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Abstract	  	  
 

Studiens syfte är att undersöka hur Stockholms Prideparad representeras i Dagens Nyheter och 

Aftonbladet åren 1998, 2009 och 2013. Frågor som ställs är vilka diskurser som används i 

rapporteringen av paraden, samt vilken kunskap om sexualitet som reproduceras och genereras i 

artiklarna. Studien utgår från Michel Foucaults teorier om kunskap, makt och sexualitet; Norman 

Faircloughs diskursteori; samt queerteori. En kritisk diskursanalys enligt Faircloughs 

tredimensionella modell tillämpas på materialet som utgörs av sex stycken artiklar, en för varje 

tidningen och utvalt år. Analysen av artiklarna visar att de dominerande diskurserna i båda 

tidningarna var en event-/nöjesdiskurs som sammanfattar paraden. Skillnaderna är större mellan 

artiklarna från olika år än mellan artiklarna från tidningar. Samtliga artiklar reproducerar en 

heteronormativ ideologi: under 1998 sker det genom exkludering enligt heteronormens första 

princip och tydlig åtskillnad av deltagare och åskådare. 2009 och 2013 har sexualitetsdiskursen 

förändrats, och reproducering sker genom assimilering av hbtq-gruppen. I slutdiskussionen 

betonas paradoxen kring benämningen av hbtq-personer som å ena sidan bidrar till uppfattningen 

av heterosexualitet som norm, men å andra sidan synliggör hbtq-gruppen.  

 

 

Nyckelord: Prideparad, hbtq, DN, AB, CDA, Foucault, queerteori 
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1.	  Inledning	  

I inledningskapitlet presenteras utgångspunkterna för uppsatsen, följt av uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Inledningen avslutas med en kort beskrivning av materialet.  

1.1	  Inledning/bakgrund	  	  

Den 13 augusti 2013 publicerade Dagens Nyheter en osignerad ledare under rubriken Frihet 

annat än rättighet. Texten handlade om transpersoners rättighet att både få byta kön och 

behålla sina reproduktiva organ, vilket texten ställde sig negativt till. Det dröjde inte länge 

innan texten uppmärksammades i sociala medier där den mottogs med kritik från läsare, 

medarbetare på Dagens Nyheter och kollegor på andra tidningar med argumenten att texten 

var transfobisk, generaliserande och okunnig.  

 

Massmedier är del av ett större sammanhang, en social struktur, där medier är en institution 

för tolkningar och meningskapande av en social verklighet. Ofta eftersträvar medier att vara 

objektiva i rapportering av omvärlden och sociala händelser, men går det verkligen att vara 

objektiv i frågor som berör socialt konstruerade makthierarkier såsom sexualitet? På vilket 

sätt diskuterar medierna sexualitet och kön?  

 

Pridefestivalen är Stockholms största festival. Festivalen firas för att visa hbtq-personers 

stolthet och för att manifestera deras rättigheter. Varje år avslutas festivalen med en parad 

som går genom Stockholms innerstad. Paraden är inte bara en välkänd fest utan även ett 

politiskt ställningstagande där hbtq-personer i dubbel bemärkelse kommer ut i det offentliga 

rummet. Sedan Pridefestivalen hölls i Stockholm för första gången år 1998 har den avslutande 

paraden blivit en folkfest där heterosexuella och hbtq-personer tillsammans firar sexualitet. 

Under Pridefestivalen är tidningarnas bevakning och rapportering av hbtq-frågor som störst. 

Hur representeras festivalen i Sveriges största dagstidningar? Var ligger fokus i 

rapporteringen av en festivalparad som är hbtq-personers största politiska handling, men 

samtidigt blivit den största festen för sexualitet i Sverige som delas med hundratusentals 

heterosexuella? 
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1.2	  Syfte	  	  

Syftet med studien är att undersöka hur rapporteringen av Stockholm Prides parad ser ut i 

Dagens Nyheter och Aftonbladet åren 1998, 2009 och 2013. Fokus ligger på vilka diskurser 

som används av tidningarna för att representera paraden, och vilken kunskap som ligger 

bakom diskursen. Dessutom kommer en jämförelse göras mellan de analyserade artiklarna för 

att se om och i så fall hur de skiljer sig åt.  

 

1.3	  Frågeställningar	  	  
 

• Vilka diskurser kommer till uttryck i rapporteringen av Stockholm Prides parad i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet? Vem får tala och vad omtalas i artiklarna?  

• Vilka likheter/skillnader finns mellan de undersökta artiklarna?  

• Vilken kunskap om sexualitet genereras i artiklarna? 

 

Materialet i studien utgörs av artiklarna som rapporterar om paraden i Dagens Nyheter och 

Aftonbladet år 1998, 2009 och 2013. Totalt görs en djupanalys av sex artiklar, en från varje 

tidning och år.  

2.	  Bakgrund	  

I det här kapitlet kommer en kort sammanfattning av hbtq-historia och Pridefestivalens 

uppkomst. Efter det kommer en begrepps- och ordlista som förklarar begrepp som 

förekommer och diskuteras i uppsatsen. Bakgrunden och begreppen är hämtade från RFSLs 

hemsida (http://www.rfsl.se/?p=413, http://www.rfsl.se/?p=410) om inte annat anges.  

2.1	  Pride	  och	  hbt	  i	  Sverige	  

Fram till 1944 ansågs homosexualitet vara kriminellt i Sverige. Därefter hölls homo- och 

bisexuella på mentalsjukhus då man ersatt kriminaliseringen med sjukdomsdiagnoser. 1979 

togs homosexualitet bort ur Sveriges diagnosregister. En statlig utredning som pågick mellan 

1978-1984, arbetade med att kartlägga juridisk diskriminering av homosexuella. Utredningen 

föreslog någon form av äktenskapslag, diskrimineringsskydd och skydd enligt hetslagen. Det 

skulle dröja ytterligare 10-25 år innan förslagen åtgärdades.  
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Den 28 juni 1969 stormade polisen in på svartklubben Stonewall Inn i New York City. 

Stonewall var känd som en klubb där homosexuella män och kvinnor träffades. När polisen 

gick till anfall mot klubbens gäster gjorde för första gången gästerna motstånd. Händelsen i 

Stonewall kom att representera att homosexuella inte längre accepterade diskriminering utan 

krävde respekt. Efter Stonewall-händelsen fortsatte homosexuella att årligen demonstrera för 

sina rättigheter. Revolten i Stonewall anses i dag vara startskottet för vad som senare kom att 

bli Pridefestivalen.  

 

I kölvattnet av Stonewall bytte den svenska organisationen för homosexuella RFSL1 år 1971 

fokus. Från att ha varit en organisation som fokuserade inåt, blev RFSL nu politiskt. 1977 

arrangerar RFSL Stockholm Frigörelsedagarna som bestod av uppträdanden, demonstrationer 

och seminarier. Under de kommande åren växer frigörelsedagarna och blir så småningom 

Frigörelseveckan som oftast firades under juli månad.  

 

1998 ersattes Frigörelseveckan (eller Homofestivalen som den även kallades) av 

Pridefestivalen, då Stockholm var värdstad för Europride som hade firats i Europa sedan 

1992. RFSL släppte då festivalen som sedan 1998 anordnas av organisationen Stockholm 

Pride. I dag firas Pride under en vecka i slutet av juli och avslutas med en parad med över 50 

000 deltagare och över en halv miljon åskådare.  

 

2.2	  Begreppsdefinitioner	  och	  ordlista	  

Dragqueen/-king: ”Genusparodi” där en dragqueen är en man som parodierar kvinnlighet 

(inte kvinnor) och en dragking är en kvinna som parodierar manlighet (Butler 2008:108). 

Detta kan göras antingen i syftet att underhålla eller av politiska skäl 

(http://www.rfsl.se/?p=410).  

 

Genus: Används som översättning på det engelska ordet gender som syftar på det socialt 

konstruerade könet. Genus betecknar definitioner av maskulinitet/femininitet, 

manligt/kvinnligt och är bundet till historiska, sociala och kulturella kontexter.  

 

Hbtq: Ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 
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Heteronorm: Antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är 

heterosexuellt. Grundar sig på idén om en binär könsuppfattning (man/kvinna) (Rosenberg 

2002:100).  

 

Kön: En socialt konstruerad kategori som används för att dela in människor i grupperna 

kvinnor och män.  

 

LGBTQ vs hbtq: I amerikansk sexualitetsforskning görs ofta en distinktion mellan 

homosexuella män (gay/homosexual) och homosexuella kvinnor (lesbian), varför det heter 

LGBTQ på engelska (Lesbian, gay, bisexual, transgender and queer). I den här studien 

används det svenska hbtq då distinktionen mellan könen inte är lika etablerad i Sverige och 

inte heller används av RFSL.  

 

Queer: Ett begrepp som inte bör definieras (se avsnitt 4.4) men oftast används som ett 

paraplybegrepp för alla sexuella läggningar och alla könsuttryck som avviker från den 

normativa heterosexuella läggningen och dess förutsatta binära könsidentiteter 

man/manlig/maskulin och kvinna/kvinnlig/feminin.  

 

Performativitet: Ett begrepp Judith Butler använder som syftar på att kön och genus inte är 

vara utan göra. En person är inte kvinna/kvinnlig eller man/manlig utan görs till detta 

(Rosenberg 2002:70).    

 

Sexualitet: Ett begrepp som används för att kategorisera människor utifrån vem de har 

förmåga att bli kära i, attraherade av och/eller kåta på.  

 

Transperson: Ett paraplybegrepp för personer som genom sitt könsuttryck och/eller sin 

könsidentitet avviker från heteronormen. Det kan till exempel vara transsexuella, 

transvestiter, transgender, dragqueens/-kings eller intersexuella personer.  

 

Transvestit: ”En person som ibland eller alltid, helt eller delvis, iklär sig eller använder sig 

av ett annat köns kläder och/eller andra attribut.” (http://www.rfsl.se/?p=410) 
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3.	  Tidigare	  forskning	  	  

Här presenteras tidigare forskning om Prideparaden och hbtq i medier. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning samt uppsatsen ambition. 

3.1	  Forskning	  om	  Pride	  	  	  

Anna Lundberg beskriver i Queering Laughter in the Stockholm Pride Parade (2007) hur 

skrattet och humor används som politisk handling i Stockholms Prideparad. Genom att själv 

ha observerat och studerat paraden under flera år förklarar hon varför paraden kan ses som 

den största politiska scenen i dagens Sverige. En dominerande kunskap gör anspråk så 

sanning och sanning är kopplat till allvar. Kunskapen kring sexualitet bygger på att 

kategoriserar kroppar efter vad de är. Lundberg menar att i Prideparaden används skrattet som 

en alternativ kunskap. Skrattet utgår från kroppen och är inkluderande så att alla, deltagare 

och åskådare, kan delta. Kategorierna från den dominerande kunskapen suddas då ut eftersom 

den skrattande kroppen blir gemensam för alla människor. Denna alternativa kunskap vänder 

upp och ner på hierarkier som den dominerande kunskapen legitimerar, och därifrån får den 

sin politiska kraft. Skrattet i Prideparaden kommer ofta från parodierande kroppar vilket 

Lundberg menar gör det karnevaliska skrattet i Prideparaden genererande och inte reaktivt – 

den visar nya vägar istället för att framstå som kritik. Parodierna pekar på det uppenbara i det 

”normala” och det tvingar åskådaren att se dem tidigare dolda alternativen.  

 

Chris Brickell undersöker i Heros and Invaders (2000) hur homosexuellas parader i det 

offentliga rummet representeras i nyzeeländska medier. Brickell undersöker olika tidningar, 

både dagstidningar och magasin, dit läsare skickat in brev och argumenterat för sin syn på 

paraderna men även olika redaktörers syn på paraderna undersöks. Han fann att det motstånd 

mot paraderna som syntes i tidningarna främst uttrycktes i en liberal diskurs där de 

homosexuellas anspråk på det offentliga rummet var den största oron. Kritiken mot paraderna 

bottnade i idén om det offentliga rummet som en heterosexuell miljö där det avvikande inte 

skulle synliggöras. Den liberala diskursen hänvisade till homosexualitet som del av det 

privata, och att det där med skulle hållas i det privata rummet. Kritiken mot paraderna 

fokuserade på de nakna kropparna som sågs i paraderna för att poängtera att den nakna 

kroppen inte hörde hemma i det offentliga. Den karnevaliska traditionen att visa kroppar 

bortsågs från genom att koppla paraddeltagarnas kroppar till sexualitet och därmed 

sexualisera kropparna. Brickell utpekar att det största hotet mot den liberala diskursen var 

diskursen som ansågs vara politisk korrekt. Eftersom heterosexualitet aldrig problematiseras 
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eller ifrågasätts ses heterosexualitet som något opolitiskt. När ett heterosexuellt par visar sig 

hand i hand i det offentliga rummet ifrågasätts det aldrig, däremot anses det vara ett politiskt 

ställningstagande när homosexuella par går hand i hand. Homosexualiteten betraktas därför 

som politisk eftersom den utmanar normer och värderingar. Synliggörandet av homosexuella 

blir en politisk handling som hänvisar till demokrati och mänskliga rättigheter. Paraderna i 

Nya Zeeland försvarades följaktligen genom att sägas vara politiskt korrekta, något 

motståndarna till paraderna inte kunde motsätta sig utan att erkänna den homofobiska grund 

som motståndet byggde på. En politiskt korrekt mångfaldsdiskurs blev den liberala diskursens 

främsta motdiskurs och försvarades med hänvisning till rättighetsfrågor. Motståndare och 

kritiker till paraderna menade då att homosexuella parader inte bara gjorde anspråk på det 

offentliga rummet utan även på den heterosexuella mentaliteten. När mångfaldsdiskursen 

hänvisar till politisk korrekthet tvingar den motståndaren att välja sida: antingen politisk 

korrekt eller homofob. Medan ett fåtal vågar utge sig för att vara homofober, anammar de 

flesta den nya diskursen och erkänner homosexuella i det offentliga rummet. Brickell påpekar 

dock att eftersom paraden endast äger rum en dag under hela året är det svårt att argumentera 

för att politisk korrekthet skulle vara en diskurs som marginaliserar heterosexuella. 

