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Sammendrag 

Hvordan har norske nettaviser omtalt homofili de siste ti årene? Hvilke hovedtema 

forekommer oftest i forbindelse med nyheter om homofili? Hvem er det som kommer til orde 

i nyheter om homofili? Hvilke nyhetsrammer blir homofili fremstilt under? I denne 

masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan homofili blir fremstilt i VG, Dagbladet, 

Adresseavisen og iTromsø i et tiårsperspektiv. Jeg har utført en kvantitativ innholdsanalyse av 

artikler om homofili for to måneder i 2007, 2012 og 2017. Datamaterialet har vært 326 

artikler som omhandler homofili. Videre har jeg utført en kvalitativ rammeanalyse ved hjelp 

av nærlesing av 18 artikler fra de ulike temakategoriene i løpet av de tre utvalgte årene. 

Funnene i denne oppgaven viser at omfanget av dekningen av homofili øker. Men kildene i 

sakene er fortsatt preget av elitepersoner, og i liten grad får homofile selv uttale seg i saker 

om homofili. Nyhetsrammer som preger dekningen er diskriminering, privatisering og 

alminneliggjøring. Dekningen av homofili har stor grad av saksdualitet, og konflikter innenfor 

mange temaer settes på dagsorden med engasjement og kunnskap. Likestillingen har kommet 

langt her i Norge, men for å oppnå enda bedre forståelse bør mangfold i dekningen prioriteres 

i høyere grad. Vi er på vei inn i en legningsnøytral nyhetsdekning, men samtidig er det fortsatt 

viktig at mediene gir saker som omhandler diskriminering og urett nyhetsverdi. Ta dette på 

alvor ved å sette det på dagsorden. Krev at maktpersoner uttaler seg i slike saker, samtidig 

som at man må gi plass til levde historier, slik at andres erfaringer kan bidra til kunnskap og 

innsikt.  

 

 

Abstract 

How have Norwegian online newspapers covered homosexuality in the last ten years? What 

are the main themes most commonly associated with news about homosexuality? Who 

comments on news about homosexuality? What news frames are common in news about 

homosexuality? In this thesis, I have examined how homosexuality is presented in VG, 

Dagbladet, Adresseavisen and iTromsø in a ten-year perspective. I have conducted a 

quantitative content analysis of articles on homosexuality for two months in 2007, 2012 and 
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2017. The data material is 326 articles dealing with homosexuality. Furthermore, I have 

carried out a qualitative framework analysis using close reading of 18 articles from the 

various theme categories during the three selected years. 

The findings in this paper show that the extent of coverage of homosexuality is increasing. 

But the sources in the cases are still characterized by elite persons, and to a small extent 

homosexuals themselves do not express themselves in cases of homosexuality. News 

frameworks that characterize the coverage are discrimination, privatization and 

generalization. The coverage of homosexuality has a great deal of case duality, and conflicts 

within many themes are put on the agenda with commitment and knowledge. Gender equality 

has come a long way here in Norway, but in order to achieve even better understanding, 

diversity in the news coverage should be given higher priority. We are entering a “orientation 

neutrual” news coverage, but at the same time it is still important that the media provide 

issues that deal with discrimination and injustice. Take this seriously by putting it on the daily 

agenda. Require that people of power speak out in such cases, while at the same time giving 

room for lived stories, so that others' experiences can contribute to knowledge and insight. 
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Da var omsider «masteroppgavereisen» over, og det er tid for refleksjon og takknemlighet. 
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meget engasjerende og interessant. Jeg har skrevet om et tema som opptar meg i hverdagen, 

og et tema som jeg gjerne skulle forsket enda mer på.  
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trengte. 

 

Medstudenter på IMK, kolleger og venner. Tusen takk for alt fra faglig diskusjoner, sosialt 

samvær, latter og gode minner. Det har vært deilig å kjenne folk i samme situasjon, samtidig 
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1 Introduksjon 
 

Det er generelt bred enighet om at alle har krav på å få de samme mulighetene uavhengig av 

kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering, funksjonshemming eller etnisk 

tilhørighet i Norge i dag. Likestilling blir likevel i dagligtalen ofte begrenset til å gjelde 

forholdet mellom kjønnene, selv om flertallets holdninger og handlinger i forhold til ulike 

minoriteter også er et sentralt aspekt i kampen om likestilling. Dekningen av homofile og 

lesbiske i norske medier har økt de siste ti årene, og nådde et foreløpig toppunkt i 2008. 

Toppåret kan skyldes at den nye ekteskapsloven var på trappene dette året. Det ser ut som 

seksuelle minoriteter de siste tiårene har gått fra stor grad av usynliggjøring til å framstå som 

ressurssterke grupper/individer med stort gjennomslag i mediene (Eide, 2014, s.214)  

Aksepten for at folk er forskjellig, men likevel like mye verdt burde være et ideal for et 

velfungerende demokrati. I september 2016 ble H.M Kong Harald hyllet i både nasjonale og 

internasjonale medier for sin velkomsttale under hagefesten i Slottsparken. Spesielt en 

passasje ble trukket fram - en passasje der kongen tegner et bilde av hvem han mener 

nordmenn er: 

«Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og 

gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.» 

(H.M Kong Harald, 2016). 

Talen vekket oppsikt blant mange og fikk skryt for å være samlende og appellere til det beste 

i folk. Samtidig var folk kritisk til at dette ikke nødvendigvis er en «tilstandsrapport» fra 

Norge i dag, men heller et bilde på hvordan vi gjerne vil ha det i samfunnet i Norge 

(Ytterstad, 2016).  

Våren 2017 kunne vi se omtrent hele kjendis-Norge ikle seg grå collegegensere med 

påtrykket «jævla homo». Dette fungerte som promotering for et NRK-program som 

tilsynelatende skulle handle om å ta tilbake dette skjellsordet som er et av de mest brukte i 

norske skolegårder (Hegseth, 2017). Samtlige episoder i programmet ble lagt ut på NRKs 

nettspiller, og det gikk ikke lange stunden før debatten var i gang. Overskrifter som «Jævla 

irriterende», «Jævla utfortjent» og «Det er lett å undervurdere kampen når man selv anser seg 
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ferdig med den!» kom på trykk i VG. Flere virket oppriktig irritert og indignert over seriens 

innhold.  

 

Seriens hovedhistorie handlet om Gisle (26) som nekter å leve opp til stereotypiene om den 

klassiske homsen, som ifølge han er en som «liker dårlig popmusikk og er promiskuøs» 

(Hegseth, 2017). Hegseth (2017) skriver videre at serien «Jævla homo» oppleves som det 

mest konforme og smaksdømmende programmet på TV i norsk tid. Han hevder at de 

tradisjonelle heterofile verdiene hylles gjennomgående, mens de homofile klisjeene kritiseres 

og utfordres hele tiden.  

 

 

 

««Jælva homo» er kanskje det programmet som angriper homokulturen med hardest 

skyts i Norge, men aldri orker å gå godt nok til verks for å prøve å forstå den. Derfor 

fremstår Agledahl nå overraskende nok som den mest homofobe programlederen på 

norsk TV om dagen». 

(Hegseth, 2017) 

Skarvøy (2017) som står bak kommentar-innlegget «Jævla ufortjent» starter sin kommentar i 

VG med ««Jævla homo» er TV-serien som setter homser i bås og ler av dem». Han skriver 

videre at det er fint at det snakkes med og vises frem både dragqueens, SLM-ere og danske 

Ulrik Frost. Han argumenterer for at å la deres stemme høres i samfunnet flytter grenser, 

åpner opp og gjør det enklere for alle å leve fritt. Videre er Skarvøy likevel meget skeptisk til 

seriens lovnad om å vise bredden av homomiljøet.  

«Hvor er den enslige, homofile mattelæreren, hvor er politikeren som nettopp kom ut 

av skapet, hvor er den lesbiske jenta som går på ungdomsskolen eller som nettopp er 

ferdig med fredagsbønnen i moskeen? Å vise frem bredden er ikke å lete etter de som 

ikke er heterofile og som ligner minst på deg selv». 

(Skarvøy, 2017) 

I et debattinnlegg av «Teresa A.» i VG gjøres det et forsøk på å oppsummere hvorfor serien 

har skapt så mye debatt. Hun mener svaret her er todelt. Det første hun nevner er at det er helt 
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avgjørende hvor trygg man er i sitt eget skinn som homofil. For det andre mener hun at 

mangfoldet blant de skeive er like stort som ellers i samfunnet. Dette fører til motsettende 

meninger, og alle mener å sitte på fasiten om hvordan det homofile livet skal leves. Hun 

skriver at hun er takknemlig for at programlederen Gisle har gitt så mye av seg selv i serien, 

og vist henne at hun ikke er alene om å ikke kjenne seg igjen i den såkalte 

«homostereotypien». Samtidig hyller hun kritikken som har kommet frem mot serien;  

«Den illustrerer at man kan bli så trygg på seg selv, at det føles uvirkelig hvor mye 

andre sliter med sin legning. Det er noe jeg ser frem til» 

 (Teresa A., 2017) 

I lys av debatten rundt «Jævla Homo» ønsker jeg å se nærmere på fremstillingen av homofili i 

et tiårsperspektiv fra året 2007, der en endring i ekteskapsloven var på trappene - fram til 

2017 med offentlig debatt angående alle de ulike sidene ved det å være homofil, og hva som 

bør være fokus i formidlingen av legning i media rettet mot unge. Jeg har valgt og ta for meg 

de to største riksdekkende avisene VG og Dagbladet, samt to regionsaviser; Adressa og 

iTromsø for å undersøke hva som preger dekningen av homofili i norske medier de siste ti 

årene.    

Det er gjort noen studier som ser på representasjon av homofili i norske medier, men studier 

som ser på utviklingen og dekningen av tematikken over flere år er sjeldne. Jeg mener en slik 

studie er relevant på grunn av at det fortsatt eksisterer konflikt knyttet til dette tema, både 

politisk, religiøst og for folk personlig. Samtidig er min personlige interesse for tema en stor 

faktor for at jeg har valgt dette temaet for min oppgave. Det er forferdelig å vite at mennesker 

ikke aksepteres, blir diskriminert, sjikanert og fratatt rettigheter kun basert på deres seksuelle 

legning. Å anerkjenne at det finnes holdninger om at enkelte har mindre verdi fordi de 

tiltrekkes av det samme kjønn er for meg uforståelig og sørgelig. At min interesse dreier seg 

spesifikt om medierepresentasjon er ikke tilfeldig. Gjennom masterstudiet i journalistikk har 

jeg utviklet et fokus på medienes definisjonsmakt.  Medienes versjon av virkeligheten 

påvirker hvem og hva som synliggjøres på hvilken måte – og kan dermed få gjennomslag i 

opinionen for hvordan verden forstås.   

Jeg ønsker gjennom en analyse av mediedekningen av homofili å se på hvilke utviklingstrekk 

som kan spores i løpet av ti år, hvilke temaer som er i hovedfokus, hvem som uttaler seg om 

homofili i mediene, og hvilke medierammer som har dominert de siste årene.   
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1.1 Problemstilling 
 

Hensikten med denne masteroppgaven er altså å få en nærmere innsikt i hvordan nettutgaven 

av VG, Dagbladet, Adressa og iTromsø fremstiller homofili i et tiårsperspektiv.  

Hovedproblemstillingen er derfor: Hvordan blir homofili fremstilt i VG, Dagbladet, Adressa 

og iTromsø i et tiårsperspektiv?  

For å kunne angripe problemstillingen på best mulig måte, har jeg utarbeidet fire 

forskningsspørsmål/underproblemstillinger. Disse er underordnet selve problemstillingen, og 

skal sammen danne grunnlag for besvarelsen. Disse lyder som følger:  

 

1. Hvilke kvantitative utviklingstrekk kan spores i avisenes dekning av homofili? 

2. Hvilke hovedtema forekommer oftest i artiklene om homofili?  

3. Hvem kommer til orde i nyheter om homofili?  

4. Hvilke nyhetsrammer blir homofili fremstilt under?  

 

 

For det første lurer jeg på hvilke kvantitative utviklingstrekk som kan spores i avisenes 

dekning av homofili de siste ti årene, samt hvilke hovedtema som forekommer oftest i nyheter 

om homofili.  For å få svar på disse spørsmålene ser jeg på den kvantitative innholdsanalysen 

som er beskrevet i kapittel 4 for å identifisere dette.  

Videre lurer jeg på hvem som kommer til orde i nyheter om homofili. Jeg vil finne ut hvem 

som er hovedrøst i artiklene, samt hvem som skriver dem. Her vil også den kvantitative 

innholdsanalysen benyttes, med fokus på variablene som har med kilder å gjøre.  

Deretter vil jeg se på hvilke nyhetsrammer homofili blir fremstilt under. Her vil jeg ta 

utgangspunkt i rammeteori som blir presentert i kapittel 3 og finne trekk som identifiserer 

disse rammene. 

Ved hjelp av dette settet med forskningsspørsmål vil jeg søke å belyse hvordan homofili blir 

fremstilt i VG, Dagbladet, Adressa og iTromsø i et tiårsperspektiv. 
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1.2 Oppgavens disposisjon 
 

I denne korte introduksjonen har jeg presentert et lite bakteppe for oppgaven med utdrag fra 

ulike uttalelser angående homofili i dagens situasjon. For min egen del anser jeg Norge som 

et relativt åpent, likestilt og rettferdig land. På ingen måte bagatelliserer jeg at det likevel kan 

være vanskelig å ha en seksuell legning som anses som en «minoritet» i samfunnet, og det 

eksisterer konflikt knyttet til homofili i mange forskjellige former. Men hvordan fremstilles 

dette egentlig i mediene? Hva preger dekningen av homofili i løpet av de siste ti årene? Jeg 

ønsker å finne ut av hvilke eventuelle konflikter som diskuteres, hvem som får lov å diskutere 

homofili i mediene, hvilke temaer som forekommer oftest i fremstilling av homofili og 

generelt få et overordnet bilde av hvordan homofili blir fremstilt. 

Jeg har nå definert en problemstilling, og fire forskningsspørsmål tilknyttet den. I neste 

kapittel legger jeg frem tidligere forskning om medierepresentasjon av homofili.  

I kapittel 3 gir jeg en oversikt over relevante teoretiske bidrag. For å besvare 

problemstillingen som reises i oppgaven, vil jeg gjøre rede for teorier om nyhetskriterier, 

digital journalistikk og tolkningsrammer.  Jeg vil definere saksspesifikke og generiske 

rammer, og gi en presentasjon av hvordan disse kan brukes som analyseverktøy. Kapittelet 

legger i samspill med metodekapittelet grunnlaget for besvarelsens analysedel. 

Kapittel 4 redegjør for de metodiske valgene som er tatt. Jeg har valgt en 

metodetriangulering med kvantitativ innholdsanalyse og kvantitativ/kvalitativ rammeanalyse. 

Videre presenteres fremgangsmåten som er brukt, utvalg og kort presentasjon av empiri, 

variabler og verdier. Kapittelet avsluttes med en oversikt over kvalitetskravene forskningen 

står overfor og metodiske refleksjoner tilknyttet kvalitetsfaktorer som reliabilitet 

(pålitelighet), validitet (gyldighet) og generalisering. 

 

Kapittel 5 redegjør for kvantitative funn i innholdsanalysen. Her presenteres og diskuteres 

funnene fra den kvantitative innholdsanalysen i lys av problemstillingen, tidligere forskning 

og etablerte teorier. I dette kapittelet fastslås det ved hjelp av eksempler fra datamaterialet hva 

som kjennetegner fremstillingen av homofili i de fire utvalgte nettavisene i et tiårsperspektiv. 

Jeg legger frem hvilke temaer som er vanlige i dekningen og hvem som kommer til orde i 

saker om homofili.  
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Kapittel 6 inneholder en todelt rammeanalyse. Første del er kvantitativ og presenterer tre 

allerede veletablerte tolkningsrammer og forekomsten av disse i mitt datamateriale. Andre del 

er kvalitativ og presenterer tre egendefinerte tolkningsrammer som jeg har kommet frem til 

ved hjelp av kvalitativ lesning og etablerte analyseverktøy.   

En oppsummering av oppgaven skjer i kapittel 7. Her trekkes besvarelsens hovedfunn frem 

ut i fra forskningsspørsmålene, og problemstillingen konkluderes.  Jeg diskuterer 

implikasjoner og avveiinger og forklarer til slutt hvordan min besvarelse kan bidra til videre 

studier og forskning. Men først, i kapittel 2, en presentasjon av tidligere forskning på området.  

 

 

2 Tidligere forskning på området 
 

2.1 Homofile/lesbiske/skeive medieerfaringer 

 

I Norge ser vi at med legalisering, større grad av vekt på likestilling og anti-diskriminering i 

samfunnet har dekningen og synliggjøringen av homofili økt. Skeiv teori oppsto i USA rundt 

1990 og tok et oppgjør med normativ normalitet og fast kjønnsidentitet. Homoseksuelle har 

ikke fastlagte identiteter, men er foranderlige og uttrykker dette på uendelig mange måter. 

Skeiv teori stiller spørsmål ved heteronormativitet, eller naturliggjøringen av 

heteroseksualitet. Heterofile må ikke forklare sin seksualitet, men det må «avvikerne». 

Framfor at ulike seksualiteter blir alminneliggjort og likestilt, blir den heterofile legningen 

ansett som normalen (Eide, 2014, s.211).  Knyttet til kritikken av heteronormativitet står 

kritikken av «homo-toleranse». Det offisielle norske selvbildet er enda et Norge som «tolerer» 

minoriteter som «andre», heller enn et større «vi» med mangfold av seksuelle praksiser (Eide, 

2014, s.212). 

I en studie gjort av Elisabeth Eide i 2014 basert på seks dybdeintervjuer med åpent 

homofile/lesbiske/skeive fant hun at flere av informantene likevel at begreper som «homofil» 

og «lesbisk» for flere av informantene knyttet til en form for identitet de orienterer seg ut fra. 

Men mange har også erfaring med at å få tilgang til mediene ofte kommer med en prislapp. 

De intervjuede opplevde at mediedekningen av seksuelle minoriteter som avviker og/eller 
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ofre er på vikende front, men de mener at det politiske språket ennå langt ifra har fortrengt det 

offerpregete og følelsesladde (Eide, 2014, s.209). Det som skaper størst motstand blant Eides 

informanter er når de presses til å være private ut over de grensene de selv har satt seg. I 

likhet med andre minoritetsgrupper som har erfaringer med å måtte kjempe for rettighetene 

sine blir slik «privatisering» gjerne oppfattet som avsporing fra det som er viktig å få fram i 

offentligheten; diskriminering, rettigheter og likestillingskrav. I kontrast kommer medienes 

kommersielt drevne krav om «godt stoff» med fokus på privatlivet, sensasjon og konflikt. 

«Den tapre minoritetspersonen» som kjemper seg ut av skapet, ser ennå ut til å være en 

rammefortelling journalistene vil vinkle homofile inn i. Informantene ser med andre ord 

betydningen av forhandlinger og kompromiss i møte med journalister, men også betydningen 

av å «oppdra mediene». Dette som et ledd i utfordringen av mediemakten (Eide, 2014, s.222).  

Eide (2014) viser til sine informanter og hevder at det kommer tydelig fram hvilke 

fortellinger/fortolkningsrammer de helst ikke vil bidra til, men som de erkjenner ennå er 

viktige for mediene. Det gjelder for eksempel den privatorienterte bekjennelsesfortellingen 

om hvordan de selv «sto fram» som homofile og offerfortellingen, ved å stå som representant 

for lidende minoriteter. Enkelte problematiserer hele minoritetsbegrepet. De er opptatt av sine 

sammensatte identiteter og av å ikke bli essensialisert som sin legning. Det å bli «lik alle 

andre» er ikke et mål for alle (Eide, 2014, s.222).  

 

 

2.2 Homo i populærjournalistikken 

 

Jørgen Thune Johnsen skrev i 2011 en masteroppgave om homofile i populærjournalistikken 

fra 1980-tallet og fram til 2011. Mediene som ble undersøkt var VG og Se og Hør. Dette er et 

av meget få norske bidrag i forskning på dekning av homofili i norske medier over tid. Thune 

Johnsen forsøker her å gi et mer utfyllende bilde av populærjournalistikken, en diskusjon 

rundt funksjonene populære medier kan ha i et demokrati, samt et lite bidrag til historien om 

de homofiles kamp sett fra et medievitenskapelig perspektiv (Thune Johnsen, 2011, s.1). 

Thune Johnsen (2011) henviser i sin oppgave til en modell han har konstruert som gir oversikt 

over fem faser minoriteter generelt, og homofile spesielt går gjennom fram mot full 

normalisering i media.  
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De fem fasene Thune Johnsen (2011, s.12-13). viser til er: 

 1. Tabu – Homofili er ikke på dagsorden, og er et ikke-tema. Homifili kan forekomme i 

media, men da i skjul. Tidsepoken anslås til omtrent før 1950. 

 2. Synlighet – Homofile danner organisasjoner. Disse jobber for avkriminalisering og for å få 

fjernet legningen som sykdom. De jobber inn mot media, men ofte uten hell. Dekningen de 

får er preget av frykt og avsky – men bidrar likevel til å gjøre folk bevisst på deres eksistens. 

Denne perioden kan anslås å være fra 1950-1970.  

3. Normalisering – Et paradigmeskifte for homofile. Det blir vanligere å stå fram som 

homofil. Noen få kjendiser står fram med sin legning, og omtalen blir mer positiv. Folk sine 

holdninger er i ferd med å snu, og homofili blir avkriminalisert. Perioden kan anslås å være 

mellom 1970 og 1980-tallet. 

 4. Maktfaktor - Flere kamper vinnes, blant annet retten til å inngå ekteskap. Dette gjøres 

blant annet med støtte i homofile politikere. Maktposisjonen kan nås som åpent homofil. 

Homofili blir mer synlig med positiv tone i mediene. Tidfestes til 1990 og 2000-tallet.  

5. Legningsnøytralitet – Homofili blir nå sett på som så vanlig at det ikke lenger trengs å 

omtales. Legning er ikke relevant for media eller samfunnet for øvrig. Med dette menes ikke 

at homofili blir usynlig, men at det er irrelevant. På samme måte som at det skal være 

irrelevant om en er kvinne eller mann. Det kan godt være tydelig at en person er homofil, men 

det er ikke noe som blir poengtert. Tidsmessig er vi nå på vei inn i denne fasen (egen 

kommentar: året var 2011 da denne masteroppgaven ble skrevet).  

Thune Johnsen poengterer videre at denne modellen ikke nødvendigvis er kronologisk, og at 

norske medier befinner seg på samme nivå på et bestemt tidspunkt. Fasene kan derimot 

antyde noen tendenser i mediedekningen. Denne faseinndelingen har et slags politisk preg 

over seg, da hvert steg tolkes som et fremskritt for samfunnet. Den poengterer hvor viktig 

kontekst og tiden innholdet er skrevet i er (Thune Johnsen, 2011, s.14). 

Konklusjonen i oppgaven er at samfunnet generelt sett har blitt mer tolerante fra 1980-tallet 

og frem til i dag. Det politiske aspektet spiller en stor rolle her. Thune Johnsen peker på 

viktige hendelser og seire som har forandret forholdene for homofile, og særlig innføringen av 

partnerskapsloven og ekteskapsloven som de viktigste hendelsene. Et annet aspekt, som også 

var mest sentralt i Thune Johnsens masteroppgave er media. Sammenligning av artikler fra 
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1985 med artikler fra 2009 viste at mediene har gått fra å fremstille homofile på ufordelaktig 

måte til å bli det Thune Johnsen kaller «legningsnøytral». Et interessant funn i denne 

masteroppgaven er at søkelyset på sjokk og kjendiser i populærjournalistikken har gitt større 

plass og synlighet for homofili, og den tabloide stilen fremstår som en fordel. I lys av 

Offentlighetsteorien med fokus på at det private ideelt sett skal legges vekk i offentlige 

diskusjoner konkluderer Thune Johnsen med at slik fungerer det ikke i Norge i dag. «Uten en 

offentlighet som åpner opp for private spørsmål hadde ikke homofile hatt sine rettigheter i 

dag. Tilsvarende uten en medieflora som er med å løfte temaet opp i offentligheten hadde ikke 

homofile nådd like langt» (Thune Johnsen, 2011,s.67). 

 

2.3 Kampen for likeverd 

 

Ruud-Johansen (2010) har skrevet en masteroppgave om fremstillingen av homofile i avisene 

VG og Vårt Land i forbindelse med fire spesifikke historiske hendelser. Hendelsene han så på 

var avkriminaliseringen av homofili i 1972, rettsaken mot pastor Bratterud i 1984-85, 

innføringen av partnerskapsloven i 1993 og om innføringen av ny ekteskapslov i 2008. 

Hensikten var å belyse hvordan de to avisenes dekning har påvirket homofiles kamp for 

likeverd med heterofile. Studien viste hvordan avisenes dekning har endret karakter med 

hensyn til form og meningsinnhold i perioden som ble undersøkt. Han konkluderte med at VG 

tidlig viste interesse og hadde progressive holdninger i forhold til homofili. Med tiden har de 

«mistet» interessen. Vårt Land var tidlig mindre interessert, men tydeligere vedrørende 

holdninger. Dette var holdninger Ruud-Johansen (2010) hevder hadde en negativ innvirkning 

på homofiles kamp for likestilling. Med tiden har Vårt Land blitt mer interessert, men mindre 

tydelig vedrørende holdningene, og Ruud-Johansen (2010) konkluderer med at det fins et håp 

og en sannsynlighet for at også Vårt Land vil omfavne og betrakte homofile fullt og helt som 

likeverdige (Ruud-Johansen, 2010:101).  

Når både underliggende og eksplisitte holdninger med tiden blir mer tydelige, kan det 

se ut som konfliktnivået som preger tematikken faller. Da VG på lederplass i 2008 

med all tydelighet mente Ekteskapsloven var et gode for samfunnet, kan det virke som 

at framleggelsen av forslag til ny ekteskapslov falt i nyhetsverdi. Kanskje fantes det 

ikke lenger gode nok konfliktvinklinger, og motstandernes innvendinger ble kanskje 

ikke ansett som sensasjonelle, riktige eller relevante nok? Slik ser det ut for meg. Det 
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asymmetriske maktforholdet i tekstene fungerer i positiv retning for homofile, mens 

det fungerer negativt for motstanderne (Ruud-Johansen, 2010:95). 

 

 

2.4 «From zero to 24/7» 

 

Jeg har til nå kun sett på forskning gjort av nordmenn på homofili i mediene. Nå ønsker jeg å 

åpne blikket og gå inn på forskning gjort i et land vi gjerne sammenligner oss med, men som 

samtidig har en ganske annen mediehistorie enn Norge har. Nemlig USA. 

Castañeda og Campell (2006) har skrevet boken «News and Sexuality» som tar for seg 

historien om mediedekningen av homofile, lesbiske, biseksuelle og transseksuelles problemer, 

samt dekningen av viktige moderne problemstillinger i nyhetene i USA. En av disse 

konfliktfylte problemstillingene som fikk mye oppmerksomhet var blant annet homofile i 

militæret i USA. I sine første 150 år ekskluderte ikke det amerikanske militæret homofile 

direkte, men sodomi var ansett som kriminelt og soldater anklaget for sodomi ble ofte kastet 

ut av militæret på grunn av «adferd som anses utilbørlig» (Gibson i Castañeda & Campbell, 

2006, s.191).  Dette førte etter hvert til "Don’t ask, don’t tell", en militær policy innført i 1993 

som gikk ut på at militæret ikke skal spørre tjenestemenn om deres seksuelle orientering, og 

militæret skal ikke forfølge rykter om medlemmers seksuelle orientering (Gibson i Castañeda 

& Campbell, 2006, s.203). Denne policyen ble opprettholdt mens Bill Clinton var president 

fra 1993-2001 og mens George W. Bush var president fra 2001-2009.  

Policyen ble heftig kritisert i amerikanske medier og en journalist i Chicago Sun-Times skrev 

i 1993 at president Clinton på ingen måte hadde «frigjort» homofile soldater, men heller 

tvinger dem til å leve i en stille løgn der de må late som de er i sølibat (Gibson i Castañeda & 

Campbell, 2006, s.208).  

 Det var ikke før president Barack Obama ble valgt at ting begynte å forandre seg. Han uttalte 

i sin valgkamp i 2008 at han hadde tenkt å oppheve «Don’t ask, don’t tell» men det var først i 

begynnelsen av 2010 at ting faktisk begynte å skje. I desember 2010 stemte både 

representantenes hus og senatet for å oppheve policyen, og president Barack Obama skrev 

under lovgivningen 22. desember (Bumiller, 2011). 
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 Gibson (2006) skriver videre om den historiske utviklingen av synligheten til homofile i 

amerikanske medier. Det pekte seg tidlig ut stereotypier i fremstillingen av homofile som 

enten skurken/den perverse, den tragisk-suicidale, den prangende-komiske, den pedagogiske 

som skal lære heterofile om toleranse, og den homofile mannen som den heterofile kvinnens 

beste venn (Gibson i Castañeda & Campbell, 2006, s.261). Gibson viser også at homofile har 

fått mer plass i tv-sendinger, og peker på utviklingen av HIV og AIDS som en av grunnen til 

dette. 

  I Norge ser vi at med legalisering, et stort antall «ut-av-skapet»-fortellinger og større grad av 

vekt på likestilling og anti-diskriminering har dekningen økt kraftig (Eide, 2014, s.211). 

Interessant her er at Gibson (2006) hevder at en utfordring som fortsatt gjelder er at seksuelle 

minoriteter innen etniske minoriteter er så godt som usynlige i mediedekningen (Gibson i 

Castañeda & Campbell, 2006, s.272-274). 

 

 

2.5 «Equality vs. Morality»  

 

Spørsmålet om homofilt ekteskap er et fokuspunkt både i norske og i internasjonale medier. 

Emnet fikk betydelig oppmerksomhet i USA i 2013, med opphevelse av «Defense of 

Marriage Act» (DOMA) og legaliseringen av likekjønnet ekteskap i åtte amerikanske stater. 

Rodriguez & Blumell (2014) har utført en analyse av hvordan amerikanske aviser rammet inn 

historiene om disse temaene gjennom året 2013. Studien gir en innsikt i «gråsonene» mellom 

de to polariserte synspunktene som har skapt friksjon mellom «konservative religiøse» og 

«homofile aktivister». Tidligere forskning på nyhetsrammer konkluderer ofte med at 

journalister bruker «dualisme» i dekningen av de fleste emner – altså presenteres mer enn et 

synspunkt, men likevel med fokus på at ting skal være lettforståelig. I Rodriguez & Blumells 

(2014) analyse understreker de at bruken av dualisme bidrar til å begrense gapet mellom to 

ekstremer i saken om homofilt ekteskap; equality (likestilling) og morality (moral) 

(Rodriguez & Blumell, 2014, s.353).  

Det ble i undersøkelsen benyttet kvalitativ innholdsanalyse for å se på kildesitater som 

inngikk i artikler om likekjønnet ekteskap i avisen New York Times (fra nå av betegnet som 

NYT). Resultatene fra denne analysen viste bruken av ikke bare den tradisjonelle 
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«likestillingsrammen», men avdekket også andre delrammer som bedre forklarer nyansene i 

nyhetsdekningen i NYT (Rodriguez & Blumell, 2014, s.341). 

Den første delrammen er utviklingen av mange fremtredende politikere. Historisk sett har de 

med makten i USA vært preget av religiøse konservative som forsterker heteroseksuelle 

privilegier i stedet for å utfordre homofobi (Rodriguez & Blumell, 2014, s.353). Som nevnt 

kom blant annet Barack Obama i 2008 med opphevingen av «Don’t ask, don’t tell», og i 2015 

ble det i Høyesterett fastslått at alle USAs 50 delstater er forpliktet til å gi homofile 

vigselsattest (Rønneberg, 2015).  

Etter alle de politiske endringene viser også sitatene i analysen av NYT at politikerne nå har 

en mer likestillingsrettet tone. Mange politikere har også innrømmet å ha vært urettferdig i 

sine holdninger og uttalelser enten ut av uvitenhet eller frykt (Rodriguez & Blumell, 2014, 

s.353). 

