångår eller omformar då det ena är deras logga och det 

andra anger upplaga. Loggan ”QX” ses uppe i vänstra hörnet och är på varje omslag enfärgad 

eller något tonad. Tidningens nummer syns skriven uppe i högra hörnet, lodrätt längs lång-

sidan, samtliga i samma färg som loggan (se figur 2). 

 

 

 Figur 2 

6.1 Textinnehåll 
De olika processerna kommer att presenteras var för sig, inledningsvis med de relationella 

processerna först, därefter materiella, verbala och sist mentala. Resultaten här är baserade på 

textelement hos samtliga omslag och de har även åtskilts vad gäller kön vilket presenteras 

under processrubrikerna. I de fall ett textelement endast innehåller ett namn räknas det inte 

som en process, vilket resulterat i att 101 processer har identifierats. Dessa namn-element är 

sammanlagt 48 stycken, varav 28 identifieras som kvinnor och 17 som män, och behandlas i 
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en del för sig. Dessa element ser till exempel ut som ”Moa Svan” (15073) och ”Tegan & Sara” 

(1703). När resultaten kategoriserats att tillhöra en kvinna eller en man är detta baserat på del-

tagaren, eller första deltagaren om fler förekommer. Alla processer innehåller dock inte en 

könsbestämd deltagare, vilket ger oss en fördelning av sammanlagt 36 processer med kvinn-

liga deltagare, 41 processer med manliga deltagare och 24 processer som är neutrala. Dessa 

neutrala textelement kan till exempel se ut som ”QX 20 år” (1510). 

 6.1.1 Relationella processer 
I processfördelningen syns en klar majoritet av relationella processer, där 47 processer av 101 

är relationella. Bland de 47 processerna innehar 17 en kvinnlig deltagare och 20 stycken en 

manlig. Detta ger även 10 relationella processer med en könsneutral deltagare. De relationella 

processerna är i många fall enkla att tyda, så som elementet ”Cate är Carol” (1601) som här 

menar att Cate Blanchett, som är skådespelare, gestalatar karaktären Carol i en då aktuell 

film. Som nämnt i metoddelen (se avsnitt 5.2.1) är verbet är ett både vanligt och tydligt ord 

för relationella processer. I andra fall har vissa element behövt mer övervägning, som till 

exempel ”Världens starkaste bög?” (1603) vilket är en beskrivning av en person, försatt i en 

fråga. I fall som detta när vi inte kan gå på 

verbet eftersom det inte finns, har jag arbetat 

ut textelementen med grundtanken om vad 

det är som egentligen sägs. Hade detta 

textelement skrivits ut i en mer komplett 

mening, som inte ändrar just betydelsen av 

den, hade den kunna skrivits ”Är han 

världens starkaste bög?”. Även om frågan 

antagligen är en retorisk fråga hade ”Han är 

världens starkaste bög” burit på samma 

grundbetydelse och inte ändrat textelementet 

i sig. Vi får således fram ett verb, är, och 

grundbulten i relationella processer blir tydlig 

i även det här textelementet, vilket är att 

någon befinner sig i ett visst tillstånd. 

 

  1601 

                                                           
3 Samtliga omslag kan ses i Bilagan 
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Ser vi närmare på de processer med en kvinnlig deltagare bär majoriteten på en identifiering 

av personen, alltså handlar de mer om kvinnans identifiering än till exempel utseende, som 

”Världens bästa Carlsson” (1412) och ”Regnbågsmässa med Adrienne som är präst och flata” 

(1607), där den senare delvis kan ses som materiell men faller in i relationella då tyngdpunkt-

en ligger på vem Adrienne är. Kvinnor i relationella processer lyfts fram som starka individer, 

som vi ser i det första exemplet. Något som är återkommande är att kvinnor framställs som 

bäst och mäktiga i olika bemärkelser. Exempel på detta är ”Världens bästa Carlsson” (1412), 

”The queen of colour” (1507), ”Marika Carlsson är gud” (1611) och ”Bäst i Sverige: Hedvig 

Lindahl” (1701). Kvinnor lyftes fram genom sina yrken, en typ av diskurs präglad av karriärs-

framgång (Adrienne som präst, Carlsson som komiker, Lindahl som målvakt), och inte i något 

fall kopplat till sina utseenden. 

 

Den största skillnaden i de relationella processerna mellan kvinnor och män är att kvinnorna 

är endast sina yrken och sin identitet (typexempel: ”Regnbågsmässa med Adrienne som är 

präst och flata” (1607)), medan det bland de manliga deltagarna blandas med utseendebaser-

ade identifikationer. Vi ser jobbidentifieringen i bland annat ”Han är mäklarkungen i Skåne” 

(1704) och ”Christer Björkman är generalen” (1710). Sedan förekommer utseendeidentifier-

ingar som ibland annat ”Nassim den nakna” (1506) och ”Fab Freddie är favoriten” (1701), där 

det första exemplet mer tydligt fokuserar på utseende än vad fab Freddie gör, endock är det en 

koppling till hans klädutseende.  

 

Bland de könsneutrala relationella processerna som finns innehar QX som deltagare en maj-

oritet, och ”nominerade till QX-Galan” (1701) är ett typexempel av dessa, en process där 

verbet är inte syns men som i en utarbetad version enligt mig skulle lydigt ”De är nominerade 

till QX-Galan”. Det är ofta någonting QX är involverade i eller definerar sig som, som i ett 

annat exempel där QX ålder presenteras, ”QX 20 år” (1510). 
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 6.1.2 Materiella processer 
31 av de 101 processerna identifieras som 

materiella. Ett av de textelement som 

klassats som materiell är ”På date med Nick 

Jonas” (1503) som uttrycker en händelse, 

någonting konkret som sker på riktig och 

som involverar QX (ett pronomen som inte 

syns men som tolkas in) och Nick Jonas, 

vilka är på date. Förankrat i något en kan 

göra på riktigt, fysiskt, att träffa någon, så 

skapas denna materiella process. Samtliga 

materiella processer har varit kopplade till 

ett aktivt görande, så som dejten nämnd 

ovan eller som vi kan se på omslag 1501, 

”Sissela leder Gaygalan”, där Sissela 

beskrivs göra någonting. Av de 31 

materiella  processerna  är  23  stycken  köns- 

bestämda; 11 processer kopplade till kvinnliga deltagare respektive 12 för manliga, vilket 

även ger 7 stycken könsneutrala.  