Mångfaldsdiskursen synliggör och legitimerar homosexuella, men ifrågasätter inte 

heteronormen utan endast en öppen homofobi.   

 

3.2	  Hbtq	  i	  medier	  	  

Marc J. W. de Jong skriver i texten From Invisibility to Subversion (de Jong 2006) om 

representationer av homosexuella i amerikanska nyhetsmedier under 1950-talet.  

I första delen av texten går han igenom massmediernas roll i representationer av olika 

grupper. Massmedier har en viktig roll i samhället, speciellt för marginaliserade grupper. På 

ett eller annat sätt är alla människor i ett samhälle i kontakt med och påverkade av 

massmedier. de Jong hänvisar till forskning som pekar på medias påverkan i homosexuellas 

sätt att se sig själva, att (om)värdera sina positioner i samhället, och även deras sätt att 

interagera med andra människor. Medan massmedierna fortsätter att (re)producera stereotyper 

har bilden av dem homosexuella förändrats. Den största förändringen för homosexuella 

representationer går att hitta under 1990-talet, och förändringen syns främst i att de 

homosexuella för det första syns, men också att den självhatande homosexuella mannen eller 

kvinnan har byts ut mot en mer varierad karaktär. de Jong påpekar dock, och lägger stod vikt 

vid, att om man studerar dessa karaktärer närmare är det fortfarande stereotyper av 



	   7	  	  

homosexuella män. Det är just homosexuella män som fått mest utrymme av de icke-

heterosexuella. Lesbiska karaktärer är fortfarande lika underrepresenterade som färgade och 

människor från lägre samhällsklasser. Massmedia har betydelse i marginaliseringen av vissa 

grupper eftersom de kan bevara stereotyper. Deras potential att bevara stereotyper ligger dels i 

deras förmåga att nå en stor publik, och dels i deras betydelse i vår förståelse av omvärlden. Å 

andra sidan, menar de Jong, är synliggörandet av en marginaliserad grupp det första steget 

mot erkännande av den gruppen. Han kallar detta för det tveeggade svärdet; samtligt som 

synliggörande är det enda sättet att förneka stereotyper, sker synliggörandet oftast på någon 

annan än den marginaliserade gruppens villkor i form av stereotyper. de Jong menar att 

homosexuella sällan får föra sin egen talan, utan att detta görs av antingen heterosexuella eller 

homosexuella ”i garderoben”.  

 

I andra delen av sin undersökning av homosexuella representationer i amerikanska medier på 

1950-talet påpekar de Jong (2006) att studier av mediers representationer endast kan ge en 

liten inblick i samhällets attityder i en viss fråga. Den faktiska attityden ligger hos individen 

som skapar den i sin tolkning av representationerna och i sin interaktion med andra 

människor. Uppfattningen om att homosexuella skulle vara ett hot för samhället kan förstås 

om man studerar sociologiska maktdimensioner. Skulle homosexuella bli accepterade som en 

legitimerad sexuell kategori, likställd heterosexuella, förlorar de heterosexuella deras 

privilegierade position i samhället. I det undersökta materialet fann de Jong att artiklarna om 

homosexualitet saknade kontextualitet. Journalisterna ifrågasatte aldrig varför homosexuella 

uppfattades som perversion eller varför det var olaglig i 1950-talets USA. Bristen på 

kontextualitet ger han två anledningar: Nyhetsjournalistiken och dess känsla för nyhetsvärde, 

och bristen på tidigare representationer. de Jong hänvisar till tidigare forskning av 

medieforskaren Edward Alwood (1996) som ifrågasätter journalistikens tre fundament: 

neutralitet, objektivitet och autonomi. Alwoods skepticism är influerad av 

socialkonstruktionismens idé om att verkligheten är en social konstruktion och att även 

nyheter därför är sociala konstruktioner. Nyhetsjournalistikens sätt att rama in och 

representera ”verkligheten” gör det omöjligt för nyhetsmedier och nyhetsjournalister att vara 

neutrala och objektiva (de Jong 2006).  
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3.3	  Sammanfattning	  

Den tidigare forskningen som presenterats ovan har visat att homosexuella representationer i 

medier oftast är stereotyper och saknar kontextualisering (de Jong 2006). Lundbergs (2007) 

studie visar en sida av Prideparaden där skrattet används som en politisk handling vilken 

avväpnar heteronormen. Brickells (2000) studie av Pride i nyzeeländska medierna visar att 

mediernas rapportering av paraden oftast fokuserar på annat än den politiska handlingen, utan 

istället är det den offentligt sexuella kroppen som antingen diskuteras genom ett politiskt 

korrekt perspektiv (mångfaldsdiskurs) eller genom en liberal diskurs. Ingen har ännu studerat 

hur Prideparaden representeras i svensk dagspress. Ambitionen med den här uppsatsen är att 

bidra till ytterligare insikter på området. Insikter om diskursvalets effekter vid rapporteringen 

av marginaliserade grupper är av betydelse, inte minst för journalistkåren.  

4.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  

I det här kapitlet redogörs uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis behandlas 

uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, som följs av Michel Foucaults teori om 

kunskap, makt och sexualitet, Norman Faircloughs diskursteori och Judith Butlers och Tiina 

Rosenbergs queerteori.  

4.1	  Vetenskapsteoretisk	  utgångspunkt	  

Den här uppsatsen utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Socialkonstruktionismen 

utgår ifrån att verkligheten är socialt konstruerad och fokus ligger på att synliggöra hur dessa 

konstruktioner går till (Alvesson & Sköldberg 2008:81). Konstruktioner kan reproduceras i 

språket och i diskurser. Filosofen och queerteoretikern Judith Butler menar att de begrepp och 

benämningar som utgör en diskurs har en diskursiv historia som reproduceras varje gång en 

diskurs används (Butler 2008:100-102).  

 

Socialkonstruktionismen ses ofta som essentialismens raka motsats. Medan essentialismen 

tror på en sann essens (till exempel att det finns en naturlig, inneboende sexualitet) menar 

socialkonstruktionismen att essensen i sig är en historisk konstruktion (alltså att tron på en 

inneboende sexualitet endast är en konstruktion) (Rosenberg 2002:24). 

Socialkonstruktionismen utgår från att det naturliga konstrueras av sociala relationer genom 

till exempel diskurser (Rosenberg 2002:24). Det är individer som skapar verkligheten, 

institutioner och diskurser, som i sin tur skapar individerna (Alvesson & Sköldberg 2008:89). 
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Butler (2008) fokuserar på hur subjektet skapas genom att benämnas i diskurser. Hon menar 

att innan ett subjekt talar har det tilltalats genom benämningar i förgående diskurs. 

Benämningen inte bara föregår subjektet utan skapar det (Butler 2008:101). Ett sätt att bryta 

den diskursiva praktik som leder till konstruktionernas reproducering, är att 

omkontextualisera begreppen genom att göra anspråk på vad benämningen ska beteckna. 

Detta sker till exempel när hbtq-grupper själva använder dem historiskt sett homofoba 

benämningarna ”bög” och ”flata”. De nya användningarna av begreppen vänder upp och ner 

på dem och fungerar som alternativa konstruktioner jämte den homofoba användningen av 

begreppen. Denna retoriska omkontextualisering synliggör den homofoba strategi som legat 

bakom den, och avväpnar strategin genom att frånta den ensamrätten över begreppets 

innebörd (Butler 2008:111).  

 

När Michel Foucaults bok Sexualitetens historia publicerades på engelska år 1978 ändrades 

fältet för homosexualitetsstudier genom att socialkonstruktionismen kom att dominera 

(Rosenberg 2002:25). Den här uppsatsen utgår ifrån att icke-heterosexuella sexualiteter är 

kulturella konstruktioner skapade för att definiera heterosexualitet och att detta lett till en 

legitimering av heteronormen (Rosenberg 2002:17). Kärnan i dess konstruktioner är 

diskurser, hur språket används.  

 

4.2	  Foucault	  –	  kunskap,	  makt	  och	  sexualitetens	  historia	  	  

I Sexualitetens historia söker aldrig Foucault (2009) efter den naturliga sexualiteten. Han 

undersöker vad som ligger bakom den förtryckshypotes som påstås censurera människan och 

dess drifter, vilken han ställer sig emot (Foucault 2009: 40). Syftet med Sexualitetens historia 

är att hitta instanser för produktion av tal, makt och kunskap som skapat sexualiteten, och att 

skriva dess historia (Foucault 2009:41). Foucault säger att det sedan 1600-talet istället för 

censur, skett en explosion av tal kring könet. Genom bikten har könet kopplats till roten av 

alla drifter och sanningen om människan (Foucault 2009:43-45). Foucault ser två procedurer 

för hur kunskap kring könet nås. I västvärlden har Scientia sexualis utvecklats som en 

procedur där relationen mellan makt och kunskap försätter könet i tal genom bekännelsen 

(Foucault 2009:75). I takt med biktens allt djupare sökande efter sanningen upptogs sökandet 

av en offentlig makt. Foucault citerar en statlig text från 1800-talets Frankrike som deklarerar 

att för att staten ska nå inre makt måste det gå genom kunskap och kännande om könet. Detta 

utvecklade ett samhälle som för första gången såg utöver dess medborgares duglighet och 
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antal, den fokuserade på hur medborgarna gjorde bruk av sitt kön. Det nya samhället 

utvecklade instanser för att inte bara döma utan också administrera könet (Foucault 2009:49-

50).  

 

Talet kring könet gick över till att diskuteras ur en läkarvetenskaplig diskurs vars uppgift var 

att klassificera könet. Ur detta kom det äktenskapliga paret att lämnas i fred från den 

utpressning av tal som skett sedan 1600-talet. Att det heterosexuella gifta paret slutade vara i 

fokus och slutade förklaras gav det en viss normerande plats. I motsats till de heterosexuella 

kom införlivandet av perversiteterna. En noggrann klassificering av det perversa skilde för 

första gången sodomisten från nekrofilen. Sexualitet började förklaras som en 

identitetsbärande egenskap och den homosexuella blev en personlighet med känslor, barndom 

och tankar. Från att människan som ägnat sig åt sodomi setts som en återfallsförbrytare, blev 

den homosexuelle på 1800-talet en person (Foucault 2009:59-64).  

 

Foucault menar att sexualitet inte är en inneboende egenskap som genom talet vaskats fram ur 

dess tidigare fördolda utan att sexualitet är talets produkt (Foucault 2009:84). Sexualitet är en 

effekt av århundraden av vetgirighet i nära relation till makten som sett det som dess största 

intresse att kartlägga individens liv från födsel till döden (Foucault 2009:141). Vad som 

skiljer denna makt-kunskap från en förtryckande makt är att den inte utövas uppifrån utan 

underifrån, genom individerna. Det är inte den som har svaren som besitter makten – makten 

utövas genom att vara idel öra och en mångfald av institutioner som finns till människors 

förfogande (Foucault 2009:79). Det är i talet (diskurser) som makten och kunskapen kopplas 

samman (Foucault 2009:110) 

 

Enligt Foucault står makt och kunskap i en oskiljaktig relation till varandra, därför kan ingen 

kunskap vara ”ren” (Alvesson & Sköldberg 2008:380). Det finns inte en dominerande 

kunskap och en dominerad utan flera kunskaper. Foucault använder tystnad som exempel när 

han pratar om diskurser, det finns inte en tystnad utan flera tystnader (Foucault 2009:52). 

Makt utövas genom institutioner som organiserar, kategoriserar och klassificerar kunskap 

kring till exempel sexualitet på mikronivå (Alvesson & Sköldberg 2008:371). Medier är en av 

dessa institutioner som använder diskurser för att reproducera, hantera och generera kunskap. 