Den andre delrammen innebærer ny vitenskapelig kunnskap som støtter opp om homofiles 

evne til å være foreldre. Den en gang dominante stemmen fra religiøse konservative om frykt 

for «homofile familier» er nå erstattet med vitenskapsfolk som utdanner publikum om at dette 

slettes ikke er farlig (Rodriguez & Blumell, 2014, s.354).  

Den tredje delrammen identifiserer at ikke alle religiøse grupper er homogene. Historisk sett 

har religion blitt sett på som en hegemonisk maktstruktur, men denne analysen finner et 

økende antall religiøse stemmer sitert i NYT som gir sin støtte til det marginaliserte LGBTQ-

fellesskapet. (LGBTQ er en fellesbenevnelse når man snakker om lesbiske, homofile, bifile, 

transseksuelle og skeive). Religiøse kilder reflekterte et spekter av å være tradisjonelle, 

moderate eller liberale i retning av likestilling for homofilt ekteskap eller avvisning av det på 

moralsk grunnlag (Rodriguez & Blumell, 2014, s.353). 

Den fjerde og siste delrammen går ut på at selv om man enten er for eller imot likekjønnede 

ekteskap er det faktum at det nå er legalisert med på å gjøre den klare motstanden mindre. 

Legaliseringen har endret den en gang dominerende tendensen om at man står på enten den 

ene eller den andre ekstreme enden av spekteret, til at man nå har mer nyanserte diskusjoner 

rundt tema i mediene. Likekjønnet ekteskap er ikke lenger tabu og kontroversielt, og derfor er 

nyhetsdekningen nå mer nyansert og grundigere. 
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Et overordnet funn i Rodriguez & Blumells studie er det faktum at kildene i NYT er 

hovedsakelig statlig- og lovgivningsfokusert. Det er derfor naturlig å spørre seg om 

nyhetsdekningen hadde blitt beriket dersom flere «vanlige mennesker» fikk uttale seg om de 

homofiles rettigheter. Normen om å fokusere på stemmen til politikere, religiøse ledere, 

aktivister og andre elitepersoner i samfunnet fører til risikoen for å miste, eller verre, tie de 

levde erfaringene til homofile selv (Rodriguez & Blumell, 2014, s.354). 

Moscowitz (2010) konkluderer med det samme, nemlig at homofile selv sjeldent får 

muligheten til å presentere sine egne perspektiv på de problemstillingene som angår dem, og 

debatten er ofte dominert av konvensjonelle «heteroseksuelle perspektiver». For å si det 

enkelt, hvis perspektivet på homofile er legitimert kun av heterofile i nyhetsformidlingen kan 

dette styrke, istedenfor å utfordre den heteronormative måten å se verden på (Moscowitz, 

2010 i Rodriguez & Blumell, 2014, s.355). Dette samsvarer også med Sigurd Allerns (2001) 

konklusjon i sin analyse av ti norske avisers prioriteringer av kilder, tema og nyhetsverdier; 

nemlig at norsk presse er stort sett seriøs og samfunnsorientert, men den representerer sjeldent 

stemmene til de som ikke har makt og myndighet (Allern, 2001, s.222).   

. 

2. 6 Oppsummering av tidligere forskning 

 

Konfliktnivået i fremstillingen av homofili, likestilling og homofiles rettigheter har sunket i 

mediedekningen i samsvar med politiske fremskritt. Den tradisjonelle «for/mot» konflikten er 

ikke svart/hvitt lenger, men er preget av en mer nyansert diskusjon der tonen er mye mer 

likestillingsfokusert enn tidligere. Denne utviklingen kan ses både i norsk og i internasjonal 

mediesammenheng. Homofili har større synlighet i mediene, samtidig som aksepten og 

«normaliseringen» er tydeligere. Likevel oppleves mediedekningen ofte elitefokusert, der 

«vanlige mennesker» ikke har like lett for å bli sett og hørt. Stort fokus på politikere, religiøse 

ledere og aktivister gjør at stemmen til de det faktisk gjelder, og de som sitter på levd erfaring 

ikke kommer tydelig frem i mediene. For å bli hørt i mediene blir «vanlige mennesker» ofte 

presset til å være private, og til å snakke om seg selv på en måte som fremstiller dem som 

enten «lidende offer», eller «sterk, men sjelden rollemodell». Det kommersielle kravet 

mediene har om at stoffet de publiserer skal være lettforståelig, engasjerende og gjerne 

sensasjonelt går på bekostning av respekt for enkeltmenneskers intimitetsgrenser. Likevel ser 
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man en positiv endring i elitenes villighet til å tale de homofiles sak og blant annet store 

politikere bruker media for å argumentere for viktigheten av likestilling.  

I dette kapittelet har jeg sett på tidligere forskning som tar for seg temaområdene som 

studeres i avhandlingen. I påfølgende kapittel vil det teoretiske rammeverket for oppgaven 

presenteres. Tidligere forskning og teori vil i samspill være med på å utforme utvalg og 

metode for oppgaven.   

 

3 Teori 
 

I dette kapittelet vil jeg først gå igjennom teoretiske perspektiver om digital journalistikk og 

nyhetskriterier. Dette har jeg valgt å ta med fordi det er relevant for hvordan mediehusene 

produserer og distribuerer nyheter på internett for å få flest mulig lesere til nettavisen, og for å 

se på hvilke kriterier som gjelder for at noe skal anses å faktisk ha nyhetsverdi. En av 

kritikkene mot digitaliseringen av journalistikk er at det blir mindre plass for kritisk, grundig 

og agendasettende journalistikk. Dette på grunn av behovet for å være raskt ute med nyheter 

på alle områder. Dette syns jeg er interessant å ha med i bakhodet i en analyse der jeg skal se 

på tematikk over tid, kildemangfold og nyhetsrammer. Bærer journalistikken preg av den 

moderne tiden?  Videre vil jeg presentere teori om tolkningsrammer. Dette for å se på den 

normative rollen mediene har i fremstillingen av homofili. Tolkningsrammene i mediene 

vektlegger enkelte aspekt framfor andre, og vil derfor ha stor betydning på politisk og 

kulturelt.  

 

3.1 Digital journalistikk og nyhetskriterier 
 

En vanlig karakteristikk av journalistikk er at nyheter speiler virkeligheten. Dette knyttes til 

journalistiske idealer om faktaorientering, objektivitet og balanse. Problemet med denne 

selvforståelsen er at den representerer en form for «naiv realisme» der journalistens og 

nyhetsorganisasjonens selvstendige rolle i nyhetsproduksjonen blir ute av fokus. Et speil kan 
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holdes i ulike vinkler, og vinkling er derfor obligatorisk i all journalistikk (Allern, 2001, s.47). 

Felles for alle nyheter, ifølge Allern (2001), er at de blir til nyheter gjennom en journalistisk 

fortolkning, tilrettelegging og prioritering. 

Flere forskere har pekt på hvordan ulike nyhetskriterier legger føringer for hvilke saker som 

faktisk blir nyheter. En av klassikerne her er det Meilby (1996) kaller «VISAK»-kriteriene. 

Dette innebærer at en hendelse eller en person må være vesentlig, innby til identifikasjon, 

være sensasjonell og aktuell og inneholde konflikt. Grønn (2000) utvider disse kriteriene med 

sex som et sjette kriterium. Hendelser som handler om sex eller kan knyttes til sex blir regnet 

som nyhetsverdig (Aalberg & Elvestad, 2005, s.95-96). Slike kriterier bygger på praktisk 

erfaring fra nyhetsarbeid, og gir en god pekepinn på faktorer som teller med i 

nyhetsvurderingen. Samtidig blir dette relativt allment og abstrakt, noe som kan gi et inntrykk 

av at de er konstante, uavhengig av tid og sted (Allern, 2001, s.55). Men nyhetsjournalistikk 

er alltid en konkret vurdering av spesifikke saker, og hvor nyhetsverdig bestemte hendelser 

vurderes å være kan skifte fra redaksjon til redaksjon (Allern, 2001, s.56).  

Allern (2001) viser til forskning gjort av Einar Østgaard (1965) der han så på faktorer som 

påvirker nyhetsstrømmen. Her konkluderer Østgaard med at den «frie nyhetsstrømmen» 

påvirkes av forhold som er en del av selve nyhetsproduksjonen, men også av forhold som 

ligger utenfor den. Her fokusere han spesielt på økonomiske og politiske faktorer. Nyheter 

skal blant annet produseres med lavest mulig kostnad og formidles til kunder på et marked. 

Dette gir viktige rammebetingelser for hva som prioriteres. Kildenes innflytelse er en annen 

faktor da regjeringer og mektige institusjoner legger bevisst vekt på å påvirke nyhetsbildet 

(Allern, 2001, s.56-57). I tillegg til dette kommer faktorer som er uatskillelige fra selve 

nyhetsprosessen, men som henger nøye sammen med de eksterne forholdene som er nevnt. 

Forenkling av nyheter er et krav slik at de blir lettere å forstå for et større publikum. Det som 

rapporteres er ofte en forenkling av en mer kompleks virkelighet. En annen faktor er 

identifikasjon der det fokuseres på kjente personer og velkjente begivenhetstyper som er nær i 

kulturell og geografisk forstand. Til slutt nevnes faktoren sensasjonalisme, som henviser til 

nyhetsmedienes tendens til å knytte det interessevekkende og nyhetsverdige til situasjoner 

som preges av konflikt og kamp (Allern, 2001, s.57).  

Den digitale journalistikken er en moderne form for journalistikk der tusener av nettaviser 

distribuerer redaksjonelt innhold til millioner av lesere via internett. Den kjennetegnes ved at 

nyhet-, kultur-, og reportasjestoff om aktuelle hendelser presenteres igjennom en kombinasjon 
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av tekst, lyd og video på internett (Aikat, 1998, s.94). Den digitale teknologien har vært i 

enorm utvikling. Mulighetene for umiddelbarhet, multimodalitet, interaktivitet og 

hypertekstualitet har gitt oss «flytende nyheter» (Kammer, 2013 og Karlsson, 2012). 

Nettavisene formidler hendelser skriftlig, visuelt og/eller auditivt i samme sekund som de 

inntreffer. Samtidig har leserne mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål til journalisten og 

holde seg oppdatert på hva andre lesere eller institusjoner mener om saken i sosiale medier – 

alt i samme skjermbilde. «Multimediale» journalister behersker fotografering, videoredigering 

og skriving like godt, noe som åpner for store journalistiske muligheter. Samtidig skjerper det 

konkurransen og tidspresset i redaksjonene (Hartley 2011, s.295). Journalister som jobber i 

nettredaksjoner beskriver likevel at en arbeidshverdag er preget av høyt tidspress (Ottosen og 

Krumsvik 2008, s.18), der blant annet kildeminimering er en av strategiene for å maksimere 

effektiviteten (Gynnild 2008, s.138). Publisering er meget konkurrerende i den nye digitale 

konteksten, hvor det som teller er å være først ut med nyhetene. Sosiale medier og 

internasjonale nyhetskilder er rivaler, og nyheter kan spre seg veldig raskt uansett kilde, og er 

lett tilgjengelig for alle (Steen-Johnsen et.al, 2016, s.200). 

De negative konsekvensene med dette er at nyheter står i fare for å bli overfladisk og preget 

av et «klikkhysteri». Det er mye mindre plass for kritisk, grundig og agendasettende 

journalistikk med det nye regimet, hevder digitaliseringspessimistene. Et aspekt av dette er at 

linjen mellom massemedia og publikum blir sløret. Blogger omtales som alternative, private 

kanaler for nyhetsproduksjon, og mens de på den ene siden ikke oppfyller journalistiske 

kriterier, setter de i økende grad agendaen, både for allmennheten og massemedia (Steen-

Johnsen et.al, 2016, s.202). 

Likevel finnes det positive aspekter ved digitalisering av journalistikken. Digitalisering vil, og 

må, føre til innovasjon i journalistiske praksiser. Et element her er mulighet for kontinuerlig 

oppdatering. Hvis de kobles sammen forsiktig, er disse historiene, bildene, videoene og 

kommentarene en ressurs for å skape en ny type journalistisk produkt, en som er mindre 

statisk og mer levende. Siden alt er tilgjengelig, hvor som helst og når som helst kan man 

legge til lenker til andre historier og gjøre journalistikken mer levende og tilstedeværende 

Steen-Johnsen et.al, 2016, s.203). 

En annen av hovedutfordringene ved nettjournalistikkens inntog og kamp om overlevelse er 

økonomi. Nettavisen finansieres gjennom salg av papiravisen, brukerbetaling og 

annonseinntekter. Denne forretningsmodellen er imidlertid under press da opplagstallene 
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synker og konsumentene ikke er villig til å betale for nyhetsinnhold på internett (Barland, 

2012, s.9).  

Pressen har som nevnt samtidig et samfunnsoppdrag. De skal informere, opplyse og være en 

arena for samfunnsdebatt (Larsen & Ihlebæk, 2014, s.107). For at journalistene skal kunne 

oppfylle samfunnsoppdraget må medienes inntekter øke.  

  Kommersielt innhold fører til økning i lesertall, og dermed også økte annonseinntekter, men 

pressen må også ha et godt omdømme for å ha gjennomslagskraft hos leseren. Likevel viser 

undersøkelser at den kommersielle klikkjakten har ført til at pressens troverdighet har sunket 

og færre leser nettaviser (Johansen 2014, Newman et.al, 2016).  

    Dette betyr at medienes samfunnsoppdrag over tid står i fare for å svekkes. For å forhindre 

at dette skjer går kommersielle mediehus tilbake til nyhetskriteriene for å øke lesertallene. I 

tillegg har digitaliseringen åpnet for sporing av publikumsinteresser via måletall. På denne 

måten kan pressen velge saker som appellerer til konsumenter med ulike interesser. Dette gir 

mulighet for tilpasning og bedre utforming av nyhetsinnholdet (Knutson, 2017, s.23).  

 

 

3.2 Tolkningsrammer 
 

Innenfor journalistikkforskning er «framing», eller tolkningsrammer som jeg fra nå av vil 

referere til, ofte definert som måter å konstruere budskap på som vektlegger enkelte aspekter 

fremfor andre og dermed knyttes til definisjonen av problemet/saken, og årsaker, 

konsekvenser og evalueringer knyttet til det (Entman, 1993). Reese (2003) hevder videre at 

tolkningsrammer er organisasjonsprinsipper for tekster som deles i en kultur, som er gyldig i 

en viss tid, og som strukturer den sosiale verden ved hjelp av symboler (Reese, 2003, s.11). 

Med andre ord må det være en viss enighet i allmenheten om hva som utgjør en ramme, og 

ikke bare noe som den som analyserer tekster konstruerer selv.  

Tuchman (1976) beskrev tolkningsrammer som en måte å identifisere enkelte ting som fakta, 

mens andre ting blir utelatt (Tuchman, 1976, s.1066).  Gitlin (1980) mente lignende at 

tolkningsrammer er prinsippene for utvelgelse, vektlegging og presentasjon komponert av 

forståelsen for hva som eksisterer, hva som skjer og hva som er betydelig (Gitlin (1980, s.6-

7). Her er altså eksistens og utelukkelse, utvalg og hva som oppfattes som viktig i fokus. 
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Iyengar, (1991) definerer tolkningsrammer slik: “The concept of framing refers to subtle 

alternations in the statement or presentation of judgement and choice problems, and the term 

“framing effects” refers to changes in the direct outcomes resulting from these alterations.” 

(Iyengar, 1991, s.11). 

 I praksis betyr dette at man velger å fokusere på enkelte aspekter av en sak samtidig som man 

utelukker andre, for å fremheve årsaken til saken. Dearing og Rogers (1996) konkluderer i 

forlengelsen av Iyengars definisjon at rammer er et middel som gir spesifikk mening til en 

sak. De tar videre opp et godt eksempel på en slik tolkningsramme, nemlig hvordan AIDS-

problemet i en periode fikk rammen som et ”problem blant homoseksuelle” (Dearing og 

Rogers, 1996, s.33). I ettertid kan man se at dette kun er en av mange mulige tolkninger, eller 

aspekter ved saken. Slik kan man se at rammen både kan sette en kontekst til en sak – og 

fungere som utvalg for hva som blir fokuset rundt saken. 

Dagsorden, eller agenda-setting kan beskrives som sammenhengen mellom det mediene 

presenterer som virkelighetsbilder og det publikum oppfatter som sine egne. McCombs 

(2004) gjør en distinksjon mellom første og andre nivå av dagsordenfunksjonen. Første nivå 

beskrives som sammenhengen mellom publikums rangering av viktige saker - og 

eksponeringen de ulike sakene har fått i media. Det media rapporterer mye om oppfatter også 

publikum som viktig. Det andre nivået av dagsordenfunksjonen handler om detaljer i 

mediebildene, for eksempel spesifikke egenskaper ved politikere. Også her er det funnet 

sammenheng mellom medienes framstilling og publikums oppfatninger. Tolkningsrammer er 

et begrep som brukes for å forklare denne framstillingen (McCombs, 2004, s.84-85). 

Prioriteringene i media er viktig for samfunnsdagsorden, mens tolkningsrammene til media i 

tillegg kan påvirke hvilken mening publikum får i de prioriterte sakene (Aalberg & Elvestad, 

2005, s.92).  

Hva skiller så en tolkningsramme fra en vanlig påstand eller et budskap? En tolkningsramme 

påkaller de samme objektene og egenskapene gjentatte ganger ved hjelp av identiske eller 

synonyme ord og symboler i en rekke lignende kommunikasjon som er konsentrert i tid. Disse 

rammene fungere for å fremme en tolkning av en problematisk situasjon eller aktør og 

(implisitt eller eksplisitt) støtte for en ønskelig respons. Dette ofte sammen med en moralsk 

vurdering som gir en følelsesmessig reaksjon. En innramming har bestemt kulturell resonans. 

Når en innramming gjentas over tid i flere tekster gir det politisk betydning. Det gir folk en 

mulighet til å forstå, lagre og hente frem assosiasjoner for fremtidig bruk. Tolkningsrammer 
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er dermed diakron i den forstand at eksponering under en gitt periode antas å øke 

sannsynligheten av bestemte responser under en fremtidig periode, mens sannsynligheten for 

tenkning om andre potensielt relevante formål eller egenskaper er avtagende (Entman et.al i 

Wahl Jørgensen og Henitzsch, 2009, s.177).   

Å studere innramming kan altså belyse den normative rollen nyheter har. Det blir ofte sagt at 

media på mange måter bestemmer hva vi skal tenke på. Hva gjør store forandringer i 

nyhetsinnrammingen med den offentlige oppfatningen av en sak? Hvilke problemer, 

tolkninger og potensielle løsninger får dominere? (Reese et.al, 2001) Og ikke minst, hvordan 

er forholdet mellom tolkningsrammene og kildene? I følge Allern (2001) er avisenes 

kilderelasjoner i stor grad bygd på kontakt med og informasjon fra «offisielle kilder». Det vil 

si representanter fra myndigheter, institusjoner og ledende organisasjoner (Allern, 2001, 

s.220). Nyhetsmediene skaper tolkningsrammer gjennom intervjuer og samtaler med slike 

«autoriserte vitere» og dermed ses verden gjennom de institusjonelle elitenes briller. 

Eliteorientering gir et bilde av at alt blir bestemt av de med makt, mens «Ola Nordmann» er 

kun i liten grad til stede i avisspaltene som kilde. I tilfellene dette skjer er det gjerne i rollen 

som offer for misforhold og byråkratiske overgrep. Stemmene til de uten makt blir altså 

sjeldent representert i norsk presse (Allern, 2001, s.221-222).  

 

3.2.1 Medierammer som analyseverktøy  

Medierammer er altså relativt stabile og vedvarende prinsipper som benyttes i medienes 

fremstillingsform, og kan benyttes i spesifikke saker som abortspørsmål, miljøproblematikk 

eller som i denne oppgaven; fremstilling av homofili. Det blir presisert av flere at når man 

skal forsøke å identifisere tolkningsrammer må man ikke forveksle dette med partiskhet, 

negativ/positiv holdning eller standpunkt for eller mot (Gamson og Modigliani, 1989; 

Tankard Jr, 2001). Rammer trekkes frem som et mer fintfølende og sofistikert analytisk 

verktøy enn objektivitets- og for/mot analyser. En analyse av medierammer krever en 

kvalitativ tilnærming hvor forskeren benytter sin egen ekspertise og kjennskap til kulturen 

man jobber innenfor. Dette for å avdekke hva som blir trukket frem på bekostning av andre 

faktorer (Hertog og McLeod, 2001, s. 152). Kritikk av medierammer som analyseverktøy går 

på at det anses som for vagt, og at en kvalitativ tilnærming ofte benyttes. Det er imidlertid 

viktig for forskeren å være bevisst i forhold til eget utgangspunkt, antagelser og holdninger en 
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har på forhånd. Jeg har sett etter typiske fremstillingsmåter og tolkningsrammer på tvers av de 

ulike avisene, og på tvers av tidsperspektivet. Likevel kan en aldri utelukke at innsamling og 

tolkning av materiale kan preges av forutinntatthet. 

 

Teorier om tolkningsrammer kan brukes til å studere alle sider ved 

kommunikasjonsprosessen. Lokaliseringer av rammer kan ifølge Entman (1993) skje på fire 

nivåer; Kommunikatøren benytter rammer for å tolke og forstå begivenheter, som igjen 

kommer til syne i teksten. Mottakeren, eller leseren av teksten, utgjør tredje nivå, mens 

kulturen er fjerde nivå.  Medierammer kommer til syne i medietekster og er et resultat av 

journalistens valg, mens individuelle rammer benyttes av den enkelte til å sortere og 

kategorisere informasjon. Det er ikke gitt at rammen journalisten benytter, sammenfaller med 

leseren, lytteren eller seerens tolkningsrammer. Likevel er tolkningsrammene som benyttes i 

nyhetsproduksjonen ofte hentet fra et repertoar som både journalist og publikum er fortrolig 

med. Nyhetene som presenteres er da både nye, samtidig som de er gjenkjennelig (Eide, 

1992).  

Ideelt sett burde en analyse av medierammer utføres på flere nivå. I en analyse av individuelle 

rammer, eller publikumsrammer, må man inkludere individuell innsamlet data, som for 

eksempel en spørreundersøkelse. Mitt analytiske bidrag er begrenset av tid og ressurser, og 

jeg har valgt å konsentrere meg om hvilke tolkningsrammer som kan identifiseres i 

medietekstene. Jeg kan dermed ikke påstå at rammene jeg har identifisert i datamaterialet 

deles med samtlige lesere av tekstene, da leserne vil ha ulik kunnskap og forutsetninger for 

hvordan tekstene oppfattes. Det er enighet blant forskere at å identifisere tolkningsrammer 

dreier seg om en prosess hvor elementer blir valgt ut og fremhevet på bekostning av andre 

elementer. Likevel brukes rammeanalysen på ulike måter. Fordi jeg i denne oppgaven er ute 

etter både generiske og saksspesifikke rammer, har jeg valgt å kombinere kvantitativ og 

kvalitativ metode i rammeanalysen. De generiske rammene jeg har valgt å benytte meg av er 

inspirert av Audun Beyers (2012) doktorgradsavhandling Valgets nyhetsrammer - 

Produksjon, innhold, opinion. Her har jeg valgt å bruke det Beyer kaller episodisk rammer, 

tematisk rammer og konfliktrammer. Disse rammene er altså forhåndsidentifisert, og fordelen 

med å benytte disse tre veletablerte rammene, er at resultatene i denne studien kan 

sammenlignes med resultater fra andre studier. 
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For å identifisere de saksspesifikke rammene har jeg valgt å ta utgangspunkt i Tankard Jr s 

(2001) 11 rammemekanismer. Disse 11 er: overskrifter, underoverskrifter, bilder, bildetekst, 

ingress/innledende avsnitt, kildebruk, direkte sitater, uthevede sitater, logoer/grafiske 

kjennetegn, statistikk/grafer samt konkluderende avsnitt/ paragrafer. Nærmere beskrivelse av 

metoden i analysearbeidet er beskrevet i kapittel 4. 

 

3.2.2 Saksspesifikke og generiske rammer 
 

Tolkningsrammer deles gjerne inn i to ulike typer. Saksspesifikke rammer knyttes til bestemte 

tema eller nyhetshendelser. De generiske rammene er mer generelle i formen og overskrider 

enkelttema. De kan identifiseres i tilknytning til ulike tema over tid og i ulike kontekster (de 

Vreese, 2003, s.28).  

Fordelen med en saksspesifikk tilnærming til studiet av nyhetsrammer er det gjør det mulig å 

gå inn i spesifikke detaljer som er relevante for temaet en undersøker. Denne fordelen er 

imidlertid også iboende uheldig. Ulempen er at rammene kan bli så spesifikke og detaljerte at 

det under analysen blir vanskelig å generalisere, sammenligne og underbygge funnene i 

forhold til andre studier. Ifølge de Vreese (2003, s.28) fører dette til at forskere «for enkelt» 

finner bevis for hva de allerede leter etter og at man for ofte setter opp unike rammer som 

passer sin unike studie. 

 

 

3.2.3 Episodiske og tematiske rammer 

 

Mye av forskningen rundt innramming i media har skilt mellom episodiske og tematiske 

rammer. Mens den episodiske rammen vektlegger enkelthendelsen som utgangspunkt for en 

nyhetssak, vektlegger den tematiske rammen større og mer abstrakte sammenhenger, uten å 

gå inn på enkelteksempler i særlig grad (Beyer,2012, s.27). Medieforsker Ragnar Waldahl 

hevder at norske medier ser ut til å følge den amerikanske trenden, og at episodiske rammer er 

mest utbredt (Waldahl, 2007, s.206). Episodiske rammer lar seg godt kombinere med de 

tradisjonelle VISAK-kriteriene, spesielt med tanke på identifikasjon, sensasjon, aktualitet og 
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konflikt. Mens det å sette saken inn i en tematisk sammenheng på den andre siden passer 

kanskje best med nyhetskriteriet vesentlighet. Et av problemene med økt bruk av episodiske 

rammer er at ansvaret flyttes fra samfunnsnivå til individnivå, og dermed fritas institusjoner 

for ansvar (Iyengar, 1991, s.15-16).  

Iyengar (1991) hevder videre at alle nyheter i utgangspunktet kan være enten episodiske eller 

tematiske, eller ha et snev av begge deler (Iyengar, 1991, s.14). Med dette i bakhodet har jeg i 

analysearbeidet kodet mine artikler enten som en enkelt løsrevet episode, eller som en mer 

generell problematikk.  

De episodiske rammene i denne studien har jeg registrert ved at nyheter om homofili er belyst 

gjennom enkeltindivid, case og hendelser. Det vil si at tekstene er preget av bortfall av 

bakgrunnen for handlingene og det gis lite plass til årsaker og konsekvenser i et større 

perspektiv. Et eksempel på en slik artikkel er «NBA-stjerne i homsebråk», som ble publisert 

på dagbladet.no 15. februar 2007. Artikkelen viser til en enkeltstående hendelse og forteller 

ikke noe utover at den tidligere basketstjernen Tim Hardaway har blitt fjernet fra alle 

offisielle oppdrag i regi av NBA etter at han kom med svært homofiendtlige uttalelser i et 

radioprogram.  

En kan si at en episodisk ramme synes å være en fortelling på mikronivå, mens en tematisk 

ramme befinner seg mer på et makronivå. De tematiske rammene plasserer temaet i en mer 

generell, abstrakt eller allmenn kontekst. Det kan for eksempel være homofili knyttet opp mot 

rett til assistert befruktning eller adopsjonsrett. Et eksempel her er artikkelen «Barn av ikke-

vestlige innvandrere er mer negative til homofile enn andre unge. Men markant mer positive 

enn foreldrene» som ble publisert på dagbladet.no 10. februar 2012. Artikkelen viser til en 

spørreundersøkelse blant over 7000 videregåendeelever i Norge som blant annet inneholdt 

spørsmål om hvorvidt homofili er OK. I denne artikkelen får leseren presentert både 

bakgrunnsinformasjon, samt løsninger og konsekvenser.  

  

Episodisk innramming har en tendens til å fremkalle individualistiske snarere enn 

samfunnsmessige tilskrivninger av ansvar, mens tematisk innramming har motsatt effekt. I 

amerikansk sammenheng blir det hevdet at en direkte konsekvens av dette er at ved bruk av 

episodiske rammer har publikum større tilbøyelighet til å plassere ansvaret for det som skjer i 

samfunnet hos enkeltindividet (Iyengar, 1991, s.15-16).  Det kan være grunn til å tro at den 
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samme utviklingen også kan være gjeldende i norske aviser. Allern og Pollack (2009, s.18–

19) hevder at det har blitt et økt fokus på sak og personlige egenskaper i nyhetsformidlingen.  

3.2.4 Konfliktrammen 

 

Konstruksjon av topartsstrid er en av vår tids mest brukte journalistiske teknikker. Her dreier 

det seg om å framstille saker som en åpen konflikt med to (eller flere) sider, der man verken 

direkte eller indirekte tar stilling mellom de stridende. «Konfliktrammen» er en av de 

viktigste «generiske» tolkningsrammene i journalistikk, altså en ramme som er mer eller 

mindre uavhengig av sakens konkrete tema. Alt fra åpenbare konfliktområder som 

regjeringsvalg til mer abstrakte og kompliserte spørsmål som religion kan relativt enkelt 

rammes inn som en krangel eller en konflikt (Bjerke, 2011, s.130). En av ulempene med slik 

journalistikk er at det lett kan føre til forvirring fremfor innsikt. Dette fordi journalisten 

«slipper unna» da han eller hun slipper å finne ut hva som faktisk er sant, og heller kun 

dokumenterer hva de ulike partene i konflikten har sagt (Bjerke, 2012, s.131).  

I Elisabeth Eides (2014) kvalitative studie av medieerfaringene til en gruppe 

lesbiske/homofile/skeive individer med betydelig medieerfaring kom det frem at konflikt er et 

vesentlig tema også i dekning av homofili. Suksess og generelt at ting går bra er ikke 

interessant, mens konflikt, kaos og ekstremer blir prioritert hos nyhetskonvensjonene. Et sitat 

fra en av Eides informanter lød som følger: 

Så hvis jeg gikk ut og skrøt av noen […], så var det sjelden at det kom på. Men hvis 

jeg gikk til frontalangrep, og jeg var jo på et tidspunkt så utrolig lei […] «xxx raser», 

«xxx er indignert», «xxx er i sjokk og vantro». […] Jeg holdt jo på å spy til slutt. Men 

det var jo eneste måten å […] få satt dagsorden på. 

(Eide, 2014, s.215).  

I Audun Beyers studie av fremstillingen av valgkampen i 2009 i NRK og TV2 viste det seg at 

konflikt var til stede i over halvparten av tv-innslagene (Beyer, 2012, s.134-135). I min 

oppgave har jeg tatt utgangspunkt i den samme konfliktrammen som Audun Beyer (2012, 

s.134). Han benytter komponentene uenighet, bebreidelser og saksdualitet for å finne graden 

av disse elementene i hver enkelt nyhet. Det samme har Semetko og Valkenburg (2000) gjort 

i sin undersøkelse av europeisk politikk. Semetko og Valkenburger hevder at konfliktrammen 
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legger vekt på konflikter mellom individer, grupper eller institusjoner for å kunne fange 

publikums oppmerksomhet (Semetko og Valkenburg, 2000, s.95–100). 

 

3.2.5 Egendefinerte rammer 

 

Når man skal definere egne rammer som jeg skal gjøre i andre del av mitt 

rammeanalysearbeid er det som nevnt fort gjort å lete etter de rammene man forventer å finne 

(Tankard: 2003, s.98). For å unngå dette vil jeg nærlese artiklene og benytte meg av etablerte 

rammeanalytiske metoder som vil bli nærmere beskrevet i oppgavens metodekapittel. 