 

De materiella processerna kretsar ofta, oavsett kön på deltagare, kring ett möte mellan QX 

och personen i fråga. Hur detta presenteras skiljer sig inte nämnvärt bland könen, både 

kvinnor och män presenteras med ord som date och träffar. ”På date med Nick Jonas” (1503) 

och ”På date med Demi Lovato” (1510) är utformade på samma sätt. Vad som dock skiljer sig 

mellan könsgrupperna är att de kvinnliga deltagarna förekommer i andra sammanhang än 

enbart möten, medan männen inte gör detta på samma sätt. I två fall presenteras kvinnliga 

deltagare göra någonting konkret och aktivt, nämligen leda en gala, som i ”Sissela leder 

Gaygalan” (1501) och ”Marika och Babsan leder Gaygalan” (1601). Detta kan såklart bero på 

att de som lett Gaygalan under åren tidningsexemplaren är tagna ifrån har varit kvinnor och 

eftersom det är ett av de största hbtq-eventen under året nämns programledarna på tidningens 

omslag. Hade en man haft ledarrollen ett av åren hade han troligtvis även han nämnts vid 

namn på samma sätt. Detta är dock ingenting som utesluter att män nämns mer handlings-

kraftiga, då de även förekommer i fler processer än kvinnorna. En process bland de manliga 

1501 
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som inte involverar ett direkt möte på samma sätt är ”Philip Botström kommer ut – ur taxin” 

(1703). Det som sker i denna process, förutom att Philip Botström kliver ur en taxi, är en 

indikation på att han kommer ut som något annat än heterosexuell. Begreppet "komma ut” är 

ett väletablerat begrepp för när en berättar för någon/några/en själv att en har en annan sexuell 

läggning än heterosexuell. Det kan även användas i samband med att ”komma ut som trans”, 

vilket handlar om könstillhörighet och inte sexuell läggning. Detta är dock inte fallet med 

Botström, han kommer inte ut med någon annan läggning, men formuleringen anser jag spela 

på ett intresse som finns bland homosexuella män om att detta skulle ske, att Botström är till 

exempel homosexuell. Det är alltså, enligt min mening, en mycket mer personlig koppling i 

denna materiella process än i någon av de som involverar kvinnor. I en process deltar både en 

kvinna och en man, ”Kakan och Bard letar talanger” (1704), där Kakan är kvinna och Bard 

man. Denna process är aktiv, de gör någonting fysiskt, men det är ändå inte en ensam man 

som gör något, utan en kvinna och en man. Således framställs kvinnor mer handlingskraftiga 

och män mer deltagande, även om många av processerna även ser likadana ut för kvinnor och 

män. 

 

Det förekommer även en betydande mängd könsneutrala materiella processer. Dessa handlar i 

flera fall om resmål eller platser, så som ”Häng med till West Village New York” (1606) eller 

”Bakom kulisserna på Orange is the New Black” (1606). De deltagare som eventuellt involv-

eras är QX eller vi läsare då de vänder sig till oss. 

 6.1.3 Verbala processer 
Verbala processer är de som förekommer minst antal gånger på omslagen, totalt sett är de 11 

stycken verbala processer varav 2 är kopplade till kvinnor, 6 stycken till män och 3 är 

könsneutrala. Här ser vi även en fördelning av processerna mellan könen som är större än i de 

relationella och materiella, tre gånger så många män förekommer i verbala processer än vad 

kvinnor gör. I 9 textelement används ordet om i betydelse att en person berätta om någonting. 

”Marika om kärleken till flickvännen” (1412) och ”Om QX-galaglädje & om ögonblicket när 

han förstod” (1704) är båda utformad på detta sätt. Att dessa textelement kategoriseras som 

verbala processer har att göra med att personen det handlar om berättar om kärleken till 

flickvännen eller om ögonblicket när han förstod. Vad personerna berättar om är inte vad jag 

varit ute efter, utan vad det är som sker i texten och vad de presenterar, vilket i detta fall är att 

vi kan läsa om hur dessa personer berättat någonting.  
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De två verbala processerna som finns med 

kvinnliga deltagare är ”Marika om kärleken 

till flickvännen” (1412) samt ”En 

guldbaggevinnare berättar” (1503), där den 

senare har föregåtts av namnet och 

deltagaren Saga. Jag anser detta element 

vara så pass tydligt förankrat i vem det är 

som berättar då även omslagsbilden är 

sammankopplad med detta textelement och 

det handlar om kvinnan på omslaget. Dessa 

två processer innehåller olika berättelser, 

den första om känslor och den andra om 

erfarenhet. Dock är det inte omotiverat att 

anta att ”En guldbaggevinnare berättar” 

även kommer innefatta känslor, ändock är 

det en syftning till guldbaggevinnandet. 1704 

 

De processer med en manlig deltagare berättar även de om känslor och erfarenheter. Flera av 

dem är förankrade i mannens arbete; ”Tre flygvärdar om livet i luften” (1609) där de tre 

flygvärdarna syns på omslaget och identifierar sig som män, ”Mattias om livet som 

porrstjärna” (1706) och ”Om pride, familjen & nya popkarriären” (1707), som föregås av 

textelementet ”Fredrik Eklund”. Männen presenteras alltså berättande om sin karriär som 

flygvärdar, porrstjärna och popmusiker, vilket gör dem aktiva och även framgångsrika, då jag 

anser detta lyfts fram som någonting positivt hos dem. De rör sig i en diskurs präglad av det 

personliga livet på ett djupare sätt än vad kvinnorna tycks göra, men detta kan även ha att 

göra med att kvinnorna bara talar i två processer. Männen talar även om erfarenheter i livet, 

som i ”Årets homo om tragedin i Orlando” (1607), där årets homo är en person titulerad detta 

på QX-Gaygala och genom det är en väletablerad, känd person i hbtq-samhället, i detta fall en 

man. Han får här fungera som den som berättar om den masskjutning som ägde rum på en 

gayklubb i Orlando 2016, en händelse som fick stor publicitet och skakade många. 