Genom att analysera diskurser i medier kan förståelse nås kring vilken makt-kunskap som 

görs gällande.   
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4.3	  Diskursteori	  	  

Enligt Norman Fairclough (2010), en av grundarna till kritisk diskursanalys, kan den sociala 

verkligheten beskrivas med begreppet social praktik. Den sociala praktiken innefattar sociala 

strukturer och sociala händelser. Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) fokuserar på det 

dialektiska förhållandet mellan olika element inom den sociala praktiken, och betydelsen 

inom dessa. I den sociala praktiken skapas bland annat representationer av världen och 

identiteter skapas. Representationerna består av tre diskursanalytiska kategorier: genrer 

(interaktion och kommunikation på vissa sätt), diskurser (betydelsebärande sätt att konstruera 

världen, oftast kopplade till vissa grupper och situationer) och stilar (identiteter, sätt att 

vara)(Fairclough 2010:232). Det nät som skapar betydelse av och ramar för diskurser, genrer 

och stilar kallar Fairclough för diskursordning, och det som skapar betydelse i 

sociala/kommunikativa händelser är texter. För att förstå meningsskapandet i den sociala 

praktiken bör man alltså fokusera på diskursordningen och texter (ibid).  

 

En viktig del av CDA är förhållandet mellan ideologi och språk. Fairclough definierar, enligt 

Winther Jørgensen & Phillips (2000:79), ideologier som betydelsekonstruktioner som 

understödjer producering och reproducering av dominansförhållanden, och han menar att 

ideologi finns i både olika sociala praktiker och i kommunikativa händelser (Fairclough 

2010:57). Ett syfte med CDA är att blottlägga de ideologier som står bakom diskursen, men 

att analysera en diskurs är inte att isolera diskursen, utan att analysera diskursen som del i ett 

större sammanhang (Fairclough 2010:5). Först när diskursen kontextualiseras i en analys av 

den sociala praktiken, framkommer vilka ideologiska konsekvenser diskursanvändningen får 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:90). Det kritiska i kritisk diskursanalys är att analysera 

normerande element (Fairclough 2010:7), att inrikta sig på dagens sociala ”fel” (orättvisa, 

ojämnställda förhållanden) genom att analysera var de kommer ifrån, undersöka hur man 

motsätter dem, och hur man möjligtvis överkommer dem (Fairclough 2010:231).  

 

Kunskap reproduceras och genereras i diskurser genom institutioner (diskursordningar) som 

påverkas av ideologier (makten). I den här uppsatsen kommer Faircloughs begrepp användas 

synonymt med Foucaults. Diskursordningen benämns synonymt som en institution genom 

vilken ideologier/makten reproduceras/utövas. Till exempel ses medier i uppsatsen som en 

diskursordning/institution.  
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4.4	  Queerteori	  	  

Begreppet queer gick under andra halvan av 1900-talet från att signalera förakt till att bli 

synonymt med stolthet (Butler 2008:97). En tydlig definition på queer finns emellertid inte. 

En av queerteorins främst uppgifter är att bryta upp kategorier och därför bör inte termen 

queer definieras och preciseras för att övergå till att vara en egen kategori (Rosenberg 

2002:11). Det är dock vanligt att queer tillskrivs betydelser som dels en synonym för 

homosexuella, bisexuella och transidentiteter, och dels som ett paraplybegrepp för hbt-

grupper och andra icke-heterosexuella positioner. Queer används även som en beteckning på 

icke-normativa positioner och företeelser. Don Kulick definierar i Nationalencyklopedin att 

”queer inte betecknar en identitet utan ett kritiskt förhållningssätt till det normativa” 

(Rosenberg 2002:12).  

 

Queerteorin har sitt ursprung inom lesbisk feministisk teori och gaystudier, vars forskning 

fokuserat på den dominerande och normerande ställning som heterosexualiteten har i det 

västerländska samhället (Rosenberg 2002:13). På 1980-talet kom feminismen att mer och mer 

ändra fokus från kvinnornas roll i samhället, i till exempel arbetslivet och hemmet, till att 

undersöka identitetskonstruktionen. Runt 1990 kom två paradigmbrytande verk (Judith 

Butlers Genustrubbel och Eve Kosofsky Segwicks Epistemology of the Closet) samt ett par 

kongresser i lesbisk- och homosexualitetsforskning att etablera begreppet queer och den nya 

akademiska grenen queerteori (Rosenberg 2002:65). Vid en av kongresserna föreslog Teresa 

de Lauretis att queer skulle användas som en störande term; att genom användningen av queer 

som paraplybegrepp markera en kritisk distans till de etablerade kategorierna lesbisk och gay 

(Rosenberg 2002:66). Queer både hyllades och kritiserades för att vara odefinierat, 

inkluderande och utan genusbetoning. Kritikerna var främst feminister som menade att fokus 

togs från kvinnornas situation och att det var alldeles för enkelt att begreppet skulle bli lika 

mansdominerat som forskningen kring homosexualitet kommit att bli under 1980-talet 

(Rosenberg 2002:67-68). De som hyllade begreppet, med Butler i spetsen, menade å andra 

sidan att begreppet var en naturlig följd på förgående huvudfåra inom sexualitetsforskningen 

då queerteorin gick steget längre och fokuserade på att kritisera det normativa och låta allt 

annat få ta den individuella väg det nu valde utan att behöva kategorisera sig.  

 

Enligt Rosenberg (2002) är queerteorins centrala fråga åtskillnaden mellan heterosexualitet 

och homosexualitet. Heterosexualitet och homosexualitet står i en hierarkisk opposition där 
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heterosexualiteten ses som den naturliga och överordnade sexualiteten (Rosenberg 2002:17). 

Det queera är ett sätt att markera och konkretisera heteronormativiteten som en exkluderande 

och definierad praktik (Rosenberg 2002:17).  

 

Judith Butler är en av queerteorins främsta filosofer. Butlers centrala resonemang 

sammanfattas ofta med begreppen genealogi och performativitet. Det genealogiska 

förhållningssättet innebär att kön och genus anses vara socialt och historiskt konstruerade och 

inte en naturlig skillnad mellan män och kvinnor. Den genealogiska synen på kön/genus har 

Butler hämtat bland annat från Foucault. Performativitet innebär att kön och genus inte är ett 

vara utan ett göra. Ingen är kvinna/man/kvinnlig/manlig utan görs till detta (Rosenberg 

2002:70). Butlers mest kända begrepp är den heterosexuella matrisen som Rosenberg (2002) 

sammanfattar ”… kroppar är inte begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar 

genom den heterosexuella matris som kräver en genusordning med två tydligt identifierbara 

kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint” (Rosenberg 2002:71). Den 

heterosexuella matrisen avgör och definierar enligt Butler det socialt godkända och icke-

godkända (Rosenberg 2002:71). Butler betonar även att den heterosexuella genusordningens 

främsta uppgift är att utesluta homosexualitet (Rosenberg 2002:83). Detta gör den till 

exempel genom att påstå ett kausalt samband mellan sexualitet och genus. I den diskursiva 

praktiken görs detta genom att tillskriva hbtq-personer ett ”skadat” genus för att markera 

avvikelsen från heteronormen. Till exempel kallas homosexuella män feminina och 

homosexuella kvinnor maskulina (Butler 2008:120). Att en person identifieras sig som kvinna 

och kvinnlig men inte begär en man eller att en person identifierar sig som man men uttrycker 

feminint genus, hotar att avslöja den heterosexuella matrisen som en imaginär logik (Butler 

2008:122). Det ligger därför en heteronormativ rädsla kring homosexuella handlingar 

eftersom de är ett tecken på en polymorf genusordning (Butler 2008:120).  

 

Rosenberg pekar på två av heteronormens bärande principer: den första principen handlar om 

uteslutning av avvikande ur normen och dikotomin vi – de, den andra principen innebär 

assimilering genom att integrera det avvikande i normen (Rosenberg 2002:102). Dikotomin vi 

och de innebär en hierarki som gynnar den ena gruppen på bekostnad av den andra. I 

uppdelningen av de olika grupperna betonas skillnader mellan dem, och konsekvenserna av 

uppdelningen legitimeras genom att presentera skillnaderna som naturliga fenomen. Den 

heterosexuella blir normativ då den framstår som naturlig medan den homosexuella förstås 

som avvikande och problematisk och som något som måste förklaras. Samtidigt som 
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heteronormen skapar och vidmakthåller klyftan mellan hetero-homo, gör heteronormen 

anspråk på det avvikande (Rosenberg 2002:102). Normer är i praktiken sociala regelsystem 

som ofta förblir osynliga tills någon bryter mot dem (Rosenberg 2002:101). När normen 

lägger beslag på det avvikande fungerar det rent politiskt som avväpning av det avvikande. 

Genom integrering i normen påstår heteronormen ett erkännande som genom sin 

neutralisering osynliggör och fråntar avvikarna sin egenart (Rosenberg 2002:102). Den andra 

principen i heteronormen innebär att tidigare uteslutna grupper ska ansluta sig till den 

dominerande kulturen. Assimileringen kräver att de uteslutna ska komma in i kulturen när 

reglerna redan är satta, så att närvaron sker på den gynnade gruppens villkor. Detta gör det 

möjligt för den gynnade gruppen att bortse från det faktum att de själva är en grupp bland 

flera sociala grupper. En påstådd gemensam kultur ignorerar dessutom faktiska skillnader och 

upprätthåller den gynnade gruppens kulturella dominans (Rosenberg 2002:103).  

5.	  Metod	  och	  material	  	  

Här presenteras först studiens material, sen dess metodval kritisk diskursanalys (CDA) 

parallellt med tillämpning av metoden, och därefter avgränsningar. Kapitlet avslutats med 

reflektioner kring metodvalet, reliabilitet, och validitet.  

5.1	  Material	  	  

Materialet i uppsatsen är artiklar publicerade dagen efter att Prideparaden ägt rum 1998, 2009 

och 2013 i Dagens Nyheter (DN) och Aftonbladet (AB). Totalt analyserades sex stycken 

artiklar – en från varje tidning, från varje utvalt år. I tidningarna publicerades dagen efter 

paraden endast en artikel som behandlade Prideparad i sig. Dagen paraden ägde rum nämndes 

i alla tidningar att paraden skulle gå genom Stockholm. Under dem tre valda åren är artiklarna 

som publicerats dagen efter paraden de mest representativa för Prideparaden då de är de enda 

artiklarna vars fokus ligger på paraderna och inte på enskilda individer eller yttre faktorer som 

trafik. Utifrån denna uppfattning har den artikel som i respektive tidning ”sammanfattar” 

paraden dagen efter att paraden ägt rumt, analyserats. Valet baseras på materialets relevans 

för att kunna besvara den första frågeställningen, samt för att kunna göra en systematisk 

jämförelse mellan paradrepresentationerna.  

 

Valet av tidningar gjordes efter deras upplagas storlek: Dagens Nyheter är i dag Sveriges 

största morgontidning och Aftonbladet är i dag Sveriges största kvällstidning. Tidningarna 
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skiljer sig åt i hur de finansieras. DN är en tidning som främst finansieras av prenumerationer, 

medan AB finansieras genom reklamintäkter. Allt material är hämtat från Kungliga 

bibliotekets mikrofilmsarkiv i Stockholm. De tidningar som gicks igenom är upplagor som 

sålts i Stockholm. Digitala arkiv och andra lokala editioner har inte undersökts.  

 

De undersökta åren valdes ut efter deras betydelse för Pridefestival (1998) och hbtq-gruppen 

(1998, 2009). 2013 valdes för att få insikt i hur rapporteringen såg ut senast Pride firades.  

 

• År 1998 firades Europride/Pride för första gången i Sverige. Då Stockholm var Europas 

kulturhuvudstad blev Stockholm värdstad för Europride som firas i en europeisk stad varje 

år. Temat för festivalen var Unity through Diversity. Pridefestivalen firades mellan 18-26/7 

och artiklarna om paraden publicerades den 26/7 1998. 

 

• År 2009 blev samkönat äktenskap lagligt i maj. Temat för festivalen var Heteronorm. Pride 

firades 27/7-2/8 och artiklarna om paraden publicerades den 3/8 2009.  

 

• År 2013 valdes för att undersöka hur rapporteringen av paraden ser ut i dag. Temat för 

festivalen var Familj. Pride firades mellan 30/7-3/8 och artiklarna om paraden publicerades 

den 4/8 2013.  

 

I inledningen av materialinsamlingen var även år 2003 utvalt att ingå i materialurvalet. 2003 

valdes senare bort då en attack mot paraddeltagarna gjorde att fokus togs från paraden för att 

problematisera gruppen som stod bakom attacken.  

	  

5.2	  Kritisk	  diskursanalys	  	  

I den här uppsatsen tillämpas kritisk diskursanalys (CDA) enligt Faircloughs tredimensionella 

modell. Modellen används för att analysera alla tre dimensioner av förhållandet mellan 

diskursordning och kommunikativ händelse: text, diskursiv praktik och social praktik 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:74). Metoden är effektiv för att synliggöra de ideologier 

som verkar i diskursordningar och som därigenom lägger restriktioner på vad som kan sägas 

och på vilket sätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000:76). Eftersom diskursordningar har 

möjlighet att förändras varje gång de används, är CDA en fördelaktig metod att använda vid 

en analys av journalistiskt arbete som innebär produktion och reproduktion av 
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diskursordningen. CDA ger dessutom en noggrann kartläggning av hur diskurserna verkar 

under diskursordningen och förklara varför en ideologi/makt-kunskap är dominant över andra. 