 

3.3 Oppsummering av teori 

 

De tradisjonelle nyhetskriteriene, slik som VISAK, gir en god pekepinn på hvilke faktorer 

som teller med i vurderingen av hva som blir en nyhetssak. Andre faktorer som også spiller 

inn er politikk og økonomi. I digital journalistikk har disse to faktorene blitt kanskje desto 

viktigere. Et økt tidspress gjør at kildeminimering brukes som et virkemiddel for effektivitet. 

Sakene forenkles og spisses gjennom sporing av publikumsinteresse slik at de skaper flest 

mulig klikk.  

Tolkningsrammene i media vektlegger enkelte aspekt ved tema framfor andre. Når de samme 

tolkningsrammene gjentas over tid får de kulturell resonans og politisk betydning. Mediene er 

med på å skape assosiasjoner og har dermed en diakron funksjon. Eksponering for en type 

tolkningsramme antas å øke sannsynligheten for bestemte responser i framtiden. Dette viser 

den normative rollen nyhetsmediene har. Hva skjer hvis det gjøres store endringer i 

nyhetsfremstillingen? Og hva med forholdet mellom mediene og kildene? Eliteorienteringen 

dominerer i medienes kildebruk, og sjeldent får vi høre fra de «uten makt». 

I mitt arbeid skal jeg undersøke tolkningsrammene i selve medieteksten. Dette for å se på 

hvilke tolkningsrammer som går igjen i fremstillingen av homofili. Her vil jeg se på forholdet 

mellom saksspesifikke og generiske rammer. Er dekningen av homofili dominert av konkrete 

hendelser eller av generelle diskusjoner rundt tema? For å svare på dette vil jeg bruke 

veletablerte generiske rammer. For å komme dypere inn i analysematerialet mitt har jeg valgt 
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å se etter saksspesifikke rammer i et utvalg av 12 artikler gjennom en kvalitativ lesning ved 

hjelp av etablerte anaylseverktøy.  

 

 

 

4 Forskningsmetode 
 

«Metode er […] en framgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny 

kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet av 

metoder» (Aubert, 1972, s.196).  

Målet for denne avhandlingen er å avdekke hvordan homofili blir fremstilt i et tiårsperspektiv 

av fire ulike aviser i Norge. Dette kapittelet gir en oversikt over besvarelsens metodiske 

design og fremgangsmåten i datagenereringsprosessen. 

Jeg har først valgt å utføre en kvantitativ innholdsanalyse av et utvalg avisartikler ved bruk av 

statistikkprogrammet SPSS. Videre har jeg gjort en rammeanalyse av 326 representative 

artikler. Nå følger en kort redegjørelse av og begrunnelse for hvorfor det er hensiktsmessig å 

kombinere disse to metodene, en redegjørelse av selve metodene, og hvordan de blir brukt i 

denne studien.  

 

4.1 Metodetriangulering 

 

«Metodetriangulering» kan være med å styrke validiteten i en analyse hvis man kan 

demonstrere gjensidig bekreftelse av resultatene fra de ulike metodene som brukes. Mange 

forskere er enige om at den beste tilnærmingen er en slik triangulering. Metodetriangulering 

er en kombinasjon av flere, ofte prinsipielt forskjellige tilnærmingsmåter for å kartlegge en 

problemstilling (Østbye, 2007, s.20). De ulike metodenes styrker og svakheter har en tendens 

til å utligne hverandre, og hvis alle de ulike metodene avslører lignende funn, kan dette styrke 

validiteten til analyseresultatene (Neuendorf, 2002:49, Østbye et al 2002, s.34).  
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Jeg har i denne studien valgt å kombinere kvantitativ innholdsanalyse med en både kvantitativ 

og kvalitativ rammeanalyse for å forsøke å besvare oppgavens problemstilling. Som 

oppfølging av resultatet av innholdsanalysen kan rammeanalysen bidra til å utdype eller 

belyse spørsmål som innholdsanalysen etterlater seg (Johannessen, Tufte og Christoffersen 

2010, s.367). Rammeanalysen vil fungere som en utdyping tallmaterialet med å vise typiske 

(og atypiske) eksempler for å tydeliggjøre poengene og eventuelle tendenser jeg finner. Det er 

ikke enkelt å si noe om i hvilken grad mediene påvirker sitt publikum ved hjelp av en 

innholdsanalyse. Dette må utredes gjennom andre typer undersøkelser der man ser på folks 

erfaringer, meninger og holdninger. Derfor kan denne metodiske tilnærmingen kun bidra med 

et innblikk i prosessen som skaper og underbygger representasjoner av homofili. 

4.2 Kvantitativ innholdsanalyse 
 

En kvantitativ innholdsanalyse består av registrering av data og bruk av analyseteknikker som 

søker mot en systematisk, objektiv og kvantitativ beskrivelse av innholdet i et budskap. 

Systematisk betyr her at man må formulere generelle regler for hvordan materialet skal 

behandles. Objektivitet handler om at man så langt som mulig forsøker å begrense hvor mye 

skjønn påvirker bearbeidingen av materialet. Kvantitativ betyr at man gjør en tallmessig 

beskrivelse av materialet (Østbye et.al, 2007, s.210). Operasjonelle definisjoner og regler for 

klassifikasjon av variabler bør være eksplisitt, slik at andre forskere kan følge den samme 

framgangsmåten. En kort redegjørelse for de ulike variablene som skal kvantifiseres i denne 

studien følger i kapittel 4.5, mens hele kodeskjemaet ligger vedlagt. Blant variablene er 

hvilket hovedtema hver artikkel handler om og hva slags kilder som kommer til orde. 

Utvalget er tatt fra en 10-års periode. 

Wimmer og Dominick (1994, s.164-167) peker på fem typiske formål ved bruk av kvantitativ 

innholdsanalyse; 

1) Beskrive mønstre og utviklingstendenser i medieinnhold 

2) Teste hypoteser om mål, utvalgskriterier og arbeidsmetoder i mediene 

3) Sammenlikne medieinnholdet med den virkelige verden 

4) Finne ut hvordan mediene fremstiller ulike grupper i samfunnet 

5) Trekke slutninger om medienes effekter 

(Østbye et.al, 2007, s.211) 
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I min oppgave fremstår derfor kvantitativ innholdsanalyse som en bærekraftig metode for å 

undersøke de problemstillingene jeg ønsker å svare på. Med et stort datamateriale på 326 

artikler er det hensiktsmessig med en tallmessig beskrivelse for å få en overordnet oversikt 

over mønstre i medieinnholdet. Målet i min oppgave er å si noe om mønstre og trender i 

fremstillingen av homofili i VG, Dagbladet, Adressa og iTromsø over tid, og si noe om 

representasjonen av homofile som en gruppe i samfunnet. Jeg vil også forsøke å trekke noen 

paralleller fra mine funn til ulik informasjon om homofili fra den virkelige verden, og slik har 

denne studien tre av de fem målsettingene som er mest relevante for bruk av innholdsanalyse i 

medieforskning. 

 

4.3 Rammeanalyse 
 

For å svare på oppgavens underspørsmål; Hva slags nyhetsrammer blir homofili fremstilt 

under? bruker jeg rammeanalyse. Jeg definerer den som todelt, der første del er kvantitativ og 

andre del er en form for kvalitativ tekstanalyse. Begrepene rammer og innramming blir på 

engelsk omtalt som frames og framing. Jeg velger videre i min oppgave å benytte meg av de 

norske begrepene rammer og innramming. Det jeg vil finne ut ved hjelp av rammeanalysen er 

hvordan mediene formidler og rammesetter virkeligheten med utgangspunkt i konteksten. 

 

4.3.1 Gjennomføring av rammeanalyse 

 

Det finnes ingen klar oppskrift på hvordan en rammeanalyse skal gjennomføres. Vanligvis er 

tekstanalysen objektstyrt, som betyr at fremgangsmåten må avgjøres av egenskapene til 

teksten vi skal analysere. Det er viktig at en tekstanalyse har et formål, altså; hvorfor skal du 

analysere denne teksten? (Østbye et al. 2002. s.67-69). Min analyse er knyttet til 

innholdsmessige forhold der jeg skal undersøke hvilke medierammer VG, Dagbladet, Adressa 

og iTromsø har benyttet i sin fremstilling av homofili i et tiårsperspektiv. Rammeanalysen vil 

være todelt; en kvantitativ del med tall fra innholdsanalysen, og en kvalitativ del, der jeg ser 

grundigere på artiklene fra de seks største hovedtemaene i artikkelutvalget.  
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Funn som ble gjort i den kvantitative innholdsanalysen har gitt en tallmessig oversikt over de 

generiske rammene i mitt analysemateriale. Variablene som tar for seg om artiklene enten er 

hovedsakelig tematisk eller episodisk gir en tallmessig oversikt over hvilken av disse 

rammene som er mest dominerende i avisenes artikler om homofili. Jeg har også kodet alle 

artiklene som enten konfliktpreget eller ikke konfliktpreget. Disse tallmessige oversiktene vil 

bli presentert i oppgavens analysedel. Denne måten å kode nyhetsrammer på er inspirert av 

Audun Beyers (2012) doktorgradsavhandling Valgets nyhetsrammer - Produksjon, innhold, 

opinion. 

Videre i analysedelen vil de saksspesifikke rammene bli presentert gjennom en kvalitativ 

rammeanalyse av artiklene innenfor de seks største hovedtemaene.  Identifisering og 

inndeling i rammekategorier i min analyse er gjort på bakgrunn av en kvalitativ nærlesing av 

avisartiklene. Jeg valgt å utarbeide et analyseverktøy tilpasset datamaterialet, inspirert av 

Tankard Jr s (2001) 11 rammemekanismer. 

  

4.3.2 Kontekst 

En annen viktig ting en må huske under arbeidet med rammeanalysen er at tekster inngår i en 

kontekst. Vi skiller mellom en nær og en videre kontekst. Den nære konteksten til en 

avisartikkel er avissiden og den videre kontekst handler om når og hvor teksten ble produsert 

og konsumert. Det er viktig å ta hensyn til geografiske, sosiale og kulturelle aspekter for hvor 

teksten ble produsert (Østbye et al. 2002:73). Det er forskjell på både politisk og kulturell 

kontekst i løpet av ti år, og homofili blir diskutert på ulike måter ut i fra når teksten ble 

produsert.  

 

4.3.2 Identifisering av medierammer  

 

Når jeg skal identifisere medierammer i en tekst må jeg bestemme meg for hva som utgjør en 

medieramme. Dette er en subjektiv avgjørelse, på samme måte som at identifiseringen av 

medierammer er en subjektiv vurdering. Jeg har tatt utgangspunkt i Tankard Jr. (2001) sin 

liste med viktige mekanismer som kan være til hjelp i en rammeanalyse (Johnson-Cartee 

2005, s.173). Jeg har valgt å se på følgende elementer:  
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Overskrifter, underoverskrifter, ingress/innledende avsnitt, kildebruk, direkte sitater, uthevede 

sitater, samt konkluderende avsnitt/ paragrafer.  

I gjennomgangen av disse elementene vil jeg se på bruk av språket, positive eller negative 

formuleringer, metaforer, skildringer, valg av fokus, vinkling, hvilke elementer i teksten er 

vektlagt og hvilke er valgt bort. Alle disse elementene kan bidra til å forvrenge virkeligheten. 

Jeg har valgt å lage mitt eget skjema der jeg kan fylle ut de ulike egenskapene til hver 

artikkel. 

 

I denne studien har jeg som nevnt valgt å benytte meg av tre generiske og veletablerte rammer 

inspirert av Audun Beyers (2012) doktorgradsavhandling Valgets nyhetsrammer - 

Produksjon, innhold, opinion. Her har jeg valgt å bruke det Beyer kaller episodiske rammer, 

tematiske rammer og konfliktrammer. Fordelen med å benytte disse tre veletablerte rammene, 

er at resultatene i denne studien kan sammenlignes med resultater fra andre studier. 

I tillegg har jeg valgt å identifisere medierammer selv ved hjelp av kvalitativ nærlesing av 30 

artikler fra de seks største hovedtemaene, med Tankard Jr. (2001) sin liste med viktige 

mekanismer som analyseverktøy. Funn som blir gjort i den kvantitative innholdsanalysen vil 

være med å peke ut de tekstene jeg skal se nærmere på. På grunn av oppgavens omfang har 

jeg valgt ut kun 30 artikler hvor jeg skal identifisere medierammer. Ifølge Entman (2004) er 

det viktig å spørre seg om hvor mye materiell som finnes om en bestemt begivenhet. ” If a 

frame does not have magnitude, its content matters little” (Entman 2004, s.31). I min analyse 

har jeg lagt vekt på hovedtemaene som fikk størst dekning. Jeg har valgt ut tre artikler fra 

hver av de seks mest dekte temaene, fra hver av de tre årene jeg har valgt ut. Slik kan jeg 

sammenligne og utfylle hver medieramme.  

 

Jeg mener det vil være gunstig å kombinere generiske og saksspesifikke rammer fordi jeg da 

vil kunne få fram flere perspektiv. Baldwin van Gorp (2007, s.66-67) mener nemlig at 

saksspesifikke og generiske rammer kan komplementere hverandre. Dette forutsett at de 

generiske rammene fungerer som overordnede generelle rammer, mens de saksspesifikke 

knyttes under disse. De saksspesifikke rammene knyttes altså opp mot en større og mer 

abstrakt hovedramme. Dette begrunnes med at nyhetsrammene også bør kunne fungere på 
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andre tema (van Gorp 2007, s.66-67). Intensjon med denne analysen er at funnene skal kunne 

knyttes opp mot andre studier og kunne bidra utover denne spesifikke oppgaven.  

 

4.4 Utvalg og materiale 
 

4.4.1 Empiri 

I denne undersøkelsen er ikke målet å studere en spesifikk hendelse, men å vurdere avisers 

prioriteringer og fremstilling av homofili mer allment. Da er det nødvendig med en viss 

spredning av de artiklene som studeres for å unngå at en spesiell nyhetsbegivenhet blir svært 

dominerende (Allern, 2001, s.79). Det kan være utfordrende å skulle definere enheter i en 

innholdsanalyse som den jeg gjennomfører her, da jeg har valgt å undersøke avisartikler som 

er publisert på Internett. Denne typen artikler er ofte redigert opptil flere ganger etter 

publisering, og det kan dermed hende at det gjøres endringer i en artikkel etter at jeg har 

begynt å undersøke den (Østbye et.al, 2013, s.212). I og med at jeg går helt tilbake til artikler 

fra 2007 og 2012 ser jeg det som usannsynlig at dette er tilfellet, da det virker lite 

hensiktsmessig for journalister i avisene å redigere såpass gamle artikler. Jeg tar likevel høyde 

for at de artiklene som er valgt ut fra 2017 kan ha blitt redigert i løpet av analyseperioden.  

For at det skal være mulig å skaffe seg kunnskap om pressedekningen av homofili i VG, 

Dagbladet, Adressa og iTromsø må man velge en tidsperiode. Det er også nødvendig å foreta 

noen begrensninger for å tilpasse undersøkelsen til masteroppgavens format. Jeg vil i dette 

kapittelet gjøre rede for hvilke valg jeg har tatt, og hvorfor. Samtidig vil jeg drøfte mulige 

feilkilder, bortfall og annet som jeg mener kan bidra til å påvirke analysen.  

Materialet som ligger til grunn for denne oppgaven består av et utvalg artikler som i ulik grad 

handler om homofili fra avisene VG, Dagbladet, Adressa og iTromsø. Studien tar for seg et 

tiårsperspektiv, og hele populasjonen ville generere en for stor mengde empiri for oppgavens 

format. Utvalget består derfor av artikler fra månedene februar og september i årene 2007, 

2012 og 2017 i de fire avisene.  Det har gitt totalt 326 enheter i utvalget. 133 enheter er fra 

VG, 137 enheter er fra Dagbladet, 75 enheter er fra Adressa og 57 enheter er fra iTromsø. 

Som nevnt er formålet å gi et representativt bilde av dekningen av homofili generelt de siste ti 

årene. Materialet gir ikke noe holdbart grunnlag for å gå inn på hvordan avisene prioriterer og 
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dekker mer detaljerte temaer og nyhetssaker om homofili. Februar og september ble valgt for 

å unngå det typiske «feriestoffet» man ofte ser i sommermånedene og rundt juletider.  

Når jeg bestemte meg for å undersøke hva som preger fremstillingen av homofili i norske 

medier tenkte jeg automatisk først og fremst at VG og Dagbladet var interessante aviser å 

inkludere i undersøkelsen. Eide (2001) hevder at populæravisene Dagbladet og VG de siste 

tiårene har markert seg som fanebærere for en kritisk og undersøkende journalistikk. I kraft av 

sin innsats her har de også framstått som særlig viktige arenaer for en journalistisk 

profesjonsbygging. Eide snakker her om en «schizofreni» eller en tvetydighet, i form av 

egenskapen til å forholde seg til ulike presseideologier. VG og Dagbladet inntar en 

dominerende posisjon i det norske pressebildet og i den norske offentlighet, ikke bare i kraft 

av opplag, men fordi de på mange vis er journalistisk ledende. I Storbritannia ser dette nokså 

annerledes ut, der populæravisene opererer i sin egen pressedivisjon fjernt fra 

kvalitetspressens elitedivisjon. Den rendyrkede populærpresse inviterer følgelig ikke til 

betraktninger om pressens rolle i lys av liberal presseideologi, demokrati- eller 

offentlighetsteori. Den har satt seg utenfor en slik diskusjon. I norsk sammenheng vil det 

derimot være relevant, og faktisk viktig, å vurdere populærjournalistikken i lys av dens rolle 

som arena og aktør i en politisk offentlighet (Eide, 2001, s.24). De journalistiske 

konvensjoner og formidlingsgrep som er rådende i norsk populærjournalistikk, og denne 

journalistikkens profesjonsbyggende rolle kan ikke overses i oppdatert forståelse av makt og 

demokrati i Norge (Eide, 2001, s.25). 

I tillegg til disse to store riksdekkende avisene har jeg valgt å ta med Adressa og iTromsø. 

Adressa betegnes som en storby-dagsavis, og iTromsø som en lokal dagsavis (Retriever, 

2017). Dette for å kunne si noe om eventuelle likheter og forskjeller i sammenligning med 

riksavisene. Ideelt sett kunne avisutvalget vært enda større, men i og med at jeg ønsker å se på 

fremstilling av homofili over en tiårsperiode som krever at samme avis studeres på ulike 

tidspunkter har jeg valgt å begrense avisutvalget til fire aviser og tre ulike avistyper. 

 

4.4.2 Kort presentasjon av de utvalgte avisene 

 

VG er Norges mest leste avis med 2,358 millioner lesere i 2017 totalt på papir, mobil og nett 

(Michalsen, 2017). Avisen er riksdekkende, og blir ansett som normdannende. Allern (2001) 
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hevder at VG er en sentral målestokk ved sammenligning med andre aviser siden hypotesen 

om at «tabloid» populærjournalistikk er blitt stadig mer vanlig i norsk presse (Allern, 2001, 

s.72). Avisen er tatt med fordi det er avisen i Norge med størst suksess på nett. VG er en 

riksdekkende tabloidavis som utgis på daglig basis, både elektronisk og i papirformat. VG er 

eid av Schibsted Norge og er den mest leste avisen i Norge. VG er en kommersiell avis som 

finansieres gjennom markedsinntekter som reklame- og abonnementsinntekter, sponsing, 

produktplassering og klikktall (Medietilsynet, 2016). 

 

Dagbladet er en dagsavis utgitt i Oslo, grunnlagt i 1869 av Anthon Bang. Dagbladet er en av 

landets to ridsdekkende løssalgsaviser med over 1,4 millioner lesere totalt i 2017 (papir, 

mobil og nett). Avisen var frem til juni 2013 eid av Berner Gruppen AS, men ble i 2013 solgt 

til Aller Media AS. Jeg har valgt å ta med både VG og Dagbladet i denne oppgaven, ikke bare 

for å sammenligne to av de største avisene i Norge – men også på grunn av at de store 

løssalgsavisene i tabloidformat viser de tydeligste tegn på prosesser som også gjelder for 

andre aviser (Mathiesen 2002). Jeg har vurdert det slik at VG og Dagbladet har såpass stort 

nedslagsfelt at det vil være rimelig å anta at disse løssalgsavisenes dekning av homofili har 

betydning for kunnskap og oppfatninger om temaet. 

 

Adresseavisen eller Adressa som den gjerne kalles representerer i dette utvalget storby- og 

regionsavisene som kombinerer sin lokale forankring med riksnyheter og utenriksstoff. 

Avisen har en konservativ politisk profil med engasjement for næringsliv og institusjoner i 

eget distrikt mot alle «ytre fiender» (Allern, 2001, s.73). I 2016 hadde Adressa 155 000 lesere 

på nett (Medienorge.no). 

 

iTromsø  (tidligere Bladet Tromsø) er en dagsavis som utgis i Tromsø. Første utgave kom 

ut 24. januar 1898. Avisa skiftet navn fra Bladet Tromsø til iTromsø 17. desember 2009. 

«Bladet Tromsø» hadde i 1898 slagordet «Nationalt og frisindet blad for de nordlige 

landsdele». Daværende sjefsredaktør Jørn-Christian Skoglund uttalte i 2009 ved navneskifte 

til «iTromsø» at avisen nå ikke bare endrer logo, men også ambisjoner. Hensikten bak både 

redesignet og produktspissingen er å skape en enda nærmere, mer lokal, mer folkelig og mer 

https://no.wikipedia.org/wiki/Dagsavis
https://no.wikipedia.org/wiki/Troms%C3%B8
https://no.wikipedia.org/wiki/24._januar
https://no.wikipedia.org/wiki/1898
https://no.wikipedia.org/wiki/17._desember
https://no.wikipedia.org/wiki/2009
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relevant avis. Med andre ord vil de fremstå som en tvers igjennom ultralokal lokalavis, som i 

hovedsak bringer viktige nyheter, men også nogo attåt – i, om og for Tromsø. Slagordet for 

iTromsø er «Kjenner du oss, kjenner du byen» (Skoglund, 2009). iTromsø representerer i 

dette utvalget en av de store lokalavisene med konkurranse på utgiverstedet. I 2016 hadde 

iTromsø 27 000 lesere på nett (Medienorge.no). 

 

4.4.3 Metode for innsamling av empiri 

 

Formålet med denne innholdsanalysen er å få et representativt bilde av noen vesentlige trekk 

ved dekningen av homofili i VG, Dagbladet, Adressa og iTromsø de siste ti årene. Enhetene i 

denne undersøkelsen ble valgt ut etter en idé om at jeg ønsket å undersøke hva som har preget 

dekningen av homofili i norske medier i løpet av de siste ti årene.  Dette framstod som et 

praktisk utgangspunkt som ga et overkommelig antall enheter, det vil si 326 avisartikler. Da 

jeg søkte etter artikler i mediearkivet ATEKST, brukte jeg kun søkeordet «homo*». 

Søkeordet ble trunkert ved søk i ATEKST for å få med eventuelle brukte forlengelser av 

søkeordene som for eksempel «homofil», «homofili», «homoseksuell» og så videre. Årsaken 

til at jeg kun har brukt dette ene søkeordet er fordi jeg ikke er ute etter artikler om homofili i 

en gitt kontekst eller i sammenheng med et spesifikt tema. Målet er heller å se på artikler som 

nevner noe om homofili uavhengig av kontekst. Dette førte selvfølgelig til en enorm mengde 

artikler totalt, derav behovet for tidsavgrensning. I tillegg førte et slikt søk til at enkelte 

artikler føltes irrelevant. Derfor er ikke alle enhetene som fikk treff med søkeordet inkludert i 

studien. Det ligger flere kriterier til grunn for hvilke artikler som fikk plass blant de 326 

enhetene. Studien utelukker reklame, TV-program og filmanmeldelser, med mindre homofili 

er hovedtema. Det er gjort en skjønnsmessig utelukkelse av artikler hvor homofili er meget 

sterkt underordnet, selv om de aller fleste artikler er kodet til tross for at homofili er 

underordnet.   

Fordeler med ATEKST er at det sparer mye tid, samt at programmet har en funksjon som gjør 

at man kan lage PDF-filer av et utvalg artikler. Samtidig kan man analysere et artikkelutvalg 

direkte i programmet. Jeg bestemte meg for å lagre alle artiklene som PDF, lese igjennom 

samtlige, for så å legge alle inn manuelt i statistikkprogrammet SPSS. Alle de 326 enhetene er 

registrert i dette programmet i henhold satte variabler som alle har flere alternative verdier. 
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En svakhet ved ATEKST er at enkelte aktuelle artikler som har blitt publisert i perioden kan 

tenkes å ikke ha blitt digitalisert i arkivet, samtidig som det kan forekomme flere artikler i 

ATEKST enn antallet som faktisk er publisert. Et annet problem med ATEKST er at enkelte 

kommentarer, leserinnlegg og kronikker kan falle ut fordi avisene eller artikkelforfatterne 

utøver copyright og at disse artiklene dermed ikke blir å finne.  

Avisutvalget ses likevel på som relevant siden hensikten med oppgaven er å sammenligne 

dekningen på et noe generelt nivå, noe som lar seg gjøre også med de utvalgte avisene. 

Innsamlingen av artiklene ble gjennomført høsten 2017 og kodingen ble gjennomført den 

følgende våren. Nøyaktighet var et hovedfokus under kodearbeidet og jeg brukte dermed lang 

tid på kodingen av materialet. 

 

4.5 Variabler og verdier 

 

For å gjøre det mulig å måle eller klassifisere generelle trekk ved pressedekningen av 

homofili har jeg satt opp et sett med variabler. Variablene viser til en egenskap eller et 

kjennetegn ved enheten og skal gi svar på de spørsmålene oppgaven reiser (Hellevik 2006: 

48). Det var derfor viktig å formulere problemstillingene for oppgaven først, da variablene er 

utarbeidet for å kunne belyse problemstillingene. Ved utarbeidelsen av variablene har jeg 

støttet meg til tidligere forskning om mediedekning av homofili, og teori om nyhetskriterier, 

digital journalistikk og nyhetsrammer. 

 Man bruker ofte flere variabler for å besvare et spørsmål. Jeg har for eksempel brukt fire 

variabler for å kunne si noe om delproblemstillingen «Hvem kommer til orde i nyheter om 

homofili?». For å få svar på spørsmålet har jeg utarbeidet følgende variabler: forfatter, 

hovedrøst, antall siterte kilder i teksten, kjønn på forfatter og kjønn på hovedrøst.  

Det har under arbeidet vært viktig å ha fokus på at hver enkelt variabel skal være 

uttømmende. Det vil si at alle artiklene i analysen skal kunne kodes med en verdi (Hellevik 

2006, s.49). Hva som skal til for å bli klassifisert innenfor hver enkelt verdi, har jeg definert 

på forhånd og beskrevet i kodeboka (se vedlegg).  

I arbeidet med variabler og verdier har jeg tatt utgangspunkt i tidligere forskning, teori og 

problemstillingene. Jeg har utarbeidet variabler og kategorier i et tekstdokument (kodeboka), 
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deretter kodet samtlige artikler i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for 

analysering og tatt ut grafiske fremstillinger der det er hensiktsmessig. 

 

 

4.6 Metodiske refleksjoner 
 

4.6.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet handler om hvor pålitelig målingene i en undersøkelse er (Tankard, 1992, s.33). 

Reliabilitet forbindes ofte med målinger i kvantitative undersøkelser for å vurdere hvorvidt 

uavhengige observasjoner og målinger av ett og samme fenomen gir samme eller tilnærmet 

likt resultat (Everett & Furuseth, 2012, s.135).  I kodingsarbeidet har særlig tolkningen av 

hvilke nyhetsrammer som gjelder, vært utfordrende. Jeg opplevde at mange artikler kunne 

kodes innenfor flere variabler her. For å gjøre kodingen litt enklere har jeg redusert denne 

utfordringen gjennom å etablere to variabler der jeg som koder må ta stilling til om artikkelen 

hovedsakelig er tematisk eller episodisk eller konfliktorientert. For å ytterligere kvalitetssikre 

reliabiliteten i min studie har jeg utført en stabilitetstest. Dette vil si at jeg selv har kodet 

materialet mitt to ganger. Dersom det er høy stabilitet mellom de to målingene, betyr det at 

undersøkelsen har en tilfredsstillende intrasubjektivitet (Bergström og Boréus 2005, s.36). Jeg 

startet med å kode alle artiklene i første runde. I andre runde kodet jeg hver femte artikkel. 

Resultatet viste et avvik på mellom seks og ti prosent. Avviket bestod først og fremst av 

variabelen «Hvem omtales?», som handler om hvorvidt artikkelen handler om en kjendis eller 

ikke. I enkelte tilfeller syns jeg begrepet «kjendis» ble vanskelig å definere, og jeg valgte 

derfor å fjerne denne variabelen. Etter at denne variabelen ble fjernet, hadde de to målingene 

et samsvar på cirka 90 prosent. Reliabilitetstesten støtter opp om kodingsarbeidet mitt, men 

det er likevel viktig å understreke at en annen koder kan komme frem til andre resultat. 

Mennesker med en annen bakgrunn og kultur vil kunne tolke ting annerledes enn meg. Det vil 

derfor være viktig for meg å ikke være for bastant i mine konklusjoner, og behandle 

resultatene med varsomhet.  
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4.6.2 Validitet 

 

Datas validitet har å gjøre med utvalg og innsamling av data. Med andre ord; om innsamlet 

data er relevante for det man ønsker å undersøke (Everett & Furuseth, 2012, s.135). I 

metodekapittelet har jeg redegjort for hvorfor jeg mener at kombinasjonen av kvantitativ 

innholdsanalyse og rammeanalyse vil gi svar på problemstillingene jeg har satt opp i denne 

oppgaven.  

Jeg mener validiteten også er ivaretatt ved utarbeidelsen av variabler og verdier. Hver enkelt 

er nøye vurdert i forhold til forskningsspørsmålene mine, og underveis i kodingen av artikler 

har jeg fulgt reglene som er beskrevet i kodeboka (se vedlegg). Disse reglene er igjen vurdert i 

forhold til problemstillingene. For å sikre best mulig validitet har jeg vurdert og justert hvert 

enkelt forskningsspørsmål i forhold til hovedproblemstillingen under hele prosessen. Dette for 

å sikre at analysen belyser nøyaktig det jeg spør etter. Jeg kan likevel ikke utelukke at andre 

spørsmål kunne eller burde være stilt. 

Materialet mitt består av totalt 326 artikler fra fire ulike aviser. Dette er i tråd med Helge 

Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland og Leif Ove Larsen som hevder at en kvantitativ 

undersøkelse bør inneholde i hvert fall noen hundre enheter i utvalget for at analysen skal 

være valid (Østbye m.fl., 2006, s.248).   

Det foreligger flere forbehold også i den kvalitative delen av oppgaven. Det er viktig å 

understreke at rammeanalysen ikke kan, eller skal, presentere virkeligheten.  

Valget av enheter i rammeanalysen er ikke nødvendigvis representativt for datamaterialet i 

denne studien, men er heller tatt på bakgrunn av tema, og at homofili er hovedtema i 

artikkelen. Utvalget er også gjort med ønske om å belyse varierte fremstillinger, og er på den 

måten representative for noen sentrale tendenser. Til tross for bruk av skjønn i enkelte tilfeller 

er jeg likevel av den oppfatning av at jeg har klart å fange opp det jeg ønsket i datamaterialet 

mitt, og at innsamling og koding har foregått på en måte som ikke vil skille seg i betydelig 

grad fra hva en annen koder ville finne, gitt de samme kriteriene. 
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4.6.3 Generalisering  

Generalisering handler om hvorvidt funnene i en analyse kan gjøres allmenngyldige (Østbye 

m.fl. 2007: 232). VG, Dagbladet, Adressa og iTromsø utgjør et strategisk avisutvalg. Ifølge 

Medietilsynet (2018) er det 225 forskjellige aviser i Norge i tillegg til gratisaviser. Jeg er 

derfor bevisst på at de fire valgte avisene ikke kan være representative for hele avisnorge. Når 

det gjelder generaliserbarhet vil det derfor være vanskelig å trekke konklusjoner som gjelder 

for hele avisnorge. Jeg mener likevel at utvalget er egnet til å få fram variasjoner i store 

norske avisers dekning av homofili. De fire avisene er valgt fordi jeg mener de er godt egnet 

til å belyse problemstillingen i denne studien. Strategisk utvalg, ut fra teoretiske og analytiske 

formål, er det mest relevante og mest interessante i en populasjon (Østbye et.al, 2007, s.234). 