 

I de processer där ingen deltagare nämns eller där flera deltagare utan könsbenämning före-

kommer handlar de om berättande om giftermål, som i ”Fyra bröllopspar om den stora dagen” 

(1505) eller om vardagsliv som i ”Tre om sin pride i vardagen” (1708). 
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 6.1.4 Mentala processer 
Mentala processer är sådant som upplevs så 

som känslor, eller så kan det vara tankar. 

Det sker inuti en person och kan till exem-

pel ställas mot vissa materiella processer 

som något som inte går att röra. Av totalt 14 

mentala processer innehåller 10 stycken 

könsbestämda deltagare, varav 6 stycken är 

kvinnor och 4 stycken män. De mentala 

processernas kvinnliga deltagare är fler än 

de manliga, och könsskillnaden blir således 

större än den i de relationella och materiella 

processerna å kvinnornas mängddel. På 

omslag 1604 finns den mentala processen 

”En annan sida av Oscar Zia” som talar om 

något mer abstrakt, en annan sida, som här 

när det syftar till en person sällan tolkas eller      1604 

menas som hans högra sida rent synbart. Betydelsen ligger i att personen, Oscar Zia, visar 

upp en annan sida av sig själv från vad han visat upp förut. I detta fall syftar det på hur han 

skapat en ny typ av musik i kontrast till hur han innan låtit, vilket framkommer i artikeln i 

samma tidning. På detta sätt är de mentala processerna ofta mer abstrakta än de övriga. ”I 

Britneys fotspår” (1612) är ännu ett exempel på en process jag klassar som mental, och där 

det ligger mer i betydelsen av textelementet än vad orden i sig säger. Att gå i någons fotspår 

är mindre sällan någonting en fysiskt gör, utan någonting som ofta sker mentalt eller i alla fall 

betyder något annat än att sätta sin fot i ett annat fotspår på marken. Här läser jag in att någon, 

antagligen QX, går i Britneys fotspår. 

 

Bland de mentala processerna med kvinnliga deltagare finner vi bland annat ”Mian & Sara 

har något ihop” (1509) och ”Bonde-Leonora har hittat kärleken” (1711). Den första är mental 

då den syftar på någonting abstrakt mellan två personer vilket framkommer i tidningen men 

som jag även anser framgår i detta textelement. Det skulle kunna vara känslor men även 

någon annan typ av relation eller idé. Det andra textelementet är en tydlig mental process då 

den involverar känslor i användningen av hittat kärleken. Just upplevandet av känslor präglar 
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hälften av de kvinnliga deltagarna, medan den andra hälften handlar mer om att vara, ha eller 

göra någonting icke fysiskt, som till exempel att Mian och Sara har något ihop. 

 

De manliga deltagarna deltar i mentala processer förankrade i deras identitet. De 4 process-

erna är ”Fabian kom ut” (1412), ”Lukas föddes som Jennie” (1505), ”En annan sida av Oscar 

Zia” (1604) och ”Den där Danny” (1701). De två första är tydligt kopplade till identitet då den 

första handlar om att berätta om sin sexuella läggning och den andra om sin könsidentifiering. 

De andra två är mer svävande identifikationer, där männen bär någonting inom sig, vilket vi 

får läsa om i tidningen. Det framkommer dock att det handlar om personen i sig, vem denne är 

i fråga om identitet. 

 6.1.5 Namn 
Det förekommer 48 fristående namn på omslagen. Dessa är namn av en person, flera personer, 

en stad, en plats eller något typ av event. 18 av textelementen innehåller kvinnors namn, varav 

2 av dess innehåller fler än ett namn. Motsvarande för männen är 11 totalt och 2 med fler än 

ett mansnamn, alltså strax över hälften jämfört med kvinnorna. 4 städer nämns och 12 event. I 

3 av textelementen är det även en blandning av könstillhörigheter. I processerna är det sam-

manlagd fler män som nämns vid namn. Skillnaden är inte lika stor som inom endast namn 

där det är en nästan dubbelt så stor majoritet för kvinnor, bland processer är det fem fler som 

nämner män än kvinnor. 

 

6.2 Multimodal analys 
Denna del berör vad en kopplar till det multimodala fältet. Första avsnittet handlar om den 

visuella framskjutenheten baserat på Ledin och Machins (2018) samt Björkvall (2003). Den 

andra delen tar upp hur personerna på omslagen framställs i fråga om kläder, posering och 

attityder. 

6.2.1 Visuell framskjutenhet 
Utifrån Ledin och Machins (2018) samt Björkvalls (2003) beskrivningar av visuell framskjut-

enhet har de mest framträdande textelementen identifierats på samtliga 36 omslag. Dessa text-

element kommer hädanefter kallas för rubrik då min uppfattning är att det är vad denna typ av 

text fungerar som, bortsätt från loggan QX som mer fungerar som en typ av byline eller 

utgivare. Denna rubrik är vad som syns tydligast med hjälp av flera funktioner, och finns 
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uppenbart framträdande på samtliga omslag förutom två. Detta avsnitt behandlar alltså 36 

olika textelement, ett från varje omslag som kan kallas rubriken. 

 

Textelementen sticker ut genom att vara det 

största textelementet storleksmässigt samt i 

de flesta fall vara mittcentrerade eller 

vänsterställda i den nedre delen av omslaget. 

Detta syns på omslag 1412 och 1709. 

Textelementet som lyder ”Världens bästa 

Carlsson” på omslag 1412 är betydligt större 

storleksmässigt än de övriga textelementen. 

Det är tydligt vänsterställt och sticker även ut 

genom sin klara röda färg, även om ett till 

textelement (förutom QX-loggan som inte 

inkluderas här) står skrivet i samma färg. 