Nedan beskrivs den tredimensionella modell från Winther Jørgensen & Phillips (2000), samt 

hur modellen används i den här uppsatsen.  

 

Analysen av texten är en rent lingvistisk analys som fokuserar på hur språket, genom till 

exempel ordval och grammatik, konstruerar diskurser och genrer. Winther Jørgensen & 

Phillips (2000:87) presenterar några av Faircloughs förslag av redskap till textanalysen: 

interaktionell kontroll, metaforer, ordval, etos och grammatik. I den här uppsatsen tillämpas 

en analys av vilka ord som väljs för att benämna olika grupper (ordval och metaforer), samt 

vem som kommer till tal och vad som omtalas (interaktionell kontroll). Analysen av ordval, 

metaforer och interaktionell kontroll kommer utgöra grunden för analysen av den diskursiva 

praktiken där de förekommande diskurserna ska kartläggas för att besvara studiens 

frågeställning.  

 

I analysen av den diskursiva praktiken undersöks hur produktionen och konsumtionen av 

texten sett ut. Man undersöker vilka genrer och diskurser texten bygger på genom att titta på 

interdiskursivitet, alltså vilka diskurser som är närvarande i texten. Om en text har hög 

interdiskursivitet (många förekommande diskurser) tyder det på en förändring i 

diskursordningen. Man tittar även på intertextualitet för att se om texten bygger på andra 

texter. Manifest intertextualitet innebär att texten gör en direkt hänvisning till en annan text 

genom till exempel citation. I den här uppsatsen ligger själva texten (artikeln) i fokus och 

undersökning av produktionsledet för och konsumtionen av artiklarna faller utanför 

avgränsningarna för studien. I uppsatsen görs analysen av den diskursiva praktiken genom att 

undersöka vilka diskurser och genrer texten bygger på. För att hitta textens genre undersöks 

hur texten uttrycker sig. Dagspress brukar ha vedertagna genrer, men artiklarnas genre kan ha 

betydelse för vilka diskurser som förekommer. Diskurser hittas genom att se hur texten 

representerar händelsen, till exempel genom ord som betonar vissa delar av paraden, vilket 

kartläggs i textanalysen. Olika ordval bygger olika sätt att representera händelsen på, alltså 

olika diskurser.  

 

Det är i analysen av den sociala praktiken som den kommunikativa händelsen sätts i 

förhållande till den bredare sociala dimensionen och diskursordningen – texten 

kontextualiseras. Kontextualiseringen sker i två delar: först undersöks vilken diskursordning 
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den diskursiva praktiken är en del av. Genom att undersöka hur diskurserna används i en text 

kan eventuella förändringar i diskursordningen kommas åt. Efter detta kartläggs de icke-

diskursiva sociala och kulturella relationer som skapar ramen för diskurserna. I denna andra 

del av kontextualiseringen behöver diskursteorin kompletteras med teorier från en annan 

disciplin (Winther Jørgensen & Phillips 2000:75). I den här uppsatsen används Foucaults 

(2009) teori om kunskap, makt och sexualitet samt queerteori som komplement till 

Faircloughs diskursteori. Foucaults teori och queerteorin utgör en tolkning av den sociala 

praktiken som diskursordningen är en del av. Den här uppsatsen tittar i analysen av 

förhållandet mellan diskursordning och social praktik på hur diskursordningen förhåller sig 

queerteorins idéer om heteronormen. Det kritiska elementet av diskursanalysen i den här 

uppsatsen är huruvida diskursordningen reproducerar den heteronormativa kunskapen som 

enligt queerteorin är dominerande i den sociala praktiken, eller om det sker en förändring i 

diskursordningen och en alternativ kunskap genereras.  

 

5.3	  Avgränsning	  

För att avgränsa material har inte bilder och bildtext som tillhör eller finns i anslutning till 

artiklarna tagits med i urvalet. Då festivalen äger rum i Stockholm undersöks endast 

tidningarnas Stockholmsedition. Både Dagens Nyheter och Aftonbladet har digitala versioner 

av tidningar samt hemsidor som uppdateras kontinuerligt under dagen. Under 2013 hade till 

exempel Dagens Nyheter en ”Live update” av paraden på tidningens hemsida. Artiklar 

publicerade i digital form eller på tidningarnas hemsidor analyseras eller undersöks inte.  

 

Vid insamlingen av materialet var det tänkt att 2003 års festival skulle inkluderas i materialet 

då 2003 är ett viktigt år i hbtq-historien. 1 januari 2003 trädde en ny lag i kraft om hets mot 

folkgrupp på grund av gruppens sexuella läggning. Par som ingått i registrerat partnerskap 

fick från 1 juni 2003 adoptera barn (http://www.rfsl.se/?p=413). Året valdes dock bort då 

Prideparaden 2003 drabbades av en attack från Nationaldemokratisk ungdom. I artiklarna som 

rapporterade paraden lades fokus på attack. DN ägnade halva paradartikeln åt attacken och 

AB ägnade hela artikeln åt attacken. Eftersom uppsatsen ämnar undersöka hur paraden 

representeras i tidningarna valdes 2003 bort då artiklarna inte handlade om paraden. Att ha 

med artiklarna skulle gett ett avvikande resultat för år 2003 i relation till de andra åren. 

Tidningarna tog kraftigt avstånd från gruppen bakom attacken, vilket snarare tolkades som ett 
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ställningstagande mot den attackerande gruppen än ett ställningstagande för dem som 

attackerades.  

 

5.4	  Reflektioner	  kring	  metodval	  	  

5.4.1	  Metodkritik	  

Artiklar publicerade på tidningarnas hemsidor har en större möjlighet till spridning vilket kan 

medföra att artiklarna innehåller andra diskurser än de som publicerats i tidningarna. Med det 

valda materialet och metoden kommer inte uppsatsen kunna svara på hur rapporteringen 

utanför Stockholm ser ut. Det är möjligt att rapporteringen av hbtq-parader sker på annat sätt i 

andra svenska städer som själva har en parad (till exempel Göteborg).  

 

Det finns fördelar med att analysera flera texter i en textkedja. Materialet i den här studien 

utgörs av artiklar från sista dagen (1998) eller dagen efter sista dagen av festivalen (2009, 

2013). Att endast analysera artiklar från de bestämda dagarna gör att textkedjor inte kommer 

kunna följas hela vägen. Det här problemet tas även upp som kritik i Winther Jørgensen & 

Phillips (2000). Resultaten gällande eventuella förändringar eller status quo i 

diskursordningarna kan vara missvisande eller intetsägande eftersom det kan vara fråga om en 

personlig prägel från en enskild journalist eller att en alternativ kunskap i diskursordningen 

publiceras under nästkommande (och icke analyserande) dag/vecka. Det är även logiskt att 

anta att andra sidor av Pride tagits upp under festivalveckans gång. I och med att 

rapporteringen under Pridefestivalen inte tagits med i analysen, kommer resultatet endast 

svara för representationer av en händelse av flera under Pride. Detta kommer medföra ett 

problem vid kontextualiseringen av artiklarna. Materialet kan till exempel visa en 

nöjesinriktad och ”gayvänlig” diskurs i paradrapporteringen, men då inga andra artiklar 

analyserats kan inte resultatet av kontextualisering generaliseras över hela Pride. Den här 

studien skulle kunna gjorts med en kvantitativ innehållsanalys som hade erbjudit en mer 

komplex och omfattande undersökning av hela Priderapporteringen, och gjort uppsatsens 

resultat generaliserbart.  

 

En annan begränsning med den här uppsatsens tillämpning av den tredimensionella modellen 

är att inget om meningskapandet i och mellan individerna analyseras. Analysen kommer bara 

undersöka en del av meningskapandet av paraden, den som DN och AB gör i rapporteringen. 

Den här studien skulle under andra omständigheter kunnat kompletteras med en 
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receptionsstudie med kvalitativa intervjuer för att undersöka hur betydelser kring Pride skapas 

i individer.  

 

5.4.2	  Validitet	  och	  reliabilitet	  

Esaiasson m.fl. (2012) definierar validitet med två betydelser av termen: begreppsvaliditet 

som innebär en överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationella indikatorer, 

samt frånvaro av systematiska fel; och resultatsvaliditet som innebär att mäta det man påstår 

att man mäter (Esaiasson m.fl, 2012:57). En god begreppsvaliditet med en hög reliabilitet ger 

en god resultatsvaliditet.  

 

Det är lätt att i ett försök att få god validitet i sin studie, göra tolkningar som gynnar just teori- 

och operationaliseringsprocessen. Den här uppsatsen har inte ambitionen att finna svar om 

paradrapporteringen som går att generalisera över tidningarnas innehåll över lag eller om 

andra mediers rapportering, utan kan endast svara för hur rapporteringen sett ut under de 

analyserade åren i de valda tidningarna. Studien kommer därför inte ha någon extern validitet 

som innebär att resultatet ger möjlighet att generalisera från en kontext till en annan 

(Esaisasson m fl., 2012:58).  

 

Ett validitetsproblem ligger i att urvalsartiklarna från paraden tillhör en genrekategori som är 

stabil. Rapporteringen av paraden görs oftast i en event- eller nöjesgenre. Genrerna är stabila 

och innehåller sällan samma diskursvariation som till exempel en debattgenre kan göra. Oftast 

förekommer en liknande hållning i artiklar som ingår i en event- eller nöjesgenre. Detta måste 

hålls i åtanke vid analysen. Det är möjligt att ingen eller endast en liten skillnad kommer 

finnas just för att genrerna är så stabila. Även om svaren på uppsatsens frågeställningar går att 

finna i urvalsmaterialet, kommer inte resultatet kunna generaliseras.  

 

Ur den tredimensionella modellen för kritisk diskursanalys har ett urval av begreppen valts 

för att undersöka det uppsatsen har för avsikt att undersöka. Textanalysen görs för att se hur 

diskurserna byggs upp lingvistiskt. Artiklarnas ordval analyseras för att se vilka benämningar 

som används. För att se var fokus ligger och huruvida det skiftar över tid, analyseras 

interaktionell kontroll som beskriver vem som talar om vad. Utifrån artikelns ordval kommer 

diskurser urskiljas. Till exempel är benämningar av sexualitet del av en sexualitetsdiskurs och 

ord som ”fest”, ”kändisar” och ”jubel” är del av en nöjesdiskurs. En analys som utgår från 
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ordval, metaforer, interaktionell kontroll och hur de bygger diskurser tillämpas för att kunna 

besvara den första och andra frågeställningen som handlar om diskursanvändningen och 

likheter/skillnader mellan artiklarna. Eftersom Pridefestivalen rör frågor om sexualitet 

används queerteori och Foucaults teori om kunskap, makt och sexualitet för att kunna förstå 

vilken kontext paradartiklarna figurerar i. På så sätt kommer det gå att urskilja vilken 

kunskap/ideologi som reproduceras eller genereras i artiklarna och därmed svara på den tredje 

frågeställningen.  

 

En nackdel med den valda metoden är att det finns låg reliabilitet i kvalitativa studier som till 

största del bygger på tolkningar. Omotiverade tolkningar och tolkningar utan teoretiskt stöd 

kommer ge låg reliabilitet. Avgränsningarna i textanalysen kräver en välmotiverad och 

detaljerad beskrivning för att inte ge studien låg reliabilitet. I uppsatsen analysavsnitt 

presenteras därför en detaljerad beskrivning av analysen av artiklarna för att ge transparens 

och förklaring till kopplingar mellan analys och teorier som görs i resultatredovisningen och 

slutdiskussionen. För att kunna mäta reliabiliteten finns de analyserade artiklarna som bilagor 

till uppsatsen.  

 

5.4.3	  Forskningsetiska	  överväganden	  

Materialet utgörs av professionella journalisters arbete som publicerats i syfte att spridas till 

en vid publik. Urvalsartiklarna är hämtade från offentliga arkiv öppna för allmänheten. I 

uppsatsen nämns eller diskuteras inte de enskilda journalisterna bakom texterna utan 

journalister som yrkeskår, därför förekommer inte namnen på de som skrivit texterna i 

analysen eller i slutdiskussionen. Namn på privatpersoner som förekommer i artiklarna är inte 

angivna i analysen eller slutdiskussion, men finns i bilagorna 1-6. Namn på offentliga 

personer, till exempel politiker eller ”kändisar”, som förekommer i artiklarna kommer dock 

skrivas i analysen/slutdiskussionen.  