I et komparativt perspektiv vil det også ifølge Allern være viktig at undersøkelsen inneholder 

enheter fra ulike kategorier. Det vil skape variasjon i avisutvalget og det blir lettere å finne 

svar på problemstillingene, spesielt hvis man vil generalisere (Allern 2001: 71). Empirien i 

denne undersøkelsen består av 326 artikler, og utgjør samtlige aktuelle tekster i 

analyseperioden i de fire avisene. Dette gjør det mulig å si noe om den faktiske dekningen av 

homofili i VG, Dagbladet, Adressa og iTromsø i et tiårsperspektiv. 
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5 Innholdsanalyse  
 

I denne oppgaven ønsker jeg å belyse følgende problemstilling: Hvordan blir homofili 

fremstilt i VG, Dagbladet, Adressa og iTromsø i et tiårsperspektiv? 

For å finne svar på dette utarbeidet jeg fire forskningsspørsmål/underproblemstillinger.  

Disse lyder som følger:  

 

1. Hvilke kvantitative utviklingstrekk kan spores i avisenes dekning av homofili siden 2007? 

2. Hvilke hovedtema forekommer oftest i artiklene om homofili?  

3. Hvem kommer til orde i nyheter om homofili?  

4. Hva slags nyhetsrammer blir homofili fremstilt under?  

 

Blant annet viser funnene at det er variasjon i omfang – altså antall saker avisene har publisert 

om homofili i løpet av de ti årene. Det er også variasjon i vinklingen av homofili mellom 

henholdsvis positiv, negativ og nøytral. Videre går oppgaven tematisk til verks og ser på de 

seks største temaene i dekningen; politikk, rettigheter/jus, utenrikspolitikk, 

rampelys/underholdning, kriminalitet og idrett. Underveis blir eksempler og mot-eksempler 

trukket fram fra materialet for å illustrere de kvantitative funnene, og for å belyse tendenser 

og mot-tendenser. Et forbehold med hensyn til resultatene som presenteres er at utvalget er 

hentet ut fra et avgrenset tidsrom i hver av de tre utvalgte årene, noe som genererte 326 

enheter. Innen hvert tema skrives det et bredt spekter av saker, og her fremheves de sakene 

som fremstår som typiske eller gjentakende for hvert tema. Dette er for å gjøre analysen 

forståelig og leservennlig og av hensyn til formatet. Etter en tematisk gjennomgang kommer 

oppgaven inn på hvem som kommer til orde i saker om homofili. Her vil jeg ved hjelp av 

variablene som omhandler kilder presentere funn angående hvem som har skrevet artikkelen, 

antall kilder, kildenes posisjon, artikkelforfatterens kjønn og om hovedkilden selv er åpent 

homofil eller ikke.  
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5.1 Variasjon i omfang 
 

 

Figur 1: Mediedekning av homofili i VG, Dagbladet, Adressa og iTromsø fra 2007, 2012 og 2017 

 

I de to månedene i 2007 jeg har valgt ut ble det skrevet 125 artikler totalt, i 2012 ble det 

skrevet 89 artikler totalt og i 2017 ble det skrevet 112 artikler totalt. VG er avisen med størst 

omfang av artikler i 2007 og 2012, mens Dagbladet har størst omfang i 2017. iTromsø er 

avisen med minst omfang av artikler i mitt datamateriale.  

 

Årsaken til at det ble skrevet flest artikler totalt i 2007 antar jeg er blant annet fordi loven om 

ny kjønnsnøytral ekteskapslov var på trappene. Dette førte til mange artikler med fokus på 

kirkens splittelse rundt dette med blant annet prester som var enten for eller imot. Politikere 

uttaler seg om saken, og det skrives kronikker. Et annet aspekt her er valgkampen i USA frem 

mot presidentvalget i 2008. Flere av artiklene dreier seg om de ulike presidentkandidatene og 

deres holdninger ovenfor homofili.  

 

2012 er det året det skrives færrest saker om homofili. Ingen store hendelser innenlands trakk 

til seg særskilt oppmerksomhet, og i USA ble Obama gjenvalgt som president og jobbet 
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videre for homofiles rettigheter. 2012 er derimot det året det skrives desidert flest saker 

innenfor tema idrett med fokus på at det er vanskelig å «stå fram» som homofil, spesielt i 

mannsdominert idretter (se figur 2). Undersøkelser av holdninger rundt dette innenfor 

fotballen i Norge legges frem i flere av avisene, og viser at holdningen til homofili ikke er 

negativ, og at det i utgangspunktet nå skal være «enkelt» å stå fram. Realiteten viser noe 

annet, da det nesten ikke finnes åpent homofile i norsk fotball på dette tidspunktet. 

Figur 2: Hovedtema i de ulike publikasjonsårene 

 

I 2017 skrives det 112 saker om homofili og hovedtemaene som dominerer er politikk og 

utenrikspolitikk.  2017 er også det året der sakene har høyest andel av positivt vinklede saker 

med litt over 31 prosent, i motsetning til i 2007 og 2012 med henholdsvis cirka 21 og cirka 25 

prosent (se tabell 1)  

 

Hvordan blir artikkelen vinklet 

Total Positiv Negativ Nøytral 

Publikasjonsår 2007  21,6% 46,4% 32,0% 100,0% 

2012  24,7% 43,8% 31,5% 100,0% 

2017  31,3% 25,0% 43,8% 100,0% 
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Tabell 1: Vinkling av artiklene i de ulike publikasjonsårene 

 Jeg har delt artiklene inn i «positive», «negative» og «nøytrale». Her har jeg tatt i betraktning 

tittel, ingress og hovedkildens budskap. Med positiv vinkling mener jeg artikler som forteller 

om noe som har påvirket homofile på en god måte enten gjennom oppnådd likestilling 

gjennom rettigheter, enklere hverdagsliv og andre historier der homofile kommer gunstig ut. 

Med negativ vinkling mener jeg blant annet at det fremkommer at homofile diskrimineres, 

blir utsatt for noe kriminelt eller generelt har det vanskelig knyttet opp mot sin seksuelle 

legning. Med nøytral vinkling mener jeg artikler som ikke inneholder kritikk eller positiv 

omtale. Det er gjerne beskrivelser av enten at noen er homofil i en kontekst uten at det 

fremkommer om dette var bra eller dårlig, riktig eller galt. Noen artikler i denne kategorien 

kan inneholde delvis negativ omtale, men som balanseres ved at flere parter i saken kommer 

til orde slik at fremstillingen likevel blir nøytral. Vurderingen av artiklenes grunnholdning vil 

nødvendigvis være noe preget av skjønn, og enkelte av artiklene var vanskelig å vurdere (jmf 

metodekapittel).  

 

Det at avisene har økt antall positivt vinklede artikler fra 21,6 prosent til 31,3 prosent i løpet 

av tiårsperioden står i samsvar med historiske hendelser der homofile har fått flere rettigheter, 

at diskusjonen rundt homofili generelt har blitt mer nyansert og at vitenskapelig kunnskap og 

meningsmålinger driver fremstillingen i en positiv vinklet retning.  

 

5.2 Seks hovedtema 
 

I denne seksjonen vil jeg se på hva dekningen av homofili faktisk inneholder. Et godt 

utgangspunkt for å analysere dette er å se på hvilke temaer som er typisk for dekningen. Min 

innholdsanalyse har resultert i elleve ulike temakategorier, med opptil to undertemaer per 

artikkel. Dette har gitt en stor mengde temaer og kombinasjoner, og dermed for mange til å gå 

Total  25,8% 38,3% 35,9% 100,0% 
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dypt inn i alle. Følgende kapittel presenterer de seks vanligste hovedtemaene i saker om 

homofili, og hvilke undertemaer som forekommer.  

Underveis blir eksempler og mot-eksempler trukket fram fra materialet for å illustrere de 

kvantitative funnene, og for å belyse tendenser og mot-tendenser. Et forbehold med hensyn til 

resultatene som presenteres er at utvalget er lite, 326 enheter. Derfor, og av hensyn til 

oppgavens format, tar oppgaven i størst grad for seg funnene hvor andelen materiale er størst 

og dermed mest pålitelig. Det skrives naturlig nok et bredt spekter av saker innenfor hvert 

tema, og her fremheves de sakene som fremstår som typiske eller gjentakende for hvert tema. 

Dette er for å gjøre analysen forståelig og leservennlig og igjen av hensyn til formatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Hvilket tema er oftest hovedtema i de ulike avisene 

 

De seks største hovedtemaene i analysematerialet er politikk, rettigheter/jus, utenrikspolitikk, 

rampelys/underholdning, kriminalitet og idrett (se tabell 2).  Jeg vil også underveis presentere 

likheter og forskjeller mellom de ulike avisene. Avisene har ulik prioritering av temaene (se 

tabell 3), og der disse ulikheten er tydligst vil dette bli poengtert og diskutert. 

 

 

Artikkelens hovedtema 

Tema % 

 Rettigheter/jus 16,0 

Politikk 19,0 

Kultur 6,4 

Familie,privatsfære,seksualitet 7,7 

Utdanning/skole 1,2 

Idrett 8,9 

Rampelys/underholdning 9,5 

Helse 1,8 

Kriminalitet 9,5 

Religion 6,1 

Utenrikspolitikk 13,8 

Total 100,0 
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Tabell 3: Tema fordelt 

på de ulike avisene 

 

 

5.2.1 Politisk diskusjon 

 

Av tabell 1 fremgår det at tema politikk er hovedtema i omtrent en femtedel av artiklene i 

studien, og dermed er den største temakategorien. Den avisen som skriver mest om politikk 

som hovedtema er Dagbladet, men både VG, Adressa og iTromsø har også politikk som 

hovedtema i omlag en femtedel av sine saker. Saker som omhandler politiske spørsmål 

knyttet opp mot homofiles rettigheter, samt ulike norske politikeres holdninger og uttalelser 

om homofili er typisk for politikk-kategorien. Nyhetssaken med tittelen «Krever at Gangås 

går» (Morset, 2007) er et eksempel på en slik sak hvor hovedtema er kodet som politikk. Her 

handlet saken om at likestillings- og diskrimineringsombudet Beate Gangås hadde kommet 

med oppfordring til velgerne om å stemme på kvinner, homofile, funksjonshemmede og 

politikere med innvandrerbakgrunn ved det kommende lokalvalget. Dette mente leder av Oslo 

høyre, Michael Tetzschener var diskriminerende ovenfor hvite, heteroseksuelle menn uten 

nedsatt funksjonsevne. Leder av Demokratene Oslo, Ingar Malvang, anmeldte Gangås for 

uttalelsen.  

En annen sak der hovedtema er kodet som politikk er nyhetssaken «Listhaug og AUF i full 

krangel» (Holmes, 2017). Saken handlet om Mani Hussaini og Sylvi Listhaugs krangel der 

AUF-lederen mente at Listhaug sprer løgner om hans uttalelser og Listhaug omtaler en AUF-

video om henne som er «avskyelig». I videoen settes sitater fra Listhaug sammen med bilder 
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av blant annet båtflyktninger og forelskede homofile. Flere av sitatene er tatt ut av sin 

opprinnelige sammenheng ifølge NTB.  

Politikk er ofte kodet som undertema i artikler med hovedtema religion. Dette på grunn av 

diskusjonen rundt homofilt ekteskap i kirken. Artikler som er vinklet fra kirkens side er kodet 

med hovedtema religion da de viser saken fra de religiøses side. Et eksempel her er «Kirken 

splittet uansett homofilivedtak» (vg.no, 2007). Hovedkilden her er kirkerådslederen som 

uttrykker at kirken er splittet i spørsmålet om de vil ansette homofile, og at ekteskapsloven 

har mange bispedømmeråd allerede sagt nei til. Innstillingen går ut på at man avviser 

forslaget om å likestille heterofile og homofile ekteskap. Det argumenteres for at kirken må 

drøfte hva Bibelen sier, og ikke bare hva som måtte være politisk korrekt (vg.no, 2007). 

 

Et annet interessant funn er at i hovedtemaet politikk er det meget sjeldent at hovedkilden er 

åpent homofil (se tabell 4).  

  

Tabell 4: Oversikt over artikler der hovedkilden er åpent homofil fordelt på de ulike hovedtemaene 

Eides (2014) medievante informanter kunne meddele at de opplevde pressens krav om den 

private fortellingen og fokuset på egen legning som avsporing fra saken de egentlig ønsket å 

prate om. Likevel opplevde de å bli presset til å være personlig, som en del av pressens 

kommersielt drevne krav om «godt stoff». I denne analysen er det ikke tydelig at 

hovedkildens seksuelle legning er i fokus i sakene med hovedtema politikk. I Adressa og 
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iTromsø kommer det ikke frem i noen av sakene om politikk at hovedkilden selv er åpent 

homofil, mens i VG og Dagbladet er åpent homofile hovedkilder godt under 10%. Det er 

selvfølgelig ikke dermed sagt at ingen av artiklene med hovedtema politikk ikke har en 

personlig vinkling, men det viser at sakene ikke nødvendigvis dreier seg om hovedkildens 

seksuelle legning.  

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Like rettigheter eller ei? 

 

16% av artiklene totalt handler om rettigheter/jus. I Adressa er nesten en fjerdedel av 

artiklene innenfor dette tema, mens i VG, Dagbladet og iTromsø er omfanget litt mindre. 

Dette er en kategori som omfatter et bredt tilfang av sakskomplekser, deriblant saker som 

Tabell 5: Vinkling av artikler i de ulike hovedtemaene 

dreier seg om diskriminering av homofiles rettigheter. Artiklene handler blant annet om 

diskusjoner rundt homofiles rett til å adoptere, diskusjoner om hvorvidt prester er for eller 

imot å vie homofile par i kirken, enkeltindividers opplevelse av diskriminering hos enkelte 
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organisasjoner og i det offentlige rom. Her, som i politikk er også ofte undertema religion i 

forbindelse med diskusjoner rundt kirkens holdninger til homofili. Kriminalitet er også 

undertema i artiklene om rettigheter/jus der det skildres opplevelser om homofile som har 

blitt angrepet på grunn av sin seksuelle legning. 

Vinklingen i artiklene fordeler seg jevnt mellom «positiv» og «negativ» (se tabell 5). 

Rettigheter/jus har 42,3 prosent positivt vinklede artikler og er sammen med 

rampelys/underholdning og idrett den kategorien med flest positivt vinklede artikler. 

Artikkelen «Flere er positive til homofile foreldre» publisert i februar 2007 i Adressa er 

klassifisert som en positivt ladet artikkel innenfor rettigheter/jus-kategorien. Artikkelen 

handler om en masteroppgave utført ved NTNU som viser at flere er positive enn negative til 

homofile foreldre. Denne forskningen ble i 2007 omtalt som overraskende, da tidligere 

undersøkelser viste det motsatte. Masterstudenten uttalte i artikkelen at debatten om homofile 

foreldre er svært aktuell, da regjeringen på dette tidspunktet var i sluttspurten av en 

kjønnsnøytral ekteskapslov der også spørsmålet om assistert befruktning skulle diskuteres 

(Bajoghli, 2007).  

 

5.2.3 Uenighet i utlandet 

 

Utenrikspolitikk preger 13,8 prosent av artiklene i denne undersøkelsen. Noen eksempler på 

hva disse sakene handler om er blant annet homofile som straffes fordi det anses som 

unaturlig og/eller kriminelt i andre land og presidentvalg i USA der homofile rettigheter er 

kampsaker der kandidatene enten er for eller imot.  

Fra tabell 5 som viser vinklingen innenfor de ulike temaene kan vi se at nesten 50% av 

artiklene i temakategorien utenrikspolitikk er negative. De handler ofte om enten politikere 

som er imot homofile rettigheter, land som straffer homofile fordi det anses som kriminelt og 

lover og regler som vedtas i disfavør for homofile.  

Eksempler på dette er artikkelen «Uganda: Stryker dødsstraff for homofile» gikk Amnesty 

International ut og advarte mot en drastisk lov mot homofili i Uganda der man kunne dømmes 

til dødsstraff om man ble tatt for en homofil handling for annen gang, eller om en av de 

involverte var mindreårig eller hadde hiv/aids. Lovforslaget ble imidlertid endret etter 

anbefalinger fra nasjonalforsamlingen i Uganda (VG, 2012). 
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I artikkelen «New Zealand sletter dommer mot homofile menn» som handler om at 

homoseksuell omgang mellom menn først ble lovlig i New Zealand i 1986, men de som ble 

dømt etter den gamle loven har fram til 2017 hatt dette på rullebladet sitt. Dette har i noen 

tilfeller utelukket personer fra jobber som krever rent rulleblad. Først i 2017 ble altså disse 

dommene slettet fra de offisielle arkivene (NTB, 2017).  

Et annet eksempel er artikkelen «Politico: Ivanka stoppet kontroversiell homo-ordre» handler 

om at det i mediekretser sirkulerte et utkast til en presidentordre som ville reversert alt Obama 

klarte å innføre for personer i LHBT-miljøet i løpet av hans presidentskap. Datteren til 

president Donald Trump, Ivanka Trump har flere ganger forsvart homofiles rettigheter, og 

skal ifølge Politicos kilder ha vært svært aktive i denne saken. Hun skal på det sterkeste ha 

anbefalt president Donald Trump om at han burde signalisere at han akter å opprettholde 

Obamas presidentordre fra 2014 (Hansen, 2017). 

Eksempelet med Ivanka Trump kan kategoriseres som å være i det Thune Johnsen (2011) 

kaller fasen «maktfaktor» på veien mot normalisering av homofili i mediene.  

 

5.2.4 Underholdningens verden  

 

Temakategorien rampelys/underholdning preger 9,5 prosent av artiklene i denne 

undersøkelsen. Nesten halvparten av artiklene er her kategorisert som nøytral (se tabell 5), og 

mange av sakene handler om homofile artister, skuespillere og lignende der det kun nevnes i 

løpet av artikkelen at de er homofile, uten noen diskusjon rundt dette. Her er det i nesten 20 

prosent av artiklene slik at hovedkilden selv er åpent homofil.  

Dette er mye høyere enn i hovedtemaene politikk, utenrikspolitikk, kriminalitet, idrett og 

rettigheter/jus. Dette tyder på at i rampelys/underholdning er muligens fokuset høyere på 

privatsfæren og egen seksuell legning.  

Eksempler på artikler i denne tema-kategorien er artikkelen «Renees eks avkrefter homse-

rykter» som handler om en skuespillers eks-kjæreste, som har blitt antatt å være homofil 

(Ølstad, 2007) 

Et eksempel på en artikkel som er kodet som negativ i denne kategorien er «Mykki Blanco: - 

Hevder han ble diskriminert av politiet på flytur: - Merkeligste formen for homofobi jeg har 

opplevd», der artisten Mykki Blanco hevdet at en politikonstabel uttalte seg homofobisk mot 
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han på et fly. Artisten tok i ettertid kontakt med flyselskapet som la seg flat og beklaget at 

artisten hadde opplevd diskriminering (Pedersen, 2017).  

 

VG er den avisen som skriver flest artikler i tema-kategorien rampelys/underholdning. 15 

prosent av VGs artikler havner innenfor denne kategorien. Den minste avisen i analysen 

iTromsø skriver kun fire prosent om rampelys/underholdning. Dette samsvarer med det Allern 

(2001) legger frem i sin analyse av ti norske aviser, der han argumenterer for at typisk 

populærkultur og underholdningsstoff dekkes i mye større grad i VG enn i lokal- og 

storbyavisene. Dette viser at på dette området har VG og de andre avisene i dette studie ulike 

nyhetsverdier (Allern, 2001, s.129).   

 

 

5.2.5 Kriminalitet  

 

Kriminalitet gjelder nyheter om sivilsaker, straffesaker, anmeldelser og forbrytelser, 

etterforskning og de ulike stadiene i rettsprosessen fram til eventuell dom. Nyheter om 

kriminalitet omfatter også 9,5 prosent av artiklene i de fire avisene, altså på lik linje med 

rampelys/underholdning. VG ligger her litt over gjennomsnittet med 11,1 prosent innenfor 

kriminalitet-kategorien, og er den avisen som prioriterer dette høyest. Avisen iTromsø har kun 

seks prosent artikler innenfor denne kategorien.  

 

En av sakene innenfor denne kategorien som fikk mye oppmerksomhet i 2012 var rettsaken 

mot tidligere FrP-politiker Trond Birkedal som blant annet var tiltalt for seksuelt overgrep, og 

seksuell handling mot to mindreårige gutter i 2008. Birkedal nektet for overgrep, men 

innrømmet at han snikfilmet unge menn og lokket gutter til å vise seg frem nakne på nettet. 

Trond Birkedal sto fram som homofil i 2011, og mener selv at han aldri ville gjort det han 

gjorde hvis han hadde vært åpen om legningen sin. Birkedal ble av en sexolog i rettsaken 

karakterisert som «maskulin homofil». Sexologen hevdet videre at maskuline homofile ofte er 

de som må skjule sin homofile identitet, og de derfor i voksen alder kan ha lettere for å bli 

overgripere (Moe, 2012).  

 

0 prosent av sakene i denne kategorien er vinklet hovedsakelig positivt, men over 60 prosent 

er vinklet negativt. Naturlig nok når det er snakk om kriminelle handlinger, og med fokus på 
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folk som enten blir dømt for disse eller om de som handlingene har gått ut over. 

Nyhetskriterier som anvendes her er gjerne «sensasjon», «aktualitet» og «konflikt». 

Sensasjonalisme, som henviser til nyhetsmedienes tendens til å knytte det interessevekkende 

og nyhetsverdige til situasjoner som preges av konflikt og kamp er tydelig i tema-kategorien 

kriminalitet (Allern, 2001, s.57). Forbryteren karakteriseres naturlig nok som den onde, og det 

gjøres forsøk på å forstå hvorfor ting blir gjort, hva som egentlig har skjedd og hvem som er 

involvert for å understreke aktualiteten av nyhetssaken, samt forsøke å forstå konflikten.   

 

 

 

5.2.6 «Machokultur» i idretten? 

 

Siste kategori jeg har valgt å inkludere i min analyse er idrett. Jeg har valgt å ta med denne 

temakategorien selv om den har relativt liten oppslutning (8,9 prosent), fordi det også her 

virker som det fortsatt eksisterer ambivalens og konflikt knyttet til homofili. I 2012 kom NFF 

(Norges Fotballforbund) med en rapport om at det nå er lettere for homofile fotballspillere å 

stå frem med sin legning. Lyn-spilleren Thomas Berling var på dette tidspunktet den eneste 

fotballspilleren i norsk toppfotball som var åpent homofil. Han uttalte i 2012 at han tror 

mange er redde for medietrykket med å stå frem, og etterlyser en «stjerne» som kan være 

forbilde for flere. Norges Fotballforbund fokuserer her på at de ikke har troen på en 

tidsavgrenset kampanje, men heller noe som integreres i trenerutdanning og i «Fair Play»-

arbeidet (Nordli, 2012).  

Overraskende for denne kategorien er fordelingen mellom avisene. I VG er kun 2,8 prosent av 

artiklene om homofili innenfor kategorien idrett. På motsatt side er iTromsø med hele 18,4 

prosent. iTromsø har blant annet inkludert flere artikler knyttet opp mot NFFs rapport med 

oppfølgende intervju av homofile idrettsutøvere på lavere nivå i fotballen. Artikkelen «Niklas 

fryktet at han ikke lenger var velkommen i fotballmiljøet. Han hadde fått guttekjæreste» 

handler om en 20-åring fra Notodden som valgte å stå frem som homofil til medspillerne på 

fotballaget. Artikkelen er positivt vinklet og fokuserer på den uventede gode responsen 

fotballspilleren fikk. Her prioriterer avisen bort det konfliktfylte og sensasjonelle, men 

fokuserer på identifikasjon og presenterer historier om positive opplevelser med aksept og at 
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ting faktisk kan gå bra selv om man i utgangspunktet ikke trodde det. Likevel er det flest 

negativt vinklede saker i denne kategorien (se tabell 5). 

44,8% av artiklene har negativ vinkling. Altså er tittel, ingress og hovedkildens budskap 

hovedsakelig negativ. Spesielt tydelig syns jeg tendensen er for internasjonal idrett, men også 

nasjonalt. Analysen bærer preg av mye negativ omtale av homofili i idretten, samt diskusjon 

om vanskeligheten av å stå frem som homofil mann i en idrettssammenheng. Hets, hat, 

avvisning og vold er tema som går igjen i titler, ingresser og budskap.  

 

5.2.7 Temaer med lav forekomst 

 

Det er dessverre ikke rom for å gå dypt inn i temaene kultur, familie/privatsfære/ seksualitet, 

utdanning/skole, økonomi, helse og religion som er inkludert i kodeskjemaet (Appendiks 1). 

Med tanke på mengden materiale i studien er det vanskelig å si noe sikkert om temaer som 

har lav forekomst. Samtidig er det som utelates også en del av det store bildet, og det kan 

fortelle mye. Det at disse temaene ganske sjeldent forekommer som hovedtema betyr ikke de 

ikke er representert i dekningen. Som nevnt er blant annet religion ofte undertema når store 

temaer som politikk, utenrikspolitikk og kriminalitet er hovedtema. Kultur var i enkelte 

tilfeller vanskelig å skille fra rampelys/underholdning og i ettertid kan det nok ha vært 

hensiktsmessig å slå sammen disse. Familie/privatsfære/seksualitet er også et undertema i 

nesten 30 prosent av artiklene og er definitivt underliggende tema i en stor andel av det totale 

analysematerialet. Helse, utdanning/skole og økonomi er marginale temaer også som 

undertema. 

  

5.3 Hvem kommer til orde? 
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Figur 3: Hovedkildens posisjon/stilling 

 

Hvilke kilder som synliggjøres i avisen henger nært sammen med avisens øvrige temavalg og 

prioriteringer. Har sportsdekningen en stor plass, vil vi finne mange trenere, idrettsledere og 

utøvere som kilder. Har avisen faste kultursider, vil en del av kildene nødvendigvis være 

forlagsfolk, artister og forfattere (Allern, 2001, s.171). Som nevnt tidligere har tidligere 

undersøkelser av kildebruk i aviser vist at utvalget ofte er «topptungt». Altså er det dominert 

av politikere, næringslivsdirektører, organisasjonsledere og eksperter.  

I min analyse er en fjerdedel av hovedkildene i sakene hvor homofili er hovedsak 

politikere/offentlig forvaltning (se figur 3). I samsvar med at den største hovedtema-

kategorien er politikk er ikke dette overraskende. Den nest største andelen av hovedkilder er 

eksperter/forskere med over 15 prosent. At elitepersoner som politikere og forskere står 

øverst på listen av hovedkilder i artiklene er sammenlignbart med tidligere forskning. 

Eliteorientering er vanlig i mediedekningen, og «Ola Nordmann» er kun i liten grad til stede i 

avisspaltene som kilde. Det samme hevder Rodriguez & Burmell i deres analyse av NYTs 

dekning av legaliseringen av likekjønnet ekteskap i USA. Normen om å fokusere på stemmen 

til politikere, religiøse ledere, aktivister og andre elitepersoner i samfunnet fører til risikoen 

for å miste, eller verre, tie de levde erfaringene til homofile selv (Rodriguez & Burmell, 2014, 

s.354). Vanlige mennesker/«grasrota» er hovedkilde i sju prosent av det totale 

analysematerialet. Kunstnere/artister/skuespillere/forfattere utgjør 12,8% av det totale antallet 

hovedkilder. Altså personer som ofte faller innenfor kategorien «rampelys/underholdning». 
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Hovedkildens 

posisjon/stilling 

2007 2012 2017 Total 

Politiker/offentlig 

forvaltning 

26% 32% 20% 25% 

Ekspert/forsker 4% 6% 9% 4% 

Vanlige mennsker/ 

«grasrota» 

5% 6% 12% 7% 

Organisasjonsledelse 17% 11% 9% 15% 

Journalist/mediehus 18% 12% 12% 14% 

Kunstner/kulturarbeider 

(artist, skuespiller, 

forfatter). 

12% 10% 15% 13% 

Idrettsledere/idrettsutøvere 8% 14% 10% 9% 

Politi, rettsvesen 3% 1% 2% 2% 

Helsepersonell 0,7% 1% 1% 1% 

Prest, religiøse ledere 3% 4% 2% 4% 

Student, elev 1% 0% 1% 1,4% 

Lærer, rektor, 

utdanningsinstitusjon 

0,8% 1% 1% 1,2% 

Innvandrer, flyktning, 

asylsøker 

1% 0,5% 3% 2% 

Henvisning til 

forskningsrapport 

0,3% 0,5% 2% 0,6% 

Ledelse i næringslivet 0,2% 1% 1% 0,3% 

TOTAL 100% 100%  100% 
Tabell 6: Hovedkildens posisjon fordelt på de tre årene 

Poltikere/offentlig forvaltning holder seg ganske stabilt som hovedkilde i artiklene i alle 

årene, mens antallet vanlige mennesker («grasrota») som hovedkilde faktisk øker fra kun 5% i 

2007 til 12% i 2017. Organisasjonsledelse som hovedkilde minker fra 2007 med 17% til 11% 

i 2012 og ned til 9% i 2017. Kunstnere (artister, skuespillere, forfattere) øker som hovedkilde 

fra 12% i 2007, ned til 10% i 2012 og opp til hele 15% i 2017. Innvandrere, flyktninger og 

asylsøkere representerer bare 2% av hovedkildeutvalget, og viser at det «hvite» Norge har de 

autorative stemmene. 

Innholdsanalysen viser dessverre at pressens kildeutvalg fortsatt er like «topptungt» som 

tidligere undersøkelser av aviser og kringkasting har vist. Under 10% totalt består av vanlige 

mennesker. 

Over 80 prosent av kildene er ikke åpent homofil, mens cirka 18 prosent er åpent homofil (se 

figur 4).  Her er det er nødvendig å rette oppmerksomhet mot en feilmargin: jeg har her kodet 

hovedkilden som åpent homofil kun når dette er eksplisitt nevnt i artikkelen.  
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Figur 4: Er hovedkilden i artikkelen selv åpent homofil? 

I tilfeller hvor legning ikke nevnes er dette vanskelige å fange opp. Det ser allikevel ut til at 

en betydelig overvekt av hovedkildene ikke er åpent homofile, hvilket tyder på at homofile 

selv i mange tilfeller ikke får snakke på egne vegne eller får definisjonsmakten i saker som 

omhandler dem. Moscowitz (2010) konkluderer med det samme, nemlig at homofile selv 

sjeldent får muligheten til å presentere sine egne perspektiv på de problemstillingene som 

angår dem, og debatten er ofte dominert av konvensjonelle «heteroseksuelle perspektiver». 

Når perspektivet på homofile er legitimert kun av heterofile i nyhetsformidlingen kan dette 

styrke, istedenfor å utfordre den heteronormative måten å se verden på (Moscowitz, 2010 i 

Rodriguez & Bellrum, 2014, s.355). 
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Fordelingen av bilder er ganske skeivt fordelt.  

Menn er avbildet i 42 prosent av artiklene, men kvinner er 

avbildet i bare 10 prosent. Tabell 7 viser fordelingen av artikler 

der det finnes personbilder av én eller flere menn, én eller flere 

kvinner, artikler der begge kjønn er avbildet, artikler uten foto 

og foto uten personer i det totale analysematerialet. Dette er 

vanskelig å tolke uten en kvalitativ bildevurdering, men det gir 

likevel en pekepinn på hvem som synliggjøres og ikke.                Tabell 7: Hvilket kjønn er avbildet 

 

 

Det er sjeldent flere enn tre som uttaler seg i sakene om homofili.  