Storleken är vad som blir det tydligaste 

verktyget för att få dessa ord mest visuellt 

framträdande. På omslag 1709 är det tydlig-

aste textelementet ”Silvana”. Till skillnad 

från omslag 1412 finns inte en klar färg som 

får denna rubrik att sticka ut, däremot är 

storleken även här av en betydande roll. 

Rubriken uppfattas centrerad i bilden genom 

att spänna över hela omslaget. Kontrasten 

som finns på omslag 1412 i det röda mot det 

gråsvarta finns inte alls på samma sätt i 

omslag 1709 där rubriken är vit och större 

delen av den bakgrund den ligger emot också 

är vit. Däremot börjar namnet Silvana med 

att de två första bokstäverna ligger mot en 

mörkare bakgrund vilket antas hjälpa till med 

att dra fokus just hit. Något som också spelar 

in är storleken på övriga textelement, det är i 

1412 

1709 
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relation med varandra det ena ses som större och de andra mindre. I båda dessa exempel är det 

just storleken som har störst betydelse, men som vi ser på omslag 1412 kan även andra 

faktorer, så som färg, påverka starkt.  

 

I två fall har textelement inte skiljt sig storleks-

mässigt från övriga, utan då varit mer 

framskjut-et genom färg eller centrering i bild. 

Detta gäller omslagen 1504 och 1603. Omslag 

1504 inne-håller mycket text, projecterat över 

en mans överkropp och väggen bakom honom. 

Det mest visuellt framskjutna textelementet 

identifieras vara ”#Eurogamessthlm” som syns 

under mann-ens nyckelben. Att detta 

identifieras som rubrik på omslaget beror dels 

på inramningen, dels på centreringen. Genom 

att mannens ansikte är fritt från text dras våra 

ögon först dit, och faller sedan naturligt på det 

relativt raka ordet under nyckelbenen. Även här 

spelar kontrasten in då rubriken i mörk färg 

syns mot mannes ljusare hy. 1603 urskiljer sig 

då alla textelement på detta omslag har samma 

storlek och även är vänstercentrerade i något 

som kan liknas vid en lista. Det första 

textelement som förekommer anser jag vara det 

mest visuellt framskjutna. Det sticker ut dels 

genom att ligga längst upp, dels genom den 

vita färgen mot den mörka bakgrunden. Att 

denna rubrik även går över mannen och lägger 

sig på hans bröstkorg och mage lär spela in i att 

våra ögon faller på denna text först. Mannens 

avklädda och tränade kropp är vad som tar 

fokuset i bilden, för att sedan rikta vårt fokus 

på det första textelementet i ordningen, 

1603 

1504 
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”Världens starkaste bög?”. 

De mest visuellt framträdande textelementen har samtliga en koppling till omslagspersonen/ 

personerna, som vi ser på omslag 1709 ovan där Silvana är namnet på personen på omslaget. I 

några fall ser det ut som på omslag 1504 med #Eurogamessthlm där ingen person nämns men 

involverar personen som syns. På just omslag 1504, liksom 1603 som även det är något in-

direkt, förstår en snabbt att koppla ihop rubrik med person då dessa båda är avklädda och vi 

ser deras muskler och då rubriken syfter på något att koppla till detta, alltså träning eller fysik. 

Det finns alltså en koppling mellan samtliga rubriker och omslagsperson och därav skulle en 

kunna säga att fördelningen av kön bland de mest visuellt framträdande textelementen mot-

svarar den fördelning som finns i bilden. Omslagssperson kommer att behandlas mer nedan 

(se avsnitt 6.2.2). Fördelningen som sådan kan delas upp på direkt kopplade till omslags-

personen och indirekt kopplade till omslagspersonen. Gör en det är de indirekta mer före-

kommande än de direkta. 16 direkta rubriker och 20 indirekta. Ser vi till kopplingen till 

omslagspersonens könstillhörighet förekommer fler direkta kopplingar, 7 stycken, bland de 

kvinnliga omslagen framför de indirekta, 4 stycken. Bland de manliga omslagen är fördel-

ningen tvärtom, med fler indirekta kopplingar, 13 stycken, än de direkta, 9 stycken. På 3 

stycken omslag förekommer blandade könsidentiteter, vilka samtliga rubriker är indirekta. 

6.2.2 Kvinnor och män på omslagen 
Detta avsnitt berör omslagspersonen, alltså den som syns på bild på omslaget. Genom text-

analysen har det framkommit vilket kön varje omslagsperson har, då denne även samtliga 

gånger förekommer i tidningen och i någon form i ett av textelementen. På några av omslagen 

förekommer flera personer, i dessa fall har jag valt att räkna omslaget i sig och inte antalet 

personer, vilket ger oss sammanlagt 36 omslagspersoner varav 11 identifierar sig som 

kvinnor, 22 som män och 3 omslag innehåller en blandning, så som till exempel omslag 1502 

med flera deltagare av det årets melodifestival. 

 

Det blir även relevant för mig att redogöra för hur dessa personer framställs rent konkret. En 

granskning visar att två omslag porträtterar delvis avklädda kvinnor, där delvis avklädd 

definieras som att personen har något klädesplagg på sig synligt, till exempel byxor. Ställs 

antalet avklädda kvinnor/män i relation till hur många gånger de syns på omslagen ser vi att 2 

av 11 omslag (alltså 18% av samtliga omslag med kvinnor) visar avklädda kvinnor, medan 8 

av 22 omslag (alltså 37% av samtliga omslag med män) visar avklädda män.  
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Bland de 11 omslag porträtterande endast kvinnor förekommer alltså två delvis avklädda 

porträtteringar. På omslag 1507 är Mariette som porträtteras delvis avklädd i och med att hon 

syns bära någon form av byxor. Hon är målad över hela sin avklädda överkropp och täcker 

brösten med armarna. På det andra omslaget, 1610, har de porträtterade kvinnorna på sig 

byxor och täcker sina egna eller någon annans bröst genom att sitta med armar eller ben för.  

