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Sammandrag 

Denna uppsats ämnar ge en bild av hur språket används i ryska medier relaterat till 

HBTQ. Detta görs utifrån en fallstudie av två ryska tidningskolumner om en 

uppmärksammad händelse rörande affärskedjan Vkusvill år 2021. Genom 

diskursanalys sammankopplas texternas diskursiva praktiker med konsekvenserna 

de kan tänkas ha för HBTQ i förhållande till den ryska sociala kontexten med en 

betoning på betydelseskapande i media. Uppsatsen presenterar även en översikt av 

rådande diskursordningar kring HBTQ i Ryssland och hur de tillämpas och 

utvecklas i tidningskolumnerna. Sekundärt ser uppsatsen även till diskursanalysens 

tillämpbarhet och relevans för det vetenskapliga fältet. Analysen finner att 

diskurserna kring HBTQ visar på en stor variation, men tillämpas i regel efter en 

fast diskursordning. Vidare identifierar analysen att en av kolumnerna tillämpar ett 

diskursbruk som avhumaniserar HBTQ-personer vilket riskerar deras hälsa och 

säkerhet. Diskursanalysen som metod bedöms också vara tillförlitlig för liknande 

typer av studier. 

 

Nyckelord: Ryssland, HBTQ, diskursanalys, massmedia, Vkusvill 

Antal ord: 12 396 



 

 

Резюме 

Цель данной дипломной работы – представить, как используется язык в 

русских СМИ в контексте ЛГБТ. Вопрос рассматривается на примере двух 

русских колонок, посвященных нашумевшему событию в 2021 году вокруг 

компании «ВкусВилл». С помощью дискурсивного анализа, связывающего 

дискурсивные практики в тексте с русским социальным контекстом, 

поясняются возможные последствия для представителей ЛГБТ, возникающие 

как следствие этих практик. Особое внимание уделяется формированию 

смысла в СМИ. Дипломная работа содержит обзор существующих дискурсов 

вокруг ЛГБТ в России, а также анализ их применения и развития в газетных 

колонках. Второстепенная цель работы – оценить применение и 

релевантность дискурсивного анализа для научной области. Анализ 

заключает, что дискурсы вокруг ЛГБТ демонстрируют большие различия, но 

применяются, как правило, по определённому построению дискурса. Анализ 

также указывает на то, что одна из колонок применяет дискурсы так, чтобы 

расчеловечить ЛГБТ-людей, и таким образом подвергает риску их здоровье и 

безопасность. Дискурсивный анализ как метод показал себя применимым к 

подобным исследованиям. 

 

Ключевые слова: Россия, ЛГБТ, дискурс-анализ, СМИ, ВкусВилл 

Количество слов: 12 396 



 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to present how language is used in Russian media related 

to LGBTQ. The research question will be examined through a case study of two 

Russian columns about the events concerning the company Vkusvill in 2021, which 

attracted much attention. By applying discourse analysis as a method, the texts’ 

discursive practises will be connected to the social consequences they might have 

on LGBTQ people, mainly focusing on the creation of meaning in the media. This 

paper also presents an overview of the prevailing orders of discourse on LGBTQ in 

Russia and an analysis of their application and development in the given columns. 

A secondary objective of this thesis is to examine the applicability and relevance of 

discourse analysis in the scientific field. The findings of the analysis that the 

discourses around LGBTQ show a great variation but are in general constructed 

after an already established order of discourse. Furthermore, the analysis identifies 

that one of the columns applies a use of discourse which dehumanises LGBTQ 

people, which puts their health and security at risk. Discourse analysis as a method 

also showed itself useful for similar types of studies. 
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1 Inledning 

I juni 2013 infördes lagen om propaganda för icke-traditionella sexuella 

förhållanden bland minderåriga i Ryssland. Den väckte starka reaktioner hos 

flertalet HBTQ-organisationer och blev känd som ”запрет о гей-пропаганде”1 i 

Ryssland och ”anti-gay-lagen” i väst. Upptakten till lagförslaget började redan 2006 

då regionala lagar instiftades som kom att bli föregångare till den federala lagen. 

Ett år efter införandet rapporterade Human Rights Watch (2014) om ökat 

homofobiskt motiverat våld och aggressivare retorik kring HBTQ. I en senare 

rapport från 2018 rapporterade de om fortsatt våld och hårdför retorik, men även 

om bredare effekter i form av försvårat arbete för HBTQ-organisationer och ökad 

psykisk ohälsa bland unga vilket förstärktes av självcensuren bland de som arbetar 

med mental hälsa då de inte kan svara rakt ut på frågor som rör exempelvis sexuell 

läggning eller könstillhörighet (ibid: 2018). 

Sedan lagen infördes dyker det titt som tätt upp nyhetsartiklar som angår 

överträdelser av den. En händelse som fick extra stor uppmärksamhet var den runt 

Vkusvill (ry. ВкусВилл) sommaren 2021 vilken omskrevs av många olika medier 

från skilda delar av det ryska samhället. Omfattningen av bevakningen speglar den 

senaste tidens utveckling av HBTQ-frågan i Ryssland där varje litet omnämnande 

kan leda till febril aktivitet i dagspressen. Trots att det inte råder någon tvekan om 

att den ryska staten är med och formar diskursen kring HBTQ finns det få 

vetenskapliga studier som undersöker hur denna process ser ut i praktiken och vilka 

mekanismer som samverkar i den. Min uppsats är ett försök att åtgärda den bristen 

genom en fallstudie kring en konkret nutida händelse.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur ryska medier är med och formar 

diskursen kring HBTQ. Detta utförs genom studier av verkande diskursordningar 

med hjälp av vilka jag försöker besvara frågor som: Hur ser beskrivningarna av 

HBTQ ut mellan de olika diskursordningarna? Inom vilka begreppsområden råder 

det konsensus och inte? Går det att urskilja förändring inom diskursordningarna? 

Vad får det för konsekvenser för synen på HBTQ i förhållande till det övriga 

samhället? 

 

 
1 förbudet om gay-propaganda 
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Uppsatsen har ett sekundärt syfte att undersöka tillämpbarheten av 

diskursanalys som metod, då den kritiserats ur ett metodologiskt perspektiv för att 

endast kunna reproducera forskarens egna föreställningar. 

Dessa frågor kommer att besvaras genom tematisk analys av olika delar ur två 

ryska tidningskolumner. Dessförinnan presenteras en kontextualiserande bakgrund 

kring HBTQ i Ryssland, händelsen runt det undersökta fallet och teoretisk bakgrund 

rörande diskursanalys. 
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2  Bakgrund 

2.1 Lagen om propaganda för icke-traditionella 

sexuella förhållanden 

Den 29 juni 2013 undertecknade Rysslands president Vladimir Putin lag Nr 135-

FZ som syftar till att skydda barn från propaganda som är skadlig för deras hälsa 

och utveckling. Verkställandet av lagen innefattade ett tillägg av artikel 6 § 21 i 

Ryska federationens kodex av administrativa lagöverträdelse (KoAP RF) och 

innefattar propaganda för icke-traditionella sexuella förhållanden bland 

minderåriga. Dessa förhållanden syftar generellt till icke heterosexuella relationer. 

Lagen förbjuder spridning av information som formar både uppsättning av och 

dragningskraft till icke-traditionella sexuella förhållanden hos minderåriga. 

Föreställningar om att icke-traditionella sexuella förhållanden är likvärdiga 

traditionella är också förbjudna, liksom påtvingande av information som väcker 

intresse för icke-traditionella sexuella relationer. 

Lagen tillämpar olika straffsatser för vanliga medborgare, befattningshavare 

och juridiska personer. Dessutom tillämpas en högre straffsats om spridningen av 

informationen skett genom massmedier eller andra medier för kommunikation. 

Sammantaget kan vanliga medborgare bötläggas till en summa mellan 4 000 – 

100 000 rubel; befattningshavare mellan 40 000 – 200 000 rubel; och juridiska 

personer mellan 80 000 – 1 000 000 rubel, alternativt verksamhetsstopp i 90 dygn 

(Rossijskaja Gazeta 2013). 
Mellan perioden 2016 – 2021 lagfördes 86 fall av förbrytelser av artikel 6 § 21 

i KoAP RF, varav 26 av dem ledde till en fällande dom. Det genomsnittliga 

bötesbeloppet under samma period, borträknat 2021, uppgick till dryga 38 000 

rubel. Under 2021 var den totala summan av bötesbeloppen över 1 000 000 rubel 

på 6 fällande domar, vilket tyder på att en juridisk person bötfälldes (Sudebnaja 

statistika RF 2022). Detta kan jämföras med den genomsnittliga månadslönen i 

Ryssland under 2021 som enligt preliminära officiella data uppgick till 56 545 rubel 

(Federal’naja služba gosudarstvennoj statistiki 2022). 

2.2 Vkusvill 
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Vkusvill är en livsmedelskedja där hälsa och hederlighet är två viktiga komponenter 

i deras marknadsföring. De betonar också sitt sociala engagemang och värnande om 

naturen. Kedjan slog upp sin första butik i Moskva 2009 och har i dagsläget över 

1 000 butiker. 2020 öppnade de sin första butik utomlands i Amsterdam (Vkusvill 

2022). 

Den 30 juni 2021 lanserade Vkusvill en reklamkampanj med titel ”Рецепты 

семейного счастья”2 i vilken de berättar om olika kunder och deras 

familjekonstellationer. Eftersom reklamen innehöll ett lesbiskt par märktes den upp 

med ”18+” för att inte bryta mot artikel 6 § 21 i KoAP RF. Reklamen beskrevs som 

första gången ett större ryskt företag uttryckte stöd för HBTQ-personer på det här 

sättet och HBTQ-familjen uttryckte tacksamhet till Vkusvill (Filippova 2021). Fyra 

dagar senare valde Vkusvill emellertid att radera reklamen med det lesbiska paret. 

Företagets ledning gick ut med en ursäkt för att ha sårat sina kunder, medarbetare 

och affärspartners. De förklarade att de inte ville företräda några sociala eller 

politiska åsikter eller vara en källa till missämja. 

Beslutet att ta bort reklamen kom efter att de inledningsvis positiva reaktionerna 

övergick i negativa kommentarer och uttalanden i olika ryska mediekanaler. 

Familjen mottog också anonyma hot över internet som kunde kopplas till en 

nationalistiskt rörelse (Baklanov 2021). Borttagandet av reklamen ledde till en ny 

våg av kritik, men denna gång för att Vkusvills agerande ansågs vara hyckleri. I 

början av augusti beslutade familjen att flytta till Spanien där de har tänkt söka asyl 

(Zatari 2021). 

Omständigheterna kring det kontroversiella temat och den stora 

medieuppmärksamheten gör skriverierna runt Vkusvill 2021 till ett intressant 

studieobjekt. De många olika tolkningarna sätter även medierapporteringen i fokus 

vilket passar uppsatsen inriktning. Innan det specifika fallet undersöks närmare 

kommer först en redogörelse av relevanta teoretiska premisser för analysens 

genomförande. 

2.3 Diskursanalysens premisser 

Diskursanalys är en vetenskaplig metod som används för att kunna dra slutsatser 

om den sociala ordningen i ett samhälle med ett fokus på skapande, upprätthållande 

och raserande av sanningar genom diskurs. Diskurs definieras utifrån Norman 

Faircloughs (1995) teori som ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser 

utifrån ett bestämt perspektiv” (Winther Jørgensen och Phillips 2000: 72). I en 

vidare bemärkelse använder Fairclough begreppet diskurs även som en form av 

social praktik. Analysen av diskursen förutsätter vissa grundantaganden om 

språkets koppling till samhället utan vilka metoden inte är genomförbar. Teori och 

metod i diskursanalys går i mångt och mycket ihop, även om tillämpningen kan 

skilja sig åt mellan olika grenar (ibid: 10). Då den valda metoden varvar element 

 

 
2 Recept på familjeglädje (min översättning) 
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från olika inriktningar kommer först de generella dragen inom diskursanalys 

presenteras för att därefter riktas mot de specifika teorierna som tillämpas i 

analysen. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) presenterar två gemensamma nämnare 

för de flesta diskursanalyser: socialkonstruktionism och poststrukturalism. 