 

6.	  Analys	  

I det här avsnittet presenteras analysen av paradartiklarna. I avsnitt 6.1 finns analysen av 

texterna och diskurserna i paradartiklarna år för år, och i avsnitt 6.2 presenteras analysen av 

relationen mellan diskurserna, diskursordningen och den sociala praktiken.  
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6.1	  Textanalys	  och	  analys	  av	  diskursivpraktik	  

6.1.1	  Artiklar	  om	  paraden	  1998	  

Paradartikeln i AB från 1998 tillhör tydligt en nöjesgenre, det är en rapportering av en fest. I 

artikeln finns det tre diskurser. Den dominerande diskursen är en nöjesdiskurs som med korta 

meningar försöker ge en heltäckande bild av evenemanget. Nöjesdiskursen görs tydlig i 

fokuset på kändisar, att ordet kändis används flera gånger och att ett flertal kändisars namn 

skrivs i texten. Utöver nöjesdiskursen finns en sexualitetsdiskurs och en historisk diskurs. 

Sexualitetsdiskursen görs synlig när en del deltagarna benämns med sexuell läggning: 

läderbögar, homosexuella kvinnor etc. Den historiska diskursen finns i artikelns sista stycke 

då de som fallit offer för aids tas upp genom att nämna anhöriga och sorgen som fortfarande 

finns kvar.  

 

Rubriken berättar om att artikeln handlar om en gayfestival som blev en folkfest. 

Underrubriken beskriver kort vad det handlar om, nämligen ”djävlar, änglar och kändisar i 

jätteparaden”. Ingressen sammanfattar artikeln: sambatakter, transvestiter, flaggparad och 

kändisar. Nu sägs även att det är ”Europridefestivalen” som haft paraden, med 15 000 

deltagare. De som tittat är stockholmare. Tantolunden (en park i Stockholm) hade plötsligt 

förvandlats till en jättestor festplats. Här har homosexuella tagit chansen att visa sig öppet. 

För att exemplifiera nämns Efva (Attling) och Eva (Dahlgren) som är kändisar.  

 

I nästa stycke nämns transvestiter igen, och även läderbögar. Flera olika deltagare benämns: 

”avklädda norska killar”, ”läderkillar från England”, ”transvestiter” och ”homosexuella 

tjejer”. Endast kvinnor har än så länge tillskrivits en sexuell läggning, medan killar beskrivs 

utifrån klädsel. Övriga som finns i texten är återigen stockholmarna som flockats för att titta 

på de beskrivna deltagarna. Deltagarna fortsätter att beskrivas: åter till kändisar som 

exemplifieras med fyra namn och politiker som beskrivs vara två från folkpartiet, 

vänsterpartiets partiledare och en skolminister. Dessa deltagare kommer varken till tals eller 

kommenteras utifrån sexuell läggning eller klädsel, det är i egenskap av kändisar och politiker 

de är där.  

 

Sista meningen i näst sista stycket talar om att det finns en mörk skugga av paraden, som 

finns i en annan park. Nästa styckes rubrik är ett citat ”Viktigt att hedra de dödas minne”. 
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Stycket inleds med att berätta att Noaks Ark2 (okommenterat vad det är) ställde ut ”det 

europeiska lapptäcket”3 till minne av de som dött i aids. Den följande meningen ”unga och 

gamla, barn och hela familjer, blödarsjuka och sprutnarkomaner” förklaras inte utan läsaren 

får själv tolka om det är dessa som dött eller om det är dessa som gjort lapptäcket. Anhöriga 

har varit på platsen. I det sista stycket förekommer endast den historiska diskursen.   

 

Tre personer kommer till tals i texten. Två av uttalandena görs i nöjesdiskursen, ett i den 

historiska diskursen. De norska killarna kommer till tals i egenskap av deltagare och förklarar 

varför de klätt sig med änglavingar och glitter i håret. En kvinna kommer sedan till tals i 

egenskap av åskådare. Hon förklarar varför hon är där, att hon och hennes sällskap är en 

vanlig familj, men att det är roligt med färger och parad. Hennes sällskap beskriv sedan: 

sambo och bebis. I det sista stycket kommer en kvinna till tals i egenskap av anhörig. Det 

förklaras sedan att hennes son dött i aids 1991, och det är hon som citerats i rubriken. 

 

På framsidan av DNs tidning den 26/7 1998 fanns en stor bild och en bildtext som berättade 

att 30000 personer tittat på paraden, vilket återkommer i artikeln och en bildtext. DNs artikel 

av rapporteringen från paraden 1998 tillhör en genre för kulturella event, och tre diskurser går 

att skönja: en politisk diskurs, en sexualitetsdiskurs och en eventdiskurs. Den politiska 

diskursen är dominerande och syns främst i den stora vikt som läggs vid politikerna som gick 

i paraden, men även i beskrivningen att paraden handlar om rättigheter. Det finns även en 

politisk prägel i den eventdiskurs som presenterar och sammanfattar paraden. 

Sexualitetsdiskurs som förekommer i artikeln har till skillnad mot ABs sexualitetsdiskurs från 

samma år en annan utformning. I DNs sexualitetsdiskurs är det snarare en fråga om sexualitet 

i bemärkelsen sexuell läggning och sexuella preferenser, vilket märks i att två av tre 

uttalanden i artikeln är svar på frågor om detta. ABs sexualitetsdiskurs består av benämningar 

på olika typer av grupper, till exempel ”läderbögar”, vilket snarare fungerar som benämning 

av olika identiteter än att peka ut människors sexualitet.  

 

Rubriken till artikeln anger en stolt och högljudd parad. Ingressen består av Europride fetstilat 

för att berätta vad det handlar om och en följande mening som förklarar att politiker varit på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  En mottagning med rådgivning och utbildning för människor som lever med eller nära hiv.  
3 Lapptäcket är ”Ett projekt i syfte att hålla dem som dött i aids i åminnelse. Det består av ett 
gigantiskt ’lapptäcke’ där varje ’lapp’ är individuellt utformat och tillägnas en person ofta 
genom att hennes/hans namn broderas in” (Ö.a. i texten Queerkritik, Butler 2005:118).  
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plats för att manifestera sitt stöd för de homosexuella. Brödtexten inleder med att Gudrun 

Schyman varit en de 10 000 som gick i Europrides högljudda parad. Detta är ”intressant” då 

Schyman inte offentligt gått ut som homosexuell. Texten fortsätter att presentera politiker 

som följt Schyman (och också gått i paraden) för att ”manifestera sitt stöd” för de sexuellt 

avvikande. Här är den politiska diskursen som tydligast när det påpekas att det är valår, men 

att på frågan om samband har samtliga nekat. Schyman kommer här till tals (för andra 

gången) och säger att hennes deltagande är för att visa att alla har samma rättigheter. Det 

andra stycket fortsätter där Schyman slutade och säger att det är precis det budskapet som står 

bakom paraden. Kortfattad bakgrund till festivalen i brödtexten, om att Europride avslutas i 

dag och sedan 1992 är ett årligt europeiskt firande av homosexuell stolthet. Texten förklarar 

att festivalen går från stad till stad och att Stockholm nu fått veta vad festivalen gått ut på. 

Stockholm har fått se festivalen, inte deltagit. ”Homosexuella män och kvinnor och några 

gränsfall” (oklart om gränsfallen är mellan kön eller huruvida de är homosexuella) hade 

”skanderat” att i paraden går någon åskådarna känner. Vidare förklaras att polisen har talat 

om att 30 000 människor tittade på. Det är homosexuella och gränsfall som går, och 

människor som tittar på.  

 

I nästa stycke talas om att några kändisar som är öppna med sin homosexualitet gått i paraden, 

och några kända människor radas upp. Det högljudda som nämnts i rubriken förklaras: 

ljudnivån hade höjts med visselpipor och diskomusik från lastbilar. Det berättas om 

homosexuella föreningar för de flestas intressen: läkare, kristna, veganer, feminister och 

pensionärer. Artikeln avslutas med berätta att det inte fanns några mjuka handleder längst 

fram i paraden. Läderflator och Läderbögar var där på sina motorcyklar, bland annat Lash 

som är en läderklubb för lesbiska tjejer på Södermalm.  

  

De två personer som kommer till tals i artikeln kommenterar sexuell läggning, politisk agenda 

eller sexuella preferenser. Gudrun Schyman får först en fråga om hon är homosexuell eller 

inte, och sedan en fråga om ifall deltagandet i paraden är en del av hennes politiska agenda då 

det är valår. Lashs klubbordförande ”Helene” (oklart varför namnet är inom citationstecken i 

artikeln) kommenterar motorcykelklubbens medlemmars sexuella preferenser. ”Helene” 

svarar sedan på frågan om det finns en del killar som försöker omvända Lashs medlemmar. 

Även journalisten som skrivit artikeln är synlig i texten genom att både Schymans och 

Helenes citat innehåller ”du” och ”förlåt?” som direktsvar på journalistens frågor. Den synliga 
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journalisten förstärker dennes roll och känslan att det är journalistens betraktelser vi tar del 

av.  

 

6.1.2	  Artiklar	  om	  paraden	  2009	  

2009 års parad uppmärksammas med en halvsida i Aftonbladet. Artikeln består mestadel av 

bilder (sex stycken) med tillhörande bildtexter. Själva texten består endast av åtta meningar 

och en rubrik som lyder ”Parant parad”, vilket tydliggör textens genre som är en 

nöjesrapportering. Nöjesgenren är kortfattad och håller sig till beskrivningar av vad som varit 

bra under paraden. Artikeln som i textuellt omfång snarare liknar en notis, är kort och koncis 

och förutsätter att inga frågor kring vad Pride, paraden, Mark Levengood eller Jonas Gardell 

uppstår. Paradrapportering har ingen återkoppling till den gångna veckans Pridefestival, vilket 

gör att artikeln saknar explicit intertextualitet.  

 

Precis som ABs artikel 1998 finns det en nöjesdiskurs och en sexualitetsdiskurs. 

Nöjesdiskursen är dominant och håller sig till textens genre som görs tydlig i de korta 

meningarna som ska sammanfatta de viktigaste händelserna samt att de många bilderna ska få 

göra mycket av talandet. Sexualitetsdiskursen skapas i uppdelningen mellan hbt-personer och 

andra deltagare som ”poliser, sköterskor, soldater och andra yrkesgrupper”. Folkmassorna 

som stått längs Hornsgatan hade jublat, applåderat och klappat takten.  

 

Reportern görs synlig i frågan om vad det bästa med Pride är. Mona Sahlin är den enda 

personen som i övrigt kommer till tals när hon besvarar frågan. Sahlin presenteras inte mer än 

att hon kommer från socialdemokraterna som skrivs med (S) och att hon går i sällskap med 

vänsterpartiets ledare Lars Ohly. Det är inte explicit huruvida Sahlin och Ohly går i paraden 

eller tittar på, det skrivs bara att de ”gjorde sällskap” vilket antyder att de rörde sig och alltså 

deltog i paraden. I resten av artikeln definieras endast två andra personer; Mark Levengood 

och Jonas Gardell, som ”kom gående hand i hand”. Andra som förekommer i artikeln är 

transor, dragshowartister, läderbögar och ”andra hbt-personer” som alla är deltagare i tåget. 

En gaygospelkör sjöng. Poliser, sköterskor, soldater och ”andra yrkesgrupper” rapporteras 

även de ha deltagit. Det framgår inte i vilket syfte, om de gick som yrkespersoner eller hbtq-

personer. Pride nämns endast i frågan till Sahlin om vad som är det bästa med Pride. Hon 

svarar att det roligaste är paraden och att hon inte vill bli störd utan få njuta.  
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2009 års parad rapporteras i DN som en nöjeshändelse och presenteras med en nöjesgenre 

som har fokus på paraden som fest och underhållning. Dock förekommer en politisk diskurs i 

sista stycket som bryter den traditionella nöjesrapporteringen genom att benämna det politiska 

i handlingen som Pride utgör. Den dominerande diskursen i artikeln är en nöjesdiskurs som 

skapas genom uppradning av vad det är som hänt. En politisk mångfaldsdiskurs förekommer i 

sista stycket av artikeln, men håller sig i andra stycket närmare en nöjesdiskurs. Människorna 

som förekommer i artikeln delas upp i kategorierna deltagare och åskådare. 

Sexualitetsdiskursen är endast explicit i ”dragshowgruppen Wadgirls”, annars är den implicit 

och kräver (om än grundläggande) förförståelse kring vad Dykes on bikes och Pride är. I sista 

stycket förekommer den politiska mångfaldsdiskursen när en åskådare citeras och frågan om 

frihet att delta i Prideparaden kommer fram.  

 

Första stycket börjar med att kommentera vädret och säger att trots regn hade folket (alltså 

åskådarna) samlats efter vägen för att vänta in paraden. När första ekipaget Dykes on bike 

kom hade det slutat regna. Stycket avslutas med att 111 ekipage varit anmälda till årets parad, 

och att ”fantasifulla kreationer” som lucior, princessor och barbröstade guldmålade unga 

kvinnor blandats med ”politiker som Mona Sahlin (S), Anders Borg (M) och Lars Ohly (V)”. 

I andra stycket presenteras paraden som ett kommersiellt nöjesevent där besökarna kan rösta 

fram det bästa ekipaget i paradtåget. Vinnarna av framröstningen presenteras enkelt som 

”dragshowgruppen Wadgirls”. Andra stycket fortsätter med att rada upp nya grupper som 

deltagit i paraden (fotbollsklubbarna Hammarby, Djurgården och AIK) och presenterar även 

andra grupper ”i något stelare kostymer” (polis, försvarsmakten, tullen och kriminalvården). 