 

  

         1507    1610 

 

Detta resultat står ganska skarpt mot männens, där åtta omslag porträtterar en avklädd eller 

delvis avklädd man. Omslag 1708 visar tre delvis avklädda män som ingen skyler de avklädda 

överkropparna så som Mariette på omslag 1507 ovan gör. På omslag 1706 syns omslags-

personen Mattias helt avklädd, dock syns inte könet men att han är helt avklädd är tydligt. 

Ytterligare en faktor som märks genom dessa två omslag på avklädda kvinnor och de två på 

avklädda män är att kvinnorna inte bjuder in oss på samma sätt som männen tycks göra. 

Genom att Mariette (1507) korsar sina armar över bröstet och kvinnorna i grupp sitter tätt och 

kan tolkas skydda varandra från att våra blickar ska se deras bröst stängs vi ute från en närm-

are intimitet. I kontrast syns de tre männen på omslag 1708 stå med armarna ledigt längst 

sidorna. De två som står bakom den centrerade mannen tycks luta sig ut något för att synas 

mer. Vi släpps in att se hela deras överkroppar och att den centrerade mannen skyler de två 
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männen bakom honom tolkas in som mer naturligt än sett till omslaget med kvinnorna. 

Mattias (1706) skymmer sitt kön för oss genom benet närmast kameran och även kompos-

itionen av bilden gör att vi inte ser hela hans kropp. Däremot står han i en position som upp-

fattas utelämnande, även delvis påverkad av bakgrunden föreställande sjö och skog. Det som 

inte syns av Mattias kropp antas inte synas just för att det skulle vara för normbrytande och 

oacceptabelt; kön visas sällan öppet på tidningsomslag. Vi blir alltså mer inbjudna i de av-

klädda männens omslag än de avklädda kvinnorna, som förmedlar integritet. 

 

  

        1708   1706 

 

Tre av de omslag kategoriserade som påklädda män kan tolkas porträttera män som håller på 

att klä av sig eller vill att åskådaren ska uppfatta det så. Omslag 1710 med Eric Saade visar 

hur hans skjorta är uppknäppt halvvägs ned för bröstet och hans hand läses in som att han är 

på väg att knäppa upp en knapp till. Han tycks även röra sig mot kameran, mot oss. Ingen av 

kvinnorna tolkas porträtteras på detta sätt. I ett fall drar en kvinna i sin skjortkrage, men 

Marika på omslag 1412 är till skillnad från Eric Saade (1710) påklädd med mer kläder och 

tycks inte heller röra sig mot oss, utan stå still något framåtböjd. 
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             1710   1412 

Bland majoriteten av de omslag av kvinnor och män som kategoriseras som påklädda syns en 

färgning av att omslagspersonen bär kläder som kan kopplas till dennes yrke och/eller 

identitet. Detta är även något som kan ses i vissa av de avklädda bilderna vilket kommer 

diskuteras i avsnitt 7.1.3. Bland annat syns artisten Silvana (1709) iklädd kläder hon syns bära 

på scenen, liksom Tom Ford (1611) syns i kostym vilket kopplas ihop med hans yrke som 

kläddesigner. 
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7. DISKUSSION 
Diskussionsdelen avser söka svar på de forskningsfrågor som ställts för denna studie. Detta 

diskuteras i första delen, varefter QX skapare kort nämns och sedan följer en slut-diskussion 

där med tankar om studiens motivering och relevans. Forskningsfrågorna är som följer: 

1. Finns det en skillnad i frekvensen av hur kvinnor och män lyfts fram på QX omslag? 

2. Hur konstrueras kvinnor och män diskursivt i omslagens text? Finns det skillnader i 

dessa konstruktioner? 

3. Finns det en skillnad i hur kvinnor och män presenteras i omslagsbilden? I såna fall, 

på vilket sätt? 

 

7.1 Forskningsfrågor 
Detta första avsnitt av diskussionen ämnar besvara de tre forskningsfrågor som denna uppsats 

utgått ifrån. Detta görs under varsin rubrik, där den första presenterar en mer kvantitativ 

diskussion av förekomsten av olika könsgrupper, den andra riktar sig mer kvalitativt och den 

tredje går in på det visuella, i linje med de tre frågorna. 

 7.1.1 Frekvensskillnad mellan kvinnor och män 
Sett till frekvensen av deltagare i textelementen är fördelningen relativt jämn; 54 kvinnor får 

plats och 53 män. Ser vi närmare på hur fördelningen ser ut inom områdena som har analys-

erats förekommer kvinnor i något färre processer än män, och står nämnda vid endast namn 

fler gånger än vad män gör. Ser vi till de fyra olika processerna och namn-gruppen förekom-

mer fler kvinnor än män i de mentala processerna och namn-gruppen. Män dominerar till 

antalet i de relationella och de verbala processerna. I de materiella processerna syns en 

nästintill jämn fördelning. Detta resultat ger en bild av att QX innehållsmässigt bör följa 

denna fördelning, då omslaget representerar insidan av tidningen. 

 

Bland de textelement klassade som rubrik i och med att de varit de mest visuellt framskjutna 

på varje omslag syns en annan fördelning. Relevant att nämna i samband med detta är även 

fördelningen av könsidentiteter på omslagsbilden då bilden och rubriken i samtliga 36 fall 

samspelar, direkt eller indirekt. Här finns en klar majoritet av män som syns, både i textele-

mentet och på omslagsbilden, genom att förekomma på detta sätt på 22 omslag, medan mot-

svarande för kvinnor är 11. Även om fördelningen sett till antal textelement är jämn och inte 

pekar på någon skillnad, är de som får ta plats i rubriken dubbelt så ofta män som kvinnor, 

och det är alltså här vi finner en skillnad i frekvensen mellan kvinnor och män. Fördelningen 

som sådan kan delas upp på direkt kopplade till omslagspersonen och indirekt kopplade till 
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omslagspersonen. Gör en det är de indirekta mer förekommande än de direkta, alltså 16 

direkta och 20 indirekta rubriker. Ser vi till kopplingen till omslagspersonens könstillhörighet 

förekommer fler direkta kopplingar, 7 stycken, bland de kvinnliga omslagen framför de in-

direkta, 4 stycken. Bland de manliga omslagen är fördelningen tvärtom, med fler indirekta 

kopplingar, 13 stycken, än de direkta, 9 stycken. 