Socialkonstruktionism är ett relativistiskt synsätt som menar att verkligheten som 

människor uppfattar den är ett socialt fenomen som konstrueras i samspelet mellan 

individer. Socialkonstruktionismen tar därmed en antiessentiell ställning om sakers 

beskaffenhet i förhållandet till verkligheten. Det innebär att det inte finns någon 

inneboende eller förutbestämd sanning om ett visst fenomen eller ting, utan det som 

uppfattas som sant är socialt och kulturellt betingat och bestäms utifrån förhållandet 

till andra koncept. Med andra ord kan den allmänna uppfattning om verkligheten 

förklaras som kontingent, alltså tillfälligt bestämd utifrån den rådande sociala 

ordningen (ibid: 11f.). 

Det poststrukturalistiska synsättet hör samman med socialkonstruktionismen 

och förbinder analysen av diskursen med de större sociala praktikerna. 

Poststrukturalismen är sprungen ur Ferdinand de Saussures strukturalistiska synsätt 

som menar att det finns ett arbiträrt förhållande mellan språk och verklighet. 

Språket förhåller sig alltid till sig själv och det är därigenom saker och ting får dess 

innebörd. Skiljelinjen mellan poststrukturalismen och strukturalismen finns i 

förhållandet till förändring. Strukturalismen á la Saussure anser att språket bygger 

på två nivåer: langue, den underliggande strukturen, och parole, det faktiska 

språkbruket. Parole förhåller sig alltid till langue, men kan inte anses representera 

språket på grund av människors felsägningar. För en strukturalist är langue det fasta 

system vari ordens betydelse fastställs av varandra. Poststrukturalismen anser likt 

strukturalismen att ordens betydelse bestäms av deras relation till varandra, men 

hävdar inte att de är låsta i sin betydelse. Genom språkbruk skapas, fasthålls och 

förändras förhållandena mellan orden och därigenom definieras och omdefinieras 

deras innebörd. Avsaknaden av en enhetlig, fast struktur bakom språket möjliggör 

för uppkomst av olika diskurser inom vilka ett ords innebörd kan variera (ibid: 16f.). 

De socialkonstruktionistiska och poststrukturalistiska antagandena innebär i 

ingen mening att ord kan betyda vad som helst, när som helst, utan hävdar enbart 

att de i sig inte är oföränderliga (ibid: 17). De förnekar inte heller att det finns 

faktiska fysiska omständigheter som människor, oavsett uppfattning, måste förhålla 

sig till. Viktig är däremot förståelsen att det är endast genom vår konstruerade 

verklighet som dessa fysikaliteter får betydelse för individen. Det finns således 

ingen objektiv sanning i hur världen ska tolkas (Svensson 2019: 36f.). 

Givet de diskursanalytiska premisserna används metoden ofta för att undersöka 

hur makt och ideologi verkar i samhället, vilket då kopplas ihop med objektivitet. 

Det som uppfattas objektivt och neutralt i ett sammanhang beror på att en 

föreställning utvecklar dominans över alternativt rådande föreställningar. 

Objektivitet är följaktligen en ideologis dominans över andra vilket bekräftar vissa 

maktpositioner i samhället (ibid: 24). Ett uttalande kan därför aldrig sägas vara en 

objektiv representation av sanningen, utan kommer alltid med olika grader av 

sanningseffekter utifrån vad som betraktas neutralt i den rådande ideologin. En 
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föreställning som reproduceras tillräckligt ofta kan till slut uppfattas som en form 

av sanning, alltså en ideologi (ibid: 39). 

Det finns smärre skillnader i hur ideologi och makt tolkas mellan olika fält av 

diskursanalys, vilka redogörs för i kommande avsnitt. Det bör även förtydligas att 

ideologi i detta sammanhang inte innebär en i strikt bemärkelse politisk ideologi, 

utan en rådande obestridd föreställning. 

2.4 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen är en tillämpning av diskursanalys som utvecklades 

av Norman Fairclough. Beskrivningen av kritisk diskursanalys i denna uppsats 

utgår från Winther Jørgensen och Phillips (2000) tolkning av Faircloughs samlade 

verk. 

Huvudbegreppet i metoden – diskurs – ses som en typ av social praktik, men 

används också som ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett 

bestämt perspektiv” (ibid: 72). I den senare bemärkelsen är det alltså möjligt att tala 

om olika typer av diskurser, exempelvis en liberal diskurs, en kristen diskurs eller 

en krigsdiskurs. Tillsammans kan olika diskurser utgöra en diskursordning, vilket 

kan beskrivas som ett system av diskursiva praktiker som används inom en viss 

social domän. Diskursordningar är, likt diskurser, både konstituerade och 

konstituerande. De påverkar alltså sociala praktiker och formger sociala relationer 

och institutioner, vilka i sin tur kan stärka den ursprungliga diskursordningen. Detta 

sker när diskursordningen reproduceras eller utmanas genom nyskapande 

användning av genrer och diskurser (ibid: 76). 

Metoden Fairclough använder sig av grundar sig i en analys på tre olika nivåer: 

textuell, diskursiv och social nivå. I textanalysen undersöks textens egenskaper i 

form av exempelvis ordval och grammatik. Genom att studera de lingvistiska 

komponenterna i en text går det att framtolka mönster på vilka diskurserna är 

uppbyggda (ibid: 87). Detta ligger till grund för avgränsning och analys av 

diskurser, vilket är diskursanalysens kärna då konstruerandet av diskurser 

underbygger antaganden om hur språket påverkar den sociala praktiken. Språket i 

diskurserna är inte enbart en spegling av sociala strukturer, utan påverkar även dem 

genom dess användning. Det är i diskurserna som maktpositioner, identiteter och 

värdesystem både etableras, upprätthålls och utmanas.  

Analysen av texten är det som utgör grunden för förståelsen av den sociala 

ordningen, men det är först genom analys av den diskursiva praktiken som de två 

olika nivåerna kan kopplas ihop och förklaras utifrån de styrande ideologierna (ibid: 

71f.). Den diskursiva praktiken kan analyseras genom att studera intertextualitet 

och interdiskursivitet. Intertextualitet innebär att undersöka texten i ett textuellt 

sammanhang, vilket utgår från premissen att all text bygger på tidigare texter. 

Lämpliga undersökningsområden kan vara processer av produktion eller 

konsumtion av text och hänvisande till andra texter. Undersökning av 

interdiskursivitet, alltså hur de olika diskurserna förhåller sig till varandra, baseras 

på antagandet att kreativ användning av element från olika diskurser tyder på att det 
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inte finns en tydligt rådande ideologi över diskursen. Enligt Faircloughs definition 

är ideologi ett tecken på dominansrelationer och ideologiska diskurser innefattar de 

diskurser som påverkar maktrelationer. Människors diskursbruk kan innefatta 

konkurrerande ideologier vilket medför betydelseförhandlingar. Förändringen sker 

då element från diskurser används på nya sätt, vilket kan ske hela tiden. Hegemonin 

av en diskurs eller ett element är därför aldrig fullständig utan betydelsekonsensus 

skapas i högre eller lägre grad (ibid: 77 ff.). Genom att synliggöra diskursernas och 

ideologiernas struktur och samspel kan den kritiska diskursanalysen användas som 

ett redskap för förändring av orättvisa maktförhållanden. Det är i denna bemärkelse 

som analysen är kritisk eftersom den tar ställning mot ojämn maktfördelning. 

Antagandet om att det finns orättvisor innebär att teorin tar ett litet avstamp från 

socialkonstruktionismen eftersom det inbegriper att det finns vissa essentiella drag 

i begreppet jämlikhet (ibid: 152 f.). 

Slutligen ska tilläggas att eftersom Fairclough ser den diskursiva praktiken som 

av uteslutande lingvistisk karaktär måste andra teorier tillämpas som förklarar de 

sociala praktiker och strukturer som diskursen samverkar med (ibid: 90). Eftersom 

uppsatsens inriktning ligger främst på mediala texter kommer teorier angående 

mediers roll i formandet av världsbilder att ligga till grund för analysen av den 

sociala praktiken. 

2.5 Nödvändiga begrepp från diskursteorin 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) sammanfattar Laclau och Mouffes 

diskursteori (1985) där de introducerar flera för diskursanalysen användbara 

begrepp om olika ords roller. I en diskurs benämns varje tecken som moment, vilka 

får sin betydelse utifrån det bestämda sätt de skiljer sig från varandra. Särskilt 

viktiga moment kallas för nodalpunkter vilka ger de övriga momenten sin specifika 

betydelse i den bestämda diskursen. Momenten är aldrig helt fast bestämda, utan 

kan ständigt förändras. Dock kan ett moment inom en diskurs bli mer eller mindre 

fixerat och det sker genom tillslutning. De tecken som inte har tillslutits i en diskurs 

kallas för element och kan ha olika betydelse i olika diskurser. Artikulation kallas 

den process då ett element får sin specifika betydelse i en viss diskurs genom 

relationen till andra tecken. Flytande signifikanter används om de element som i 

högre grad tillskrivs olika betydelser, där inräknat nodalpunkter (Winther Jørgensen 

och Phillips 2000: 33ff.). 

Kampen om tillslutning mellan olika element kallar Laclau och Mouffe för 

politisk. Politik är alltså en kamp för att uppnå objektivitet, vilket är stadiet då en 

diskurs uppfattas som en etablerad sanning, alltså en ideologi (ibid: 43f.). 

Konflikter mellan olika begrepp kallas för antagonismer, vilka kan lösas genom 

hegemoniska interventioner. Det sker när en diskurs reartikulerar element från en 

annan diskurs för att på så sätt omdefiniera deras betydelse. Målet med 

diskursteorin är att dekonstruera hegemonin och visa objektivitet som ett resultat 

av betydelsekonflikter (ibid: 55f.). 
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2.6 Media, priming och framing 

Under 1900-talet utvecklades många banbrytande teorier inom politik och 

kommunikation. Det senaste steget i utvecklingen enligt Scheufele och Tewksbury 

(2007) handlar om teorier om priming och framing. Priming syftar på de 

måttstockar folk använder för avvägningar i politiska frågor. Den avgörande faktorn 

av primingeffekter är minnet och upprepningar och regelbundenhet ger störst 

påverkansmöjlighet. Av den anledningen har priming ibland beskrivits som 

tidsbegränsat sättande av agenda vilket beskriver processen av att det som får stor 

uppmärksamhet i massmedier upplevs viktigare av åhörarna. Med tiden kan en viss 

måttstock för folks avvägningar överföras till att gälla för andra fält. Framing skiljer 

sig från priming då det handlar mindre om spridningen av en viss fråga och mer om 

hur frågan framställs. Det bygger på ett psykologiskt antagande om att människor 

tolkar information utifrån vissa scheman, vilka underlättar förståelsen av världen. 

En journalists egna scheman är alltså avgörande för hur denne uppfattar en 

händelse, vilket i sin tur påverkar förmedlingen och åhörarnas uppfattningar av den.  

Kopplat till hur folk processar nyheter understryker Scheufele och Tewksbury 

(2007) att det fortfarande gjorts lite forskning på fältet, men antar ändå att effektiva 

framingeffekter kräver att åhörarna lägger en ansenlig mängd uppmärksamhet på 

nyheten och dess budskap. För att en inramning ska vara effektiv bör också åhöraren 

redan ha en uppfattning om hur inramningskonstruktionen fungerar eller få den 

tilldelad i budskapet. Andra studier visar även att personer med lägre bildningsgrad 

påverkas lättare av framing, medan de mer pålästa är desto mer uppmärksamma på 

olika alternativa inramningar (Chong & Druckman 2007). Samtidigt pekar Edy och 

Meirick (2007) på att åhörare sällan tillämpar en inramning helt och hållet, utan 

kombinerar delar från flera olika. I förhållandet till priming lyfter Scheufele och 

Tewksbury (2007) fram att medan framing förlitar sig på regelbunden upprepning 

av en viss inramning är primingeffekter djupare och mer varaktiga, vilket ger dem 

en tidsmässig fördel. 