Tabell 8 viser at kun i 8 prosent av artiklene er det flere 

enn tre siterte kilder i artiklene. I 46,9 prosent av artiklene 

er det to til tre siterte kilder, mens i 45,1 prosent av 

artiklene er det bare en kilde. Det at det i nesten 

halvparten av totalt antall artikler er bare en sitert kilde 

viser en stor tendens av kildeminimering.                               Tabell 8: Antall siterte kilder i artikkelen 

Publisering er som nevnt meget konkurrerende 

i den nye digitale konteksten, hvor det som teller er å være først ut med nyhetene.  

Ofte resulterer dette i at man kun støtter seg på første og beste kilde (Steen-Johnsen et.al, 

2016, s.200). 

 

 

Det kommer også frem av analysematerialet at bruken av 

nyhetsbyrå som NTB er relativt høy, med hele 33 prosent. Her er 

det ofte spesielt i de to minste avisene, Adressa og iTromsø, snakk 

om små notiser der det kun henvises til en 

enkeltperson/organisasjons utsagn uten noe saksdualitet.  

Samtidig ser vi at det er meget sjeldent at elitepersoner som 

politikere og forskere skriver artikler om homofili, selv om det 

ofte er den siterte hovedkilden.  
 

                                                                                                                                                Tabell 9: Hvem har skrevet artikkelen                                                                                                                       

Hvilket kjønn er avbildet i artikkelen 

 Percent 

Valid Mann/menn 42,0 

Kvinne/kvinner 10,7 

Begge kjønn 12,0 

Ingen personer 4,0 

Ikke foto 31,3 

Total 100,0 

Antall siterte kilder i artikkelen % 

 En 45,1 

To til tre 46,9 

Flere enn tre 8,0 

Total 100,0 

Hvem har skrevet artikkelen % 

 Nyhetsjournalist 51,8 

Kronikør/kommente

rende journalist 
8,6 

Lederredaktør 1,5 

Politiker ,9 

Forsker ,3 

Leserinnlegg 3,1 

Nyhetsbyrå (NTB 

etc.) 
32,8 

Ukjent ,9 

Total 100,0 
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5.4 Oppsummering av kvantitativ innholdsanalyse 

 

Jeg har valgt å bruke kvantitativ innholdsanalyse for å gi svar på disse 

underproblemstillingenene:  

1. Hvilke kvantitative utviklingstrekk kan spores i avisenes dekning av homofili siden 2007? 

2. Hvilke hovedtema forekommer oftest i artiklene om homofili?  

3. Hvem kommer til orde i nyheter om homofili?  

 

De kvantitative utviklingstrekkene som kan spores siden 2007 er at omfanget står i samsvar 

med store historiske hendelser. Med ny ekteskapslov på trappene i 2007 var dekningen større, 

og diskusjonene flere. 2012 var ikke preget av store politiske eller kulturelle hendelser verken 

innenlands eller utenlands som trakk til seg særskilt oppmerksomhet. Den minste avisen i 

utvalget, iTromsø, fordobler antall saker fra 2007 til 2017, og 2017 er det året avisene har 

høyest andel av positivt vinklede saker med litt over 31 prosent, i motsetning til i 2007 og 

2012 med henholdsvis cirka 21 og cirka 25 prosent. Negativt vinklede saker går fra 46,4% i 

2007, 43,8% i 2012 til kun 23,0% i 2017. Det første homofile paret får gifte seg i norsk kirke i 

januar i 2017, og realiteten om at homofile nå har mer like rettigheter er et faktum. 

Diskusjonen går nå over i en mer nyansert form, der blikket løftes – og det stilles spørsmål 

om «Er det fortsatt vanskelig å være homofil i Norge?». 

 

Innenfor de ulike temaene er det også stor forskjell fra år til år. 

Rampelys/underholdningskategorien er mye større i 2017 enn de to andre årene. I samsvar 

med at fokuset flyttes vekk fra «for/imot»-diskusjon, og over på en mer nyansert diskusjon i 

mediene vil det kanskje være legitimt å tro at flere personer i rampelyset ønsker å ytre sin 

menig om homofili som tema i avisene. Artikler innenfor tema utenrikspolitikk øker også 

betraktelig med årene i analysens datamateriale. I 2007 er det et av de mindre temaene, i 2012 

øker det til å bli det tredje største, og i 2017 er utenrikspolitikk det nest største tema i avisenes 

artikler om homofili. Med utviklingen som har vært innenlands med økt søkelys på like 

rettigheter for alle uansett legning, og faktisk gjennomføring av disse fokuspunktene vil det 

være naturlig å rette blikket utover. Avisene viser til eksempler utenlands, hvor homofili i 

mange land på ingen måte er like akseptert. Rettigheter/jus er et tema som minker i løpet av 

årene. I 2007 er dette tema det desidert største i mitt utvalg, mens i 2012 og 2017 er det mer 

enn halvert.   
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Et annet tema som minker i løpet av årene er tema kriminalitet. I 2017 ble det etter ønske fra 

daværende justisminister Knut Storberget slik at politiet skal registrere all såkalt hatvold. Er 

volden motivert ut fra seksuell legning, hudfarge eller funksjonshemning, kan det skjerpe 

straffen (dagbladet.no, 2007). Altså kan man se at kriminalitet som tema i artikler om 

homofili minker i samsvar med strengere lover og straffer knyttet til nettopp kriminalitet mot 

homofile. Her basert på kriminalitet kun fordi noen har en homofil legning, og ikke andre 

tilfeller.  

 

De som kommer til orde i artikler om homofili er i hovedsak «elitepersoner». Altså politikere, 

forskere, eksperter, organisasjonsledere og så videre. Denne tendensen holder seg jevn fra 

2007 til 2017, mens andelen av «vanlige mennesker» faktisk øker litt. Det er et stort flertall 

ikke åpent homofile mennesker som er hovedkilden i artiklene. Blir levde historier om 

homofili vist nok i mediene? I følge denne analysen – nei. Min analyse viser det samme som 

Moscowitz (2010) konkluderer med. Nemlig at homofile selv sjeldent får muligheten til å 

presentere sine egne perspektiv på de problemstillingene som angår dem, og debatten er ofte 

dominert av konvensjonelle «heteroseksuelle perspektiver». 

 

Analysen viser også at artiklene er preget av kildeminimering. Bare 8% av artiklene har mer 

enn tre kilder sitert. Nesten halvparten har bare en kilde, og 46,9% har to til tre kilder. Dette 

er nok i samsvar med at bruken av nyhetsbyrå slik som NTB er relativt høy (33%). Spesielt i 

de to minste avisene, Adressa og iTromsø, publiseres små notiser der det kun henvises til en 

enkeltperson/organisasjons utsagn uten noe saksdualitet.  
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5 Rammeanalyse – del 1 
 

I denne delen av oppgaven vil jeg presentere kvantitative funn i henhold til 

delproblemstillingen: Hva slags nyhetsrammer blir homofili fremstilt under?  

Det er nyhetsrammene som gjør journalister i stand til raskt og rutinemessig å bearbeide store 

mengder informasjon. Nyhetstrammene gjør det enklere å systematisere stoffet og plassere det 

i gjenkjennbare kategorier, som kan gjøre det lettere å forstå innholdet. Som beskrevet i 

kapittel 3 inkluderer denne studien tre generiske rammer som er valgt for å kunne belyse 

denne delproblemstillingen. Jeg har valgt tre generiske rammer som kan benyttes på alle typer 

nyheter, og som gjør det mulig å sammenligne resultatene med andre studier. Disse har jeg 

identifisert i oppgavens datamateriale ved hjelp av den kvantitative innholdsanalysen. 

 De generiske nyhetsrammene er:  

1. Episodiske rammer - vektlegger enkelthendelser, caser og enkeltindivid i nyheter om 

homofili.  

2. Tematiske rammer - vektlegger det mer abstrakte ved et emne i nyheter om homofili.  

3. Konfliktrammen - fremhever konflikter, uenighet og bebreidelse i nyheter om homofili. 

 

5.1 Episodisk eller tematisk? 

 

I denne seksjonen ønsker jeg å gi svar på hvorvidt nyheter om homofili fremstilles episodisk 

eller tematisk. Episodiske fremstillingsformer har fokus på enkelttilfeller, og bruker i stor 

grad referanser fra konkrete personer, individer og hendelser når nyhetene konstrueres. 

Tematiske fremstillingsformer vektlegger mer helhetlige analyser, gjerne basert på statistikk 

(Beyer 2012, s.130).  

For å skille mellom episodiske og tematiske fremstillinger opererer jeg i tabell 10 med en 

todelt kodingsstrategi basert på Audun Beyers modell (2012, s.130). Først vil jeg vurdere 

hvorvidt tekstene er hovedsakelig episodiske eller tematiske, og deretter krysstabulere med de 

ulike avisene for å se i hvor sterk grad de ulike aspektene ved rammene er til stede. Dette vil 

vise om artiklene hovedsakelig er episodiske eller tematiske, for deretter å undersøke hvorvidt 

de ulike elementene i stor grad er til stede i teksten eller ei.  
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Innholdselement % 
VG 

% 
Dagbladet 

% 
Adressa 

% 
iTromsø 

% Totalt 

Episodisk dominert 63 58 67 59 65 

Episodisk element – Konkret 
hendelse (i sterk grad) 

61 55 64 57 59 

Episodisk element – Konkrete 
individ 

61 62 63 59 62 

Episodisk element – Konkret 
hendelse/individ visuelt 

12 15 8 12 12 

Tematisk dominert 37 42 33 41 35 

Tematisk element – Abstrakt 
fenomen/statistikk/bakgrunn 

30 35 26 31 31 

Tematisk element – 
Kontekstualisering 

7 14 8 8 10 

Tematisk element – 
Statistikk/faktabokser/grafikk 
visuelt 

3 1 2 4 2 

  Tabell 10: Fordeling av episodiske/tematiske dominerte artikler i de ulike avisene 

 

Til tross for at Beyer har analysert et annet tema i andre medier, synes jeg det er interessant å 

sammenligne mine resultat med hans, siden vi begge benytter samme modell. Beyer belyser 

valgkampen 2009 i NRK og TV2. Hans studie viser at cirka halvparten av tv-innslagene han 

analyserte er tematisk dominert, mens den andre halvparten er episodisk dominert. Både 

Beyer (2012, s.131) og Iyengar (1991) hevder at det generelt er færre episodiske rammer i 

aviser sammenlignet med fjernsynsmedier. Dette argumentet gjenspeiles ikke i denne studien. 

Som tabell 10 viser er de episodiske elementene til stede i cirka 65 prosent av materialet, 

bortsett fra det visuelle som kun opptrer i 12 prosent. De tematiske elementene er derimot til 

stede i under halvparten av det totale analysematerialet (35 prosent). De tematiske elementene 

er altså i mindre grad tilstede enn de episodiske. Dette står i strid med det Beyer (2012) fant i 

sin analyse, der de tematiske elementene var mer til stede totalt. Beyer (2012) mener 

nyhetssaker sjelden er kun episodiske eller tematiske (Beyer 2012, s.131–133), og at de 

tematiske elementene oftere er tilstede i episodiskdominerte saker, enn motsatt. Grunnen til at 

min analyse viser det motsatte kan ha mange ulike årsaker. I dekning av homofili kan ting se 

annerledes ut enn i dekning av politikk og valgkamp. En annen årsak er at en kan tolke en sak 

som hovedsakelig episodisk, der en annen person kan mene at den er hovedsakelig tematisk. 
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En tredje årsak er hvilken type avis man har sett på. Det kan være stor forskjell på en 

regionsavis og en tabloid riksdekkende avis.  

Jeg har i mitt analysearbeid forsøkt å være så objektiv som mulig, og brukt de 

forhåndsetablerte reglene for analyse av de generiske rammene så nøye som mulig.  

 

5.2 Konflikt 

 

 «Konfliktrammen» er som nevnt en av de viktigste «generiske» tolkningsrammene i 

journalistikk, altså en ramme som er mer eller mindre uavhengig av sakens konkrete tema. 

Konflikt kan dreie seg om alt fra helt åpenbare konfliktområder som regjeringsvalg, eller mer 

abstrakte spørsmål som religion (Bjerke, 2011, s.130).  

Tabell 11: Andel konflikt i prosent (N=326) 

Slik journalistikk kan ofte føre til forvirring hvis saken kun legger fram det de ulike 

intervjuede partene har sagt – framfor å grave dypere i det som faktisk er sant. Tabell 11 viser 

at konfliktelementet uenighet er tilstede i 68 prosent av artiklene og bebreidelse er tilstede i 

56 prosent. Det er litt høyere enn hos Beyer (2012), der cirka halvparten av analysematerialet 

var rammet inn med fokus på konflikt. I min studie har nesten sju av ti artikler elementer av 

konflikt i seg, noe som tyder på at konflikt er et sentralt nyhetskriterium i saker som handler 

om homofili.   

Elementene uenighet og bebreidelse er i stor grad til stede i henholdsvis 33 og 22 prosent av 

det totale materialet, mens saksdualitet forekommer i stor grad kun i 17 prosent av artiklene.  

Dette viser samme tendens som i Beyer sin studie (2012, s.132). Han hevder at det er naturlig 

at uenighet og bebreidelse opptar mer plass og oppmerksomhet enn det å vise til flere sider av 

samme sak. Det samsvarer også med det Gynhild (2008) hevder, nemlig at kildeminimering 

er en av strategiene for å maksimere effektiviteten i nyhetsformidlingen (Gynnild 2008, 

s.138). 

 

Innholdselement I stor grad Tilstede Ikke tilstede 

Konflikt – uenighet 33 68 32 

Konflikt – bebreidelse 22 56 44 

Konflikt - saksdualitet 18 54 46 
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6 Rammeanalyse – del 2 
 

Den kvantitative analysen gir et overblikk over mønster og trender i materialet. Blant annet 

vet vi hvem som benyttes som kilder, men ikke hva de sier eller hvordan de argumenterer. Vi 

vet også at det er forskjeller mellom avisene i forhold til hvor mye innhold om homofili de 

publiserer, men ikke om det er forskjeller i innholdet. I dette kapittelet skal jeg ser nærmere 

på de seks største hovedtemaene som kom fram i den kvantitative analysen. Disse seks 

hovedtemaene genererer totalt 250 artikler. På grunn av oppgavens omfang har jeg valgt ut tre 

artikler fra hver av de seks største hovedtemaene fra hvert av de tre utvalgte årene (2007, 

2012 og 2017). Altså en artikkel fra temaet politikk fra 2007, en artikkel fra temaet politikk 

fra 2012 og en artikkel fra temaet politikk fra 2017. Videre vil jeg gjøre det samme med alle 

hovedtemaene i analysen, og til slutt ende opp med 18 artikler. 

Målet er å identifisere medierammer gjennom nærlesing. Jeg ønsker å vise eksempler fra det 

totale utvalget på hva det skrives om, hvem som uttaler seg og hva de sier. 

 Disse artiklene ble systematisk tilfeldig utvalgt. Altså delte jeg populasjonen (250 artikler) på 

antall artikler analysen skal bestå av (18). 250/18=13,888. Jeg rundet opp til 14, og valgte så 

et tilfeldig tall mellom 0 og 14. Tallet jeg valgte er 5, altså vil jeg ta med hver femte artikkel 

fra hvert hovedtema i hver av de respektive årene i min rammeanalyse.  

 

Identifisering og inndeling i rammekategorier i min analyse er gjort på bakgrunn av en 

kvalitativ nærlesing av de 18 avisartiklene. Jeg valgte å utarbeide et analyseverktøy tilpasset 

datamaterialet, inspirert av Tankard Jr s (2001) 11 rammemekanismer. Gjennom hele 

analyseprosessen var det et mål å være oppmerksom på alternative tolkninger, i tilfelle jeg 

hadde oversett momenter. Jeg har byttet mellom å se på de enkelte tekstene, og det 

overordnede nivå som jeg mener rammene befant seg på.   

I min analyse har jeg lagt vekt på de temaene som fikk størst dekning, nemlig politikk, 

rettigheter/jus, utenrikspolitikk, kriminalitet, rampelys/underholdning og idrett. Jeg har 

nærlest samtlige artikler i de respektive tema-kategoriene for å kunne sammenligne og utfylle 

hver medieramme. Disse egendefinerte rammene representerer i stor grad mine egne 
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antakelser om hvordan jeg mener nyheter om homofili blir fremstilt i VG, Dagbladet, Adressa 

og iTromsø. Andre rammer kunne vært tatt med, men jeg har valgt å konsentrere meg om de 

jeg nå skal presentere fordi jeg mener de er de mest fremtredende, de benyttes på tvers av 

aviser og over tid, samt beskriver typiske trekk ved mediedekningen i perioden jeg har valgt 

meg ut.  

Fordelingen mellom rammene basert på hovedtema og år fordelte seg slik: 

 2007 2012 2017 TOTAL 

Diskrimineringsrammen 3 3 1 7 

Privatiseringsrammen 3 1 1 5 

Alminneliggjøringsrammen 0 2 4 6 

Tabell 12: Fordeling mellom rammene på de tre årene 

 Alminneliggjøringsrammen Diskrimineringsrammen Privatiseringsrammen 

Idrett 2 0 1 

Rettigheter 

/jus 
1 2 0 

Politikk 1 2 0 

Utenrikspolitikk 2 0 1 

Kriminalitet 0 3 0 

Underholdning/ 

Rampelys 
0 0 3 

Tabell 13: Fordeling mellom rammene basert på hovedtemaene 

Diskrimineringsrammen har totalt fra alle temaene tre artikler fra 2007, tre fra 2012 og en fra 

2017. Artiklene om diskriminering kommer fra temaene rettigheter/jus, politikk og 

kriminalitet. Privatiseringsrammen har tre artikler fra 2007, en fra 2012 og en fra 2017. 

Artiklene om privatisering kommer fra temaene idrett, utenrikspolitikk og 

underholding/rampelys. Alminneliggjøringsrammen har null artikler fra 2007, to fra 2012 og 
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fire fra 2017. Artiklene om alminneliggjøring kommer fra temaene idrett, rettigheter/jus, 

politikk og utenrikspolitikk. Jeg vil nå gå igjennom hver enkelt av tolkningsrammene jeg har 

funnet med en kort beskrivelse av sentrale kjennetegn samt presentasjon av de ulike artiklene. 

 

6.1 DISKRIMINERINGSRAMMEN  
 

Tabell 14: Diskrimineringsrammen. 

 

Den første rammen jeg har identifisert er diskrimineringsrammen. Denne rammen fremstiller 

motstand og forskjellsbehandling av homofile som gjeldende i alle hovedtemaene, og 

gjennom hele tidsperioden. Diskrimineringsrammen vektlegger tilfeller der homofiles 

rettigheter har blitt svekket, eller diskuteres på en for/imot-måte. Mobbing, vold og trusler er 

ord som går igjen – og religion brukes som argument for at homofili er «unaturlig». I samsvar 

med lovgivninger som har gitt bedre rettigheter for homofile er presentasjonen av dette i 

avisene også ofte positiv, men sjeldent uten henvisning til at ikke alle er på bølgelengde.    

Motstand viser seg gjennom argumenter for at homofili er noe unaturlig, og fortjener dermed 

ikke samme rettigheter som heterofile når det kommer til ekteskap og det å få barn. Religion 

er ofte koblet sammen med konservative, negative holdninger til homofiles rettigheter, og 

både innenriks og utenriks kobles dette videre til politikken. Det er tydelig å se av mitt 

DISKRIMINERINGSRAMMEN 

TYPISKE TEMA Homofilt ekteskap, homofiles rett til adopsjon/assistert 

befruktning, religion, straff og forbud i utlandet 

METAFORER/SKILDRINGER Diskriminering, negative holdninger, vold, mobbing, 

trusler, manglende forståelse, konservative religiøse 

NEGATIVE/POSTIVE  

FORMULERINGER 

Åpenhet vil føre til inkludering og aksept, hat og trusler 

aksepteres ikke i Norge -selv om det likevel finner sted. 

 

FOKUS/VINKLING Mangel på like rettigheter, total aksept og forståelse. 

Utviklingen over tid viser tendens til høyere grad av 

likestillingsfokus.   
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datamateriale at disse holdningene er mer ekstreme i utenriksnyhetene, enn de er hjemme i 

Norge. «Straff», «forbud» og «konservativ» er ord som går igjen i utenriksnyhetene som 

omhandler homofili og viser at fullkommen aksept er langt fra realiteten. Saksdualiteten i 

artiklene er med på å gi dem nyanse og innsikt.     

Gibson (2006) hevdet at en utfordring som fortsatt gjelder er at seksuelle minoriteter innen 

etniske minoriteter er så godt som usynlige i mediedekningen. Dette stemmer delvis med 

funnene i min analyse. Vanskeligheten med å være etnisk minoritet og homofil i Norge 

problematiseres i flere av artiklene i mitt utvalg, men sjeldent med stemmen til homofile 

innvandrere selv som en del av saken. Forståelse er et tema som går igjen her, eller kanskje 

heller mangelen på forståelse. Negative holdninger og mangel på empati når det kommer til 

kombinasjonen av religion og homofili trekkes fram som problematisk. Trenden viser likevel 

at unge folk har høyere aksept for homofili, enn det de eldre har. «Dobbelt så mange foreldre 

er negative enn de unge med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge» kommer det frem i en av 

artiklene.  

Selv om ikke rettslig straff av homofili er et tema i Norge er diskriminering og mangel på 

aksept likevel gjeldende. I norsk idrett diskuteres machokulturen i herreidrett der ingen «tørr» 

å stå frem i frykt for hets fra miljøet og medietrykket som forbindes med å «stå fram». 

Likevel fokuseres det på holdningsendringer, åpenhet og inkludering «fra nå av». 

Framtidsvisjonen er at det ikke skal være noe problem å være åpen om egen seksuell legning, 

og at det på ingen måte skal føles unaturlig.   

6.1.1 Rammens posisjon i datamaterialet  

 

Jeg har identifisert sju av 18 artikler som fremmer av diskrimineringsrammen. 

Diskrimineringsrammen strekker seg over hele tidsperioden innenfor ulike undertema. 

Undertema som skiller seg ut er debatten rundt homofilt ekteskap, homofiles rett til adopsjon, 

homofili og religion, og konservative holdninger rundt straff, forbud og fordommer i utlandet. 

Det framkom i den kvantitative analysen at vinklingen av artiklene om homofili i større grad 

var positiv i 2017 enn den var i 2007 og 2012. I forhold til diskrimineringsrammen har 

artiklene som dreier seg om dette blitt mer nyanserte i samspill med etablering av nye lover.  

Slik Thune Johnsen (2011) poengterer er det ikke nødvendigvis slik at norske medier befinner 

seg på samme nivå i faseinndelingen av «normalisering av minoriteter i media» hele tiden. 

Likevel gir framstillingen fra år til år en antydning om noen tendenser i mediedekningen. 
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Denne faseinndelingen har et slags politisk preg over seg, da hvert steg tolkes som et 

fremskritt for samfunnet. Thune Johnsen konkluderer med at vi i 2011 var på vei inn i fasen 

«legningsnøytralitet» der seksuell legning ikke spiller noen rolle lenger. Diskusjonen rundt 

det har i alle fall slik Rodriguez & Bellrum (2014) hevder blitt mer nyansert og mindre 

negativt rettet mot homofili som noe «galt» gjennom presentasjon av meningsmålinger, 

vitenskapelig kunnskap og politikere som hever stemmen for likestilling. De konservative 

kristne holdningene er ikke lenger like tydelige i politikken slik Ruud-Jørgensen (2010) 

konkluderer i sin analyse av den kristne dagsavisen Vårt Land og tabloidavisen VG. De 

kristne har blitt mer interessert, men mindre tydelig vedrørende holdningene sine angående 

homofili. Likevel foregår det diskusjon rundt homofili i mediene i dag. Det oppstår fortsatt 

konflikter rundt likestilling, rettigheter og diskriminering. Konfliktrammen er tilstede i 68 

prosent av det totale antall artikler i mitt datamateriale, og innen for diskrimineringsrammen 

er den tilstede i samtlige artikler. 

 

6.1.2 Artikkelen «Bystyremedlem i Bergen: -Homofile må kastreres» 

 

I september i 2007 publiserte VG saken om pensjonistpartiets Kåre Husabø som i en samtale 

med en gruppe ungdomsskoleelever skal ha sagt at han mener homofile må kastreres og 

registreres. Artikkelen viser et bilde av 85 år gamle Husabø sammen med tre kvinnelige 

ungdomsskoleelever. En av disse elevene uttalte i møte med avisen: «Homopolitikken til 

Pensjonistpartiet er jo helt utrolig». Videre skriver VG at elevene ble både irriterte og 

sjokkerte av uttalelsene til Husabø. Husabø uttaler at han kanskje ble litt ivrig i sin samtale 

med disse ungdomsskoleelevene. Han sier da heller at han er skeptisk til å la homofile 

adoptere, da han er redd for at barn av homofile blir mobbeoffer. Videre sier han til VG: «Vel, 

de som har hiv... der bør man gå til alvorlige skritt. Men å kastrere er kanskje å gå litt for langt». 

Neste kilde i saken er Fylkesordførerkandidat i Hordaland for RV, Sunniva Schultze-Florey. Hun 

er selv åpen om sin lesbiske legning og forteller til VG Nett at hun reagerer med sjokk og vantro på 

Husabøs uttalelser. «Jeg visste det er mange rare holdninger ute og går, men jeg trodde dette var 

over. Dette var slik Hitler sa, tordner Schultze-Florey». Scultze-Florey uttaler videre at hun mener 

Husabø bør trekke seg fra bystyret i Bergen. Hvis ikke tolker hun det dit hen at Pensjonistpartiet 

støtter disse uttalelsene.  
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Fjerde kilde i saken, leder for Pensjonistpartiet Ragnar Dahl, er ikke enig i sin partikollegas 

uttalelser. De stemmer ikke overens med partiets verdisyn. Han oppfordrer Husabø til å beklage 

uttalelsen og trekke den tilbake.  

Femte kilde i saken, fylkesleder Frank William Hansen, syns ikke Husabø behøver å trekke seg – 

men mistenker at han har blitt provosert til å svare slik han gjorde. «Det har vært homofile her og 

prøvd å provosere meg også. Da er det lett for at det kommer noe som ikke skulle kommet. Jeg har 

klart meg, men han har nok blitt provosert, sier Hansen». 

 

Artikkelen har fem kilder og derfor god dynamikk. Den viser til Husabø som har kommet med 

sjokkerende uttalelser ovenfor ungdomsskoleelever. En åpent lesbisk politiker som er imot disse 

holdningene, samt fylkesleder og leder for Pensjonistpartiet som Husabø representerer. Artikkelen 

hører hjemme innenfor diskrimineringsrammen da den viser fram holdninger blant folk som helt 

tydelig diskriminerer homofile. Artikkelen er fra 2007, altså før både Ruud-Johansen (2010), 

Rodriguez & Blumell (2014), Eide (2014) og Thune Johnsen (2011) sine utgivelser. 

 Eide (2014) snakket om en «homo-toleranse». Altså at det offisielle norske selvbildet er enda 

et Norge som «tolerer» minoriteter som «andre», heller enn et større «vi» med mangfold av 

seksuelle praksiser (Eide, 2014, s.212). Artikkelen bærer et visst preg av nettopp dette. Disse 

«andre» som så vidt, i dette tilfelle, tolereres – og negative uttalelser som av pensjonistpartiets 

ledere avfeies som ivrighet. I Rodriguez & Blumells (2014) analyse understreker de at bruken 

av dualisme bidrar til å begrense gapet mellom to ekstremer i saker om homofile og deres 

rettigheter. Denne artikkelen er et eksempel på dette til en viss grad. Både 

ungdomsskoleeleven tar avstand fra det som sies, samt fylkesordførerkandidaten fra RV som 

stiller krav om at Husabø må gå av. Samtidig er det flertall av representanter fra 

Pensjonistpartiet som viser en viss forståelse for at slike uttalelser rundt homofili ikke er greit, 

samtidig som det avfeies som en misforståelse.  

 

 

6.1.3 Artikkelen «Homofile asylsøkere tvinges inn i skapet igjen» 

 

I september 2012 beskriver Adressa hvordan asylsøkere som er homofile føler seg truet på 

små asylmottak i distriktene i Norge. Artikkelen fokuserer på viktigheten av tilrettelegging for 

asylsøkere som har rømt fra hjemlandet på grunn av seksuell forfølgelse.  
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I mange land er homofili ulovlig og straffes, og når man som asylsøker kommer til Norge og 

blir plassert på små mottak med heterofile mennesker fra eget land føler man seg fortsatt like 

utrygg som man gjorde før man kom til Norge. En av kildene i artikkelen er en afrikansk 

asylsøker som har blitt overført til et lite mottak i utkanten av Trøndelag. Han uttaler: «Stedet 

er forferdelig. Jeg er isolert fra nettverket mitt i byen, og redd for hva som skjer dersom de 

finner ut om min legning. Jeg bor sammen med muslimer, og det har skjedd at jeg har måttet 

være forsiktig når jeg bruker pc fordi de har sett meg over skulderen». 

 Leder for organisasjonen «Skeiv Verden», Mats Kirknes, er en annen av kildene i saken. 

«Skeiv verden» ønsker å være et talerør for, og sette søkelys på homofile med 

innvandrerbakgrunn, og mener homofile asylsøkere bør flyttes fra bygdemottak til byene for å 

unngå stigmatisering og isolasjon. Kirknes uttaler: «Når etniske nordmenn rømmer fra 

landsbygda for å søke et sosialt miljø i byen, så isolerer vi asylsøkere på usentrale mottak. Her 

er miljøene ofte konservative og svært gjennomsiktige. Det som skjer er at de tvinges inn i 

skapet igjen». 

Artikkelen beskriver avslutningsvis at UDI i særskilte tilfeller vektlegger seksuell legning ved 

vurdering av flytting. At vedkommende er homofil og har spesielle grunner til å ønske å flytte 

fra mottaket han eller hun bor på tas hensyn til i enkelte tilfeller, men ikke alltid. 

 Denne artikkelen og de andre innenfor diskrimineringsrammen kjennetegnes ved at homofile 

utsettes for stigmatisering og må kjempe for likestilling. I dette tilfelle må homofile søke 

spesifikt om videre flytting for å i det hele tatt føle seg trygge. Fordommer og mangel på 

forståelse gjør at det føles utrygt å leve som den man egentlig er. Samtidig legger artikkelen 

vekt på at det er bevissthet i Norge rundt dette problemet, at det jobbes for at alle skal føle seg 

trygge, og at trakassering og trusler basert på seksuell legning ikke aksepteres. Gibson (2006) 

hevder at en utfordring som fortsatt gjelder i amerikanske medier er at seksuelle minoriteter 

innen etniske minoriteter er så godt som usynlige i mediedekningen (Gibson i Castañeda & 

Campbell, 2006, s.272-274). Dette opplever jeg ikke i mitt datamateriale. I de norske avisene 

jeg har sett på blir blikket vendt til «minoritetene innen minoritetene» - nemlig homofile 

innvandrere. Det skrives både nyhetssaker og kronikker rundt problemstillingene homofil 

innvandrer, religion, diskriminering, utenforskap, ensomhet og frykt.  
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6.1.4 Artikkelen «-Barn har rett på mor og far» 

 

I februar 2012 skriver iTromsø en artikkel om at KrF ønsker omkamp angående homofiles 

rettigheter til å få barn. KrF vil foreslå det de kaller et moderne regelverk som sikrer barnet 

både en mor og en far. De ønsker ikke at homofile par skal ha rettigheten til å adoptere. 

iTromsø viser til partiets egen nettside der de skriver følgende: «Ved adopsjon må man ta 

utgangspunkt i barnas behov for en mor og en far, ikke voksnes rettighet til å kunne adoptere. 

På samme måte som at man trenger både mannlige og kvinnelige ansatte til å være forbilder 

og veiledere i barnehagen, trenger barn også mannlige og kvinnelige forbilder og veiledere i 

familien» (Strøm, 2012). Eneste kilde i artikkelen er stortingsrepresentant for KrF, Øyvind 

Håbrekke, som poengterer at KrF ønsker å sette barna i sentrum. Og ved å gjøre det vil 

rettighetskamp for voksne komme i andre rekke. Artikkelen avsluttes med et spørsmål fra 

journalisten: «Bør homofile kunne ha barn? Si din mening i debatten!»  