 

Det finns således ingen större skillnad i hur ofta kvinnor och män nämns på omslagen i helhet, 

däremot nämns de på olika sätt i och med fördelningen över de fyra processgrupperna och 

namn-gruppen. Hur dessa olikheter ser ut diskuteras i nedan följande avsnitt, och det är här vi, 

om en skillnad och ojämställdhet finns, kan se den för vad den är och vad den säger om 

kvinnor och män. 

 7.1.2 Diskursiv konstruktion av kvinnor och män 
Detta avsnitt ämnar behandla hur skillnaden ser ut i sättet kvinnor och män presenteras och 

konstrueras genom texten, för att på så sätt söka svar på den andra frågan; hur konstrueras 

kvinnor och män diskursivt i omslagens text? Finns det skillnader i dessa konstruktioner? Det 

blir än mer intressant då antalet textelement fördelade över kvinnor respektive män är jämn, 

och det alltså inte ligger någon större skillnad i frekvensen. Finns det då en skillnad i hur de 

konstrueras? Ja, det gör det, både i helhet och inom processerna. 

 

Inom de relationella processerna presenteras kvinnors identitet genom deras yrke eller deras 

läggning, medan män allt oftare presenteras genom sitt utseende, något som inte förekommer 

bland kvinnorna. Dessa två exempel är typiska för sin process. 

Relationell med kvinna: ”Regnbågsmässa med Adrienne som är präst och flata” (1607) 

Relationell med man: ”Nassim den nakna” (1506) 

Adrienne, en kvinna, konstrueras alltså här som präst (hennes yrke) och flata (hennes sexuella 

läggning), medan Nassim, som är man, konstrueras genom sin nakenhet (alltså genom något 

kopplat till hans utseende). Asp, Hensfelt och Eriksson skriver i sin studie att kvinnor och 

män i QX porträtteras på ett sätt som skiljer sig från andra tidningar (2013, s. 23). Vad de 

menar är att kvinnor i QX konstrueras självsäkra och bestämda, förankrade i sin karriär, med-

an män syns avklädda och förankrade i sina känslor. Detta vänder på de typiska könsroller 

som finns i samhället gällande kvinnor och män. Även i de materiella processerna följer detta 

med, där kvinnor är mer handlingskraftiga och männen mer deltagande, någonting som alltså 

är en vändning av könsstereotypa roller. 
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Materiell med kvinna: ”Marika och Babsan leder Gaygalan” (1601) 

Materiell med man: ”På date med Nick Jonas” (1503) 

Dessa materiella processer är, liksom de relationella, exempel på hur kvinnor sätts i relation 

med sin karriär på ett positivt sätt, att leda Gaygalan är ett arbetsuppdrag för Marika och 

Babsan, och männen sätts i relation med något vi kan koppla till känslor, en dejt. 

 

I de verbala processerna syns en skillnad gentemot resultatet av de relationella och materiella. 

När det kommer till att tala om något är det kvinnorna som förankras i känslor, även om de 

nödvändigtvis inte behöver vara kärlek, och männen i sina erfarenheter av karriären och livet, 

bitvis involverande känslor. 

 Verbal med kvinna: ”Marika om kärleken till flickvännen” (1412) 

 Verbal med man: ”Om pride, familjen & nya popkarriären” (1707) 

Detta gör kvinnorna för första gången tydligt känslomässiga i sin konstruktion, och männen 

aktiva på ett annat sätt än i tidigare nämnda processer. Även i de mentala processerna involv-

eras kvinnor med sina känslor, medan fokus i dessa processer gällande män rör deras identitet, 

i flera fall kopplade till just den sexuella identiteten. 

 Mental med kvinna: ”Bonde-Leonora har hittat kärleken” (1711) 

 Mental med man: ”Fabian kom ut” (1412) 

Det är alltså genom de verbala och mentala processerna kvinnorna får visa sina känslor, vilket 

kan vara någonting som känns logiskt då det är två processer som dels öppnar upp för att prata 

om saker, dels öppnar upp för att realisera det mer abstrakta, så som känslor. Vad som händer 

männen i dessa två processgrupper är inte lika kontrasterande som kvinnornas konstruktion; 

männen fortsätter att presenteras genom sin identitet, sina känslor och delvis sin karriär. Där-

emot händer någonting i de mentala processerna för männen som inte konstrueras för kvinnor-

na på samma sätt. Männen får mer plats än kvinnorna att tala om eller konstrueras via sin 

sexualitet, som i exempel 1412 av mentala processer ovan. De gånger kvinnor nämns i sam-

band med sin egen sexualitet är det redan givet, alltså presenteras det inte som någon typ av 

nyhet, som i ”Regnbågsmässa med Adrienne som är präst och flata” (1607), till skillnad från 

hur det ser ut för många av männen, som i ”Fabian kom ut” (1412). Vad säger detta om de 

könsroller och sexuella identiteter personerna i texten skapas i? En kan fråga sig om det är 

mer intressant och intresseväckande att läsa om män som är homosexuella och deras tankar 

kring att ”komma ut”, än det är om kvinnor i samma roll. Sett till hur dessa ämnen presenteras 

uppdelat på könen kvinnor och män anser jag att det verkar som att just männens sexuella 

läggning är mer instressant än kvinnornas. I exemplet med Adrienne ligger fokus dessutom 
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inte endast på att hon är flata utan även på att hon är präst, liksom ska hålla en regnbågs-

mässa. Eller väcker detta gällande män mer uppmärksamhet för att det är en större svårighet 

att komma ut som homosexuell man än som homosexuell kvinna? Detta är inte någonting jag 

ämnar svara på då det är en komplex fråga och jag dessutom har svårt att sätta mig in i hur det 

är för en homosexuell man. Däremot är det något en kan fundera över, om det är på grund av 

en större komplexitet för män och att QX därav gör valet att lyfta det mer för att på så sätt 

bidra till normaliseringen av att vara homosexuell och man. Men bidrar det till att det i hbtq-

samhället ses mer accepterat att vara homosexuell man än homosexuell kvinna, just för att de 

får större plats, syns mer och även på ett annat sätt? Det framstår genom dessa textelement 

mer accepterat för män att dela med sig och berätta om sin sexualitet, än vad det gör för 

kvinnor. 