2.7 Diskursordningar rörande HBTQ i Ryssland 

Grunden för diskursanalysen är den textuella analysen då det faktiska språkbruket 

konstruerar en stor del av människors värdesystem och uppfattningar. Likväl 

poängterar Winther och Jørgensen Philipps att forskarens analys kräver förankring 

i tidigare diskurser (2000: 137). Eftersom denna uppsats undersöker diskursen kring 

HBTQ i Ryssland presenteras en introduktion till rådande diskursordningar som 

utgår från ett fall i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (härefter 

Europadomstolen) mellan Fedotova m.fl. mot Ryssland (ECtHR 2021). Fallet 

handlar om sex klagande i form av tre samkönade par som hävdar att Ryssland 

bryter mot landets konstitution och Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (härefter 
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Europakonventionen) genom att inte garantera alla medborgare likvärdigt skydd i 

brist på erkännande av samkönade partner- eller äktenskap. Valet av detta fall som 

utgångspunkt för HBTQ-diskursen i Ryssland faller på att det utgör en tydlig 

skiljelinje mellan två ryska parter där den ena förespråkar HBTQ-rättigheter och 

den andra ställer sig mot dem utifrån ett officiellt ställningstagande. 

Samtliga klagandes argumentering för att ta upp fallet i Europadomstolen 

grundade sig i att de lokala myndigheternas beslut att inte godkänna ansökan om 

giftermål ansågs oförenligt med antingen konstitutionen, Europakonventionen eller 

landets familjekodex. De ryska myndigheterna hävdade att de har inga obligationer 

att uppmuntra eller stödja samkönat partnerskap under vare sig internationell lag 

eller konstitutionen. De argumenterade vidare att samkönat äktenskap går emot 

nationella och religiösa traditioner och att äktenskap ska förstås som ”a biological 

union between a man and a woman” (ibid: para. 15). Samkönat äktenskap är inte 

heller förenligt med skyddet av familjen, moderskapet och barnen eller förbudet att 

uppmuntra till homosexualitet. 

I det aktuella fallet utgick det juridiska ramverket från bland annat Rysslands 

konstitution, landets familjekodex och inhemsk praxis. Konstitutionen fastslår att 

internationella lagar och avtal, däribland Europakonventionen, går före inhemsk lag 

om det uppstår motsättningar och den erkänner och garanterar även individuella fri- 

och rättigheter. Familjekodexen nämner att familjen är skyddad av staten och att ett 

äktenskap bygger på en frivillig union mellan en man och en kvinna, men nämner 

inte explicit samkönade par som ett av hindren för äktenskap. Den inhemska 

praxisen säger att äktenskapet är en nationell tradition som prioriterar uppfostran 

och omhändertagande av barn och utgörs av en biologisk union mellan en man och 

en kvinna. 

Den ryska statens argumentering i fallet grundade sig i traditioner, historisk 

hävd, Rysslands unika historiska väg och äktenskapets reglerande funktion av 

förhållandet mellan könen och barnens status i samhället. Alla dessa grunder går 

tillbaka till ett bevarande av den traditionella samhällsstrukturen. Vidare nämndes 

även skydd av minderåriga från homosexualitet och hänvisning till statistik från 

2015 som pekar på att en majoritet av ryssarna är emot samkönat äktenskap. 

Sammantaget innebar avsaknaden av samkönat partnerskap inte att homosexuella 

berövas sina fri- och rättigheter. 

De klagande åberopade i sin tur samma argument som tidigare och menade 

dessutom att samkönat partnerskap inte förespråkar homosexualitet utan sänder ett 

budskap om tolerans i samhället. De menade också att beslutet visst inskränker 

deras rättigheter då de bland annat fråntas möjligheten att ärva varandra och delta i 

vissa bostadsprogram. 

Europadomstolen kom fram till att en överträdelse av artikel 8 i 

Europakonventionen hade skett då ett minoritetsskydd inte kan vara villkorat efter 

majoritetens tycke och den ryska staten inte kunnat motivera varför samkönat 

äktenskap inskränker övriga samhällets intressen. 

Centralt för förespråkarna av HBTQ-rättigheter är en liberal diskurs som 

baseras på de grundläggande fri- och rättigheterna och alla människors lika värde. 

Diskursen är viktigt för att legitimera HBTQ-personers krav på likabehandling från 

staten. Även en visibilitetsdiskurs tillämpas som lyfter fram vikten av att få synas i 
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olika delar av samhället. Diskursen förespråkar en normalisering av HBTQ som 

uppnås genom representation. 

Den ryska staten tillämpar många olika diskurser i sin argumentation, men kan 

centreras runt en nationell diskurs som hävdar Rysslands säregenhet. Denna diskurs 

hänvisar till landets traditioner, religion och historia, vilket förklarar varför det inte 

går att stöpa Ryssland i samma form som övriga länder. Den hänger ihop med den 

politiska diskursen som poängterar siffror, statistik och folkmängder framför 

enskilda människor. Familjediskursen spelar också en framträdande roll i 

argumenteringen. Diskursen lyfter fram familjens viktiga roll i samhället och den 

nationella traditionen. Begreppet är avgränsat till att endast innefatta relationen 

mellan en man och en kvinna, vilket stödjer sig mot en biologisk diskurs. 

Kärnfamiljen är dock inte komplett utan barnen, vilka är centrala för 

familjediskursen. De används också i en homosexualiseringsdiskurs, som menar att 

homosexualitet är smittsamt och skadligt, speciellt för barn. I denna diskurs 

betraktas det som kallas för representation i visibilitetsdiskursen som uppmuntran 

och stöd för homosexualisering. Till sist använder även den ryska staten samma 

liberala diskurs som de klagande och hävdar att de visst står upp för mänskliga fri- 

och rättigheter, men att samkönat partnerskap inte innefattas i dem. 

2.8 Slutord för teorin 

Forskningsöversikten inleddes med en kontextgivande bakgrund kring fallet som 

ska undersökas och rysk lag som begränsar omnämnandet av HBTQ. Den gav även 

en bild av diskursanalysens premisser och en mer noggrann redogörelse för två 

diskursanalytiska tillämpningar. Förankring i den sociala praktiken gavs i form av 

en sammanfattning av priming- och framingeffekter. Därefter analyserades de 

generella diskursordningarna i Ryssland rörande HBTQ utefter juridisk 

argumentering i Europadomstolen. Vidare följer nu en beskrivning av den specifika 

tillämpningen av teorin i denna uppsats, samt en redogörelse för valet av material. 
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3 Metod och material 

3.1 Metod 

Min tillämpning av diskursanalysen baseras huvudsakligen på den kritiska 

diskursanalysen beskriven av Winther Jørgensen och Phillips (2000), samt 

begreppsapparaten rörande hegemoniska interventioner från Laclau och Mouffes 

diskursteori (1985), också beskriven av ovanstående. Den kritiska diskursanalysen 

har ett inneboende operationaliseringsproblem i avgränsningen mellan var en 

diskurs eller diskursordning slutar och en annan börjar då alla diskurser i princip 

kan delas upp i mindre och mindre komponenter utefter studiens höjd. Exempelvis 

kan en middagsdiskurs vara lämplig i en studie, medan en annan använder en större 

matdiskurs och en tredje en mer specifik bordsskicksdiskurs. Winther Jørgensen 

och Phillips understryker att diskurser bör i första hand ses som verktyg för att förstå 

hur språket och den sociala praktiken samverkar och inte som bestämda kategorier 

som tillämpas likadant i alla typer av diskursanalyser. Avgränsningen av diskurser 

är ett val som forskaren måste göra efter vad som är mest lämpligt för den givna 

studien. Diskurserna konstrueras dock inte godtyckligt, utan kräver förankring i den 

sociala praktiken. 

Min avgränsning går vid två diskursordningar, här kallade pro-HBTQ-

diskursordning och anti-HBTQ-diskursordning. Skiljelinjen mellan de två 

diskursordningarna baseras på analysen av de olika sidorna i fallet Fedotova m.fl. 

mot Ryssland i Europadomstolen. Ytterligare diskurser som inte förekommer i det 

givna fallet kan komma att tillhöra de olika diskursordningarna, vilket då kommer 

motiveras utifrån material om tidigare diskursiva praktiker. 

Konstruerandet av de olika diskurserna utgår från en textanalys som undersöker 

dels stilistiska drag som rör ordval, tematik och textens uppbyggnad, dels 

grammatiska företeelser som passivisering och modalitet. På den diskursiva nivån 

kommer analysen främst att innefatta interdiskursivitet och intertextualitet. För 

interdiskursiviteten kommer olika diskursordningar analyseras och diskurserna 

inom dem identifieras. I förhållande till intertextualiteten kommer relationer mellan 

olika texter analyseras med betoning på deras olika genre. Den diskursiva nivån 

kommer i lägre grad innefatta produktion eller konsumtion av texterna, även om det 

i viss mån kommer innefatta analys av målgrupp. I diskussionen kopplas den 

sammanlagda verkan av diskurserna ihop och relateras till medias medverkan i 

opinionsbygget kring HBTQ. 

Valet av metod är särskilt fördelaktigt för forskningsfrågan då det tar en 

lingvistisk utgångspunkt, men möjliggör samtidigt en analys på ett bredare socialt 
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plan som sätter in små händelser i ett större sammanhang. Den kritiska 

diskursanalysen har ett större intresse av förändring än andra diskursanalyser, vilket 

exempelvis undersöks genom intertextualitet (Winther Jørgensen och Phillips 2000: 

13). Det ger forskaren utrymme att kunna utröna riktningen i vilket diskursen rör 

sig. Faktumet att jag inte är rysk modersmålstalare är värt att beakta, men som 

andrahandstalare skapar det också ett avstånd till språket som tillåter iakttagelse av 

fenomen som är självklara för modersmålstalare. 

Den kritiska diskursanalysen som metod är inte befriad från kritik. Poole (2010) 

hävdar efter att ha undersökt flera av Faircloughs studier att Fairclough endast 

lyckas bevisa sina redan föreliggande föreställningar om världen samt att 

bekräftelsen av dem driver urvalet av texter och beskrivningen av de lingvistiska 

fenomenen han observerar. Kritik förs också mot att analysen inte anger några 

begränsningar över vilka lingvistiska drag som bör uppmärksammas. Detta medför 

att forskarens läsning av texten är bara en av flera möjliga och kan producera helt 

olika resultat. 

För att kringgå en del av subjektiviteten är uppsatsen utformad efter 

rannsakning av båda sidorna i diskursen kring HBTQ. Dessa diskursordningar står 

som egna referenter som båda kolumnerna kan ansluta sig till. Det finns visserligen 

en förväntan att den ena kolumnen ligger närmare den ena diskursordningen och 

tvärtom, men grundantagandet är att kolumnerna kan använda sig av båda. Kritiken 

har delvis rätt i att forskaren bara kan analysera efter egen förmåga, men alla 

analyser innehåller subjektivitet i olika grad. Svensson (2019: 149) lyfter fram att 

forskarens uppgift inte är att påtvinga en text sin kontext, utan att förankra den. Det 

innebär att forskaren ska övertyga läsaren om att just den kontexten är den mest 

rimliga, vilket gör motiveringen av analysen till ett viktigt moment. 