Selv om Thune Johnsen (2011) konkluderer med at vi fra tidlig 2000-tall og frem til 2009 var 

på vei inn i en legningsnøytral fase i mediedekningen der seksuell legning ikke er i fokus 

lenger vil det likevel inntreffe tilfeller der homofili blir stilt til veggs. Spesielt i sammenheng 

med religion. Ruud-Jørgensen (2010) konkluderte i sin masteroppgave at det kristne 

tidsskriftet Vårt Land har blitt mindre tydelig i sine meninger mot homofili, mens VG var 

tidlig ute med progressive holdninger, men har «mistet interessen» etter hvert. Konteksten her 

er viktig å ta med i vurderingen. At et politisk parti i 2012 går ut og sier at homofile par ikke 

skal ha de samme rettighetene som heterofile par vil ha stor nyhetsverdi. De appellerer til 

identifikasjon og konflikt. De politiske partiene som ønsker å samarbeide med KrF må belage 

seg på at de ikke ønsker at abortloven skal stå som den er. KrF ønsker at det gjøres endringer 

som går utover homofile par, poengteres det i saken. Saken hadde vært styrket med flere 

kilder, og en motvektsstemme til KrF. At det brukes kun en kilde tyder på at iTromsø ikke er 

interessert i å vise nyanser i konflikten, men heller kun poengtere KrFs standpunkt. Min 

analyse viser at det er så mye som 33% av datamaterialet som består av nyhetsbyråmeldinger 

(slik som NTB). Disse artiklene bærer preg av å være korte, konsise og uten dualisme. De 
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færreste artikler som bare har én synlig kilde bærer preg av grundige undersøkelser (Allern, 

2001, s.163). Likevel er dette med på å gi en indikasjon på hvordan saker som omhandler 

homofili blir fremstilt i norske medier. Er kun en kort notis nok i slik debatt?  

 

6.1.5 Artikkelen «Lesbisk par nektet samlivskurs» 

 

I februar i 2007 skriver Adresseavisen en sak om at Nasjonalforening for folkehelse avholdt et 

samlivskurs der det deltok fire heterofile par. Et lesbisk samboerpar ble nektet deltakelse. 

Samboerparet Solveig og Hege fra Trondheim meldte seg på samlivskurs hos 

Studentsamskipnaden (SiT) i Trondheim, men fikk svar på e-post om at kurset var forbeholdt 

heterofile par. Samboerparet har betalt semesteravgift til samskipnaden, og syns det er 

urettferdig og vondt at de da ikke får lov til å bruke tilbudene deres. «Kanskje skyldes det 

fordommer og usikkerhet fra arrangørens side? Det er i så fall veldig rart, og vi føler oss 

diskriminert» sier Hege. Adresseavisen har kontaktet SiT i dette tilfellet, som tilbyr å lage 

egne kurs for homofile par hvis flere melder seg på. «Jeg trodde ikke dette kunne skje i 

2007», uttaler Hege. Richard Lunden, leder i landsforeningen for lesbisk og homofil 

frigjøring (LLH) reagerer sterkt på saken. Han uttaler følgende: «Et samliv er et samliv 

uansett om du er lesbisk eller heterofil. Med dette sender SiT ut negative signaler». På 

spørsmål om det ikke holder at det eventuelt vil settes opp egne kurs for homofile par svarer 

Lunden at det er viktig å inkludere alle i fellesskapet. Lunden sier videre at han syns det er 

hårreisende at SiT har et slikt syn og skal skrive et brev til Studentsamskipnaden der han 

krever forklaring.  

Nederst i artikkelen er det satt inn en lenke hvor det står «Les også: Skylder på dårlig 

kommunikasjon». Der kan man klikke seg videre for å lese SiT sitt svar på saken. Der skyldes 

det på dårlig kommunikasjon innad i organisasjonen, og at kurset var et prøvekurs. 

Prosjektleder går samtidig ut og beklager til alle som har følt seg diskriminert.  

Den kvantitative analysen viste at det er sjeldent vanlige mennesker uten maktposisjon får lov 

til å uttale seg om konflikter som angår dem selv i mediene. Moscowitz (2010 hevder i tillegg 

at homofile sjeldent får muligheten til å presentere sine egne perspektiv på de 

problemstillingene som angår dem, og at debatten ofte er dominert av konvensjonelle 

«heteroseksuelle perspektiver». I denne artikkelen ser vi et av unntakene der to lesbiske 

kvinner for lov til å utfordre den heteronormative måten å se verden på. 
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Organisasjonsledelsen, i dette tilfelle SiT, er raskt ute og beklager. De lover samtidig at de 

skal ordne opp og at de selvfølgelig likestiller heterofile og homofile.  

 

6.1.6 Artikkelen «Drapstruet etter homodebatt»  

I september i 2007 melder Dagbladet at lederen i Landsforeningen for lesbisk og homofil 

frigjøring, Jon Reidar Øyan, er truet på livet etter en debatt på TV2. Videre sier Øyan at han 

har mottatt et brev i etterkant av tv-debatten der avsenderen truer med å ta livet av han og alle 

andre homofile. Under følger en link der man kan gå inn å lese selve trusselbrevet selv. 

Jon Reidar Øyan syns det hele er et paradoks etter at han har vært med i en debatt der det ble 

diskutert funn i voldsrapporten som viser at homofile er mer utsatt for trusler om vold og 

trakassering. Rapporten han viser til er NOVA-rapporten om vold mot homofile. Øyan sier 

videre at han har opplevd mye drøye tilbakemeldinger tidligere, men at denne var såpass 

alvorlig at han har valgt å anmelde. «Avsenderen forsøker tydeligvis å kneble meg, men det 

skal han ikke klare. Vi har et viktig budskap, og kommer til å fortsette å spre det», sier Øyan. 

I brevet heter det blant annet: «Dere har ikke livets rett. Det beste som kunne skje er at dere 

blir utryddet». Igjen viser Dagbladet til at man kan gå inn å lese brevet i sin helhet.  

I brevet står det også at «alle i hæren er enig med meg», noe som kan tyde på at avsenderen 

jobber i forsvaret. Øyan sendte derfor brevet videre til forsvarsminister Anne Grethe Strøm 

Eriksen, som han har vært i debatt med tidligere. Hun svarte at hun syns brevet var fryktelig, 

og at hun skal se nærmere på saken. Saken avsluttes med at et bilde av Jon Reidar Øyan med 

avsluttende uttalelse: «Her ønsker ikke bare avsenderes å kneble meg, men han ønsker å 

utrydde en hel gruppe mennesker. Det er veldig alvorlig».  

Denne artikkelen er kodet inn under temakategorien kriminalitet. I denne kategorien er det 

stort flertall av negativt vinklede saker, med tilfeller av vold, trusler, hat og sjikane mot 

homofile. Daværende justisminister i 2007, Knut Storberget, gikk ut og krevde registering av 

hatvold hos politiet etter den fremlagte NOVA-rapporten. Alle voldssaker hvor 

voldshandlingen kan være motivert ut fra en eller annen form for hat skal registreres. I den 

nye straffeloven kommer vi til å foreslå hatvold som et straffeskjerpende moment, uttalte 

Storberget (vg.no, 2007). Denne saken viser en side av diskriminering som går forbi krav om 

likestilling og rettigheter, og viser at homofile i enkelte tilfeller føler seg direkte utrygge. Kun 
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basert på seksuell legning blir man ønsket utryddet og truet med drap. Saken er likevel vinklet 

dithen at dette tas på alvor, og at dette ikke er normen – men unntaket.   

6.1.7 Artikkelen «Advarer kvinner og homofile mot MGP-festen i Baku» 

 

Øverst i artikkelen i VG fra 21. februar i 2012 står det: ** Farlig å vise seg som homofil ** 

Det handler om Melodi Grand Prix, der finalen skal avholdes i Aserbajdsjan. Første kilde som 

uttaler seg i saken er Aserbajdsjan-ekspert og forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt 

(NUPI), Heidi Kjærnet. Hun sier at det er farlig å vise seg som åpent homofil i Aserbajdsjan. 

Neste kilde i saken er leder i den norske Grand Prix-klubben, Morten Thomassen. Han ber de 

homofile medlemmene i klubben om å enten begrense offentlige kjærtegn, eller holde seg 

hjemme. Han mener man må respektere de lokale skikkene, uansett om vi liker det eller ikke. 

Ekspert og forsker, Kjærnet, er enig i klubblederens advarsel. Hun sier at mange i 

Aserbajdsjan rett og slett ikke har noe forhold til homofili, og at å vise kjærlige følelser på 

åpen gate i verste fall kan føre til at man blir anholdt av politiet. Også vanlige folk vil reagere, 

og det er stor fare for vold og sjikane. 

 Journalisten skriver videre at det i Norge kan være vanskelig å se for seg Melodi Grand Prix 

uten åpent homofile. Thomassen sier likevel at det ikke er noe nyt. De har fått merke det på 

kroppen ved tidligere anledninger i andre «homofilt underutviklede» land, som han kaller det. 

For eksempel i Moskva og Beograd er det ren konkurranse. Ikke fest og moro. Han 

poengterer videre at i land der homofili ikke er like akseptert tror man at man må være drag 

queen eller ekstremt feminin for å være homofil. De skjønner rett og slett ikke hvor stor del av 

Melodi Gran Prix den gruppen er. Thomassen avslutter med å si at han har bestilt billetter, så 

han skal dit uansett. Avslutningsvis forklarer Kjærnet at Aserbajdsjan har et flertall av 

muslimer, men er uten statsreligion. Siden 2001 har de vært medlem av Europarådet, og 

eksperter mener det langsomt nærmer seg et demokrati – selv om det i dag har et autoritært 

styre.  

Denne artikkelen er kodet i temakategorien kriminalitet. En kategori som i sammenheng med 

homofili forekommer oftere som underkategori av utenrikspolitikk enn politikk i mitt 

datamateriale. Sammenlignet med tilstandene i Aserbajdsjan må man kunne fastslå at Norge 

har kommet langt i kampen for likestilling og likeverd. Artikkelen gir likevel et perspektiv på 

hvilke begrensninger som settes på også norske homofile. Det er farlig å reise for å se Melodi 
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Grand Prix-finalen. Du kan ikke være kjærlig ovenfor partneren din, eller andre av samme 

kjønn. Dette fordi du da risikerer vold, sjikane og muligens blir du anholdt av politiet.   

 

6.1.7 Artikkelen «Forfølgelse av LHBT-personer i Tsjetsjenia» 

 

I 2017 kom det meldinger om overgrep mot homofile i den selvstyrte republikken Tsjetsjenia. 

En av mennene som har flyktet der i fra sier at man blir slått, sparket og det brukes våpen. De 

Tsjetsjenske myndighetene nekter for at slik forfølgelse av homofili finner sted, og president 

Ramzan Kadyrov sa den gang «det finnes ikke homofile i Tsjetsjenia». Aage Borchgrevink, 

områdeekspert og seinorrådgiver ved Den norske helsingforskomité er imidlertid av en annen 

oppfatning. I følge han har de Tsjetsjenske myndighetene oppfordret familiene selv til å ta seg 

av forfølgelsen av sine egne. De kontakter onkler, fettere og så videre for å få dem til å «ordne 

opp». Videre sier Borchgrevink at de forsøker å bygge legitimitet via en brutal form for 

nasjonalisme. Tsjetsjenere skal være konservative muslimer. 

Ingen blir stilt ansvarlig for dette. Ingvild Endestad, leder for FRI (Foreningen for kjønns- og 

seksualitetsmangfold er bekymret. De som begår disse overgrepene må stilles for retten, ellers 

vil det aldri skje endring. Asylpolitikken er såpass streng at et avslag om asyl på bakgrunn av 

at man er homofil kan få fatale konsekvenser hvis asylsøknaden gjøres kjent i hjemlandet.  

Kristian Stakset-Gundersen, presserådgiver i UDI sier at hvem som søker asyl i Norge er ikke 

noe som de opplyser hjemlandet om. Dersom de finner at personen har behov for asyl vil de 

få innvilget beskyttelse i Norge. UDI kjenner ikke til noen tsjetsjenere som har søkt asyl i 

Norge på bakgrunn av at de er homofile. Hvis det skal opprettes et spesialprogram for dette 

må det tas opp på politisk hold, sier Stakset-Gundersen. 

Denne artikkelen er enda et eksempel fra temakategorien kriminalitet som underkategori i 

kategorien utenrikspolitikk. Det settes stadig på dagsorden hvor ille homofile har det i mange 

land rundt omkring i verden. Norske organisasjonsledere engasjerer seg, og ønsker å hjelpe.  
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6.2 PRIVATISERINGSRAMMEN 
 

PRIVATISERINGSRAMMEN 

TYPISKE TEMA Homofili som identitet, privatliv, hjemmeliv, seksuelle 

forhold.  

METAFORER/SKILDRINGER Misforstått/passer ikke inn – vs. – realisert og trygg.  

NEGATIVE/POSTIVE  

FORMULERINGER 

Forventninger til hva det er å være homofil. Hvem er 

man som homofil. Stereotypier gjør det vanskelig å 

kjenne seg igjen i mediene. Minoriteter sliter mer. 

FOKUS/VINKLING Det skal vært enkelt og stå frem med sin legning i 

Norge. Samtidig har det sine utfordringer. Historisk har 

det vært lite aksept, men det har blitt bedre med tiden. 

Tabell 15: Privatiseringsrammen 

Den andre rammen jeg har identifisert i min analyse er privatiseringsrammen. Denne rammen 

fremstiller identitet, privatliv og forventninger som gjeldende innenfor alle hovedtemaene og 

gjennom hele tidsperioden. Eide (2014) konkluderte i sin studie med at det som skaper størst 

motstand blant hennes informanter var når de presses til å være private ut over de grensene de 

selv har satt seg. «Privatisering» blir gjerne oppfattet som avsporing fra det som er viktig å få 

fram i offentligheten; diskriminering, rettigheter og likestillingskrav. I kontrast kommer 

medienes kommersielt drevne krav om «godt stoff» med søkelys på privatlivet, sensasjon og 

konflikt. Eides informanter ønsket ikke å bidra til slik mediedekning om seg selv, gjennom 

privatorienterte bekjennelsesfortellinger om hvordan de selv «sto fram» som homofile og 

offerfortellingen. De er mer opptatt av sine sammensatte identiteter og av å ikke bli 

essensialisert som sin legning. Det å bli «lik alle andre» er ikke et mål for alle (Eide, 2014, 

s.222). Thune Johnsen (2011) poengterer på en annen side viktigheten av de private historiene 

i den offentlige diskusjonen.  Nettopp slike historier i populærjournalistikken har gitt større 

plass og synlighet for homofili, og den tabloide stilen fremstår som en fordel. I lys av 

Offentlighetsteorien med fokus på at det private ideelt sett skal legges vekk i offentlige 

diskusjoner konkluderer Thune Johnsen med at slik fungerer det ikke i Norge i dag. «Uten en 

medieflora som er med å løfte temaet opp i offentligheten hadde ikke homofile hatt sine 

rettigheter i dag» (Thune Johnsen, 2011, s.67).   



 

 

74 

 

6.2.1 Rammens posisjon i datamaterialet 

 

I denne kvalitative rammeanalysen befinner fem av de 18 artiklene seg innenfor 

privatiseringsrammen. Det er ikke hovedsakelig bekjennelsesfortellinger om hvordan folk har 

stått fram med sin legning som dominerer nå i nyere tid, men heller historier og diskusjoner 

rundt aksept innenfor ulike miljø, stereotypier i mediene som gjør det vanskelig for yngre 

homofile å kjenne seg igjen i sin egen legning og mangel på mangfold når det kommer til 

homofile «forbilder» i media. I den kvantitative undersøkelsen kom det frem at i temakategorien 

rampelys/underholdning er nesten halvparten av artiklene kategorisert som nøytral, og mange 

av sakene handler om homofile artister, skuespillere og lignende der det kun nevnes i løpet av 

artikkelen at de er homofile, uten noen diskusjon rundt dette. Dette er også den temakategorien 

med flest åpent homofile hovedkilder. I nesten 20 prosent av artiklene kommer det frem at 

hovedkilden selv er åpent homofil.  

 

Dette er mye høyere enn i hovedtemaene politikk, utenrikspolitikk, kriminalitet, idrett og 

rettigheter/jus. Dette tyder på at i rampelys/underholdning er muligens fokuset høyere på 

privatsfæren og egen seksuell legning. Alle tre artiklene jeg har valgt fra temakategorien 

rampelys/underholdning havnet inn under privatiseringsrammen. De to andre artiklene innenfor 

denne sammen kom fra temakategoriene idrett og utenrikspolitikk. Det er verdt å nevne her at 

spesielt innenfor temakategorien idrett er mye av stoffet fokusert rundt mangel på mannlige 

homofile forbilder, frykten for hets i idrettsmiljøet og enkelte historier fra folk som faktisk har 

stått fram med sin legning og forteller sin historie. Få eller ingen slike bekjennelseshistorier er 

å spore innenfor temaene politikk, utenrikspolitikk og kriminalitet. Av artiklene innenfor 

privatiseringsrammen er samtlige kodet som episodisk dominert.      

 

 

6.2.3 Artikkelen «Hilary Clinton: -Nei, jeg er ikke lesbisk» 

 

VG skriver i september i 2007 om en svertekampanje under den amerikanske valgkampen 

mot Hilary Clinton. Redaktør i The Advocate, Sean Kennedy, uttaler at ettersom hennes 

politiske motstandere og andre har brukt ordet "lesbisk" for å skade henne personlig og politisk, har 
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hun førstehånds kjennskap til stigmatiseringen av homoseksuelle. Hun virket ikke overrasket over 

spørsmålet og reagerte slik erfarne politikere gjør.  

Hillary Clinton har tilsynelatende sterk støtte blant homofile, men er ikke med på å la homofile få 

samme rettigheter til ekteskap som heterofile. I hvert fall ikke på kort sikt. VG refererer videre til 

The Advocate som skriver at ryktene om at Hilary Clinton er lesbisk dukket opp allerede i 1993. 

Like etter at Bill Clinton ble tatt i ed som president. VG viser videre til en uttalelse fra en av de 

som jobbet sammen med Clinton mens hun var første dame. Han sier at han ikke vet hvor ryktene 

kom fra, men at det stadig vekk var en som ringte pressekontoret for å be om en kommentar til at 

hun var lesbisk. For å ikke gi inntrykk av at det å være lesbisk var noe negativt svarte 

vedkommende bare «Nei, det er hun ikke. Neste spørsmål». Hilary Clinton poengterer at det er lite 

hun får gjort med slike rykter og i 2005 ble det gjort et stort nummer ut av det i boken "The Truth 

About Hillary". I den sterkt svertende boken som er skrevet av forfatter Edward Klein står det 

«Lesbekulturen har påvirket hennes politiske mål og personlige liv siden studietiden på 

Wellesley».  

Artikkelen fra VG bærer preg av en forundring og et håp om at Clinton, som har opplevd 

stigmatiseringen av homoseksuelle på kroppen skal forstå viktigheten av likestilling – og gå 

inn for å kjempe for homofiles rettigheter. Journalisten må likevel konstatere at dette er en 

ikke-sak i den amerikanske valgkampen, og at ingen av de 18 presidentkandidatene er opptatt 

av homofiles rettighet til ekteskap på dette tidspunktet.  

Denne artikkelen er kodet under temakategorien utenrikspolitikk. Som nevnt tidligere er ikke 

dette en kategori som er typisk for privatiseringsrammen. I stor grad handler sakene i denne 

temakategorien om diskriminering, og i senere tid, tidvis om alminneliggjøring.  

 

 

6.2.4 Artikkelen «Renees eks avkrefter homse-rykter»  

 

Eks-mannen til filmstjernen Renee Zellweger har fått som homofil på grunn av misforståelser 

knyttet til deres annullering av giftemålet, skriver VG i februar i 2007. 

Kenny Chesney, som i 2007 var i vinden på grunn av en ny flørt med en modell, opplevde en 

ryktestorm om at han var homofil. Dette på grunn av at han og Zellweger oppga «svindel» 



 

 

76 

 

som grunn til annulleringen av deres giftemål. Chesney forklarer at de oppga svindel som 

grunn til annulleringen fordi det virket mest harmløst. De andre alternativene var bigami, 

sinnssykdom og tvang. Renee Zellweger har selv bekreftet at svindel kun er et rettslig begrep 

og ikke en refleksjon av Chesneys personlighet. På bakgrunn av dette har det oppstått rykter 

om at han Kenny Chesney er homofil, noe han nå avkrefter. «-Det er ikke sant. Rett og slett. 

Kanskje jeg skulle ha kommet ut og sagt «nei, jeg er ikke homofil», men jeg ville ikke trekke mer 

oppmerksomhet», skriver VG.  

Nok en artikkel som baserer seg på rykter rundt homofili. I likhet med artikkelen om Hilary 

Clinton, blir Kenny Chesney et offer for rykteflom. Saken er kodet i temakategorien 

rampelys/underholdning på grunn av omtale av en kjent skuespiller og hennes eks-mann. 

Dette er kategorien som i størst grad er preget av privatiseringsrammen, med søkelys på 

privatliv, seksualitet og identitet. Denne artikkelen handler ikke om noen som faktisk er 

homofil. Den handler om et kjent fjes som ryktene svirrer rundt i forbindelse med hans 

legning. Artikkelen er kodet som nøytral, da ingen stemmer sier noe om homofili i negativ 

eller positiv forstand. Det hele baserer seg på en misforståelse, men hvorfor konklusjonen av 

misforståelsen er at Chesney er homofil står det ingenting om. Tydeligvis har presset vært så 

stort på Chesney at han ser seg nødt til å gå ut i media og si hva som faktisk er sannheten.   

 

6.2.5 Artikkelen «Skal vi danse-stjerne kastet klærne i homseblad» 

 

Ben Adams, tidligere medlem av popgruppen A1 var i 2012 med i det norske tv-programmet 

«Skal vi danse». I den forbindelse har VG gravd i hans fortid og funnet frem bilder fra det 

britiske homsebladet Attitude. I 2009 var Ben Adams forsidegutt i et av Europas 

mestselgende blad for homofile. Dette var ikke hans stefar begeistret over. Adams forklarer at 

stefaren er snobbete og når han så bildene i lokalbutikken sin kjøpte han opp alle sammen. 

Han var med andre ord ikke så interessert i at noen andre skulle se dem. VG ramser opp andre 

kjente fjes som har vært på forsiden av bladet tidligere, blant annet David Beckham. Adams 

sier han ble beæret da han ble spurt om å stille opp i nakenutgaven. Videre blir han spurt om 

hva han tenker om bildene i dag, hvorpå han svarer at han syns det er litt flaut når familie 

venner ser dem. Videre nevner journalisten Adams norske kjæreste, og spør om bildene gjør 

henne sjalu. Bildene ble tatt året før de møttes, og ifølge han selv syns kjæresten, tidligere 

frøken Norge Sara Skjoldnes, at de kun er morsomme. Avslutningsvis spør journalisten om 
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han er redd for hva deltakerne i Skal vi danse skal si om bilden. Adams tar det med et smil, og 

sier at mange der har jo veldig lite klær på seg når de danser – og de bildene av meg skjuler jo 

nesten mer enn det de gjør hver sending.  

Jeg har valgt å ta med denne artikkelen for å vise typen artikler som tar for seg homofili på 

indirekte vis. Det har vært en del av slike typer artikler i mitt datamateriale som er kode som 

nøytrale, og som egentlig ikke sier noe fra eller til om homofili. Jeg mener dette også er 

interessant, da det viser til en form for legningsnøytralitet. Fokuset er heller på nakenhet, og 

om denne heterofile mannens tanker om å ha stilt opp lettkledd foran kamera. At bladet er et 

såkalt homseblad blir nevnt, men ikke videre utdypet.  

 

6.2.6 Artikkelen «Kongen ga meg nytt liv»  

 

Under hagefesten i Slottsparken i 2016 holdt Kong Harald en tale. For NRK-profil Noman 

Mubashir ble denne talen starten på et nytt liv. Etter at Kongen hadde sagt «Nordmenn er 

jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter og jenter og gutter som er glad i 

hverandre» bestemte Mubashir seg. Det var på tide å stå fram som homofil. Som samboer 

med Frode og som bonustvillingpappa.  

Mubashir sier videre til VG at han skulle ønske at man i 2017 ikke måtte stå fram i media som 

homofil, samtidig som at han konkluderer med at så langt har vi ikke kommet.  

Som 22-åring startet Mubashir i NRK i programmet Migrapolis, og han ble raskt et kjent 

navn. Han hadde allerede da lyst til å stå fram, men turte ikke på grunn av familien, det 

pakistanske miljøet og hans religion. Som ung hadde han ingen rollemodeller. Det fantes 

ingen å kjenne seg igjen i mediene. Han betrodde seg til nære venner, men offentlig var 

legningen hans en hemmelighet. Etter hvert utviklet han søvnproblemer og våknet på natten 

av at han slet med å puste. Senere har han skjønt at dette var angst. «Jeg klarte ikke å komme 

ut av skapet. I stedet holdt jeg på å utvikle selvforakt, og brukte samfunnets fordommer mot 

meg selv. Jeg ble mørk og destruktiv. Jeg hadde så utrolig lyst på kjæreste og familie» 

(Mubashir i vg.no, 2017). Redningen kom via sosiale medier. Han pratet med en mann som 

hadde mye av de samme interessene – samtidig som at de var helt forskjellige på et punkt. 

Frode hadde to barn. Tvillinger. For Mubashir var dette et gledessjokk. Plutselig ble det de to, 

og barna ble det viktigste i hverdagen – ikke han selv. Fortsatt turte han ikke å komme ut av 
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skapet. Frykten for hets fra miljøet og andre ble for sterk. Det var før Kong Harald gikk opp 

på talerstolen. Hyllesten av talen lot ikke vente på seg, og VG ringte rundt til kjente 

innvandrere og spurte hva de synes om Kongens ordvalg. Mubashir svarte at han tilhører tre 

ulike minoriteter; muslim med pakistanske røtter og homofil. Ikke den enkleste 

kombinasjonen siden det har plaget meg i mange år, så det rører meg dypt at Kongen snakker 

varmt om alle tre grupper. Og vipps, var han ute av skapet som 42-åring. Tilbakemeldingene 

lot ikke vente på seg, og han fikk over 1000 meldinger på sosiale medier. Mange sterke 

skjebner delte sine historier. En morgen lå det plutselig en drapstrussel i innboksen signert 

med fullt navn. Politiet tok dette veldig alvorlig, og for en periode måtte Mubashir ha 

voldsalarm og politi utenfor huset.  

 

Dette er en av ganske få bekjennelsesfortellinger i mitt datamateriale. Den kommer i tillegg 

fra en «dobbeltminoritet». Nemlig en mann med innvandrer bakgrunn som også er homofil. 

Det beskrives hvor vanskelig det har vært å vise frem sitt sanne jeg for en som både har en 

annen kulturell bakgrunn, en annen religion, men som likevel skal finne sin plass som homofil 

i det norske samfunnet. Slike historier er det som sagt få av i datamaterialet mitt og Gibsons 

(2006) poeng om at homofile med innvandrerbakgrunn er så godt som usynlig i mediene ser 

ut til å stemme bra også i min analyse.  

 

6.2.7 Artikkelen «Første NBA-spiller «ut av skapet»»  

Tidligere NBA-spiller (National Basketball Association), John Amaechi står frem som 

homofil etter endt karriere. Det har ingne NBA-spiller gjort før. 

Dette kommer frem i den tidligere stjernens kommende biografi ifølge sportskanalen ESPN. 

Boken skal handle om hans seks sesonger i verdens beste basketballiga, men det vil også 

komme frem at han er homofil. Artikkelen fortsetter med en oppramsing av alle klubbene 

Amaechi har spilt i samt at han i boken vil ta et oppgjør med en homofob trener fra tiden i 

NBA. På dette tidspunktet er engelsknigerianeren den fjerde sportsprofilen i USA som står 

frem som homofil, og den første i England siden den avdøde fotballspilleren Justin Fashanu 

som sto frem på slutten av 80-tallet.  

Denne artikkelen bærer preg av å være hentet fra et nyhetsbyrå, da den egentlig ikke viser til 

noen muntlige kilder men kun henviser til andre mediehus sine uttalelser. I mitt datamateriale 
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er dette den eneste bekjennelsesfortellingen innenfor temakategorien idrett. Slik det også 

kommer frem i artikkelen så skjer ikke dette særlig ofte, spesielt ikke på herresiden i idretten. 

Det har også vært et mønster på at de som faktisk står frem som homofil og idrettsutøver gjør 

det først når karrieren er over.  

6. 3 ALMINNELIGGJØRINGSRAMMEN 
 

ALMINNELIGGJØRINGSRAMMEN 

TYPISKE TEMA Normalisering, likestilling, rettigheter, trygghet, 

åpenhet. 

METAFORER/SKILDRINGER Hva er en «normal» homo? Homofile er like 

individuelle som alle andre, har ulike behov, ønsker og 

verdier. Det skal være plass til alle.  

NEGATIVE/POSTIVE  

FORMULERINGER 

Økt åpenhet for å øke forståelse. Fokus på rettigheter og 

rett til de samme mulighetene som heterofile.  

FOKUS/VINKLING   Ikke definert av seksuelle preferanser. Man er ikke sin 

homofili – man er først og fremst et menneske.  

Tabell 16: Alminneliggjøringsrammen 

Den tredje rammen jeg har identifisert i min analyse er alminneliggjøringsrammen. Denne 

rammen fremstiller normalisering, likestilling, rettigheter, trygghet og åpenhet som gjeldende 

innenfor alle hovedtemaene og gjennom hele tidsperioden. Artikler som plasseres innenfor 

denne rammen setter søkelys på økt åpenhet for å øke forståelse, holdningsendringer i 

befolkningen og tryggheten av at man ikke blir definert av sine seksuelle preferanser. Man er 

ikke legningen sin – man er et menneske.  

Legning er ikke lenger relevant for media eller samfunnet for øvrig. Med dette menes ikke at 

homofili blir usynlig, men at det er irrelevant. På samme måte som at det skal være irrelevant 

om en er kvinne eller mann. Det kan godt være tydelig at en person er homofil, men det er 

ikke noe som blir poengtert. Tidsmessig er vi nå på vei inn i denne fasen, skrev Thune 

Johnsen i 2011.  Gjennom min analyse har jeg blitt enig i dette på mange måter. De norske 

avisene rapporterer om urett som gjøres mot homofile, men med en dualisme som får frem 

nyansene. De kritiske stemmene får raskt plass i saker som handler om homofili i negativ 
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forstand. Videre har det blitt rom for debatter som ikke handler om å være for/imot i det hele 

tatt. Fokuset ligger heller på å øke åpenheten. At media bør gi et mer mangfoldig bilde av 

hvem homofile er. Hvilke forventninger skaper media med stereotypisk fremstillinger av 

homofile? Hva skal til for at vi kommer helt i mål, og faktisk havner i fasen Thune Johnsen 

kaller legningsnøytralitet?  

6.3.1 Rammens posisjon i datamaterialet 

 

I denne kvalitative rammeanalysen befinner seks av de 18 artiklene seg innenfor 

alminneliggjøringsrammen. Artiklene tar for seg tema som holdningsendring i positiv forstand 

for homofile, åpenhet i miljø som tidligere har vært lukket og identitetsmangfold. Det stilles 

spørsmål til hvorfor det å være homofil nødvendigvis må annonseres i mediene. Saker om at 

ting har blitt bedre og viktigheten av å fortsette kampen for å gjøre det enda bedre blir gitt 

nyhetsverdi. Idretten, i dette tilfellet spesifikt herrefotball viser til tall på at ungdom i 

fotballmiljøet ikke syns det er så vanskelig å være homofil og fotballspiller. Store stemmer som 

Kong Harald er med på å trygge homofile om at her i Norge kan man forelske seg i det kjønnet 

man forelsker seg i, uten at noen skal dømme dem for det. Det er plass til alle, og slik skal det 

være og det skal vi fortsette å kjempe for. Jeg sier ikke med dette at homokampen er vunnet, og 

alle problemene er løst – men tendensen i mediene i løpet av disse ti årene er at homofili 

alminneliggjøres i stor grad i nyhetssakene. Det skrives om på en slik måte, med saksdualitet i 

konfliktsaker og økt fokus på toleranse og åpenhet, at selve mediedekningen fremstår som 

nyansert og informert. Så kan man selvfølgelig diskutere hvorvidt dette er nok, hva man skal 

gjøre mer/mindre av i dekningen av homofili i norske medier, om det viser tilstrekkelig 

mangfold og hvilken posisjon nyhetsmediene egentlig har i dag når store deler av 

nyhetsutvekslingen foregår i sosiale medier, der alle har mulighet til å være nyhetsformidler. 