 

Jag vill i detta avsnitt även ta upp gruppen namn, alltså den grupp av textelement där endast 

personens namn är givet. I denna grupp finns fler kvinnor än män namngivna i textelementen. 

Dessa textelement bär inget mer innehåll än namnet, men intressant här är att begrunda vilken 

innebörd det har att nämnas genom endast namn, kontra i en process, alltså i ett sammanhang, 

och hur detta då ställer sig inför att kvinnor förkommer mer i denna grupp än män. Betyder 

kvinnors majoritet här att de får mer plats på QX omslag? Eller betyder det att män får mer 

plats genom att de oftare sätts i sammanhang, medan kvinnor blir utan? Kan kvinnorna då ses 

som starkare i form av identitet, att de inte behöver en närmare presentation eller ett samman-

hang att vistas i, de drar läsare ändå? Eller betyder det att män är intressantare just för att de är 

värda att nämnas mer utförligt? De fall där rubriken, alltså det mest visuellt framskjutna text-

elementet, är endast ett namn förekommer två kvinnor och fem män. Detta innebär att resten 

av namnen är mindre textelement. Det mest visuellt framskjutna elementet är menat att synas 

och genom att synas som en form av rubrik för tidningen innehar det redan ett givet samman-

hang, det att vara huvudartikeln i tidningen. De mindre textelementen som inte syns lika upp-

enbart, och där samtliga kvinnonamn nämns förutom två, blir alltså mindre innehållsrika. Att 

en stor andel av nämnda kvinnor på omslagen, oavsett process eller namngrupp, då före-

kommer inom namn ger kvinnor färre konstruktioner att skapas i och således färre tillfällen att 

synas i form av mer än namn, medan motsatsen gäller män som förekommer oftare i processer 

och således skapas i sammanhang med attribut. Det kan också skapas en tanke om att kvinnor 

i och med detta givits mindre fysisk plats på själva tidningsomslagen då fler ord ägnas 

männen när de konstrueras och plockas upp på dem sätten som de gör i processerna. 
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Kvinnor och män konstrueras olika i omslagens textelement och även inom de olika process-

erna. Kvinnorna skapas inom diskurser kopplade till yrke och framgång i fler fall än männen, 

som skapas i diskurser kopplade till känslor i långt fler kall än kvinnorna. När kvinnor nämns 

i samband med känslor och sin sexuella läggning presenteras inte detta som någon typ av 

nyhet utan mer som ett konstaterande, medan de gånger männen nämns i samband med käns-

lor och sexuell läggning är det oftare presenterats som någonting uppseendeväckande. Genom 

detta anser jag män givs en mer intresseväckande konstruktion medan kvinnor givs en men 

konstaterande konstruktion. Det är även tydligt efter denna analys att könsstereotyper finns 

inom hbtq-samhället men att de här, på QX-omslag, vänds på i motsats till hur de ser ut för 

heterosexuella personer, detta oavsett om personen i textelementet är heterosexuell eller icke-

heterosexuell. 

 7.1.3 Presentation av omslagsbilden 
Detta avsnitt kommer ta upp visuell framskjutenhet bland textelementen liksom bilden om-

slaget bygger på. Genom detta söks svar på den tredje frågan; finns det en skillnad i hur 

kvinnor och män presenteras i omslagsbilden? I såna fall, på vilket sätt? 

 

Den visuella framskjutenheten hos textelementen är vad som skiljer ut ett av dem som rubrik 

för tidningen. Då samtliga rubriker har en koppling, direkt eller indirekt, till omslagspersonen 

ser könsfördelningen i rubrikerna ut som den för omslagspersonerna, vilket visar på en maj-

oritet av män då 11 omslag visar kvinnor och 22 visar män, med 3 omslag där en blandning av 

kön finns. Detta innebär alltså även en dubbelt så stor mängd av män i rubrikerna på omslag-

en. Genom att ha undersökt textelementen med hjälp av verktyg för att se vilka som syftar på 

att synas först och mest förstärks vikten vid vem omslagspersonen är, då dessa två element 

samspelar. Denne person får oavkortat störst plats på omslaget i både ord och bild. Därav blir 

den skeva fördelningen om vem som får den här platsen på omslaget av vikt att lyfta fram, 

alltså den skillnaden att majoriteten är män. 

 

Omslagsbilderna har granskats utefter personens könstillhörighet och utefter hur hen är klädd 

i fråga om påklädd/avklädd vilket gett oss en relativt olika bild av hur kvinnor och män pres-

enteras. Fler män är avklädda jämfört med hur det ser ut bland kvinnorna. Kvinnor presenter-

as även, i linje med vad Asp, Hensfelt och Eriksson ser (2013), som starka och bestämda. Den 

gånger de är avklädda täcker de sina bröst på ett sätt som tycks ge dem en självvald integritet 

vilket bygger på bilden av starka kvinnor. Att de täcker sina bröst är egentligen inte speciellt 
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förvånande då kvinnobröst inte accepteras synas på samma sätt som mansbröst i samhället. 

Männen presenteras med mer känslor och öppna på ett annat sätt när de gäller de avklädda 

omslagsbilderna. Här tycks de presenteras för att visa sin nakenhet, sin kropp, och gör detta 

för åskådarna. Den integritet jag anser kvinnorna har finns inte hos männen på samma sätt då 

de blir mer känsliga och sårbara genom hur de blottar sin kropp, även om de ser självsäkra ut 

på bilderna. 