3.2 Material 

Eftersom uppsatsen syfte är att undersöka ryska medier föll valet av material på 

tidningstext. Beslutet baseras på dess stora tillgänglighet och att det är ett skrivet 

medium som inte behöver transkriberas, till skillnad från radio och tv, vilket gör det 

lämpligt för uppsatsens omfång. Den specifika tidningsgenren som valdes ut är 

kolumn då den ger skribenten utrymme att skriva längre och mer personligt, men 

tvingar den att hålla sig saklig. Urvalet baseras utifrån avsändare då en bredd av 

värdeuppsättning eftersträvas. Kolumnerna kom från RIA Novosti (ry. РИА 

Новости), en statskontrollerad nyhetsbyrå som får representera den officiella anti-

HBTQ-sidan, och Novaja Gazeta (ry. Новая газета), en privatägd tidning som här 

representerar pro-HBTQ. 

Stilen i framför allt kolumnen från RIA Novosti är mycket annorlunda än det 

som rimligt kan förväntas i en tidningskolumn från en motsvarande svensk 

nyhetsbyrå av samma storlek och position. Författaren i RIA Novosti tillämpar ett 

språk som är mycket känslostarkt och på många plan djupt förolämpande. 

Kolumnen dryper av sarkasm och kan få en svensk läsare att häpna. Kolumnen från 

Novaja gazeta ger ett helhetsintryck som är desto mindre uppseendeväckande vad 
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kommer till den generella stilen författaren tillämpar. Det är lätt att textens känsla 

osynliggörs i analysen av texten, möjligen som en följd av strävan att uppnå största 

möjliga objektivitet i inläsningen av texterna. Dessa anmärkningar görs här 

eftersom det ändå är viktigt för läsaren att vara införstådd i vilka typer av texter det 

undersökta materialet utgörs av.  

I analysen kommer RIA och Novaja metonymt syfta till respektive 

tidningskolumn. Kolumnerna finns i sin helhet i bilaga 1 och 2, varför citat eller ord 

hämtade ur texterna av platsskäl inte kommer hänvisas till i analysen. Orden är inte 

alltid återgivna i samma form som i texterna, utan har ibland återgivits i sin 

grundform. Detta är normalt sett inte brukligt i vetenskapliga uppsatser, men 

språkens olikartade grammatik kräver omskrivning och det har ändå bedömts vara 

värdefullt att ha med de ryska uttrycken. Alla citat på ryska kommer med 

översättningar gjorda av mig. 

Valet att utgå från en och samma händelse minimerar annan påverkan som gör 

att vissa diskurser används i den ena, men inte den andra. Det bör dock tilläggas att 

kolumnerna är skrivna vid två olika skeenden i händelseutvecklingen: RIA skrevs 

innan reklamen togs bort och Novaja efter. Detta kan ha i viss mån skiftat 

kolumnens vinkel, men kan förbises då det centrala är beskrivningen av HBTQ, inte 

Vkusvill. 
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4 Analys av källtext 

Analysen är uppdelad i olika tematiska avsnitt efter viktiga moment från 

tidningskolumnerna. De olika avsnitten berör HBTQ i olika grad, men har alla 

relevans för ämnet då samtliga diskursiva praktiker bidrar till att utstaka de sociala 

praktiker som verkar runt HBTQ. 

Då uppsatsens syfte är att analysera diskurserna kring HBTQ i ryska medier 

inleds analysen genom att undersöka skapandet av identiteter och relationer explicit 

kopplade till HBTQ. Detta följs av en analys av förhållandet mellan Ryssland och 

Europa i kolumnerna. Därefter följer en beskrivning av de hotbilder som de olika 

författarna målar upp i sina kolumner. Avsnittet därpå tar upp framställningen av 

företaget Vkusvill och marknadsdiskurs. Därpå analyseras nodalpunkten ”семья” 

som utröner många viktiga skiljelinjer mellan diskursordningarna. Därefter 

analyseras kolumnernas konsumtionsprocesser vilka innefattar läsarens och 

författarens roller i texten. Slutligen undersöks kolumnernas bruk av motsatt 

diskursordning. 

Avsnitten utgår ifrån först en analys av RIA för att sedan gälla Novaja, då även 

vissa kontrastiva moment belyses. Till sist avslutas analysen med en kort 

sammanfattning. 

4.1 HBTQ 

Detta avsnitt berör kolumnernas förhållande till HBTQ, däribland skapandet av 

identiteter, relationerna mellan identiteterna och de värdesystem som förknippas 

med HBTQ. 

4.1.1 HBTQ: RIA  

Kolumnens beskrivning av HBTQ-rörelsen och personerna med kopplingar till den 

är omfattande och görs utifrån många olika vinklar och diskurser. HBTQ ses som 

hotfull och farlig, samtidigt som den utgör en avvikelse och står i minoritet. 

Kolumnen uttrycker att HBTQ-rörelsen presenterar själv sig med goda intentioner 

och kopplar ihop den med andra samhälleliga rörelser och västvärlden. 

En utgångspunkt är att HBTQ-rörelsen ställs i en motsatt relation till läsaren. I 

meningen ”Ибо гомосексуализм, напомним, — это чисто в биологическом 
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смысле есть не норма, а отклонение от нее”3 tilltalar författaren läsaren med ett 

gemensamt vi och presenterar denne och sig själv som ett subjekt i motsatt 

förhållande till HBTQ. Denna motpol till HBTQ benämns som ”нормальное 

большинство”4 varigenom HBTQ förstås som en icke-normal minoritet. En 

mening som anspelar på artikel 6 § 21 i KoAP RF fastställer att det är förbjudet att 

bedriva propaganda mot barn om ”однополые отношения как равноценные 

нормальным”5. Detta fraseras annorlunda i lagtexten vilken förbjuder propaganda 

till minderåriga om den förvrängda föreställning om social likvärdighet mellan 

”традиционные и нетрадиционные сексуальные отношения”6 (KoAP RF 6 § 

21). Orden traditionell och icke-traditionell från lagtexten återfinns i kolumnen som 

de intolkade begreppen normal och samkönad, vilket ökar det mentala avståndet 

mellan normaliteten, däribland läsaren, och HBTQ. Det polära förhållandet bygger 

på en konservativ diskurs där artikulationen av elementet normal bestäms utifrån 

den konservativa nodalpunkten traditionell. På så vis blir tecknet HBTQ, som inte 

räknas som traditionell, införstått som icke-normal. Detta går också samman med 

den nationella diskursen där traditioner ingår. Genom diskursernas samverkan blir 

HBTQ inte bara onormal, utan abnormiteten är också icke-traditionell och ett 

främmande inslag i den ryska nationella själen. För att cementera det polära 

förhållandet tillämpar författaren flera andra diskurser vilka redovisas härnäst. 

Ett sådant exempel är sexuella kopplingar vilka är mer framträdande i RIA än i 

Novaja. I kolumnens inledande mening beskrivs Vkusvills reklam som en 

”сексуально-экономический скандал”7. Familjen beskrivs bestå av 

”полиаморные лесбокоммунар-веганы”8, en uppfattning som kommer från ett 

citat författaren har med ur Vkusvills ursprungliga reklam. Där står det att någon 

extra alltid brukar bo hos familjen, däribland polyamorösa systrar och bröder. Den 

sexuella aspekten kan kopplas till den konservativa diskursen i vilken sex är 

någonting privat som sker inom äktenskapet. Författaren tolkar sexuell läggning 

som något explicit sexuellt och genom att knyta den okonventionella sexuella 

aspekten till familjen förstärks HBTQ-familjens icke-traditionalism vilket 

distanserar familjen ytterligare från normaliteten och nationen. 

Ett annat grepp för att öka avståndet till normaliteten är en jämförelse med 

brottslingar, alkoholister och narkomaner, alltså grupper som generellt tillhör 

samhällets lägre skikt. Författaren kritiserar Vkusvills agerande att visa upp 

familjen i reklamen, men inte dessa andra grupper. Han antar att Vkusvill resonerar: 

”Мы пишем об этих нестандартных покупателях, потому что они существуют 

и мы не имеем права о них молчать”9. I ett grepp att kritisera Vkusvill använder 

författaren visibilitetsdiskursen som är vanlig inom pro-HBTQ-diskursordningen. 

 

 
3 Ty homosexualitet, påminner vi oss om, är i ren biologisk bemärkelse inte normen, utan en 

avvikelse från den  
4 den normala majoriteten 
5 samkönade relationer som likvärdiga normala [relationer] 
6 traditionella och icke-traditionella sexuella förhållanden 
7 sexuell-ekonomisk skandal 
8 polyamorösa lesbiska kollektivveganer 
9 Vi skriver om dessa icke-standardkunder för att de existerar och vi inte har rätt att vara tysta om 

dem 
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Därigenom utmanar han definitionen av visibilitet, trots att idén om representation 

inte förekommer i anti-HBTQ-diskursordningen. Reklamkampanjen visar inte på 

familjebildens realitet, utan är ”нормализация (а если учитывать просчитанный 

заранее эффект, то и героизации) биологического отклонения”10. Även om 

bilden i medierna inte motsvarar verkligheten menar författaren att det inte 

motiverar att gruppen synliggörs. 

Ett återkommande argument för att HBTQ-personer inte innefattas i 

normaliteten är att de utgör en avvikelse från den biologiska normen. En biologisk 

diskurs utgår från att allt kan förklaras ner till en anatomisk nivå tack vare modeller 

av vilka det går att fastställa av naturen givna faktum. Det som inte står i 

överensstämmelse med naturens avsikt går att stämpla som en avvikelse. 

Författaren använder detta och förklarar att ”пол — это не социальный 

конструкт, а биологическая данность”11. Han anspelar på den postmarxistiska 

beskrivningen av begreppet kön, som går tvärt emot hans beskrivning och menar 

att det inte alls är givet av naturen. Kampen mot HBTQ beskrivs också härstamma 

ur en ”рефлекс самосохранения”12, vilket förstärker kopplingen till naturligheten 

i den biologiska diskursen. Det biologiska sätts vidare in i ett större 

evolutionsperspektiv och författaren talar om ”биологическая норма для 

человечества”13. Det är större än de nationella traditionerna och bär drag från en 

civilisationsdiskurs som sätter in frågan om HBTQ i en kamp om mänsklighetens 

överlevnad och utveckling. Avvikelsen från normen kan därigenom uppfattas som 

något som hotar alla generationers tidigare slit och innebörden av avvikelse liknar 

snarare en defekt än en variation. Beskrivningen av HBTQ som ”патология”14 

vidgar betydelsen ytterligare genom en sjukdomsdiskurs. I en biologisk diskurs kan 

avvikelser tolkas neutralt, eller till och med positivt, då de driver evolutionen, men 

kopplat till en sjukdom uppfattas de som något icke önskvärt som bör botas. 

Distanseringen från HBTQ tar nya proportioner med attributet icke-mänsklig. 

Författaren skriver att folket i Nordamerika består till 90 % av ”нормальные 

человеческие люди”15. Uttrycket är en tautologi då människor enligt rådande 

ideologi är mänskliga. Epitetet mänsklig i beskrivningen av normaliteten ställs i 

förhållande till HBTQ som i samma mening betecknas som ”идеологические 

меньшинства”16. Detta är en hegemonisk intervention av det etablerade momentet 

mänsklig och försöker ändra dess betydelse. Avhumaniseringen kopplas ihop med 

en diskurs om politiska ideologier. I en sådan diskurs framhävs de stora opersonliga 

ideologierna framför människor med olika åsikter. I diskursen är människan satt i 

bakgrunden och den ideologiska motståndaren går från att vara en människa till att 

bli en ideologi. Resultatet blir en form av dubbel avhumanisering: inte en ”mänsklig 

 

 
10 normalisering (och om man i förväg ska ta hänsyn till felberäknad effekt, då även en 

hjältefiering) av den biologiska avvikelsen 
11 kön är inte en social konstruktion, utan ett biologiskt faktum 
12 självbevarelsereflex 
13 biologisk norm för mänskligheten 
14 patologi (läran om sjukdomar) 
15 normala mänskliga människor 
16 ideologisk minoritet 
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människa”, utan en omänsklig ideologi. Diskursen om politiska ideologier bidrar 

därmed till ett rättfärdigande av avhumaniseringen av HBTQ. 