Detta kommenteras av paradchefen Joachim Åberg. Andra stycket avslutas med siffror på hur 

många som deltagit, 35 000 personer, och 350 000 ”hade kommit för att titta på”. Året innan 

hade det varit fler på plats4. Sista stycket presenterar en av åskådarna som rest från Uppsala 

för att se paraden. Åskådaren tar upp hennes mening av betydelsen av Pride och jämför med 

sitt hemland Iran. Artikeln avslutas med en intertextualitet när texten nämner att Prideparaden 

var finalen på Prideveckan som pågått hela veckan.  

 

Tre personer kommer till tals i artikeln. Maria Mirror (deltagare) kommenterar sin klänning 

och viljan att vinna röstningen om bästa ekipage. Paradchefen Joachim Åberg kommenterar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  2008 var Stockholm åter igen värdstad för Europride vilket kan förklara sänkningen från 
förgående år. 
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att nya grupper (fotbollsklubbarna) deltar i paraden. I sista stycket kommenterar en åskådare 

varför hon tittar på paraden och situationen i hennes hemland.  

 

6.1.3	  Artiklarna	  om	  paraden	  2013	  

Paraden uppmärksammas 2013 i AB med ett uppslag. På första sidan av uppslaget är 

paradartikeln, och på andra sidan är dagens krönika från ABs Pride-krönikör som skrivit en 

krönika om Pridefestivalen under hela veckan. Krönikören är öppet homosexuell. Rubriken 

till uppslaget är ”- Tack för kärleken!”. Rubriken för paradartikeln är ”Folkfest när tusentals 

samlades för paraden” vilket sammanfattar textens genre som är nöjesrapportering, och även 

den diskurs som är dominerande; nöjesdiskurs. Det finns en annan diskurs i texten, en 

mångfaldsdiskurs som handlar om värderingar, om människors värde och något att vara stolt 

över. Sista stycket i texten handlar bara om föräldrar som deltagit i paraden och jublet som 

hejade på dem. I ingressen skrivs att ”paraden lockade tusentals, inte en tom trottoarkant” 

vilket syftar på åskådarna; rapporten är alltså främst från åskådarnas synvinkel. Precis som 

2009 finns ingen explicit intertextualitet till paradveckan som varit utan det förväntas att 

mottagaren av texten förstår vad, hur, varför. Det finns inga ord kopplade till sexualitet, genus 

eller kön i texten. Frånvaron av explicit sexualitetsdiskurs antyder att Pride, och kanske även 

QX, är etablerade fenomen som inte behöver förklaras. Att eventet rubriceras som en folkfest 

är inkluderande för både deltagare och åskådare, det är inte en parad för en grupp utan för 

folket. Rubriken tillhör alltså en mångfaldsdiskurs. Mångfaldsdiskursen avslöjar att det på 

något sätt handlar om en viss grupp människor, men aldrig explicit vad föräldrarna är stolta 

över.  

 

Tre personer kommer till tals i texten, en i nöjesdiskursen och två i mångfaldsdiskursen. Jonas 

Gardell (deltagare) kommenterar antalet människor som samlats för att se paraden. I en 

bildtext till en bild på Gardell står att det att han gick med i paraden. Sverker Göransson 

(deltagare), överbefälhavare i Försvarsmakten, kommenterar varför han väljer att gå i paraden 

för första gången och svarar att det är för att visa människors lika värde. I sista stycken 

kommenterar en person (deltagare), som går med sina föräldrar för femte året i rad, att det 

känns bra att gå med sina stolta föräldrar.  

 

Paradartikeln i DN har en metaforisk rubrik, ”Budskap i alla nyanser på Pride”. Alla nyanser 

för tankarna till mångfald, och Pride betonar stolt mångfald. Artikelns genre är likt 2009 en 
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nöjesrapportering. Den dominerande diskursen i artikeln är en eventsdiskurs. Utöver 

eventdiskursen finns en politisk diskurs som tar upp hbtq-personers rättigheter i Ryssland, en 

mångfaldsdiskurs och en sexualitetsdiskurs som kopplar samman stolta föräldrar med hbtq-

personer, en salsadansare med Stockholm Queer och en åtskillnad mellan Gaypoliserna och 

poliser i tjänst. Sexualitetsdiskursen ligger väldigt nära den politiska diskursen där hbtq-

personers rättigheter kommenteras. Journalisten benämner sig själv och fotografen i texten 

som ”DNs utsända” vilket ger en bild av dem som objektiva och passiva observatörer. 

Eftersom journalisten är synlig men passiv, frånsäger sig journalisten rollen som den som 

sätter dagordningen, och framhäver bilden av journalisten som en observatör som varken står 

på åskådarnas eller deltagarnas sida.  

 

Sex personer kommer till tals i artikeln. Två av åskådarna kommenterar att de tittar för att 

heja på någon i paraden som de känner. Maria Paulsson, pressansvarig för Stockholm Pride 

kommenterar antalet deltagare och publiksiffran på 600 000 personer. Paradens sjungande 

(deltagare) citeras ”We’re all someone’s daughters, we’re all someone’s sons”, liksom en 

deltagare som uttrycker sin kärlek till publiken. I sista stycken kommenterar en polis 

händelsen som hänt i Kungsträdgården.  

 

Journalistens observation utgår från Slussen i Stockholm i början av paraden. Förutom 

kommentarer av några i tåget, några åskådare och händelsen i Kungstrådgården, berättas kort 

om ett inofficiellt tema i paraden som varit hbtq-personer i Ryssland och den nya 

lagstiftningen som förbjuder homosexuell propaganda.  

 

6.2	  Den	  sociala	  praktiken	  	  

6.2.1	  Diskursordning	  	  

Analysen av den diskursiva praktiken i avsnitt 6.1 visar att de diskurser som förekommer i 

artiklarna i DN är: eventdiskurs, politisk diskurs, nöjesdiskurs, sexualitetsdiskurs och 

mångfaldsdiskurs. I AB finns: nöjesdiskurs, en historisk diskurs, sexualitetsdiskurs och 

mångfaldsdiskurs. Artiklarna som kommunikativ händelse är del av mediernas diskursordning 

– eventdiskursen, nöjesdiskursen och den politiska diskursen är vanligt förekommande däri. 

Sexualitetsdiskursen och mångfaldsdiskursen vävs in i mediernas diskursordning från en 

subkulturell diskursordning som innehåller sexualitetsdiskurser ur ett mångfaldsperspektiv. 
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”Lånet” av diskurser från en annan diskursordning visar på en förändring i mediernas 

diskursordning. 

 

6.2.2	  Kontextualisering	  

För att kontextualisera den diskursiva praktiken ska den ses som en del i den sociala 

praktiken. Medier är en av de institutioner genom vilken makten utövas. I DN och AB 

organiseras och representeras händelser (genom diskurser) för att skapa mening av den sociala 

verkligheten. De diskurser som finns i paradartiklarna ses i den här uppsatsen som 

kunskap/ideologi som (re)produceras.  

 

Paradartiklarna rapporterar en kulturell händelse som i sig kan förstås som diskurs. DN och 

AB i egenskap av del av institutionen medier svarar därmed på diskursen i Prideparaden. Som 

både Foucault (2009) och Fairclough (2010) påpekar rör det sig inte om en dominerande 

kunskap/diskurs och en dominerad. I den här uppsatsen ses de diskursiva praktiker som görs 

gällande i AB och DN som de dominerande jämte en rad alternativa sätt att representera 

paraden.  

 

Både DN och AB är del av samma sociala praktik, och de diskursiva skillnader som skönjas 

mellan tidningarna är resultat av olika förhållningssätt till den. År 1998 hade Priderörelsen 

vuxit sig stark i USA och Europride hade firats sedan 1992. Trots att frigörelseveckan hade 

pågått i Stockholm sedan 1977 var Pride en helt ny festival. Skillnaden i sexualitetsdiskursen 

mellan AB och DN 1998, att AB hade den inkluderande sexualitetsdiskursen och DN den 

exkluderande, kan förklaras som att sexualitetsdiskursen som diskuterar homosexualitet kan 

ha varit förekommande i tidigare artiklar i AB. AB hade 1998 nöjesdiskursen i fokus, och är i 

sin karaktär mer nöjesfokuserad än DN. Om nöjesdiskursen använts tillsammans med en 

sexualitetsdiskurs tidigare, skulle det kunna förklara varför AB inte använder sexualiteter som 

förklaring på deltagandet, utan benämning på olika individer. Därför rapporterades inte 

politiker och kändisar utifrån sexualitet, eftersom deras offentliga profil anses vara en högre 

identitetsbärande egenskap i sammanhanget ”folkfest”. 

 

2009 hade Pride pågått i 11 år. Flera juridiska åtgärder hade ändrat situationen för hbt-

gruppen. Andra institutioner hade alltså ändrat diskursen kring homosexuella, varför det är 

naturligt att förändringen även syns i mediernas diskursordning. Sexualitetsdiskursen i DN 
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bygger nu på principen om assimilering. Sexualitetsdiskursen är inte längre lika tydlig i AB. 

Pride, paraden och deltagarna förklaras inte längre och texten saknar explicit intertextualitet 

av veckans tidigare artiklar vilket tyder på att Pride och Prideparaden är etablerade händelser. 

Deltagarna benämns som transvestiter och ”andra hbt-personer” utan att gå in på vad detta är. 

Även i DN (2009) har sexualitetsdiskursen lämnat det förklarande elementet och benämner 

deltagarna som ”hbt-personer”. De nya benämningarna skapar en ny sort kategorisering som 

enar hbt-gruppen.  

 

DNs nya nöjesdiskurs som syns 2009 och 2013 kan förklaras med att Pride blivit en 

återkommande fest och med åren blivit Stockholms största festival. Mångfaldsdiskursen har 

tagit över den explicita och förklarade sexualitetsdiskursen vilket speglar lagändringarna som 

främjar sexuellt mångfald. Det är även möjligt att Prideparaden blivit ett tillfälle för medier 

att visa sin positiva inställning till mångfalden.  

 

7.	  Resultat	  och	  slutdiskussion	  

I det här kapitlet presenteras studiens resultat som sedan diskuteras. I avsnitt 7.1 besvaras 

den första och andra frågeställningen och i avsnitt 7.2 besvaras den tredje frågeställningen. 

Resultaten diskuteras och problematiseras i avsnitt 7.3. Kapitlet avslutas med studiens 

relevans, kritik mot studien och förslag till vidare forskning.  

7.1	  Den	  diskursiva	  praktiken	  och	  dess	  förändring	  

1998 var första året som Pride firades i Stockholm. Att tusentals hbtq-personer gick i ett tåg 

längst Stockholms gator var nytt. Detta förklarar varför artiklarna i båda artiklarna från 1998 

har tydlig intertextualitet, förklaringar av festivalen, samt tydligare gränser mellan den 

sexuellt och genusbrokiga grupp som gick i tåget och den ”vanliga” gruppen stockholmare 

som tittade på. Kunskap om hbt-personer fanns redan, men fenomenet Pride var nytt. 

Exkluderingen i DN (1998) visar ett långsamt närmande en ny kategori av sexuella kroppar 

som syns på gatorna. Den politiska diskursens antydan om mångfald (DN 1998) visar att 

homosexuella redan är en legitimerad kategori i den heteronormativa hierarkin. Ett vetande 

om Pride som håller på att presenteras för att synliggöra, öppna upp, och börja tala om det. 

Pride gör anspråk på det offentliga rummet. Jämför man paradartiklarna 1998 med 2013 är 

1998 i alla fall i DN ett trevande att försiktigt presentera vad som händer. Pride hålls först på 
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anstånd: att Stockholm får uppleva festivalen för första gången, att olika grupper går i 

paraden, men att människorna tittar – det är en rapportering på Stockholmares villkor, där det 

queera i paraden är tydigt och i fokus. Med åren etableras en vetskap om både Pride och hbtq 

som gör att paradartikeln 15 år senare har en helt annan utformning. Paraden är en social 

händelse där både de som går i tåget och de som hejar på är deltagare. Journalisten är en 

passiv observerare som återberättar festen utan att framlägga nya fakta kring vare sig hbtq 

eller festivalen. Sexualitetsdiskursen ligger då nära en mångfaldsdiskurs.  

 

I AB har nöjesdiskursen varit dominerande under de tre undersökta åren. Den förändring som 

skett är tydligast i sexualitetsdiskursen som 2013 inte ens är närvarande. Nöjesdiskursen finns 

då parallellt med en mångfaldsdiskurs. Både rubriken från 1998 och 2013 innehåller ordet 

”folkfest” vilket är ett mycket inkluderande ord. Att båda parader rapporteras som en folkfest 

förklarar att det skett liten förändring i ABs diskursanvändning.  