 

6.3.2 Artikkelen «Børge Brende åpner Trondheim Pride» 

 

I Adresseavisen i september i 2017 skrives det at den norske utenriksministeren Børge Brende 

skal være med å tale under åpningen av «Trondheim Pride». At en politiker er med på slike 

arrangementer for homofile støtter Rodriguez & Bellrums (2014) teori, som hevder at 

nyhetsbildet har blitt mer nyansert og med mindre negativt fokus på homofile gjennom 

presentasjon av meningsmålinger, vitenskapelig kunnskap og politikere som hever stemmen 
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for likestilling. Artikkelen dreier seg videre om at Norge på mange måter har kommet en lang 

vei i forhold til diskriminering av homofile, men at vi fortsatt har en vei å gå. Dette er det 

leder for Trondheim Pride, Sverre Ohlgren som uttaler. Festivalen startet for 20 år siden, og 

het den gang «Homouka». Siden den gang har Trondheim Pride bare vokst. Pride har blitt et 

internasjonalt begrep og det er arrangement over hele verden. Trondheim Pride har dette året 

et internasjonalt perspektiv og har derfor invitert flere internasjonale gjester som skal snakke 

om sin hverdag som åpent homofile. Canadas ambassadør i Norge, Artur Wilczynski, er åpent 

homofil og skal fortelle om sin hverdag som gift mann i et statlig embete. Professor i 

statsvitenskap, Sabrina Petra Ramet, er født biologisk mann, har tjenestegjort i det 

amerikanskje luftforsvaret, og kommer for å snakke om kampanjen mot transkjønnede i USA.  

Artikkelens overskrift får en til å tro at den skal handle om Børge Brende og hans tanker om å 

delta på et Pride-arrangement. Det gjør den ikke. Brende har ingen egne uttalelser, men blir 

kun nevnt i overskrift og ingress. Dette har en effekt i seg selv. Nemlig at man får en følelse 

av selvfølgelighet. Selvfølgelig skal en fra den norske regjeringen være med på et slikt 

arrangement. Det stilles ingen spørsmål ved det, det blir kun annonsert. 

 

 

6.3.3 Artikkelen «Barn av ikke-vestlige innvandrere er mer negative til homofile 

enn andre unge. Men markant mer positive enn foreldrene» 

 

Dagbladet skriver i februar i 2017 at en ny Fafo-rapport viser entydig trend i retning av 

økende aksept av homofili blant unge med innvandrerbakgrunn. Førsteårselever på 

videregåendeskoler i Oslo og Akershus svarte i 2016 på over hundre spørsmål som ble til 

Fafo-rapporten «Assimilering på norsk - Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom 

med innvandrerbakgrunn».  Totalt 7386 ungdommer besvarte undersøkelsen. 63 prosent med 

norske foreldre, og resten med foreldre fra ulike land i verden. 

 En sentral skillelinje mellom land i verden er aksept av homofile. Her i Norge er mange av 

innvandrerne fra land der homofili ikke er akseptert. Forsker Jon Horgen Friberg har 

undersøkt holdninger blant unge i Norge.  

28 prosent av unge med foreldre fra Midtøsten og Vest-Asia mener homofili «aldri» er ok. 

Mens 25 prosent av unge med foreldre fra afrikanske land mener homofili «aldri» er ok. Det 

http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/assimilering-pa-norsk
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positive som rapporten viser er at det er generasjonsforskjeller. Dobbelt så mange svarer at 

foreldrene mener homofili er negativt, enn som svarer det på egne vegne. 

Blant de med foreldre fra Midtøsten og Vest-Asia svarer 47 prosent at homofili er ok i «alle 

tilfeller». Totalt i undersøkelsen svarer 85 prosent av de unge at homofili er ok i alle tilfeller, 

mot 74 prosent av foreldrene. Det er få med foreldre med norsk opphav som mener at 

homofili aldri er ok. Tre prosent svarer dette.  

Forskjellen på landene samsvarer med land det å være homofil er straffeforfulgt. 

Generalsekretær i Skeiv Verden, Susanne Demou Ødegaard sier at det da er nærliggende å tro 

at dette har en sammenheng med aksept. På en annen side kan man synse om det har noe med 

selve forståelse av hva homofili faktisk er, og det er med å påvirke svarene deres. Det blir 

uansett problematisk å generalisere. Det er fort gjort å trekke kontraster til et norsk idealisert 

bilde, og sammenligner de.  

Avslutningsvis peker Ødegaard på at unge med innvandrerforeldre har gode støttespillere på 

skolen og nære venner. Inntrykket er at den eldre generasjonen innvandrere ikke har de 

samme gode støttespillerne. Det å vokse opp i Norge kan være med å påvirke ungdommene i 

riktig retning med kunnskap og toleranse.  

6.3.4 Artikkelen «Som en homofil veteran gir bildet meg tårer i øynene» 

 

Et bilde av en mannlig hjemvendt amerikansk soldat som kysser sin mannlige kjæreste har 

blitt delt mer enn 2700 ganger på Facebook. Bildet har i tillegg blitt lagt ut på det 

amerikanske marinekorpsets Facebook-side.  
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Bildet som ble lagt ut på den amerikanske marinekorpsets Facebook-side. 

Bildet har fått enormt med kommentarer og likes, og blant dem er svært mange positive. En 

veteran skriver at han fikk tårer i øynene, mens en annen sier at dette hadde han aldri trodd 

han skulle få oppleve å se i sin levealder. Saken er fra februar i 2012, drøyt et år etter at 

Barack Obama underskrev loven som gjorde det mulig for homofile og lesbiske å 

tjenestegjøre i den amerikanske hæren uten å skjule sin legning.  

Som nevnt tidligere i teoridelen av denne oppgaven har «Don’t ask, don’t tell» vært prinsippet 

i den amerikanske hæren. Homofile får tjenestegjøre så lenge de ikke snakker om sin legning. 

Selv om Obama avskaffet denne fortsette debatten om homofili i USA. Republikanernes 

presidentkandidat, Rick Santorum, var i valgkampen i 2012 åpen om sitt homohat. Han 

sammenlignet det med bigami, flerkoneri, incest og utroskap, og mente at homofili burde vært 

ulovlig på lik linje med disse.  

Selvfølgelig har heller ikke alle i kommentarfeltet på Facebook vært positive. Også her har 

det haglet med drapstrusler. Soldaten selv svarte med at så lenge verken sersjantene, 

kapteinene, majorene eller oberstene brydde seg, hvorfor i all verden skal man da bekymre 

seg over hva tilfeldige mennesker mener? 

Artikkelen føyer seg inn i rekken av utenrikspolitikk-artikler som er konfliktfylte, men her kan 

man spore et håp om at kurven går riktig vei likevel. At et slikt bilde deles, hylles og rører så 
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mange i USA og verden for øvrig viser at også der er utviklingen i ferd med å gå litt 

fremover. Selv om den raskt tar to steg tilbake i det konfliktfylte politisk klima i USA … 

 

6.3.5 Artikkelen «Serbias lesbiske statsminister feiret mangfoldet i prideparade i 

Beograd» 

 

Ana Brnabic er en av verdens første åpent homofile ledere, skriver iTromsø i september i 

2017. Hun ble statsminister i Serbia i juni, et land der fordommer og hets mot homofile 

fortsatt er et stort problem. I artikkelen er hun avbildet i prideparaden i Serbia. I forkant av 

paraden uttalte hun; «Den Serbiske regjeringen er til stede for alle borgere, både majoriteten 

og minoritetene, for å vise at den respekterer mangfold». Vaktholdet for paraden er strengt, og 

over 2000 politifolk var til stede. Sentrum i byen ble sperret av. Antallet politifolk var likevel 

halvert fra året før, og i årene 2011-2013 var arrangementet forbudt på grunn av at det brøyt 

ut slosskamper i gatene under paraden i 2010 mellom politiet og demonstranter mot homofile. 

Her ble over hundre personer skadet.  

Jeg har plassert denne artikkelen under alminneliggjøringsrammen fordi overskriften fikk 

meg automatisk til å tenke at dette er definitivt et steg i riktig retning for et dypt konservativt 

land. Her har nok en politiker valgt å heve stemmen i kampen for likestilling for homofile, det 

vises til at konfliktnivået har minket med årene, og ikke minst – statsministeren er selv åpent 

homofil.  

 

6.3.6 Artikkelen «Lettere å stå fram som homofil fotballspiller 

 

Adresseavisen skrev i september 2012 at det nå er lettere å stå fram som homofil 

fotballspiller. Før har dette vært «hysj, hysj», men nå er holdningen i endring. 

Det er etter undersøkelsen til Norges Fotballforbund (NFF), «SKEIV FOTBALL – homofile 

og lesbiskes erfaringer fra ungdomsfotballen», at denne saken ble publisert. Formålet med 

undersøkelsen var å avdekke spillernes tanker og erfaringer i det å være en del av et 

fotballmiljø som enten åpent eller skjult homofil.  
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Innkluderingsansvarlig i NFF, Henrik Lunde, sier at de opplever en generell holdningsendring 

i samfunnet ovenfor lesbiske og homofile. Dette gjelder også innen fotball. Han hevder videre 

at det er mye enklere å stå fram i dag enn det var for 30 år siden. Han legger til at det er 

forskjeller blant kvinner og menn. Journalisten legger til; ja, for bare tenk på 

kvinnehåndballen. Han drar frem navn som Gro Hammerseng og Anja Edin, som venter baby 

sammen. Han legger til at også i damefotballen har flere stått frem med sin legning. Videre 

sier Lunde at det har gjort at man har forbilder på kvinnesiden i idretten. Kvinner som står 

fram og gjør det lettere for andre igjen.  

Blant mannlige norske fotballspillere er det annerledes. Ingen i eliteserien eller på landslaget 

(i 2012) har stått frem med en homofil legning. Undersøkelsen til NFF viser at kun en 

mannlig fotballspiller på toppnivå har stått frem som homofil. I 2001 sto Thomas Berling fra 

Lyn frem, men en uke senere la han opp da det ikke ble positivt mottatt i klubben. Lunde sier 

videre at han tror frykten for medietrykket kan være en av årsakene til at mannlige 

fotballspillere ikke står frem med sin homofile legning. Han legger til at det å være åpent 

homofil vil fungere i Norge, men da blir frykten at det vil ødelegge proffmuligheten i andre 

land i Europa. På nytt nevner Lunde behovet for at en stjerne står frem.  

Artikkelen avsluttes med at Lunde sier at han har liten tro på en kortsiktig kampanje. Derfor 

blir dette noe som skal jobbes inn i trenerutdanningen og i Fair Play-arbeidet deres.  

I artikkelen poengteres det at det er et behov for mannlige homofile forbilder i idretten. Det 

spekuleres samtidig i om frykten for et stort mediepress gjør at man kvier seg. Paradokset blir 

derfor at ønsket om forbilder som står åpent frem i mediene stoppes av frykten for medienes 

press.  

 

6.3.7 Artikkelen «Kajsa Bergqvist lager tv-program om homofili i idretten» 

 

«Regnbueheltene» hadde premiere på den svenske statskanalen SVT i september 2017. I løpet 

av fem episoder skal idrettsstjerner fortelle om sin homoseksualitet. Friidrettsstjernen Kajsa 

Bergqvist skal nå fortelle egen og andres historier om å være homofil i toppidretten. Bergqvist 

sier at det å få lage dette programmet føles som om det er første gangen hun gjør noe som 

virkelig betyr noe. Hun deltok under friidretts-VM i Moskva i 2013, samme året som 

Russland vedtok en svært kontroversiell lov som forbød offentlig promotering av homofili og 
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pedofili. Bergqvist skulle være ambassadør for det internasjonale friidrettsforbundet, IAAF, 

der hun skulle delta på flere arrangementer under VM. IAAF var klar over at Bergqvist er 

homofil, og det hele ble en merkelig opplevelse for henne. Det ene arrangementet etter det 

andre ble innstilt og det endte med at Bergqvist ikke deltok på noen ting. Bergqvist tror i 

ettertid det var fordi de var redde for at hun skulle kritisere Russlands syn på homofile. «Dette 

var på den mer korrupte tida i IAAF. I dag er det et helt annet forbund, en del av den 

daværende ledelsen sitter i fengsel nå, sier hun, og sikter til den skandale- og 

korrupsjosnomgitte presidenten Lamine Diack, som på den tiden styrte forretningene i 

IAAF». Opplevelsen i Moskva skremte Bergqvist. Hun sier de fikk beskjed om å være 

forsiktige, og det hele opplevdes krenkende.  

Jeg har plassert denne artikkelen under alminneliggjøringsrammen fordi den viser en homofil 

kvinne, som i tillegg var toppidrettsutøver, som ønsker å vise frem hva dette faktisk 

innebærer. Artikkelen fokuserer på hennes opplevelser med en forundring over at det faktisk 

fortsatt er slike holdninger i enkelte andre land. Bergqvist priser seg lykkelig for å være fra 

Sverige, der de har et mye mer nyansert syn på homofili. Men hvordan er det å være homofil i 

idretten? Vel, det vil Bergqvist vise deg. Gjennom å lage et tv-program som vil vise vanlige 

mennesker, som også er homofil i et miljø som har rykte på seg for å være mindre åpent når 

det kommer til homofili. Spesielt har mannlig idrett fått dette rykte. En machokultur som gjør 

det vanskelig å føle seg trygg i egen legning i dette miljøet. Kan et tv-program være med på å 

ufarliggjøre det hele litt mer? Jeg har vanskelig for å tro at mer åpenhet og innsikt vil føre til 

mindre forståelse i lengden hvert fall.  

 

 

 

 

6.4 Oppsummering av rammeanalyse 

 

Rammeanalysen gir svar på problemstillingen om hvilke nyhetsrammer homofili blir fremstilt 

under i VG, Dagbladet, Adressa og iTromsø i et tiårsperspektiv. Først tok jeg for meg 

resultatene fra den kvantitative analysen hvor jeg undersøkte om artiklene var hovedsakelig 

episodiske eller tematiske, og hvorvidt man kunne si at artiklene var preget av konflikt. Her 
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kom det frem at samtlige av avisene hadde flertall av episodiske saker. Altså saker som 

vektlegger enkelthendelser. I Adressa var hele 67 prosent av artiklene episodiske, i VG var 63 

prosent av artiklene episodiske, i iTromsø var 59 prosent episodiske og i Dagbladet var 58 

prosent av artiklene episodiske. Ofte er ikke en nyhetssak kun enten episodisk eller tematisk, 

men jeg har i denne oppgaven bevisst gått inn for å unngå store hendelser som genererer mye 

omtale. Dette fordi ønsket mitt var å se på pressedekningen av homofili på et generelt nivå 

over tid – og da vil det ikke være hensiktsmessig å sette for mye fokus på enkelte store 

hendelser. Jeg tror derfor at de tematiske sakene som ser på større sammenhenger uten å 

henge seg opp i enkelthendelser ikke er like tydelig i min analyse. Det er stor forekomst av 

konflikt i artiklene jeg har analysert. I 68 prosent av artiklene er konfliktrammen tilstede i for 

av uenighet, i 56 prosent av artiklene forekommer det bebreidelse og i 54 prosent av artiklene 

er saksdualitet tilstede. Det er tydelig at dualismen i saker om homofili i løpet av tiden fra 

2007 til 2017 er prioritert i avisene. Over halvparten av artiklene har saksdualitet der man vi 

få frem nyanser i saken. Flere kilder får uttale seg, og diskusjoner rundt konfliktfylte tema har 

tydelig nyhetsverdi. 

Videre utførte jeg en kvalitativ analyse av nyhetsrammer i 18 forskjellige artikler. Disse 

artiklene er knyttet til seks forskjellige hovedtema som kom frem i den kvantitative analysen: 

politikk, utenrikspolitikk, underholdning/rampelys, rettigheter/jus, idrett og kriminalitet. De 

tre nyhetsrammene jeg har identifisert er diskrimineringsrammen, privatiseringsrammen og 

alminneliggjøringsrammen. Jeg hentet ut tre artikler fra hver kategori, en fra hver av de tre 

årene jeg har valgt å ta med i min analyse. Disse ble systematisk tilfeldig utvalgt. Gjennom en 

slik nærlesing av artiklene med hjelp av Tankard jr. sine elleve rammemekanismer; 

overskrifter, underoverskrifter, bilder, bildetekst, ingress/innledende avsnitt, kildebruk, 

direkte sitater, uthevede sitater, logoer/grafiske kjennetegn, statistikk/grafer samt 

konkluderende avsnitt/ paragrafer. I gjennomgangen av disse elementene har jeg også sett på 

bruk av språket, positive eller negative formuleringer, metaforer, skildringer, valg av fokus, 

vinkling, hvilke elementer i teksten er vektlagt og hvilke er valgt bort. Elementer som alle kan 

bidra til å forvrenge virkeligheten. Jeg har valgt å lage mitt eget skjema der jeg kan fylle ut de 

ulike egenskapene til hver artikkel.  

Flest artikler havnet innenfor diskrimineringsrammen. Sju av de 18 artiklene plasserte jeg 

innenfor denne rammen. Her vektlegges tilfeller der homofiles rettigheter har blitt svekket, 

eller diskuteres på en for/imot-måte. Mobbing, vold og trusler er ord som går igjen – og 



 

 

88 

 

religion brukes som argument for at homofili er «unaturlig». I samsvar med lovgivninger som 

har gitt bedre rettigheter for homofile er presentasjonen av dette i avisene også ofte positiv, 

men sjeldent uten henvisning til at ikke alle er på bølgelengde.    

I mitt datamateriale er det ekstreme negative holdningene tydeligst i utenriksnyhetene. 

«Straff», «forbud» og «konservativ» er ord som går igjen i utenriksnyhetene som omhandler 

homofili og viser at fullkommen aksept er langt fra realiteten. Saksdualiteten i artiklene er 

likevel med på å gi dem nyanse, innsikt og et slags håp for at ting vil bedre seg på sikt hvis 

man jobber videre for det.     

Vanskeligheten med å være etnisk minoritet og homofil i Norge problematiseres i flere av 

artiklene i mitt utvalg, men sjeldent med stemmen til homofile innvandrere selv som en del av 

saken. Her er forståelse er et tema som går igjen, eller mangelen på forståelse. Negative 

holdninger og mangel på empati når det kommer til kombinasjonen av religion og homofili 

trekkes fram som problematisk. Trenden viser likevel at unge folk har høyere aksept for 

homofili, enn det de eldre har, og det er også her gjennom saksdualitet tydelig at man har et 

håp om at også dette vil bedre seg med tiden med økt kunnskap for å øke toleranse og 

forståelse.  

 

I tema idrett, som har rykte på seg for å inneha en type machokultur fokuseres det på 

holdningsendringer, åpenhet og inkludering fremover. Framtidsvisjonen er at det ikke skal 

være noe problem å være åpen om egen seksuell legning, og at det på ingen måte skal føles 

unaturlig. Likevel er det svært få som faktisk står frem med sin legning, og det etterspørres 

forbilder for de unge, slik at det føles tryggere. Samtidig viser nye undersøkelser utført i 

ungdomsfotballen at det å være homofil ikke føles like vanskelig lenger, som man kanskje 

trodde. 

Rammen med lavest forekomst i min analyse er privatiseringsrammen. Her vektlegges 

identitet, privatliv og forventninger. Fem av de 18 artiklene havner innenfor denne rammen, 

«Privatisering» blir gjerne oppfattet som avsporing fra det som er viktig å få fram i 

offentligheten; diskriminering, rettigheter og likestillingskrav. På den andre siden er de 

private historiene i den offentlige diskusjonen også viktig.  Nettopp slike historier har gitt 

større plass og synlighet for homofili, og den tabloide stilen fremstår som en fordel. Når man 
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leter etter «forbilder» eller rett og slett bare noen å kjenne seg igjen i blir slike private 

historier fra homofile viktige i mediene.   

Stereotypier i mediene som gjør det vanskelig for yngre homofile å kjenne seg igjen i sin egen 

legning og mangel på mangfold når det kommer til homofile «forbilder» i media gjør seg 

gjeldene i mitt datamateriale.  

 

Den siste nyhetsrammen jeg har identifisert er alminneliggjøringsrammen. Her vektlegges 

normalisering, likestilling, rettigheter, trygghet og åpenhet. Et av hovedpoengene her; man er 

ikke legningen sin – man er et menneske.  

Jeg har tidligere nevnt den legningsnøytrale fasen, der legning ikke lenger blir poengtert. 

Gjennom min analyse har jeg blitt enig i at vi er på vei dit på mange måter. De norske avisene 

rapporterer om urett som gjøres mot homofile, men med en dualisme som får frem nyansene. 

De kritiske stemmene får raskt plass i saker som handler om homofili i negativ forstand. 

Videre har det blitt rom for debatter som ikke handler om å være for/imot i det hele tatt. 

Fokuset ligger heller på å øke åpenheten. Media bør gi et mer mangfoldig bilde av hvem 

homofile er. Hvilke forventninger skaper media med stereotypisk fremstillinger av homofile? 

Hva skal til for at vi kommer helt i mål, og faktisk havner i fasen Thune Johnsen kaller 

legningsnøytralitet? Svaret her mener jeg er å fortsette den åpne dialogen. Gi saker som 

omhandler diskriminering og urett nyhetsverdi. Ta dette på alvor ved å sette det på dagsorden. 

Krev at maktpersoner uttaler seg i slike saker, samtidig som at man gir plass til levde 

historier, slik at andres erfaringer kan bidra til kunnskap og innsikt.  
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7 Konklusjon og forslag til videre forskning 
 

Målet med denne oppgaven var å besvare problemstillingen: Hvordan blir homofili fremstilt i 

VG, Dagbladet, Adressa og iTromsø i et tiårsperspektiv? 

Problemstillingen ble operasjonalisert med fire forskningsspørsmål som alle ble definert 

innledningsvis. For å besvare disse er 326 avisartikler fra VG, Dagbladet, Adressa og iTromsø 

fra periodene 2007, 2012 og 2017 analysert kvantitativt, og det er gjort en kvalitativ 

rammeanalyse av 18 utvalgte avisartikler fra ulike hovedtema og år. 

Det første forskningsspørsmålet jeg stilte var: 

 Hvilke kvantitative utviklingstrekk kan spores i avisenes dekning av homofili? 

I den kvantitative innholdsanalysen fant jeg ut at omfanget av artikler fordeler seg som 

forventet slik at de to største avisene, VG og Dagbladet, har størst omfang av artikler i løpet 

av tidsperioden jeg har sett på, men de to minste avisene, Adressa og iTromsø, har minst 

omfang av artikler. Totalt er omfanget ganske jevnt fordelt på de tre årene jeg har undersøkt, 

men noen historiske (politiske og kulturelle) hendelser har generert fler artikler i perioder. 

Blant annet ekteskapsloven som var på trappene i 2007 og valgkamp i 2012. Ellers har jeg 

bevisst forsøkt å ikke peile analysen inn på store hendelser, men heller se på en generell 

dekning av homofili i mediene i løpet av disse ti årene.  Med legalisering, større grad av vekt 

på likestilling og anti-diskriminering i samfunnet har dekningen og synliggjøringen av 

homofili økt (Eide, 2014). Vinklingen av artiklene har gått fra kun 21,6 prosent positivt 

vinklede artikler i 2007, til 24,7 prosent i 2012 og hele 31,3 prosent i 2017. Sett i lys av 

politiske fremskritt som ny ekteskapslov og det kontinuerlige fokuset på holdningsendring i 

samfunnet generelt og spesielt i utsatte miljøer er det ikke overraskende at utviklingen ser slik 

ut. Antallet nøytrale artikler øker også i løpet av tidsperioden. Fra 32 prosent i 2007, til 31,5 

prosent i 2012 og 43,3 prosent i 2017. At så mange av artiklene er kodet som nøytrale i min 

analyse er i mange tilfeller på grunn av god saksdualitet i avisene, nyansert fokus fra 

journalistene, men også på grunn av et høyt antall (33 prosent) kortmeldinger fra nyhetsbyrå 

der det ikke kommer frem eksplisitte meninger, men heller kortfattet saksopplysning. 
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Det andre forskningsspørsmålet jeg stilte var: 

Hvilke hovedtema forekommer oftest i artikler om homofili? 

Jeg kom frem til seks hovedtema i min kvantitative innholdsanalyse. Det største temaet er 

politikk, deretter er rettigheter/jus, utenrikspolitikk, underholdning/rampelys, kriminalitet og 

idrett de temaene med størst omfang i artiklene om homofili. Artikler innenfor temaet 

underholdning/rampelys øker med årene. I samsvar med at fokuset flyttes vekk fra 

«for/imot»-diskusjon, og over på en mer nyansert diskusjon i mediene vil det kanskje være 

legitimt å tro at flere personer i rampelyset ønsker å ytre sin menig om homofili som tema i 

avisene. Bekjennelseshistoriene er der, men flere uttaler i tillegg sine meninger knyttet til 

likestillingskampen, mangfoldsdiskusjonen og generelt er klimaet i mediene mer åpen for å gi 

homofili og homokamp nyhetsverdi.  

 

Artikler innenfor tema utenrikspolitikk øker også betraktelig med årene i analysens 

datamateriale. I 2007 er det et av de mindre temaene, i 2012 øker det til å bli det tredje største, 

og i 2017 er utenrikspolitikk det nest største tema i avisenes artikler om homofili. Med 

utviklingen som har vært innenlands med økt søkelys på like rettigheter for alle uansett 

legning, og faktisk gjennomføring av disse fokuspunktene vil det være naturlig å rette blikket 

utover. Avisene viser til eksempler utenlands, hvor homofili i mange land på ingen måte er 

like akseptert. Nordmenn engasjerer seg i hvordan homokampen foregår i utlandet, og noe 

saksdualiteten i sakene bærer preg av. Rettigheter/jus er et tema som minker i løpet av årene. I 

2007 er dette tema det desidert største i mitt utvalg, mens i 2012 og 2017 er det mer enn 

halvert. I samsvar med at homofiles rettigheter faktisk blir mer likestilt med heterofile her i 

Norge er ikke diskusjonen like hyppig på dagsorden. 

 

Et annet tema som minker i løpet av årene er tema kriminalitet. I 2017 ble det etter ønske fra 

daværende justisminister Knut Storberget slik at politiet skal registrere all såkalt hatvold. Er 

volden motivert ut fra seksuell legning, hudfarge eller funksjonshemning, kan det skjerpe 

straffen (dagbladet.no, 2007). Altså kan man se at kriminalitet som tema i artikler om 

homofili minker i samsvar med strengere lover og straffer knyttet til nettopp kriminalitet mot 

homofile.  

 

Idrett har sitt toppår i 2012 i mitt datamateriale, mens det nesten ikke skrives om homofili og 

idrett i 2017 i de artiklene jeg har sett på. Idretten har vært preget av mangel på fremtredende 
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homofile forbilder, noe som problematiseres i flere av artiklene. Spesielt i mannlig idrett er 

det mangel på åpent homofile utøvere.   

 

Det tredje forskningsspørsmålet jeg stilte var: 

Hvem kommer til orde i nyheter om homofili? 

Analysen bærer preg av å ha et «topptungt» kildeutvalg. De som kommer til orde i artikler om 

homofili er i hovedsak «elitepersoner». Altså politikere, forskere, eksperter, 

organisasjonsledere og så videre. Denne tendensen holder seg jevn fra 2007 til 2017, mens 

andelen av «vanlige mennesker» faktisk øker litt. Det er et stort flertall ikke åpent homofile 

mennesker som er hovedkilden i artiklene. Blir levde historier om homofili vist nok i 

mediene? Ifølge denne analysen er det ikke slik. Min analyse viser det samme som 

Moscowitz (2010) konkluderer med. Nemlig at homofile selv sjeldent får muligheten til å 

presentere sine egne perspektiv på de problemstillingene som angår dem, og debatten er ofte 

dominert av konvensjonelle «heteroseksuelle perspektiver». Det kommer også som nevnt 

frem et savn etter større mangfold av «forbilder». Altså kjente fjes som kommer ut som åpent 

homofile, og dermed er med å vise mangfoldet av ulike homofile som dermed kan gjøre det 

enklere for unge å kjenne seg igjen i sin egen legning. 

 

Kildeminimering er også en tydelig tendens i mitt datamateriale. Bare 8% av artiklene har 

mer enn tre kilder sitert. Nesten halvparten har bare en kilde, og 46,9% har to til tre kilder. 

Dette er nok i samsvar med at bruken av nyhetsbyrå slik som NTB er relativt høy (33%). 

Spesielt i de to minste avisene, Adressa og iTromsø, publiseres små notiser der det kun 

henvises til en enkeltperson/organisasjons utsagn uten noe saksdualitet. I den digitale 

journalistikken er presset høyt på å levere nyheter raskt, og konkurransen med sosiale medier 

og andre internasjonale om å få ut nyheten først kan gå på bekostning av kildemangfold og 

saksdualitet.   
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Det siste forskningsspørsmålet jeg stilte var: 

Hvilke nyhetsrammer blir homofili fremstilt under? 

Først tok jeg for meg resultatene fra den kvantitative analysen hvor jeg undersøkte om 

artiklene var hovedsakelig episodiske eller tematiske, og hvorvidt man kunne si at artiklene 

var preget av konflikt. I mitt datamateriale var flest artikler episodiske. Altså med fokus på 

enkelthendelser, og ikke store tematiske sammenhenger. Dette samsvarte ikke med blant 

annet Beyers (2012) undersøkelse under valgkampen i 2009 som fant flest tematiske 

eksempler i sin analyse. Her konkluderer jeg med at det er stor forskjell å analysere en 

politisk valgkamp over en gitt periode og å se på homofili generelt over ti år. Jeg har bevisst 

prøvd å unngå de «store hendelsene» slik at ikke analysen min blir kun preget av disse. Derfor 

har jeg fått flest episodiske artikler med fokus på enkelthendelser.  

Konflikt er i aller høyeste grad tilstede i artiklene i mitt datamateriale. Alt fra åpenbare 

konfliktområder som regjeringsvalg til mer abstrakte og kompliserte spørsmål som religion 

kan relativt enkelt rammes inn som en krangel eller en konflikt (Bjerke, 2011, s.130). En av 

ulempene med slik journalistikk er at det lett kan føre til forvirring fremfor innsikt. Dette fordi 

journalisten «slipper unna» da han eller hun slipper å finne ut hva som faktisk er sant, og 

heller kun dokumenterer hva de ulike partene i konflikten har sagt (Bjerke, 2012, s.131). 

Nyheter er ofte sensasjonspreget og for at de skal ha nyhetsverdi må det nesten finnes en viss 

form for konflikt og diskusjon. Dette gjelder også i nyheter om homofili. Konflikt er tilstede i 

68 prosent av artiklene i mitt datamateriale. 