Syftet med att fjärma normaliteten och läsaren från HBTQ sammanfattas genom 

beskrivningen av en normalisering som ”действие откровенно деструктивное”17. 

Premissen för detta sätts redan i rubriceringen av kolumnen som lyder: ”России 

предлагают ввести ’налог на нормальность’: платить придется много”18. Den 

normala majoriteten riskerar att drabbas likt Nordamerika där människor betalar 

skatter till ”содержание идеологических меньшинств”19. Vem det är som hotar 

förblir okänt då agenten är utesluten i satsen. Det försvårar både en granskning av 

påståendet och vidgar ramen för vem som skulle kunna utöva hotet. Det kommer 

inte från en viss person eller organisation, utan alla som har samrörelse med HBTQ-

personer misstänkliggörs i en sådan frasering. Hotet kopplas också ihop med 

minoriteter generellt, vilket behandlas mer i nästkommande avsnitt. 

I samband med hotbilden förändras uppfattningen av HBTQ-personer till 

”агрессивное меньшинство”20. Målet är ett ”диктат”21 och verbet ”прогибать”22 

används frekvent för att beskriva underkastelseprocessen. Om det inte funkar 

beskrivs HBTQ-minoriteten också vara beredd att ta till ”гевалт и бойкот”23 för att 

få igenom sina krav. Farhågorna med vad majoritetens underkastelse skulle kunna 

innebära är ett samhälle där HBTQ-minoriteten bestämmer vad majoriteten får göra 

samtidigt som den kommer ”ненавидеть, нагибать, обвинять и рассказывать, 

как ему жить.”24 

Farorna med HBTQ grundar sig i en diskurs om underkastelse som tar hjälp av 

både en våldsdiskurs och en ekonomisk diskurs. Med hjälp av dessa diskurser gör 

författaren HBTQ till en hotfull och fientlig rörelse vars synlighet i en reklam inte 

handlar om en skildring av en familj, utan en förvrängning av samhällsstrukturen 

och hot mot personlig säkerhet. Till följd av den tidigare avhumaniseringen och 

distanseringen från normaliteten är HBTQ öppen för dessa starkt negativa 

tillskrivningar. 

4.1.2 HBTQ: Novaja 

I Novaja beskrivs utgångspunkten för synen på HBTQ väl genom orden: ”права 

человека, включая ЛГБТ+”25. Föreställningen att HBTQ utgörs av människor som 

har rättigheter är genomgående och bygger på den liberala diskursen. Även 

visibilitetsdiskursen är viktig och i den förstås representation som ett verktyg för 

normalisering av förtryckta grupper utifrån premissen att de i nuläget inte får det 

 

 
17 öppet destruktiv handling 
18 Man föreslår att Ryssland ska införa en ”skatt på normaliteten”: mycket kommer behöva betalas 
19 försörjning av ideologiska minoriteter 
20 en aggressiv minoritet 
21 diktat 
22 böja; vika 
23 våld och bojkott 
24 hata, vika, förklara och berätta hur [majoriteten] ska leva 
25 mänskliga rättigheter, inklusive HBTQ+ 
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utrymme som motsvarar gruppens storlek i realiteten.  Nodalpunkten visibilitet 

knyter an till de viktiga momenten existensberättigande och representation. 

Uttryck som visar på det är: ”люди есть, но”26, ”быть видимыми”27 och ”показать 

«реальных покупателей»”28. I diskursen uppfattas beslutet att byta ut en 

samkönad familj mot ”правильная российская здоровая”29 som mycket negativ 

till följd av minskad visibilitet. 

Denna handling ser författaren som homofobisk, vilket Vkusvill i kolumnen 

kontrar med att de inte ville syssla med politik. Författaren avfärdar förklaringen 

och ser borttagandet i själva verket som just det. Detta exempel belyser politik som 

en flytande signifikant där synlighet inom visibilitetsdiskursen inte alls uppfattas 

som politisk, medan Vkusvill ger uttryck för motsatsen. Författarens grepp att 

påtala felet i Vkusvills uttalande är en hegemonisk intervention som syftar till att 

omformulera vad politik innebär. 

I RIA används ”нормальное большинство” som motpol till HBTQ. I och med 

att HBTQ innefattas i normaliteten i pro-HBTQ-diskursordningen används i Novaja 

begreppet ”правильные семьи”30 satt i citattecken för att beteckna de som enligt 

anti-HBTQ-diskursordningen utgör normaliteten. Detta koncept beskrivs dock vara 

”стереотипная”31 och ”стандартизированная”32, vilket utmanar begreppet familj. 

I kolumnen är de konservativa motståndare till HBTQ och ser reklamen som 

”«пропаганда» и «растление»”33 och antas komma att misstänka Vkusvill för ”в 

чем-то таком”34. Bilden av de konservativa liknar en misstänksam skara som 

slänger sig med begrepp i felaktig betydelse. Den riktiga propagandan kan tänkas 

komma från reklambranschen som anklagas för att bombardera med en 

standardiserad familjebild. 

Författaren tar också avstånd från sjukdomsdiskursen som används inom anti-

HBTQ-diskursordningen. Rubriceringen förklarar att det är samhället som är 

sjukligt, inte HBTQ. Uttryck för samma ställning finns i den friska ryssländska 

familjen satt i citattecken då frisk kopplas till anti-HBTQ-diskursordningen och inte 

har förankring i verkligheten. 

Sammantaget framställs HBTQ som under attack från politisk propaganda med 

en önskan att bara få existera och ses som likvärdiga, vilket infattas i de mänskliga 

rättigheterna. Det bygger huvudsakligen på en liberal diskurs och en 

visibilitetsdiskurs, men även en politisk diskurs, som i frågan om propaganda, och 

en familjediskurs. Den vänder sig också mot sjukdomsdiskursen från anti-HBTQ-

diskursordningen. 

 

 
26 människor finns, men 
27 vara synliga 
28 visa ”verklig kunder”  
29 riktig ryssländsk frisk [familj] 
30 riktiga familjer 
31 stereotypsik 
32 standardiserad 
33 ”propaganda” och ”fördärv” 
34 för något sånt där 
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4.2 Ryssland och Europa 

I artiklarna sätts HBTQ in i ett system av värderingar sammankopplat med väst. 

Förhållandet som författarna ser mellan HBTQ och andra rörelser är rätt lika, men 

framkallar olika känslor hos författarna. Kopplingen utforskas för att den är viktig 

i hotbilden mot Ryssland, vilket tas upp i avsnitt 4.3. 

4.2.1 Ryssland och Europa: RIA 

I kolumnen presenteras väst som något det HBTQ-förespråkande företaget Vkusvill 

försöker appellera till genom de progressiva värderingarna i sin reklamkampanj. 

Kedjan av värderingar som ofta förekommer tillsammans – HBTQ, ekologism, 

feminism – kopplas ihop med väst och uppfattas som negativa i kolumnen. 

Ekologismen, dit även veganism och kampen mot global uppvärmning hör till, 

beskrivs som ”зеленое безумие”35 satt inom citattecken. Jämställdhet är inte heller 

bra då kampen mot patriarkatet beskrivs vara en kamp mot sig själv, vilket talar för 

en syn på patriarkatet som nödvändigt och motstånd som självdestruktivt. Till listan 

av dåliga saker ansluter författaren även ”борьба с белой гетеросексуальной 

цисгендерностью”36, som kopplar ihop moment av vithet, sexuell läggning och 

könsöverskridande identiteter. 

”Передовые ценности”37 fungerar som ett samlande begrepp för de olika 

negativa rörelserna. Författaren beskriver att ett västligt inriktat företag behöver en 

”передовое прогрессивное портфолио”38 innehållande sopsortering, jämställdhet 

och HBTQ. Användningen är ytterligare en tautologi som förstärker 

progressivitetens absurditet. Det som benämns med attributet progressiv är flertalet 

referenter: det homosexuella kollektivet av polyamorösa veganer, värderingarna 

hos de västliga investerarna, den euro-amerikanska mediasfären och de utländska 

instanserna för vilka begreppet normalitet säljs ut. På så sätt blir alla referenter del 

av samma rörelse vars ursprung återfinns i väst. De ingår i en anti-progressiv 

diskurs vars kärna är ett motstånd mot grupper som uppfattar sig själva som 

progressiva: feminister, HBTQ-förespråkare, miljörörelsen och antirasister. 

Författaren skriver att dessa progressiva rörelser befinner sig i länder som anses 

vara ”стратегические противники”39 till Ryssland. Progressivitet kopplas 

därigenom ihop med en säkerhetspolitisk diskurs och utgör ett hot mot inte bara 

enskilda personer, utan även den nationella säkerheten. 

I RIA återfinns aldrig den liberala diskursen som den ryska staten ger uttryck 

för i fallet Fedotova m.fl. mot Ryssland (ECtHR 2021). Den officiella ställningen 

uttryckt däri är att Ryssland värnar om de liberala värderingarna. Då den officiella 

 

 
35 det gröna vansinnet 
36 kampen mot den vita heterosexuella cissexualiteten 
37 progressiva värderingar 
38 progressiv portfolio 
39 strategiska motståndare 
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vägen tycks vara att utmana begreppet liberalism till att inte innefatta samkönat 

äktenskap, så ger kolumnen inget uttryck för liberala tankar över huvud taget, vilket 

pekar mot en förändring i synen på liberalism att den inte har någon plats i Ryssland. 

4.2.2 Ryssland och Europa: Novaja 

I likhet med RIA kopplar författaren i Novaja ihop HBTQ med andra rörelser och 

Europa. Vkusvills kunder sägs dela ”европейские ценности”40 och de ”уже 

видели себя европейцами”41. Reklamen som innehöll den samkönade familjen 

beskrivs också som en europeisk reklam. De andra trenderna som Vkusvill spelar 

på, som ekologism och ”diversity”42, skriver författaren är en banalitet i Europa. 

Även ungdomligheten är en aspekt som kopplas ihop med både de moderna 

trenderna och företaget. Till skillnad från i RIA kopplas inte HBTQ explicit till 

feminism eller jämställdhet i Novaja. Kolumnen poängterar i stället det ungdomliga 

draget som finns i rörelserna. Inga av rörelserna framställs i negativ kontext förutom 

att beslutet att publicera en ”europeisk reklam” i Ryssland 2021 ses som en dålig 

idé. 

Beskrivningen av HBTQ och de andra rörelserna kopplas ihop med en diskurs 

om social rättvisa som innefattar mycket av det den antiprogressiva diskursen är 

emot. Europas förhållande till den sociala rättvisan beskrivs som naturlig och 

självklar. Genom diskursen blir en koppling till Europa en självklarhet för att uppnå 

social rättvisa i Ryssland. Betoningen på moderna trender och ungdomen 

härstammar ur en framtidsdiskurs där de komponenterna är viktiga för en positiv 

samhällsutveckling, där Europa också får en viktig roll. 

4.3 Hotet 

Båda artiklarna presenterar för läsaren en bild av att samhället står inför ett hot. I 

RIA kommer hotet från HBTQ-rörelsen, medan i Novaja kommer den från den 

bristfälliga samhällsdebatten. Hotbilden har till viss del berörts i avsnittet om 

HBTQ, men utökas här till andra områden. 