 

Hos kvinnor som syns avklädda ser jag ingen koppling eller motivering mellan de avklädda 

överkropparna och kvinnornas yrken eller sammanhang, detta blir däremot synbart hos vissa 

av männen. Mattias som är helt avklädd på omslag 1706 har ett yrke som porrstjärna. De tre 

avklädda männen på omslag 1708 ställer samtliga upp i tävlingen Mr. Gay Sweden 2017, en 

tävling där männen som deltar bland annat visar upp sig på samma sätt de är porträtterade på 

omslaget. Markus på omslag 1608 som även han är delvis avklädd har gjort modelljobb och 

isar i tidningen upp badkläder och kläder. Det skapas ett sammanhang på ett annat sätt för 

männens icke-påklädda porträtteringar än vad det gör för kvinnor. Om detta beror på ett 

ointresse att lägga ned tid och kraft på kvinnorna på samma sätt i linje med hur kvinnornas 

sexuella läggning aldrig framkommer som en ”nyhet” eller om det beror på den objektifiering 

kvinnor präglas av där motiv för kvinnors nakenhet inte behövs kan endast spekuleras i. Det 

är en viktig fråga och ämne, något en skulle kunna fördjupa sig i i en annan studie. 

 

Frågan om hur kvinnor och män framställs är intressant och går att koppla samman med det 

resultat Björkvall i sin studie av reklamannonser presenterar (2003). Han kommer fram till att 

det finns en dominerande mansroll i reklam riktad mot flera kön, att kvinnorna och flickorna i 

sin porträttering är färgade av den manliga blicken, till exempel genom att framstå som 

snygga då detta är något som förväntas uppskattas av männen. Jag tycker mig tydligt se detta 

även på QX omslag. Kvinnorna i texten och i bilden skapas för männen och tillskrivs hårda, 

starka attribut, de blir handlingskraftiga, medan männen också skapas för männens intresse 

och tillskrivs mer mjuka, känsliga attribut, de blir känslomässiga. Denna styrande blick 

kopplas, till skillnad från vad Björkvalls studie anses göra, till en man som är homosexuell, 

och där av intresserar sig för andra män och inte för kvinnor på en romatisk och sexuell nivå, i 

samma tanke som att heterosexuella män tilltalas av kvinnor i reklamannonser. Ser vi på QX 

omslagsbilder är detta något jag anser genomsyrar dem. Kvinnorna som porträtteras är i majo-

riteten av fallen påklädda, medan män i fler fall än kvinnorna är avklädda eller delvis av-

klädda. Alla läsare lockas inte av avklädda personer och därav ska sägas att just en avklädd 
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omslagsperson inte behöver betyda att en vill läsa tidningen. Ändock syns en mer accepterad 

inställning till avklädda män än kvinnor och just på grund av att QX målgrupp är hela hbtq-

samhället ser jag detta som problematiskt, att män får mer plats både genom att synas på ett 

sätt som drar blickar (vilket nakenhet genom att det inte alltid syns) liksom att omslagen är 

skapade för mäns blickar. Detta är någonting även Embretsén och Palmberg uppmärksammar 

i sin studie och tydligt ifrågasätter (2012). 

Om man utgår från att QX främsta syfte är att stå på de homosexuellas sida, föra 

deras frågor och motverka diskriminering av homosexuella i det svenska samhället, 

är det faktum att underrepresentation av kvinnor förekommer i tidningen 

motsägelsefullt och bör ifrågasättas. (ibid, s. 44) 

 

7.2 QX skapare 
Att nämna vem som skapar och har yttersta ansvar för QX tidningen känns relevant, då det 

kan ge en dimension till resultatets utgång. På en tidning är det ansvarig utgivare som bär 

yttersta ansvar, vilket bland annat innebär ett ansvar för olika journalistiska och publicistiska 

regler. Tillsammans med chefredaktör är det dessa personer som arbetar fram innehållet i 

tidningen, delegerar uppgifter till skribenter, fotografer, reportrar och så vidare. Redaktören 

har det slutgiltiga ordet för vad som får och ska publiceras. QX tidning har haft en eller två 

chefredaktörer under perioden omslagen är hämtade från, och samma ansvarige utgivare. 

Dessa två till tre personer har varit, och är, personer som identifierar sig som män och 

homosexuella (qx.se). 

 

7.3 Slutdiskussion  
Frekvensmässigt förekommer inte någon poängbar skillnad mellan kvinnor och män, i mot-

sats till hur de konstrueras. Skillnaden som finns mellan kvinnor och män handlar alltså inte 

om hur ofta någon av grupperna förekommer, utan hur de förekommer. QX är, så som Asp, 

Hensfelt och Eriksson fastslår, en tidning som vänder på könsroller och könsstereotyper 

(2013), vilket nu denna studie stödjer genom den analys som gjorts och de resultat som 

framkommit. Huruvida detta är positivt eller negativt är svårt att besvara men intressant att 

spekulera i. Sker i QX en utveckling av hur kvinnor konstrueras i media när de oftare porträtt-

eras som handlingskraftiga, starka individer med integritet istället för deltagande och objekti-

fierade? Eller ser porträtteringen av kvinnor ut såhär enbart för att männens blick tycks styra 

även QX tidning? QX blir en plattform för kvinnor att tala om karriär och för män att tala om 
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känslor, men är dessa konstruktioner av kvinnor och män fortfarande ett stereotypt sätt att 

porträttera dem på, sett till hbtq-samhället? För det är en tidning vänd till hbtq-samhället, och 

skulle i sådana fall endast bidra till den bild som finns av kvinnor och män inom det. Jag anser 

mig oavsett kunna påstå att omslagen sett till både textelement och visuellt är styrda av den 

manliga blick Björkvall lyfter i sin avhandling (2003). I och med att icke-heterosexuella mäns 

intresse tas i större hänsyn än vad icke-heterosexuella kvinnors görs, skapas och återskapas 

den normen som låter män styra. Att granska detta ämne i ett samhälle som hbtq-samhället 

och i QX tidning anser jag vara extra intressant just för att könsroller och stereotyper vänds 

på, vilket skapar en mindre uppenbar konstruktion av ojämställdhet här. Denna studie med sin 

grund i svenskämnet är således ett relevant komplement till de som redan gjorts (se avsnitt 3. 

Tidigare forskning) och uppmuntrar samtidigt till fortsatt forskning av ämnet hbtq och de 

strukturer som finns här. 
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