Videre, ved hjelp av en kvalitativ rammeanalyse med nærlesing av 18 strategisk tilfeldig 

utvalgte artikler, har jeg kommet frem til tre egendefinerte nyhetsrammer homofili blir 

fremstilt under. Disse har jeg kalt diskrimineringsrammen, privatiseringsrammen og 

alminneliggjøringsrammen. Rammen med størst omfang er diskrimineringsrammen, etterfulgt 

av alminneliggjøringsrammen, og minst omfang har privatiseringsrammen. Jeg har kommet 

frem til akkurat disse tre rammene fordi jeg ser at diskriminering og kamp for likestilling er 

gjennomgående i alle hovedtemaene og i alle periodene jeg har sett på. Det er forskjeller på 

hvor diskrimineringen skjer, hvem som opplever den og hva som blir presentert som mulig 

løsninger. Jeg opplever at diskusjonen rundt diskriminering av homofile i norske aviser er 

nyansert, tolerant og at den går i positiv retning her i Norge. I andre land i verden hvor 

holdningene er mer konservative er det fremtredende i dekningen at vi ønsker å hjelpe. Vi 
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ønsker å dele kunnskap, og vi vil at utviklingen skal gå fremover – og ikke stagnere, eller i 

verste fall gå bakover.  

Privatisering av homofile/homofili er også en gjenganger i mitt datamateriale. Diskusjoner 

rundt identitet, privatliv og hjemmeliv går igjen i artiklene. Utviklingen går vekk fra den 

sensasjonspregede vinklingen med homofili som noe fryktelig spennende og annerledes over 

til et fokus på behovet for mangfold, forståelse og økt kunnskap.  

Alminneliggjøring, eller normalisering av homofili er også tilstede i mitt datamateriale. Vi er 

på vei mot en legningsnøytralitet i norske medier, sakte men sikkert. Som nevnt, så er det ikke 

lenger sensasjonspreget her til lands at noen er homofil. Men vi er fortsatt opptatt av at alle 

skal ha like rettigheter uavhengig av legning. Først og fremst er vi alle mennesker, uavhengig 

av hvem vi forelsker oss i.   

Så, 

Hvordan blir homofili fremstilt i VG, Dagbladet, Adressa og iTromsø i et tiårsperspektiv? 

Jeg startet denne oppgaven med å vise til debatten rundt tv-programmet «Jævla homo» som 

gikk på NRK i 2017. Programmet fikk mye kritikk for å latterliggjøre stereotypiene, og ikke 

vise nok mangfold. Programlederens utgangspunkt var nettopp dette. Han, som homofil 

mann, syns det var vanskelig å kjenne seg igjen i det han oppfatter som «homomiljøet». Han 

finner ikke noen i mediene som han kjenner seg igjen i.  

 Jeg har forsøkt å se på fremstillingen i noen norske aviser de siste ti årene for å få et inntrykk 

av hvordan homofili faktisk blir fremstilt. Vi har kommet såpass langt i likestillingen her i 

Norge at det er ikke et spørsmål av betydning om man er for eller i mot homofili. Den tiden er 

forbi. Men er det stort nok mangfold i tematikken? Veldig få av hovedkildene i artiklene jeg 

har sett på er selv åpent homofil. Den kategorien der flest kilder er åpent homofile er innenfor 

underholdning/rampelys. Altså ofte kjendiser fra TV og sosiale medier. Innenfor andre tema 

er åpent homofile mennesker en mangelvare. De finnes, selvfølgelig, men enten poengteres 

det ikke eksplisitt – ellers så blir de ikke vist frem i mediene i stort antall. Hovedkildeutvalget 

er topptungt, noe som har både positive og negative konsekvenser. Det positive med det er at 

man ofte har større tiltro til maktpersoner og eksperter. De vet hva de snakker om, derfor 

uttaler de seg i mediene. Det negative er at de levde historiene fra «vanlige mennesker» ikke 

representeres i stor grad. For å alminneliggjøre alle legninger og ikke sette folk i bås tror jeg 

det er like viktig å sette historier og erfaringer fra helt vanlige folk på dagsorden. Samtidig 
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som det vil anses som positivt og inspirerende at kjente fjes står frem med sine historier og 

erfaringer. Omfanget av artikler om homofili øker altså med årene, men antall homofile kilder 

er fortsatt lavt. Homofili omtales innenfor en rekke ulike temaer og rammes inn i forskjellig 

nyhetsrammer. Mangfoldet av homofile som vises i mediene bør økes for å oppnå enda bedre 

forståelse. Identitet er individuelt, men å ha noen man kan kjenne seg igjen i – dele erfaringer 

med, og lære av historiene til vil styrke veien mot et enda mer tolerant, kunnskapsrikt og 

likestilt Norge.  

 

 Det ville være interessant å forske på hvilken opplevelse homofile selv har av 

mediedekningen over tid. Å gjøre kvalitative intervju med åpent homofile for å høre deres 

meninger og erfaringer. En annen mulighet er å lage spørreundersøkelser for å nå ut til enda 

flere, og gå kvantitativt til verks for å undersøke homofiles oppfatning av medienes dekning 

av homofili. Ikke bare de tradisjonelle nyhetsmediene som aviser, tv og radio er relevante å 

forske på. Det hadde også vært meget interessant å undersøke hvilken innvirkning sosiale 

medier har på hvordan homofili blir fremstilt i Norge i dag. Å enten analysere kommentarfelt, 

gjøre kvalitative intervju med homofile om deres opplevelse av hvordan homofili fremstilles 

og snakkes om i sosiale medier hadde vært meget interessant. Blogger setter i økende grad 

agendaen både for massemedia og allmennheten (Steen-Johnsen et. Al, s.202). Å analysere 

åpent homofile blogger er en annen mulighet for å få innsyn i hvordan homofili blir fremstilt i 

Norge i dag. Også her er kommentarfeltanalyse en god mulighet til å få innsikt i 

meningsutdelinger og holdningsvurderinger.  
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KODEBOK 

Variabel 1: År 

1. 2007 

2. 2012 

3. 2017 

Variabel 2: Avis 

1. VG 

2. Dagbladet 

3. Adressa 

4. iTromsø 

 

Variabel 3: Dato (DD.MM.ÅÅ) 

Variabel 4: Tittel (Sakens tittel i sin helhet) 

 

Variabel 5: Sjanger 

 1: Nyhetsartikkel 2: Ekstern kommentar 3: Reportasje 4: Bildenotis 5: Notis 

6:Tegning/illustrasjon  

7: Intervju 8: Leserinnlegg 9: Kronikk 10: Tweet 11:Redaksjonell kommentar 12: Sitat blogg 

 

Variabel 6: Tema ( Tema 1, tema 2 og tema 3. Koder opp til tre tema per artikkel. 

«Tema 1» tilsvarer hovedtema, og så videre) 1: Rettigheter/jus, 2: Politikk, 3: Kultur, 4: 

Familie, privatsfære, seksualitet, 5: Utdanning/skole, 6: Idrett, 7: Økonomi 

 

Variabel 7: Vinkling – hvordan blir artikkelen vinklet  

1: Positivt (Fokus på tittel, ingress og hovedkildens budskap. Hvis to eller flere av faktorene 

slår positivt ut for homofili generelt, regnes saken som positivt vinklet.  

2: Negativt (Dersom to eller flere av de ovenfor nevnte faktorene slår negativt ut for homofili, 

regnes saken som negativ.  

3 Nøytralt (Alt annet regnes som nøytralt) 

 

Variabel 8: Hvem omtales? 
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1: Kjendis 

2: Ikke-kjendis 

 

Variabel 9: Synliggjøring 

1: Homofili som hovedtema 

2: Homofili som underordnet tema 

 

Variabel 10: Forfatter (Hvem har skrevet artikkelen) 

1: Nyhetsjournalist 2: Kronikør/kommenterende journalist 

3: Lederredaktør 4: Politiker 

5: Forsker  6: Offentlig embetsperson 

7: Leserinnlegg  

 

Variabel 11: Artikkelforfatterens kjønn 

1: Mann   2: Kvinne 

3: Ukjent, ikke oppgitt  4: Begge kjønn 

 

 

Variabel 12: Antall siterte kilder i artikkelen 

0: 0  

1: En 

2: To til tre 

3: Flere enn tre 

 

Variabel 13: Hovedkildens posisjon/stilling  

1: Vanlige mennesker/»grasrota» 

2: Organisasjonsledelse 
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3: Kunster, kulturarbeider, artist 

4: Ekspert, forsker 

5: Politiker, offentlig forvaltning 

6: Idrettsledere/utøvere 

7: Ledelse i næringslivet 

8: Politi, rettsvesen 

9. Andre 

 

Variabel 14: Fotografi og kjønn 

1: Mann/menn 

2: Kvinne/Kvinner 

3: Begge kjønn 

4: Ingen personer 

5: Ikke foto 

 

Variabel 15: Hoved EPI 1 – episodisk ramme – er artikkelen hovedsakelig episodisk?  

0 Ikke mulig å klassifisere  

1 Ja  

2 Nei 

 

Variabel 15: EPI 2 – episodisk ramme – i hvilken grad eksemplifiseres tema gjennom 

konkrete hendelser eller et bestemt case? 0 betyr at dette overhodet ikke er til stede. 1–3 

angir graden av tilstedeværelse. For å oppnå 3 skal elementet være et svært viktig aspekt av 

artikkelen, gjerne i innledningen.  

0 Ikke til stede   1 I liten grad  

2 I noen grad   3 I stor grad  

4 Ikke mulig å klassifisere 
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Variabel 16: EPI 3 – episodisk ramme – i hvilken grad henviser artikkelen til bestemte 

individer/personer som referanser eller caser for artikkelen? 0 betyr at dette overhodet 

ikke er til stede. 1–3 angir graden for tilstedeværelse. For å oppnå 3 skal elementet være 

et svært viktig aspekt av artikkelen, gjerne i innledningen. 

 0 Ikke til stede    

1 I liten grad  

2 I noen grad  

3 I stor grad  

4 Ikke mulig å klassifisere 

 

 

Variabel 17: EPI 4 – episodisk ramme – i hvilken grad er artikkelen billedlagt med 

bilder fra en konkret hendelse, case, eller av de spesifikke dyr/mennesker som er 

involvert? 0 betyr at dette overhodet ikke er til stede, mens 1–3 angir graden for 

tilstedeværelse. For å oppnå 3 skal elementet være et viktig aspekt av artikkelen, gjerne 

i innledningen.  

0 Ikke til stede  

1 I liten grad  

2 I noen grad  

3 I stor grad  

4 Ikke mulig å klassifisere 

 

 

 

Variabel 19: HovedTEM – tematisk ramme – er artikkelen hovedsakelig tematisk? 

 0 Ikke mulig å klassifisere  

1 Ja 2  

Nei 1 
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Variabel 20: TEM 1 – tematisk ramme – i hvilken grad dreier artikkelen seg om 

prosesser, henviser til et mer abstrakt fenomen eller bakgrunnstoff, eller bruker 

statistikk? 0 betyr at dette overhodet ikke er til stede, mens 1–3 angir graden for 

tilstedeværelse. For å oppnå 3 skal elementet være et svært viktig aspekt av artikkelen, 

gjerne i innledning.  

0 Ikke til stede  

1 I liten grad  

2 I noen grad  

3 I stor grad  

4 Ikke mulig å klassifisere 

 

Variabel 21: TEM 2 – tematisk ramme – i hvilken grad kontekstualiseres artikkelen 

(f.eks. gjennom å gå utover et eventuelt konkret eksempel)? 0 betyr at dette overhodet 

ikke er til stede, mens 1–3 angir graden for tilstedeværelse. For å oppnå 3 skal elementet 

være et svært viktig aspekt av artikkelen, gjerne i innledningen.  

0 Ikke til stede  

1 I liten grad  

2 I noen grad  

3 I stor grad  

4 Ikke mulig å klassifisere 

 

 

Variabel 22: TEM 3– tematisk ramme – i hvilken grad er artikkelen billedlagt med 

statistikk, faktabokser eller grafikk? 0 betyr at dette overhodet ikke er til stede, mens 1–

3 angir graden for tilstedeværelse. For å oppnå 3 skal elementet være et svært viktig 

aspekt av artikkelen, gjerne i innledning.  

0 Ikke til stede  

1 I liten grad  

2 I noen grad  

3 I stor grad  

4 Ikke mulig å klassifisere 
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Variabel 22: Konfliktramme 1 – uenighet – reflekterer artikkelen uenighet? Kan også 

være noen som refererer til dette. 0 betyr at det overhodet ikke er til stede, mens 1–3 

angir graden for tilstedeværelse. For å oppnå 3 skal elementet være et svært viktig 

aspekt av artikkelen, gjerne i innledning.  

0 Ikke til stede  

1 I liten grad  

2 I noen grad  

3 I stor grad  

4 Ikke mulig å klassifisere 

 

 

Variabel 23: Konfliktramme 2 – bebreidelse – bebreider en part en annen part? Kan 

også være referert. 0 betyr at dette overhodet ikke er til stede, mens 1–3 angir graden 

for tilstedeværelse. For å oppnå 3 skal elementet være et svært viktig aspekt av 

artikkelen, gjerne i innledningen.  

0 Ikke til stede  

1 I liten grad  

2 I noen grad  

3 I stor grad  

4 Ikke mulig å klassifisere 

 

 

Variabel 24: Konfliktramme 3 – saksdualitet – refereres flere sider av saken som 

behandles? Kan også refereres. 0 betyr at dette overhodet ikke er til stede, mens 1–3 

angir graden for tilstedeværelse. For å oppnå 3 skal elementet være et svært viktig 

aspekt av artikkelen, gjerne i innledningen.  

0 Ikke til stede  

1 I liten grad  
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2 I noen grad  

3 I stor grad  

4 Ikke mulig å klassifisere 
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ANALYSEVERKTØY – RAMMEANALYSE 

Artikkel 
 

Tema 
 

Metaforer/skildringer Postive og 
negative 

formuleringer 

Fokus og vinkling 

Bystyremedlem i 

Bergen: - 

Homofile må 

kastreres 

VG 07.09.07 

 

Diskriminering 

 

Politikk: 

Pensjonistpartiets Kåre 

Husabø, som sitter i 

Bergen bystyre, skal i en 

samtale med en gruppe 

ungdomsskoleelever ha 

sagt at han mener 

homofile må kastreres og 

registreres. 

-Sprer farlige 

sykdommer. 

-Unaturlig, svake 

sjeler kan «falle i 

samme gaten» 

 

-Blir mobbeoffer 

-Bare Husabø 

som har disse 

meningene i 

partiet.  

-

Pensjonistpartiet 

stiller seg ikke 

bak. 

-Dette var slikt 

Hitler sa 

-Reagerer på 

uttalelsene med 

sjokk og vantro 

-Bystyremedlem fra 

pensjonistpartiet med 

meget 

diskriminerende 

uttalelser. Ingen i 

partiet støtter 

uttalelsene hans. 

-Elevene er sjokkerte 

-Åpent lesbisk 

fylkesordførerkandidat 

for RV argumenterer 

imot 

-Barn har rett på 

mor og far 

iTromsø 10.02.12 

 

Diskriminering 

Politikk: 
Partiene som vil 
samarbeide med KrF, må 
forholde seg til at partiet 
ønsker å gjøre om loven 
som lar homofile par 
adoptere. 

-KrF vil foreslå et 

moderne regelverk 

som sikrer barna 

både en mor og en 

far. 

-Barna har 

behov for mor 

og far 

-Ønsker ikke at 

homofile par 

skal ha 

rettigheten til å 

få barn 

- KrF ønsker omkamp 

om de homofiles 

rettigheter til å få 

barn. 

Børge Brende 

åpner Trondheim 

Pride 

Adressa 09.09.17 

 

Alminneliggjøring 

Politikk: 

Den norske 

utenriksministeren skal 

holde tale under åpningen 

av Trondheim Pride 

- Alle velkomne 

- Kommet langt i 

Norge, men fortsatt 

en lang vei å gå 

-Deltakerantallet 

øker 

-Internasjonalt 

perspektiv dette året 

- Vi har kommet 

en lang vei, men 

har fortsatt litt å 

gå på. 

- Fra homouke 

til global 

stolthet 

Årets Prideparade i 

Trondheim skal åpnes 

av Høyres Børge 

Brende. Paraden har 

en økning i antall 

deltakere for hvert år.  

Lesbisk par 

nektet 

samlivskurs 

 

Diskriminering 

Adressa 16.02.07 

 

Rettigheter/jus: 

Nasjonalforeningen for 

folkehelse avholdte 

samlivskurs hvor fire 

heterofile par deltok, 

lesbisk samboerpar ble 

nektet deltakelse  

-Forbeholdt 

heterofile 

-Negative signaler 

-Hårreisende å 

representere et slikt 

syn 

«Et samliv er et 

samliv 

uavhengig av 

om du er lesbisk 

etter heterofil» 

 

Viktig å 

inkludere alle i 

fellesskapet. 

 

Lesbisk par blir nektet 

å delta på samlivskurs 

uten annen grunn enn 

at det er forbeholdt 

heterofile.  

«Skyldes det 

fordommer og 

usikkerhet?» 
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Krever 

forklaring 

Homofile 

asylsøkere 

tvinges inn i 

skapet igjen 

 

Diskriminering 

Adressa 14.09.12 

Rettigheter/jus: 

«Skeiv Verden» vil ha 

homofile asylsøkere vekk 

fra små mottak på bygda 

og inn til byen 

-Vanskelig å være 

åpen 

-legning kan 

vektlegges 

-Ekstra utsatt 

Isolert fra 

nettverk 

-dødssynd i 

hjemlandet 

-asyl basert på 

seksuell 

forfølgelse 

- føler seg 

isolert og truet 

«Skeiv verden» ønsker 

en enklere hverdag for 

homofile asylsøkere, 

som føler seg truet på 

små asylmottak 

Barn av ikke-

vestlige 

innvandrere er 

mer negative til 

homofile enn 

andre unge. Men 

markant mer 

positive enn 

foreldrene 

 

Alminneliggjøring 

Dagbladet 

18.02.17 

Rettigheter/jus: 

FaFo-rapport viser 

entydig trend i retning av 

økende aksepkt av 

homofili blant unge med 

innvandrerbakgrunn  

Tydelig mønster 

 

«OK i alle tilfeller» 

 

Samsvarer med der 

homofili er 

straffeforfulgt i 

hjemlandet 

Gode 

støttespillere i 

miljøet rundt, 

noe foreldrene 

ikke har. 

 

Dobbelt så 

mange foreldre 

er negative 

 

Aksept av homofili er 

en sentralskillelinje 

mellom land i verden. 

Innvandrerungdom fra 

land som ikke 

aksepterer homofile 

viser at dette har 

snudd etter de kom til 

Norge. 

Hilary Clinton: -

Nei, jeg er ikke 

lesbisk 

VG 22.09.07 

 

Privatisering 

Utenrikspolitikk: 

Svertekampanjene i den 
amerikanske valgkampen 
går ofte hardt ut over 
Hillary Clinton, som nå 
slår tilbake mot et av 
ryktene rundt hennes 
person 

Brukt ordet 

«lesbisk» for å 

skade Clinton 

personlig 

 

-Folk sier det de vil 

 

-Ikke gi opp. For 

økt forståelse 

Bruker ordet 

lesbisk som 

skjellsord 

 

Kjennskap til 

stigmatiseringen 

av homofile, 

likevel ikke for 

like rettigheter 

Hilary Clinton blir 

stadig spurt om hun er 

lesbisk, selv om hun 

er gift med en mann. 

Clinton er likevel ikke 

for like rettigheter 

Som en homofil 

veteran gir bildet 

meg tårer i 

øynene 

 

Alminneliggjøring 

 

Dagbladet 

28.02.12 

Utenrikspolitikk: 

Bildet av det første kysset 

mellom den hjemvendte 

homofile soldaten og 

kjæresten rører homofil 

marineveteran 

Nettopp stoppet 

«Don’t ask, don’t 

tell» policyen 

 

«Aldri trodd jeg 

skulle få se dette» 

 

Ikke alle er 

positive 

 

Politikere åpen 

om homohat – 

like unaturlig 

som bigami og 

incest 

Homofil soldat kysser 

kjæresten idet han 

kommer hjem fra 

tjenestegjøring. Bildet 

er delt flere tusen 

ganger i sosiale 

medier og skaper 

debatt i USA.  
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Serbias lesbiske 

statsminister 

feiret mangfoldet 

i prideparade i 

Beograd 

 

Alminneliggjøring 

 

iTromsø 17.09.17 

Utenrikspolitikk: 

Serbias lesbiske 

statsminister deltok i 

Beograds årlige 

prideparade sammen med 

hundrevis av homofile, 

biseksuelle og 

transpersoner 

En av verdens 

første åpent 

homofile ledere 

 

 

Fortsatt 

fordommer og 

hets mot 

homofile i det 

dypt 

konservative 

landet 

 

Paraden i 2010 

endre med 

gatekamper 

Ny statsminister i 

Serbia er for mangfold 

og er til stede for både 

majoriteten og 

minoritetene 

Drapstruet etter 

homodebatt 

Dagbladet 

24.09.07 

 

 

 

Diskriminering 

Kriminalitet: 

 Lederen i 

Landsforeningen for 

lesbisk og homofil 

frigjøring, Jon Reidar 

Øyan, er truet på livet 

etter en debatt på TV 

Truet på livet. 

 

Blir redd, og ser seg 

litt ekstra rundt. 

 

Anmeldt 

Opplevd mye, 

men dette var 

såpass 

ubehagelig at 

det ble anmeldt.  

 

Grove trusler 

rettet mot alle 

homofile: «Dere 

har ikke livets 

rett. Det beste 

som kunne skje 

er at dere ble 

utryddet», heter 

det blant annet i 

brevet.  

Lederen i LLH mottok 

drapstrussel etter 

debatt der de 

diskuterte nettopp at 

homofile er mer utsatt 

for vold og trusler.  

 

Fikk inntrykk av at 

avsenderen ønsket å 

utrydde en hel gruppe 

mennesker. 

Advarer kvinner 

og homofile mot 

MGP-festen i 

Baku. 

VG 21.02.12 

 

Diskriminering 

Kriminalitet: 

Melodi Grand Prix skal 

arrangeres i Aserbajdsjan, 

og homofile advares mot 

å vise seg i gatene   

Hensyn til lokale 

skikker 

 

Fare for sjikane og 

vold 

 

Et land som ikke 

har noe forhold til 

homofili 

Det å vise 

kjærlighet til en 

av samme kjønn 

er vanskelig i en 

del land. 

 

«Homofilt 

underutviklet» 

land som tror 

alle homofile er 

ekstremt 

feminine eller 

dragqueens.  

Grand-prix-klubbens 

leder advarer homofile 

om å reise til finalen i 

Baku. Han ber 

medlemmene i 

klubben begrense 

offentlige kjærtegn 

eller bli hjemme. Rett 

og slett med tanke på 

egen sikkerhet. 

Forfølgelse av 

LHBT-personer i 

Tsjetsjenia 

Dagbladet 

19.09.17 

 

Diskriminering 

Kriminalitet: 

Homofile blir forfulgt i 

Tsjetsjenia. Over hundre 

arrestasjoner og tre drap. 

-Du blir slått, noen 

ganger sparket, og 

noen ganger bruker 

de våpen.  

 

-«Det finnes ikke 

homofile i 

Tsjetsjenia.  

Ber familiene 

«ordne opp».  

Ønske om å 

bygge 

«legitimitet».  

 

Må gi de utsatte 

hjelp og asyl. 

Homofile i Tsjetsjenia 

forfølges og drepes. 

Staten oppfordrer til 

dette. Myndigheter i 

andre land oppfordrer 

president Putin om å 

ta grep for å stille de 

ansvarlige for retten. 
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Renees eks  

avkrefter homse-

rykter 

VG 16.02.07 

 

Privatisering 

Underholdning/Rampelys: 

Eks-mannen til 

filmstjerne Renee 

Zellweger har fått rykte 

som homofil på grunn av 

misforståelser knyttet til 

deres annullering av 

giftemålet 

Ryktespredning 

 

Må være homofil 

siden det ble slutt 

Skulle kanskje 

kommet ut å 

sagt «nei, det er 

jeg ikke» 

 

Ville ikke ha 

mer 

oppmerksomhet 

Filmstjerne Renee 

Zellweger og mannen 

annullerte ekteskapet 

med «svindel» som 

årsak. Dette ble 

mistolket som at 

eksmannen var 

homofil. 

«Skal vi danse-

stjerne» kastet 

klærne i 

homseblad 

VG 29.09.12 

 

Privatisering 

Underholdning/Rampelys: 

Artist Ben Adams stilte 

opp som nakenmodell i 

homseblad. Falt ikke i 

god jord hos artistens 

familie 

«Jeg gjør det bare» 

«Blir litt flau» 

Far kjøpte alle 

bladene på den 

lokale butikken 

Familien ville 

ikke at andre 

skulle se bildene 

 

Ikke redd for 

kommentarer 

fra andre 

Artist Ben Adams som 

nå skal være med skal 

vi danse har tidligere 

stilt opp som 

nakenmodell i 

homseblad. Litt flau, 

men tar det med et 

smil. 

Kongen ga meg 

nytt liv 

Dagbladet 

21.02.17 

 

Privatisering 

Underholdning/Rampelys: 

I over 20 år skjulte NRK-

stjerna Noman Mubashir 

for verden at han er 

homofil. Så hørte han 

Kong Harlds tale. 

Ble glovarm i 

hjertet. 

 

Ville stå fram 

tidligere, men turte 

ikke 

 

Strøm av 

gratulasjoner – men 

også hets 

Klarte ikke å 

komme ut av 

skapet, utviklet 

selvforakt. 

 

Redd for 

reaksjoner fra 

foreldre, og 

religion 

(Pakistanske 

miljø) 

 

Bestemte seg 

etter kongens 

tale  

NRK-stjerne sto fram 

som homofil etter 20 

år i skapet. Ble 

overbevist etter å ha 

hørt Kong Haralds 

tale. 

Første NBA-

spiller «ut av 

skapet» 

VG 07.02.07 

 

Privatisering 

Idrett: 

Tidligere NBA-spiller 

John Amaechi (36) står 

frem som homofil i sin 

kommende biografi. Det 

har ingen mannlig 

basketballspiller gjort 

tidligere.  

Fjerde 

sportsprofilen i 

USA som står frem, 

noen sinne 

 

Tar oppgjør med 

homofob trener 

Kommer ut etter 

han har gitt seg 

som 

idrettsutøver 

 

Første mannlige 

basketspiller i USA 

som står frem som 

homofil.  

Lettere å stå 

fram som homofil 

fotballspiller 

Adressa 18.09.12 

 

Alminneliggjøring 

Idrett: 

Mannlige fotballspillere 

og homofili har vært hysj, 

hysj. Nå er den 

holdningen i endring. 

Machomiljø, 

Garderobehumor, 

«homo» som 

skjellsord. 

 

Holdningsendring, 

Medietrykk 

Samfunn med 

økt åpenhet om 

homofili 

generelt → 

overføres til å 

også være 

gjeldende i 

fotball. Likevel 

ikke mange som 

er åpen om sin 

Undersøkelse viser 

holdningsendring i 

fotballmiljøet, håper 

dette vil gjøre det 

enklere for homofile 

fotballspillere å stå 

frem 
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legning i 

fotballmiljøet 

Kajsa Bergqvist 
lager tv-program 
om homofili i 
idretten 

Dagbladet 

03.09.17 

 

Alminneliggjøring 

Idrett: 

Tidligere verdensmester i 

høydehopp lager tv-

program. Idrettsstjerner 

skal fortelle om sin 

homoseksualitet. 

Programserien er ment 

som en stemme inn i 

idretter der 

homoseksualitet stort sett 

er tabu. 

Et program som 

betyr noe. 

 

Lakket neglene i 

regnbuefarger under 

VM i Moskva i 

2013 

Priser seg 

lykkelig over å 

bo i Sverige, da 

det er så 

vanskelig å 

være homofil i 

mange andre 

land 

 

Hadde 

ubehagelig 

opplevelse selv i 

Moskva under 

VM. Fikk 

beskjed om å 

være forsiktig 

med å gå ut.  

Bergqvist skal lage tv-

program med 

homofile 

idrettsstjerner som 

forteller om hvordan 

dette er.  
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Artikler brukt i den kvalitative rammeanalysen 

POLITIKK 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Gz1Lx/bystyremedlem-i-bergen-homofile-maa-

kastreres 

https://www.itromso.no/article522765.ece 

https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2017/09/09/B%C3%B8rge-Brende-

%C3%A5pner-Trondheim-Pride-15280568.ece 

 

RETTIGHETER 

https://www.adressa.no/student/article805571.ece 

https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article4835857.ece  

https://www.dagbladet.no/nyheter/barn-av-ikke-vestlige-innvandrere-er-mer-negative-til-

homofile-enn-andre-unge-men-markant-mer-positive-enn-foreldrene/67017054 

 

 

UTENRIKS 

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/6pkLr/hillary-clinton-nei-jeg-er-ikke-lesbisk 

https://www.dagbladet.no/nyheter/som-en-homofil-veteran-gir-bildet-meg-tarer-i-

oynene/63385967  

https://www.itromso.no/ntb/uriks/2017/09/17/Serbias-lesbiske-statsminister-feiret-

mangfoldet-i-prideparade-i-Beograd-15317950.ece 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 

KRIMINALITET 

https://www.dagbladet.no/nyheter/drapstruet-etter-homodebatt/66385056 

https://www.vg.no/rampelys/musikk/i/9R239/advarer-kvinner-og-homofile-mot-mgp-festen-i-

baku 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Gz1Lx/bystyremedlem-i-bergen-homofile-maa-kastreres
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Gz1Lx/bystyremedlem-i-bergen-homofile-maa-kastreres
https://www.itromso.no/article522765.ece
https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2017/09/09/B%C3%B8rge-Brende-%C3%A5pner-Trondheim-Pride-15280568.ece
https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2017/09/09/B%C3%B8rge-Brende-%C3%A5pner-Trondheim-Pride-15280568.ece
https://www.adressa.no/student/article805571.ece
https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article4835857.ece
https://www.dagbladet.no/nyheter/barn-av-ikke-vestlige-innvandrere-er-mer-negative-til-homofile-enn-andre-unge-men-markant-mer-positive-enn-foreldrene/67017054
https://www.dagbladet.no/nyheter/barn-av-ikke-vestlige-innvandrere-er-mer-negative-til-homofile-enn-andre-unge-men-markant-mer-positive-enn-foreldrene/67017054
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/6pkLr/hillary-clinton-nei-jeg-er-ikke-lesbisk
https://www.dagbladet.no/nyheter/som-en-homofil-veteran-gir-bildet-meg-tarer-i-oynene/63385967
https://www.dagbladet.no/nyheter/som-en-homofil-veteran-gir-bildet-meg-tarer-i-oynene/63385967
https://www.itromso.no/ntb/uriks/2017/09/17/Serbias-lesbiske-statsminister-feiret-mangfoldet-i-prideparade-i-Beograd-15317950.ece
https://www.itromso.no/ntb/uriks/2017/09/17/Serbias-lesbiske-statsminister-feiret-mangfoldet-i-prideparade-i-Beograd-15317950.ece
https://www.dagbladet.no/nyheter/drapstruet-etter-homodebatt/66385056
https://www.vg.no/rampelys/musikk/i/9R239/advarer-kvinner-og-homofile-mot-mgp-festen-i-baku
https://www.vg.no/rampelys/musikk/i/9R239/advarer-kvinner-og-homofile-mot-mgp-festen-i-baku
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https://www.dagbladet.no/nyheter/mens-forfolgelsene-fortsetter-smugler-canada-homofile-

flyktninger-inn-i-landet/68674408 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

 

 

UNDERHOLDNING 

 

https://www.dagbladet.no/kjendis/kongen-ga-meg-nytt-liv/67315698 

https://www.vg.no/rampelys/musikk/i/Gp2wB/renees-eks-avkrefter-homse-rykter 

https://www.vg.no/rampelys/i/am1WM/ben-i-adams-drakt-skal-vi-danse-stjernen-kastet-

klaerne-i-homseblad 

 

 

SPORT 

https://www.dagbladet.no/sport/nba-stjerne-i-homsebrak/66308287  

https://www.adressa.no/100Sport/fotball/Lettere-a-sta-frem-som-homofil-fotballspiller-

140938b.html  

https://www.dagbladet.no/sport/avlyste-alle-arrangement-homofile-bergqvist-skulle-delta-pa-

under-moskva-vm---det-var-i-den-mer-korrupte-tida/68657415  
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