4.3.1 Hotet: RIA 

Föreställningen om majoritetens underkastelse baseras på uppfattningen av HBTQ-

personernas självutnämnda överlägsenhet. Det som först benämns som en 

normalisering av HBTQ förklarar författaren i en parentes innefattar en 
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41 redan såg sig själva som européer 
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”героизация”43. Vkusvills reklam beskrivs som ett listigt knep för att reta upp en 

skara radikala människor för att få medier i väst att skriva om homofobiska 

organisationer i ”путинская Россия”44 och därefter kunna avfärda personer som 

för fram genuin kritik. HBTQ framställs som en intolerant och cynisk rörelse med 

en dold agenda samtidigt som hatet mot dem är självframkallat. 

I kolumnen beskrivs bilden som HBTQ-rörelsen försöker måla upp av sig själv 

som falsk. Författaren beskriver att de goda gärningar den vill förknippas med, så 

som kampen mot global uppvärmning, arbete med autism och medvetenhet, i 

verkligheten är ett falskspel. Beskrivningen använder dels en liberal diskurs, som 

det kritiska användandet av ”Putins Ryssland”, dels en diskurs om social rättvisa, 

som i omnämnandet av homofobi. Bruket av diskurser från pro-HBTQ-diskurs-

ordningen försätter elementen därifrån i ett stadium av hegemoni då det uppstår 

antagonismer med element från andra diskurser och är en del i avfärdandet av 

anklagelser om homofobiska organisationer. 

Beskrivningarna av HBTQ genomsyras också av en antielitistisk diskurs som 

utgår från principen att den styrande eliten vill den vanliga majoriteten något illa. 

Tidigare i avsnitt 4.1.1 beskrevs processen att öka avståndet mellan HBTQ och 

resten av samhället för att skapa en antagonist. Sammantaget gör det att HBTQ 

passar in i bilden som den fientliga eliten. Motpolen är den normala majoriteten 

som utgörs av vanliga, hederliga människor. Författaren förklarar explicit att 

minoriteten inte behöver stå i majoritet för att utgöra ett hot, utan att det räcker med 

”небольшой процент «значимой аудитории»”45. 

Till sin hjälp har HBTQ-rörelsen PR-kvinnorna som beskrivs som hjärnorna 

bakom den sluga aktionen. Bilden av eliten som kvinnlig kommer ur en anti-

feministisk diskurs. Diskursen utgår från att feminister inte egentligen vill ha 

jämställdhet, utan makt i hemmet, arbetslivet och politiken. Författaren skriver att 

det kan handla om ”пиарщицы обоего пола”46. PR-kvinnans faktiska kön spelar 

mindre roll, men kvinnligheten är viktig för sinnebilden av eliten. Förhållandet till 

PR-kvinnorna är dock inte ensidigt då de både ”правильную повестку 

протолкнули”47 och har vikt sig för HBTQ-personerna. Distinktionen är viktig, då 

det inte är kvinnan i sig som är farlig, så som hon är beskriven i exempelvis 

familjediskursen, utan det är den nya, moderna kvinnan som stödjer feminism och 

HBTQ som är farlig. 

4.3.2 Hotet: Novaja 

Hotet i Novaja lyfts från att till en början gälla livssituationen för HBTQ-personer 

i Ryssland till att innefatta yttrandefrihet och inre hot mot nationell säkerhet. 

Författaren kopplar ihop oförmågan att kunna samsas kring synligheten av HBTQ 

 

 
43 hjältefiering 
44 Putins Ryssland 
45 en liten procent av ”den betydelsefulla publiken” 
46 PR-kvinnor av båda könen 
47 [de] drev igenom rätt agenda 
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med samma oförmåga till samförstånd i andra frågor, till exempel vaccin. Roten till 

problemet återfinns i bristen på forum för samhällelig diskussion eftersom varken 

parlamentet, massmedier eller nätet fungerar som lämpliga plattformar. Om detta 

inte kan åtgärdas väntar ett polariserat samhälle som leder till hat och eventuella 

våldsamheter. 

Argumentationen bygger på en liberal diskurs som värnar om mänskliga fri- 

och rättigheter och konstitutionalism. Utifrån en liberal värdegrund är allas rätt att 

få uttrycka sina åsikter central. I kolumnen nämns ”пропаганда”48 och ”цензура”49 

som två ömmande besvär, vilket i den liberala diskursen är inskränkningar av det 

fria ordet och ses som mycket allvarliga och ett hot mot den liberala demokratin. I 

ett liberalt samhälle förutsätts det att alla står bakom dessa grundläggande principer, 

varför en utveckling mot ett polariserat samhälle ses som mycket farlig då det 

innefattar att alla medborgare inte längre har samma basala värdegrund. En 

förutsättning för en gemensam värdegrund är samma fakta att utgå från, vilket 

”информационные пузыри”50, ett uttryck från en liberal diskurs, försvårar. 

Ytterligare ett uttryck från den liberala diskursen är ”внеюридические нормы”51 

som kopplas ihop med frågan om konstitutionalism. I en liberal diskurs är 

rättssäkerheten en viktig komponent som hör samman med säkerställandet av 

likabehandling utifrån förutbestämda lagar. Ett införande av en utomjuridisk 

process är därför ännu ett hot i linje med den liberala diskursen. 

Hotbilden mot samhället framställs som strukturbaserad, medan det direkta 

hotet mot HBTQ och därtill associerade inte är lika opersonlig. Efter reklamen 

skulle Vkusvill bojkottas, utsättas för direkta aktioner och fick, tillsammans med 

familjen, motta hot, men varifrån hotet kom specificeras aldrig mer än att delar av 

det skedde på nätet. I det föregående stycket förklaras dock de konservativas syn 

på HBTQ, vilket kan få läsaren att tolka in dem som hotet. Atmosfären från 

Vkusvills agerande jämförs även med ”известные события XX века”52 och 

beskrivs som en ”чистка”53. Den historiska diskursen i en rysk kontext för tankarna 

till de politiska utrensningarna i Sovjetunionen. Tillämpningen av element från en 

historisk diskurs baserat på totalitära samhällen ger händelsen en annan tyngd och 

allvar. 

4.4 Marknadsdiskurs i politik 

Båda artiklarna visar på en marknadsdiskurs i uppfattningen av politik som område. 

Det tar sig i uttryck av att företagets reklamkampanj ses som en spelplan för politik 

och företaget själv ses som en politiskt aktiv spelare. Det medför att det av 

 

 
48 propaganda 
49 censur 
50 informationsbubblor 
51 utomjuridiska normer 
52 kända händelser från 1900-talet 
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författarna ställs politiska krav på företag och dras politiska slutsatser från deras 

agerande. 

4.4.1 Marknadsdiskurs i politik: RIA 

Vkusvills roll i RIA är inte särskilt framträdande. Det sammanlagda antalet 

explicita omnämningar av hela eller delar av företaget uppgår till 14, vilket kan 

jämföras med 31 i Novaja. Den vanligaste beskrivningen av företaget var det 

generella ”сеть”54, vars 8 omnämningar kan jämföras med 2 omnämningar av 

”ВкусВилл”55. Utmärkande för texten är flera meningar som inte har någon uttalad 

agent, men där någon del av Vkusvill kan läsas in. Det rör satser med passiva 

particip ”этот текст […] был опубликован 30 июня на официальном сайте 

’ВкусВилла’”56, infinitivsatser ”Так вот: для того чтобы просигнализировать 

предполагаемым западным инвесторам”57; eller obestämt personliga satser: ”В 

соцсетях ругающихся покупателей банят за нетерпимость”58. Sammantaget blir 

Vkusvill rätt osynlig i händelsen. 

Kolumnen ger dock uttryck för en marknadsdiskurs kring politiken då reklam-

kampanjen i grund och botten handlar om att sprida HBTQ-propaganda. 

Anledningen är att tillfredsställa de västliga investerarnas krav på progressivitet. 

Reklamen blir politisk och spridningen av politiska åsikter kopplas därigenom ihop 

med marknadskrafter. 

En marknadsdiskurs utgår i första hand från att pengar styr. Författaren skriver 

att normaliteten i Nordamerika redan betalar skatt till HBTQ, vilket gör pengar till 

en motivation att agera däremot. För att visa missnöje och uttrycka avstånd från den 

politiska reklamen uppmanar författaren läsaren bojkott av Vkusvill. Ordet nämns 

dock aldrig explicit i författarens uppmaning, men däremot anklagas HBTQ för 

”гевалт и бойкот”59. Bojkottandet visar på en typ av dubbelhet då det både 

uppfattas som ett nödvändigt medel, men samtidigt inte är något som man gärna 

själv förknippas med. 

Tillsammans med marknadsdiskursen får Vkusvills osynlighet i texten större 

proportioner då det inte främst handlar om detta enskilda fall, utan om en generell 

bojkott av HBTQ och alla som kopplas till rörelsen. 

4.4.2 Marknadsdiskurs i politik: Novaja 

Den mest centrala aktören i Novaja är Vkusvill. Sammanlagt omnämndes företaget 

i någon form 31 gånger, varav den vanligaste omnämningen ”ВкусВилл”60 stod för 

 

 
54 butikskedja 
55 Vkusvill 
56 denna text […] publicerades den 30 juni på Vkusvills officiella hemsida 
57 Så här: för att signalera till påtänkta västliga investerare  
58 På social medier blockar man skällande kunder för intolerans 
59 våld och bojkott 
60 Vkusvill 
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14 av gångerna. Även ”компания”61, ”магазин”62 och ”сеть”63 omnämndes mer 

än 1 gång. Det bör dock tas i beaktan att Novjas kolumn publicerades efter att 

Vkusvill hade tagit bort sin reklam, vilket kan ha ökat fokuset på dem i händelsen. 

Novaja visar dessutom ett större bruk av marknadsdiskurs. Liksom i RIA ges 

det uttryck för att reklamkampanjer ska spegla värderingar. I Novaja är Vkusvills 

egna kunder mer framträdande i beskrivningen av förtagets politiska ställning: 

företaget ska spegla kunderna och kunderna väljer de företag som speglar deras 

självbild. I Vkusvills fall kopplas detta explicit ihop med mänskliga rättigheter och 

kundernas europeiska självidentitet. Efter Vkusvills borttagande av reklamen 

beskrivs kunderna ”покупать и немного гомофобии”64. Kundernas köp kopplas 

direkt ihop med företagets politik. Som nämnt tidigare avfärdar författaren 

Vkusvills ursäkt att borttagandet av reklamen inte skulle röra sig om politik, vilket 

tyder på att författarens hållning är stark förankrad i marknadsdiskursen. 

Ett annat exempel som cementerar bilden av marknadens viktiga roll är: ”Что 

значит жить в обществе, в котором крупная коммерческая компания сначала 

заключает с тобой коммерческий контракт […]”65. Den tvåfaldiga använd-

ningen av kommersiell i meningen förstärker de skyldigheter som läggs på mark-

nadsaktörerna. Författaren uppmanar företagen inofficiellt att ta ett socialt ansvar 

för sin reklam och därmed också politik. 

Marknadsdiskursen, som ser marknaden som en viktig politisk spelplan, kan 

kopplas till den liberala diskursen i beskrivningen av de politiska arenorna som 

inaktiva. Marknaden ger politiken en ny roll och reklamen blir en arena där företag 

slåss om människors åsikter och uttrycker politik. Samtidigt går det att ifrågasätta 

om en sådan yttring av demokrati verkligen innebär ett likvärdigt substitut och att 

en sådan utvidgning av liberal demokrati inte är kontraproduktiv. 

4.5 Nodalpunkten семья 

Ett av nyckelorden i kolumnerna är det ryska ordet för familj – семья. 

Beskrivningen av familjen avslöjar mycket om diskursordningarnas skiljelinjer. 