 

När könets begär och hemligheter började kartläggas och förklaras av läkarvetenskapen kom 

könet att kopplas samman med hela kroppen. Individerna blev då deras sexualitet, 

sexualiteten blev hela ens personlighet (Foucault 2009:63-65). Man kan förklara den 

beskrivande och förklarande sexualitetsdiskursen på liknande sätt. I början behövs en 

distansering, en noggrann kartläggning av fenomenet. Allt eftersom vetandet om fenomenet 

etableras börjar inkluderingen. I artiklarna från 2009 och 2013 förklaras inte deltagarna som 

avvikande utan som hbtq-personer. De går i tåget för att de är homosexuella, bisexuella, trans- 

eller queera individer (olika kategorier av människor) inte avvikande (patologiska kategorier 

av människor). Därför behövs inte de andra deltagande grupperna (poliser, sjuksköterskor, 

fotbollsklubbar) tillskrivas en sexuell läggning. I texten ser det ut som att sexualiteten är 

irrelevant för deltagarna är sin sexualitet.  

 

I DN 1998 kommer människor till tal för att kommentera deras sexualitet eller politiska 

agenda. Under 2009 och 2013 kommenterar de tilltalade i stället frågor som rör deras 

deltagande i paraden, liksom att svara på varför de närvarar vid ett nöjesevent. AB har under 

de tre åren frågat personer i eller bredvid paraden vad de anser roligast med Pride eller varför 

de deltar i festligheten.  
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7.2	  Kunskap,	  makt	  och	  heteronorm	  	  

Kunskapen/ideologin som reproduceras och genereras i artiklarna förstås här mot bakgrunden 

av Foucaults kunskap-makt-teori (2009) och heteronormens grundprinciper exkludering och 

assimilering beskrivna av Rosenberg (2002). Medierna som institution (re)producerar en 

kunskap som är i relation till makten genom diskurser. Paradartiklarna kan alltså ses som 

makt som utövas på mikronivå. Media som institution och diskursordning är ständigt utsatt 

för möjlighet/risk till förändring. Eftersom medier innefattar allt från dagspress till 

populärkulturella serier finns det flera olika kunskaper som kommer till uttryck. Den 

diskursiva praktik som används i dagspressen är riktad mot en bred publik, varför den 

reproducerade kunskapen i diskurserna har större möjlighet att bidra i meningskapandet som 

sker i individen i större skala än den alternativa kunskap som finns på annat håll.  

 

När Prideparaden representeras i mediernas diskursordning fokuserar den på händelsen som 

ägt rum, nämligen att en stor grupp människor har gått genom staden och att en ännu större 

grupp människor tittat och hejat på. Budskapet med paraden presenteras i DN 1998 och 2009 

och i AB 2013 som en fråga om människors lika värde och rätt till samma rättigheter genom 

användning av en diskurs som bygger på värderingar och rättigheter. Artiklarna skulle kunna 

passera som rapportering av en demonstration för mänskliga rättigheter, men 

sexualitetsdiskurser synliggör en heteronormativ ideologi. När sexualitetsdiskursen är explicit 

i artiklarna är det mer påtagligt, men även när sexualitetsdiskursen existerar i sin frånvaro 

reproduceras den heteronormativa hierarkin. Utifrån Rosenbergs (2002) två huvudprinciper 

för heteronormen förstås reproducering av den heteronormativa ideologin. I artiklarna från 

1998 finns förklarande element i artiklarna: i AB svarar två av tre som tilltalas på frågan 

varför de är där för paraden (både som deltagare och som åskådare). I DN svarar de tilltalade 

på deras sexuella läggning och sexuella preferenser, för att förklara hur det ligger till. Detta 

förklarande förmedlar att det inte är något naturlig, något självklart, som händer (Rosenberg, 

2002:102). Båda artiklar förklarar vad paraden är genom tydlig intertextualitet som hänvisar 

till Pridefestivalen och Europride. AB (1998) berättar att det är stockholmare som tittar och 

radar sedan upp benämningar på människor som deltar utifrån deras klädsel ”läderbögar, 

transvestiter” eller nämner deras läggning ”homosexuella kvinnor”. Enligt Butler (2008) är 

detta ett sätt för den heterosexuella matrisen att bekräfta sig själv. Genom att tillskriva 

individer ett ”skadat genus” eller uttrycka deras läggning, pekar heteronormen ut dem som 

avvikande. I DN (1998) får stockholmare se vad Europride handlar om, och ”homosexuella 
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kvinnor och män och några gränsfall” deltar i paraden. Sexualitetsdiskurs skapas genom 

benämningar på deltagarna. I AB (1998) nämns männens performativitet för att synliggöra 

deras avvikelse och skapa en distans mellan stockholmare (vi) och deltagarna (de). Kvinnorna 

benämns som homosexuella för att markera gränsen mellan vi och de. I DN (1998) benämns 

paradens budskap vara en manifestation av alla människors rättigheter (i allmänhet), för att 

sedan förklaras vara en manifestation för de sexuellt avvikande. I AB (1998) är 

nöjeshändelsen, festen, i fokus. Rubriken lyder ”Gayfestival blev folkfest” vilket är väldigt 

inkluderande. Genom att fokusera på paraden som en fest, utan att ta upp den politiska aktion 

som den utgör, och betona glädjen hos både deltagare och åskådare skapas en inkludering 

mellan vi och de. Denna inkludering är enligt Rosenberg (2002) en av heteronormens taktiker 

för att avväpna den marginaliserade gruppen dess politiska makt att identifiera sig som en 

egen grupp.  

 

Enligt Lundberg (2007) står nöjet i motsats till en seriös, allvarlig diskurs om sanning. Men 

om skrattet/glädjen/nöjet fungerar som en motdiskurs till diskursen som gör anspråk på 

sanningen, är då inte nöjesdiskursen i paradartiklarna en mångfaldsdiskurs som visst 

genererar en kunskap om Prideparadens deltagare – på deltagarnas villkor? Eller är 

heteronormens assimileringsprincip dold även bakom denna? Brickell (2000) talar om 

mångfaldsdiskursen som politisk korrekt. En liberal eller ifrågasättande diskurs skulle 

synliggöra en homofobisk sexualitetsdiskurs. Är tillämpningen av mångfaldsdiskursen en 

heteronormativ strategi eller är den ett alternativ till en sådan? Utifrån queerteorin framstår 

mångfaldsdiskursen som en falsk kunskap. De olika grupper som inkluderas i mångfalden 

samlas i paradartiklarna under den gemensamma benämningen hbtq. Inkluderingen sker i det 

offentliga rummet. Men precis som de Jong (2006) beskriver kontextualiseras inte 

inkluderingen. Inkluderingen tycks ske genom själva paradens existens när paraden i själva 

verket försöker göra bana för en ny väg, där inkludering är resultatet (Lundberg, 2008). 

Synliggörandet i och med anspråk på offentlig sexualitet sker fortfarande under premissen att 

en grupps närvaro ifrågasätts och behöver legitimeras, medan en annan grupp (heterosexuella) 

tas för given. Inte en enda gång förekommer ordet heterosexuell i artiklarna. Frånvaron av 

ordet osynliggör den som en kategori värd att nämna, den ses som en naturlig självklarhet. Att 

tala om sexualitet utifrån kategorier av de andra fortsätter produceringen av heterosexualitet 

som något inte nämnvärt, vilket lämnar den dominerande gruppen utan att ifrågasätta den.  
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7.3	  Slutdiskussion	  -‐	  Benämningarnas	  paradox	  	  

I resultatet av analysen synliggörs en konflikt kring benämningarna som används i 

diskurserna. Genom att benämna en viss sexualitet citerar journalisten dess historia och 

tillskriver en grupp människor de egenskaper som är förknippade med ordet (Butler 2008). 

Sedan Stonewall har hbtq-gruppen kämpat i det offentliga rummet för att ändra 

benämningarna av gruppen från något skamligt till något fyllt av stolthet. När benämningen 

av sexualiteter slutar, tillskrivs inte längre hbtq-personer närvaro och rapporteringen om hbtq-

personers manifestering har förvandlats till en karneval utan politisk innebörd.  

 

Makten i orden som uttalas kommer inte från personen som säger dem utan den historia som 

ordet är en del av (Butler 2008:100). I rapporteringen av Prideparaden (som uppfattas som 

något positivt) innebär detta att om inte subjektet (hbtq-personen) benämns i egenskap av 

icke-heterosexuell, kommer inte heller en diskursiv omvandlig ske i ordens innebörd. Är 

deltagarna i Pride endast människor, då behövs inte Pride i egenskap av en manifestation av 

hbtq-personers rättigheter. Prideparaden är ett försök till att ändra den kontext som hbtq-

personer befinner sig i (Lundberg 2007). För att förändring ska ske måste paraden kopplas till 

hbtq-personer. Om inte icke-heterosexuella subjekt benämns som detta får de ingen möjlighet 

att förknippas med ”färgglad stolthet”, utan stannar som ”homosexuella män och kvinnor och 

några gränsfall”. Benämningarna och deras historia kommer fortsätta att reproduceras. 

Paradoxen i benämningen kring Pride är således invecklad och svår. Prideparaden är en 

händelse där hbtq-personer ska synliggöras. Det ultimata synliggörandet är när inkluderingen 

är fulländad och homosexualitet, bisexualitet, transpersoner och queer ses som likvärdigt 

heterosexualitet. Ett steg i riktningen mot denna inkludering är att inte benämna Pride som en 

hbtq-fest utan en folkfest som AB gör. Ännu ett steg är att inte skilja på deltagare och 

åskådare. Men på vems villkor skulle detta ske? Blir inte borttagandet av sexualitetsdiskursen 

i Pride-rapportering en inkludering av heterosexualitet snarare än exkludering av hbtq-

förtryck? Om inte paraden kontextualiseras, att heteronormen ifrågasätts samtidigt som 

synliggörandet av hbtq-personer, hur vet man då att det skett en förändring?  

  

Det är viktigt att poängtera att ordval och benämningar som bygger diskurser sällan är 

resultatet av medvetna aktiva val. de Jong (2006) föreslår att bristen på kontextualitet delvis 

handlar om att inga alternativ till stereotyper har förekommit tidigare. Paraden behöver 

rapporteras dagen efter den ägt rum för att inte förlora sitt nyhetsvärde. Först efter den 
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aktuella händelsen rapporterats kan den problematiseras. När paradrapporteringen diskuteras 

på benämningsnivå är det oundvikligt att behandla frågor om objektivitet. Om objektivitet 

innebär att heteronormen genomsyrar den slentrianmässiga rapporteringen av Prideparaden, är 

det anledning att ifrågasätta huruvida event med marginaliserade grupper i fokus bör 

rapporteras på rutin. AB hade 2013 överlåtit en stor del av rapportering under Prideveckan till 

en Pride-krönikör. Paradartikeln kompletterades med en krönika som utgick från en deltagares 

perspektiv och uppslaget delade samma rubrik ”Tack för kärleken!”. All rapportering bör inte 

nödvändigtvis ske ur den marginaliserade gruppens perspektiv, men en objektiv rapportering 

kan med fördel kompletteras med en krönika, debattartikel eller reportage som visar en annan 

utgångspunkt.  

 

7.4	  Studiens	  relevans,	  kritik	  och	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Studien har undersökt hur rapporteringen av Prideparaden, en kulturell händelse med en 

marginaliserad grupp i fokus, ser ut i två av Sveriges största tidningar. Resultaten har 

diskuterats och problematiserats med fokus på diskursers reproducering av kunskap/ideologi 

som sker på begreppsnivå i form av benämningar. Förhoppningsvis kan resultatet leda till 

ökad insikt i benämningarnas betydelse i representationer av hbtq-personer.  

 

En nackdel med materialet är att paradartiklarna i regel representerar en fest med glädje och 

nöje. Studien har därför endast analyserat den mest glädjefyllda händelsen under hela året för 

hbtq-personer. Paraden har en karnevalkänsla som legitimerar utklädnad utan att ifrågasätta 

den. Däremot är en transvestit i vilket annat sammanhang något avvikande. Materialet har 

således endast visat resultatet av sexualitetsdiskursen under en avvikande vecka under året. 

Frågan är hur sexualitet diskuteras resten av året och vilket utrymme hbtq-frågor får när det 

inte är Pride. Om andra artiklar under Pride hade analyserats skulle antagligen resultatet gett 

en mer tillförlitlig bild av hur rapporteringen kring hbtq-frågor ser ut. Till exempel hade det 

varit intressant att analysera debattartiklar för att få en tydligare bild av tidningarnas hållning i 

frågorna.  

 

Materialet i denna studie utgjordes av artiklar i en genre som är stabil. Det är möjligt att 

tidningarnas rapportering av Pride under resten av festivalveckan har utmanat den 

heterosexuella normen, varför den här uppsatsen inte vill generalisera resultatet över hela 

tidningens Priderapportering. Ett förslag till vidare forskning är därför att göra en analys på 
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andra artiklar publicerade under Pridefestivalen för att undersöka vilka diskurser kring hbtq-

frågor och Pride som förekommer.  Det vore även intressant, vilket nämndes i avsnittet för 

metodens begränsningar, att göra en receptionsstudie för att undersöka hur tolkningar av 

texten skapar mening i individen. En sådan studie kan med fördel göras med hbtq- och hetero-

perspektiv. Eftersom inget bildmaterial har analyserats är det intressant att göra en bildanalys 

av Priderapporteringen för att se vilka bilder som representerar Pride, samt hur bilder används 

för att betona delar av texten.  
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Bilaga	  1.	  Paraden	  1998,	  Aftonbladet	  26/7.	  	  