4.5.1 Nodalpunkten семья: RIA 

I RIA benämns aldrig kvinnorna som en familj av författaren, utan återfinns endast 

i det medtagna citatet från Vkusvills reklamkampanj. I stället benämner författaren 

kvinnorna som ”передовая гомосексуальная коммуна полиаморных веганов”66 

 

 
61 företag 
62 affär 
63 butikskedja 
64 även köpa lite homofobi 
65 Vad innebär det att leva i ett samhälle i vilket ett kommersiellt storföretag först ingår ett 

kommersiellt kontrakt med dig […] 
66 progressivt homosexuellt kollektiv av polyamorösa veganer 
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som Vkusvill ”в список счастливых семей эффектно внесла”67. Denna beskriv-

ning går emot många av de grundprinciper som utgör familjebegreppet i den 

konservativa diskursen. I den består en familj av den heterosexuella tvåsamheten 

mellan en man och kvinna och kan inte innefatta homosexualitet, polyamorösa 

relationer eller en kollektivistisk livsstil. Kvinnorna som bor ihop är med andra ord 

ingen riktig familj. Beskrivningen ställer även den progressiva rörelsen och 

ekologismen i motsats till familjebegreppet och kärnan för den konservativa 

världsbilden. 

I en konservativ diskurs ses familjen som mycket central och en breddning av 

begreppet innebär ett hot mot denna ordning. I kolumnen nämns det att feminister 

genom hårdragning av logiken ”любовь всегда права”68 borde stå upp för otrogna 

män som överger familj och barn. Det fungerar som ett uttryck för att feminismen 

hotar familjen. Barnen är mycket framträdande i den konservativa familjediskursen. 

De måste skyddas från propaganda och riskerar att utsättas för ”уроки 

толерантности на которых детям объясняют, что они вовсе не мальчики и не 

девочки, а это просто конструкт”69. Barnen har en nyckelroll i det uppbyggda 

hotet från HBTQ-rörelsen inom den konservativa diskursen eftersom den rådande 

ideologin i samhället ser de som extra skyddsvärda. 

Familjens särskilda ställning befästs genom påståendet att den binära familjen 

har varit grunden för dagens civilisation och statistik som visar att de flesta 

gärningsmän kommer från familjer utan fäder. I förlängningen insinuerar detta att 

familjens sammanhållning är viktig för samhällets sammanhållning, vilket ansluter 

till civilisationsdiskursen angående den biologiska avvikelsen. 

Författaren avfärdar även inre splittring av kärnfamiljen och menar att det inte 

förekommer våld mot kvinnor i hemmet, vilket uttrycks som: ”Можно сколько 

угодно кукарекать про социальные конструкты, про то, что ’любовь всегда 

права’, про то, что гетеросексуальные домашние тираны бьют жен”70. 

Meningen riktar sig till HBTQ-rörelsen, feminister och generellt de som tillämpar 

en postmarxistisk diskurs i vilken sociala konstruktioner används som en 

förklaringsmodell av vår sociala samvaro. Författaren presenterar postmarxisterna 

som att de ser mannen som en förövare och att heterosexuella relationer, alltså den 

konservativa kärnfamiljen, är en grund för våld. Uttalandet har en fördummande 

faktor i användningen av verbet ”кукарекать”71 om deras argumentering. 

Sammantaget motverkar detta att de personer som identifierar sig med den 

konservativa familjebilden närmar sig en postmarxistisk uppfattning av familjen. 

I kolumnen lyfts i stället gemensamt hushållsarbete och barnuppfostran fram. 

Detta går emot en konservativ diskurs där rollerna i familjen normalt sett är fasta. 

Beskrivningen liknar mer den från en jämställdhetsdiskurs där lika ansvar läggs på 

 

 
67 för effekt förde in i listan över lyckliga familjer 
68 kärleken har alltid rätt 
69 toleranslektion på vilka man förklarar för barnen att de inte alls är pojkar och flickor, utan det är 

bara en konstruktion 
70 Det går att gala hur mycket som helst om sociala konstruktioner, om att ”kärleken alltid har 

rätt”, om att heterosexuella tyranner i hemmet slår fruarna 
71 gala 
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de två vuxna i familjen. Den nya artikulationen av ansvaret i den traditionella 

familjen är ett tecken på att en ny uppfattning håller på att bildas. 

4.5.2 Nodalpunkten семья: Novaja 

Utifrån kolumnen ingår kvinnorna i reklamen i familjebegreppet och beskrivs 

explicit som ”однополая семья”72 och att en sådan familj är trivial för Vkusvills 

kundkrets, alltså de europeiserade kunderna. Beskrivningen av 

familjekonstellationen tar utgångspunkt ur en postmarxistisk diskurs. Denna 

diskurs tar en anti-essentiell ställning i likhet med feministiska och postkoloniala 

synsätt. I kolumnen tar sig detta i uttryck genom hänvisning till realiteten och 

antaganden om sociala strukturer, så som att två kvinnor kan utgöra en familj. 

Familjens synlighet i mediasfären sluter sig till en diskurs om social rättvisa 

som tar sig i uttryck av att familjebilden ”мама, папа, я”73 beskrivs som 

stereotypisk och inte motsvarar realiteten. På en konsumtionsnivå av texten, vilket 

analyseras mer utförligt i nästa avsnitt, använder kolumnisten en berättarteknik som 

närmar läsaren till familjen. Allt som allt har familjen en roll i skildringen av 

händelsen, men är generellt mycket mindre framträdande än i RIA. 

4.6 Konsumtionsprocesser 

Undersökning av konsumtionsprocesser, alltså hur texter tolkas av läsarna, är en del 

av analysen av den diskursiva praktiken inom den kritiska diskursanalysen. Hur en 

text uppfattas beror på textens intertextualitet, däribland läsarens uppfattning om 

textens genre och de diskurser som denne förknippar genren med (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 75). En sådan analys är viktig då samma text inte 

uppfattas likadant om den publiceras i en etablerad nyhetstidning eller ett anonymt 

blogginlägg. Av föreliggande anledning presenteras en redogörelse för de 

undersökta texternas intertextuella sammanhang. 

Båda texterna identifieras som kolumner av författarna: RIA i de avslutande 

hashtaggarna som ”Колумнист – Авторы”74 och Novaja inleds med genre-

beskrivningen ”Колонка - Политика”75. I en fråga till Lindh-Garreau (2008) i 

tidskriften Språkbruk skriver hon att kolumngenren i dagens språkbruk håller på att 

lösas upp i den bredare benämningen krönika. Josephsson (2009) har i 

Språktidningen förklarat krönikan som en varierande genre, men med vissa 

gemensamma mönster. De är personliga, men ska kunna relateras till av en större 

publik. Det går bra att tilltala eller uppmana läsaren med såväl ett du-tilltal som ett 

ni-tilltal och retoriska frågor förekommer. Språket får gärna blanda olika stilnivåer 

 

 
72 samkönad familj 
73 mamma, pappa, jag 
74 kolumnist - författare 
75 kolumn - politik 
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av både fackvetenskaplig och vardaglig karaktär. I jämförelse med kolumnen anser 

Josephsson att krönikan har lite mer allvarsamt djup. Lyckberg (2011) har 

undersökt olika krönikor utifrån bland annat Josephssons (2009) definition och fann 

att ett vi-tilltal var mer karaktäriserande för krönikan, vilket hon kopplar ihop med 

närheten till läsaren. Hon fann också att författarnas åsikter ofta presenterades i 

form av konstaterande, vilket ökar deras potentiella inflytande. 

Min analys av konsumtionsprocesserna behandlar först och främst författarens 

synlighet och modaliteten i språket. Då gränsen mellan krönikan och kolumnen är 

vag kommer texterna jämföras med Josephssons (2009) beskrivningar av 

krönikegenren. Analysen visar att RIA har en ledighet vanlig för krönikor, men med 

kraftigt argumenterande inslag. Novaja är med sin uppmålade objektivitet mer 

otypisk för genren. 

4.6.1 Konsumtionsprocesser: RIA 

Stilen i RIA är vardaglig och mycket talspråklig, men samtidigt stark och 

uttrycksfull. Författaren använder sig av ett ledigt språk med flera uttryck med вот 

och тут såsom ”Так вот”76 och ”а тут смотрите”77 och även kraftuttryck som 

”какого черта”78. Texten är uppbyggd nästan som kring en argumentation där 

motståndarsidan talar för sin sak och författaren bemöter det. Argumentationen förs 

i en mycket informell stil vilket visas i meningen: ”Поэтому че там у нас? 

Раздельный сбор мусора есть? Отлично. Равенство мужчин и женщин есть? 

Отлично. Ну давайте и пострадатость [sic] за святое дело ЛГБТ объявим, 

сейчас без этого никуда”79. Författaren skildrar PR-kvinnornas tankegång där de 

ställer sig frågor och svarar sig själva. Det informella språket varvas på några ställen 

med mer formella uttryck som ”ибо”80 och ”необходимо”81, men informaliteten 

har övertaget. 

Den argumenterande stilen kan kopplas ihop med en politisk diskurs där det 

viktiga är att kunna motbevisa den andra sidans teser, vilket i kolumnen görs på ett 

mycket systematiskt sätt. Den politiska diskursen märks även av i referenser till 

statistik vilket ska rättfärdiga majoritetens krav på bekostnad av minoritetens 

åsikter. 

Författaren är mycket synlig i texten. Han nämner sig själv explicit, exempelvis 

i ”Я процитирую”82 och ”Я прямо вижу”83, och är drivande i textens fortgång. 

Läsaren leds och får ståndpunkterna presenterade i sin fullständiga tolkning, vilket 

 

 
76 så här 
77 och se här 
78 ~ vafan 
79 Vad finns det där för oss? Finns sopsortering? Utmärkt. Finns jämställdhet mellan män och 

kvinnor? Utmärkt. Låt oss då också förklara lite medkänsla för den heliga HBTQ-frågan, utan det 

kommer man ingen vart nuförtiden. 
80 ty 
81 [det är] nödvändigt 
82 Jag citerar 
83 Jag ser rakt av 
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visas i uttryck som ”так вот”84, ”И есть только один способ справиться с этим”85 

och ”Что тут стоит отметить”86. Den passiva rollen gör att läsaren inte behöver 

dra några egna slutsatser, men förväntas i viss mån kunna följa författarens 

föreställningar vidare vilket demonstreras i ”Сеть отвечает шаблонным […] и 

прочее.”87. Det mesta i texten presenteras som påståenden, men författaren gör 

även uttryck för subjektivitet och andra tolkningar genom ”как ей кажется”88 och 

”Я прямо вижу”89. 

Författaren tilltalar läsaren som om den vore en tredje utomstående betraktare 

som ska övertalas av argumentationen. Läsaren benämns tillsammans med 

författaren i ett gemensamt vi och ställs den retoriska frågan: ”Они ведь тоже 

существуют, нет?”90, vilket visar hur författaren håller läsaren i sitt grepp. I sitt 

tilltal till läsaren använder författaren även en biblisk diskurs. PR-kvinnornas 

normalisering av HBTQ jämförs med den bibliska historien om hur Esau säljer sin 

födelserätt till den listige Jakob (Första Moseboken, kapitel 25). I slutet av 

kolumnen ger författaren läsaren en röst som då undrar om det är värt att bojkotta 

Vkusvill varpå författaren bestämt svarar att det är, för annars riskerar läsaren att 

göra samma misstag som Esau i Bibeln. 

Tillsammans gör den vardagliga och argumenterande stilen att läsarens 

förtroende för kolumnen i hög grad likställs med förtroendet för författaren. 

Vardagligheten och pratsamheten i språket gör att kolumnen liknar den typiska 

genrebeskrivningen, men bär tydliga drag av argumentation i form av argument och 

motargument, vilket förstärks av hänvisningen till hårda fakta i form av statistik. 

Andra grepp inom krönikegenren, så som vi-tilltal och retoriska frågor, tillämpas. 

Närheten till författaren i kolumnen och den hårda argumentföringen gör att texten 

handlar mindre om de exakta argumenten och mer om läsaren kan känna igen sig i 

författaren och dennes världsbild. Greppet med den bibliska diskursen gör även att 

de läsare som identifierar sig med kristendomen i högre grad är mottagliga för 

författarens budskap. 