Gayfestivalen blev en folkfest  
Djävlar, änglar och kändisar i jätteparaden 
Sambatakter, transvestier, flaggparad och kändisar.  

Europridefestivalen slutade i paradtåg med 15 000 deltagare.  

Tusentals nyfikna stockholmare tittade, från Söder till Skansen.  

Plötsligt förvandlades Tantolunden till en jättestor festplats.  

Homosexuella tog chansen att visa sig öppet.  

Efva Attling och Eva Dahlgren med armarna om varandra.  

 

Transvestiter och läderkillar 

Avklädda norska killar med änglavingar och glitter i håret.  

- Vi är vita som änglar ibland, mitt i all synd, säger Vidar Graven från Trondheim. 

Läderkillar från England. Homosexuella tjejer på motorcykel. Transvestiter med hård 

sminkning och djup urringning. Stockholmarna flockades och tittade.  

- Det är feststämning. Vi är en vanlig familj men det är kul med färger och parad, säger 

Anna Östling, med sambon Johan Björklund och sonen Joel, fem månader.  

Längst fram i paraden tågade politiker och kändisar.  

Barbro Westerholm och Karin Pilsäter, båda riksdagsledamöter (fp). Vänsterpartiets 

partiledare Gudrun Schyman. Skolminister Ylva Johansson (s).  

Och alla kändisar.  

Jonas Gardell. Rikard Wolff. Christer Björkman. Jean-Pierre Barda.  

Festparadens mörka skugga fanns i Hagaparken utanför stan. 

 

”Viktigt att hedra de dödas minne” 

Noaks Ark ställde ut det europeiska lapptäcket till minne av dem som dött i aids. Unga och 

gamla, barn och hela familjer, blödarsjuka och sprutnarkomaner.  

Täcket rullades ut över Hagaparkens böljande gräsmattor.  

Anhöriga fanns med.  

- Man lär sig leva med döden. Det känns viktigt att hedra de dödas minne, säger Nina 

Eriksson Bagge.  

Hennes son Svante dog i aids 1991.  



	  	  

Bilaga	  2.	  Paraden	  1998,	  Dagens	  Nyheter	  26/7	   
Stolt och högljudd parad 
Europride Många politiker på plats för att manifestera sitt stöd för de 

homosexuella  
Vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman var en av de 10 000 som gick i Europrides högljudda 

parad genom centrala Stockholm i går. Intressant …  

- Du, jag har kommit ut ur garderoben i andra sammanhang. Men jag är inte flata, om 

det är det du tror, säger hon.  

Andra politiker, som Juan Fonseca (s) och folkpartisterna Barbro Westerholm och Karin 

Pilsäter, följde vänsterledarens exempel och manifesterade sitt stöd för de sexuellt avvikande. 

Det är ju valår, men samtliga förnekade det sambandet.  

- Det här handlar enbart om att alla människor ska ha samma rättigheter, säger Gudrun 

Schyman.  

Och det var precis budskapet med paraden. Europride avslutas i dag och är sedan 1992 ett 

årigt europeiskt firande av homosexuell stolthet. Festivalen går från huvudstad till huvudstad 

och i och med gårdagens parad fick Stockholm med kraft veta vad den går ut på. 

Homosexuella kvinnor och män och några gränsfall skanderade: ”Titta hit, kära vänner. Här 

går nån ni känner.” Enligt polisen tittade 30 000 människor på paraden som gick mellan 

Tantolunden och Skansen.  

Förutom politikerna märktes sådana kändisar som öppet berättat om sin homosexualitet. 

Bland andra syntes Eva Dahlgren och Efva Attling, Pekka Heino med registrerade 

pojkvännen, Louise Boije af Gennäs och så Jonas Gardell och Mark Levengood  

Ljudnivån i paraden höjdes med visselpipor och diskomusik som dunkade ut från lastbilarna.  

Den som inte visste det innan upptäckte att det finns homosexuella föreningar för de flestas 

intressen, till exempel för läkare, kristna, veganer, feminister och pensionärer.  

Längst fram i paraden sågs inga mjuka handleder inte. Där åkte nämligen läderflatorna och 

läderbögarna på sina motorcyklar. Allra första körde Lash, en läderklubb för lesbiska tjejer 

som håller till på Södermalm. Läder, tatueringar, piercing och motorcyklar är de 

gemensamma intressena.  

- Visst, en del av oss gillar hårda tag i sängen också. Vår stil har ju en sexuell 

anspelning. Förlåt? Jodå, det är en och annan kille som försöker omvända oss, säger 

klubbens ordförande ”Helene”.  

 



	  	  

Bilaga	  3.	  Paraden	  2009,	  Aftonbladet	  2/8.	  	  
 

Parant parad  
Transor, dragshowartister, läderbögar och andra hbt-personer dansade fram i tåget.  

En gaygospelkör sjöng.  

Poliser, sköterskor, soldater och andra yrkesgrupper deltog.  

Folkmassorna längs Hornsgatan jublade, applåderade och klappade takten.  

Mark Levengood och Jonas Gardell kom gående hand i hand.  

Mona Sahlin (S) gjorde sällskap med vänsterpartiledaren Lars Ohly, båda med stora leende på 

läpparna.  

Vad är det bästa med Pride?  

- Paraden! Det är det roligaste. Men stör mig inte nu så att jag får njuta, sa Mona Sahlin.  

 

 

 



	  	  

Bilaga	  4.	  Parden	  2009,	  DN	  2/8.	  	  

Bara bröst och lucior förgyllde årets parad  
Technomusik, höga klackar och bara bröst. Det var några av inslagen i årets 

Prideparad som drog fram genom Stockholms gator på lördagen.  
Precis när klockan slog ett och Prideparaden skulle starta började regndroppar att falla från 

den grå himlen. Men folket som samlats efter vägen trotsade vädret, slog upp paraplyerna och 

väntade tålmodigt på att de första ekipagen skulle dyka upp. Och när Dykes on bikes gled 

förbi med sina vrålande motorcykelmotorer upphörde regnet och festen var igång.  

111 ekipage hade anmält sig till årets parad och fantastifulla kreationer fanns det gott om. 

Lucior, princessor och barbröstade guldmålande unga kvinnor blandades med politiker som 

Mona Sahlin (S), Anders Borg (M) och Lars Ohly (V).  

 

För första gången hade besökarna möjlighet att rösta fram sitt favoritekipage med sms, och 

Maria Mirror, en av deltagarna i paraden, var säker på att vinna. I sin silverpaljettklänning 

skapad av Stefan Wåhlberg, som klär bland annat ”Idol”-deltagarna, väckte hon stor 

uppmärksamhet.  

– Jag ville vara bäst och det är jag också, säger hon.  

Vann gjorde dock dragshowgruppen The Wadgirls.  

Nya deltagare i regnbågsparaden var fotbollsklubbarna Hammarby, Djurgården och AIK. 

Dessutom paraderade ett antal grupper i något stelare kostymer än de traditionella 

pridedräkterna: polisen, försvarsmakten, tullen och kriminalvården för att nämna några.  

- Jag tycker att det känns helt naturligt att det kommer nya grupper. Paraden växer oh utökas 

hela tiden, säger paradchefen Joachim Åberg.  

Arrangörerna beräknade att cirka 35 000 personer deltog i årets parad medan 350 000 hade 

kommit för att titta på. Det var färre än förra året då cirka 50 000 gick i paraden och en halv 

miljon åskådare var på plats.  

 

En av åskådarna, Nasrin Azizi, hade rest från Uppsala för att se paraden.  

- Jag tycker om den här friheten. Det betyder mycket för mig att vara här och visa min 

uppskattning. Samtidigt känner jag sorg för ungdomarna i mitt hemland Iran, de vill bara ha 

den friheten, säger hon.  

Prideparaden med efterföljande fest var finalen på årets Pridefestival som har pågått i en 
vecka i Stockholm. 



	  	  

 

Bilaga	  5:	  Paraden	  2013	  i	  Aftonbladet	  4/8	  

Folkfest när tusentals samlades för paraden  

Vilken folkfest! Prideparaden lockade tusentals och det fanns inte en tom 

trottoarkant längs tågets rutt genom Stockholm.  

- Det är helt fantastiskt, säger Jonas Gardell.  
Runt 100 ekipage vandrade från Medborgarplatsen till Östermalms idrottsplats på Gärdet 

under årets Prideparad i Stockholm.  

 

Sprutade vatten 

Räddningstjänsten svalkade publiken med vattenslagen, Babsan gled fram på en röd vespa 

iklädd glitterklänning, QX, hade sitt eget dansgolv med flera hundra personer, Mark 

Levengood och Jonas Gardell gick hand i hand efter banderollen ”Torka allas tårar” och flera 

politiker syntes i folkvimlet.  

På plats i Försvarsmaktens tåg gick – för första gången någonsin – Sveriges överbefälhavare 

Sverker Göransson.  

- Jag är här för att visa att der är viktigt med människors lika värde, säger han.  

 

Föräldrar deltog 

Det ekipage som alltid får mycket applåder och som sällan lämnar ett öga torrt är Stolta 

föräldrar.  

- Det känns väldigt, väldigt bra att de är här, säger Emil Dicksved, 32, som gick med 

sina föräldrar för femte året i rad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  	  

 

Bilaga	  6.	  Paraden	  2013,	  Dagens	  Nyheter	  4/8	  
 

Budskap i alla nyanser på Pride  
Under årets varmaste dag fylldes huvudstaden av färgglad stolthet. Runt 55 000 

personer deltog i Stockholms sextonde Prideparad och hundratusentals hejade på.  

Termometern på Katarinahissen visar 28 grader och det luktar solkräm och varm hud i 

folkhavet som väntar på 2013 års Prideparad vid Södermalmstorg.  

Erik Våglin är utsmyckad med ett regnbågsdiadem och sitter på sin pappas axlar och spanar. 

Han är bara ett år och en vecka gammal men har hittills inte missat en parad i sitt liv.  

- Förra året var han nyfödd. I år är vi här och stöttar Eriks morbror, som går i tåget med 

poliserna, säger pappa Tom Hansen.  

 

Dykes on bikes kör först i tåget, som i år hade 55 000 anmälda bidrag.  

- Det är en liten ökning från förra året, då det var runt 50 000 anmälda. Då fick vi en 

publiksiffra på 600 000 personer av polisen i efterhand och jag inte tänka mig att der 

har minskat om inte väldigt många svimmade av värmen, säger Maria Paulsson, 

pressansvarig på Stockholm Pride.  

Ett tydligt tema genom hela tåget är situationen för hbtq-personer i Ryssland. ”Marching for 

those who can’t”, som tågade med förtejpade munnar, bar plakat om den nya lagen som 

förbjuder homosexuell propaganda i landet, men även i andra delar i tåget syntes Putin-

masker och slagord mot det ryska parlamentet.  

 

Såpbubblor stiger mot skyn samtidigt som paraden stämmer upp i John Farnhams klassiker 

”You’re the voice”.  

- We’re all someone’s daughter, we’re all someone’s son, sjunger deltagarna.  

En salsadansare iklädd en vit cocktailklänning från Stockholm queer salsa kastar sig plötsligt 

in i publikhavet.  

- I love you, love you, love you, ropar han och omfamnar en blond kvinna som viftar 

med en Prideflagga.  

Prideflaggorna är förstås i klar majoritet, men vissa har tänkt kreativt, alternativt tillgripit det 

nästbästa alternativet. Dammvippor i regnbågsfärg är inte helt ovanliga i 2013 års tåg. Emma 

och Maja Ahlström, 9 och 7 år, har gått steget längre och klätt sig helt i regnbågsfärger.  



	  	  

- Vi ska titta på moster, det brukar vi alltid göra. Hon brukar vara bäst, säger Emma 

Ahlström och pekar på en mörkhårig kvinna iklädd fevingar, som vinkar glatt.  

 

Mest applåder där DN:s utsända stod fick Jonas Gardell och Mark Levengood, stolta 

föräldrar till hbtq-personer i S:t Petersburg och Gaypoliserna.  

De sistnämnda var däremot inte lika populära vid Hötorget, där sju aktivister enligt uppgift 

höll en manifestation mot dem.  

- Sju personer visade missnöje med polismyndigheten och blev tillsagda att avlägsna 

sig, säger Towe Hägg, pressansvarig på Stockholmspolisen.  

När aktivisterna ändå inte avvek, använde polis i tjänst pepparspray för att skingra dem. En 

kvinna är gripen och misstänkt för våldsamt motstånd mot tjänsteman.  

- I övrigt var det lugnt under paraden, säger Towe Hägg.  

 

 