4.6.2 Konsumtionsprocesser: Novaja 

Novaja har en formellare stil som ändå faller inom ramen för en krönika. Språket 

är neutralare än i RIA och samtliga meningar är fullständiga. I sin struktur är texten 

upplagd som ett reportage som följer ett händelseförlopp. 

Författaren är närmast omärkbar i texten och visar sig bara explicit i uttryck som 

”в нашей стране”91 eller ”в каком разделенном обществе мы живем сегодня”92, 

 

 
84 så här 
85 Det finns bara ett sätt att få bukt på det 
86 Vad är det som är värt att påpeka här? 
87 Affärskedjan svara med ett schablonartat […] och så vidare 
88 som det verkar 
89 Jag ser rentav 
90 De existerar ju också, inte sant? 
91 i vårt land 
92 i vilket delat samhälle vi lever idag 
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vilket inte är typiskt för genren. Även där författarens personliga åsikt uttrycks är 

han inte synlig, till exempel ”было плохо продумано”93 och ”довольно трудно 

представить себе”94. 

Läsaren tilltalas inte lika öppet som i RIA och leds inte av författaren, utan 

snarare av själva händelseutvecklingen i sig. Beskrivningen av händelsen är 

givetvis en tolkning av kolumnisten, men presenteras på ett neutralt sätt. I ett stycke 

ställer författaren en retorisk fråga till läsaren: ”Что значит жить в обществе, в 

котором крупная коммерческая компания сначала заключает с тобой 

коммерческий контракт, а затем вычищает тебя со своего сайта без какой-

либо вины?”95. Genom att sätta läsaren i samma situation som familjen och vända 

sig till hen i direkt tilltal med det informella du ökar författaren händelsens relevans 

för läsaren. I beskrivningen av familjen vänder sig författaren även till läsarens 

sympati och nämner att familjen fick motta hot, vilket utelämnas i RIA, och påstår 

att ”Самый сложный вопрос в этой истории связан с судьбой семьи”96. Texten 

tilltalar på så sätt läsare som kan identifiera sig med HBTQ, men även andra rörelser 

som inte anser sig vara representerade. Beskrivningen av HBTQ som en rörelse 

med koppling till andra, såsom ekologi och mångfald, ökar omfånget av tilltänkta 

läsare hos författaren och förstärker ett vi som inte endast innefattar dem som direkt 

påverkas av Vkusvills och det övriga samhällets agerande. 

Liksom i RIA presenteras det mesta i form av påståenden. Graden av saklighet 

i hur ämnena presenteras är dock ännu högre och nästan allt presenteras som fakta. 

Det finns en del förklarande uttryck som spelar på självklarheten i författarens 

antaganden så som ”не без основания полагая”97, ”получается, что”98 och 

”скандал вокруг «ВкусВилла» демонстрирует”99. Ibland används starkare 

uttryck som påtalar möjligheten av andra uppfattningar, men att författarens är 

korrekta, exempelvis: ”фактически”100, ”ВкусВилл утверждает”101, ”в действи-

тельности”102 och ”как к этому ни относиться”103. Ytterligare ett grepp 

författaren tar till är hänvisningen till sociologer, vilka antas ha viss auktoritet när 

det kommer till uttalanden om familjebilden. 

Sammantaget förlitar sig författaren på en formellare typ av berättande, likt 

nyhetsrapportering, i konstruerandet av händelseförloppet. Texten är mer 

beskrivande än argumenterande i sin natur och kan därigenom uppfattas som mer 

saklig och sanningsenlig. Även författarens frånvaro i texten förstärker denna 

aspekt, trots att den är en kolumn. Kolumnen förlitar sig på att läsarna värdesätter 

objektiviteten i traditionell nyhetsbevakning, vilket ska ge den dess trovärdighet. 

 

 
93 [det] var dåligt genomtänkt 
94 det är rätt svårt att föreställa sig 
95 Vad innebär det att leva i ett samhälle i vilket ett kommersiellt storföretag först ingår ett 

kommersiellt kontrakt med dig och sedan rensar bort dig från sin sajt utan någon som helst skuld? 
96 den svåraste frågan i denna historia har att göra med familjens öde 
97 inte antaget utan grund 
98 det visar sig att 
99 skandalen runt Vkusvill demonstrerar 
100 faktiskt 
101 Vkusvill påstår 
102 i själva verket 
103 hur man än förhåller sig till det 
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Avstampet från krönikegenre tillåter författaren att föra fram en personlig 

världsbild, men gör detta på ett sätt som tar bort spåren av subjektivitet och kan 

lättare etablera världsbilden som sanningsenlig. 

4.7 Språk från motsatt diskursordning 

Detta avsnitt analyserar hur kolumnerna använder sig av motsatt diskursordning, 

alltså hur RIA använder drag från pro-HBTQ-diskursordningen och Novaja från 

anti-HBTQ-diskursordningen. Analysen avslöjar att det finns olika 

tillvägagångssätt som författarna tillämpar för att utmana motsatt diskursbruk och 

försöka få diskurserna i den egna diskursordningen att uppnå objektivitet. 

4.7.1 Språk från motsatt diskursordning: RIA 

Kolumnen visar upp frekvent användning av ord och uttryck från motsatt 

diskursordning, i flera fall i en annan betydelse eller med nya kollokationer. Språket 

från den motsatta diskursordningen används för att både skifta färgningen av vissa 

ord och för att undergräva hela diskursordningen som sådan. 

För det mesta används ord typiskt förknippade med pro-HBTQ-

diskursordningen i de sammanhang då författaren tolkar in PR-kvinnornas 

resonemang. Det handlar om ”показать реальность”104, ”социальные 

конструкты”105 och ”сознательность”106, vilka skapar en bild av hur PR-

kvinnornas retorik låter. Genom den i avsnitt 4.1.1 beskrivna processen att tillskriva 

HBTQ onda avsikter förknippas även användarna av pro-HBTQ-diskursordningen 

med samma illvilja, vilket hämmar diskursens möjlighet att breda ut sig till nya 

talare. 

Samma tekniker av omskrivning används för att nedgöra sättet kritik förs fram 

på inom pro-HBTQ-diskursordningen. Exempelvis skriver författaren om 

”гомофобские организации”107 i ”путинская Россия”108 angående PR-

kvinnornas försök att bli omskriva i väst, en process som senare beskrivs som 

”эффектно бумкнуть”109. Heteronormativiteten, som kritiseras av HBTQ för att 

vara ”шаблонное восприятие”110, får enligt författarens uppfattning av HBTQ-

förespråkarnas åsikter förstärkande uttryck som svartmålar och attackerar den, till 

exempel ”гетеросексуальные домашние тираны”111 och ”белая 

 

 
104 visa realiteten 
105 sociala konstruktioner 
106 medvetenhet 
107 homofobiska organisationer 
108 Putins Ryssland 
109 skramla för effekt 
110 schablonmässig uppfattning 
111 heterosexuella tyranner i hemmet 
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гетеросексуальная цисгендерность”112. De diskursiva grepp som används inom 

pro-HBTQ-diskursordningen för att kritisera heteronormativiteten avfärdas genom 

förlöjligande av diskursen och identifiering av HBTQ som en fiende till 

normaliteten. 

Vissa ord typiska för pro-HBTQ-diskursordningen får kollokationer med 

mindre positiva ord. Det gäller ”меньшинство”113 som i 2 av 3 omnämningar 

kopplas ihop med adjektivet ”агрессивный”114, samt ”нормализовать/ 

нормализация”115 som i samtliga 2 omnämningar skrivs med substantivet 

”отклонение”116. Dessa ord är förknippade med pro-HBTQ-diskursordningen, men 

kan få en annan innebörd om alternativa kollokationer blir starkare. 

Ett annat grepp är användningen av feminitiver som i exemplen med 

”пиарщицы”117 och ”авторки”118. Som tidigare presenterat är de en del av bilden 

av de maktlystna feministerna. Feminitiver är en del av så kallat medvetet språk 

som ibland tillämpas inom feministisk diskurs som ett motståndstagande av 

användningen av maskulint genus som det neutrala. Lingvisten Piperski (2019) 

förklarar att den ryska användningen är som mest utspridd på internet och det finns 

förslag på feministiska reformer av språket. Det generella förhållningssättet är 

emellertid att de inte används, även bland feministiska textförfattare. 

Feminitivernas symbolvärde som en aktivt orkestrerad aktion är ändå viktig i 

kolumnen och fungerar som ett dubbelt instrument som dels målar upp progressiva 

kvinnor som ett hot, dels undergräver diskursen. 

Det är vidare värt att nämna att vissa begrepp i ryskan uppfattas allmänt i en 

negativ bemärkelse, tvärtom med vad som antas vara vedertaget i svenska. Det 

gäller bland annat ”прогрессивный”119 och ”передовой”120, vilka inte alls används 

i texten från Novaja, där i stället ”европейский”121 och ”модный”122 föredras. 

I ett fall skriver författaren ”бинарный”123 inom citattecken för att hänvisa till 

den binära familjen som normen genom historien. Författaren väljer här att använda 

ett begrepp från pro-HBTQ-diskursordningen, men inte främst för att undergräva 

begreppet, utan i förklarande syfte. Användningen av ordet implicerar samtidigt att 

det kan finnas familjer som inte är binära. Då kön i en konservativ diskurs inte är 

en fråga om sociala strukturer, utan biologi, blir användningen av binär redundant 

i och med att det inte finns några alternativ till den binära familjen. Därför markeras 

ordet med citattecken för att inte verka motstridig och legitimera användningen. 

 

 
112 den vita heterosexuella cissexualiteten 
113 minoritet 
114 aggressiv 
115 normalisera/normalisering 
116 avvikelse 
117 PR-kvinnor 
118 kvinnliga författare 
119 progressiv 
120 progressiv 
121 europeisk 
122 modern 
123 binär 
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4.7.2 Språk från motsatt diskursordning: Novaja 

Novaja använder i lägre grad ord och uttryck från motsatt diskursordning. I de fall 

som de används är författaren väldigt tydlig med att de inte tillhör dennes egna 

vokabulär och sätter orden inom citattecken. Författaren motsätter sig de 

konservativa beskrivningarna av begreppen och tillämpar en underminering av 

motståndarens språk och försöker utmana ordens betydelse. De exempel som 

författaren sätter inom citattecken rör ”пропаганда”124 och ”растление”125, 

”правильная российская семья”126 och ”нормальное большинство”127. 

Uttryckens inkompatibilitet med övrigt diskursbruk kan också tolkas som ett 

sarkastiskt inslag, vilket kan ta ner lite av kolumnens formella framtoning. 

Bland hashtaggarna i slutet av kolumnen återfinns ”традиционные ценности”128, 

som är typiskt för anti-HBTQ-diskursordningen. Uttrycket står dock utan 

citattecken och författaren utmanar inte betydelsen av ordet, utan använder det i 

enlighet med anti-HBTQ-diskursordningen till att beteckna frågor rörande HBTQ. 

”Современный”129 är ett begrepp med tvetydig värdesättning och används både 

i RIA och Novaja. I Novaja används ordet både med och utan citattecken, vilket 

tyder på dess dubbelhet i förhållandet till diskursordningarna. Det används utan 

citattecken för att beteckna ”современная Европа”130 och med citattecken i 

beteckningen ”современные ценности”131. I kollokation med värderingar tycks 

uttrycket anspela på anti-HBTQ-diskursordningen. I RIA används ordet i ”даже в 

современной Северной Америке”132 där det ska förstås i negativ bemärkelse 

utifrån kontexten att trots moderniteten finns det normala människor där. 

 

 
124 propaganda 
125 fördärv 
126 en riktig ryssländsk familj 
127 den normala majoriteten 
128 traditionella värderingar 
129 Modern 
130 det moderna Europa 
131 moderna värderingar 
132 även i det moderna Nordamerika 
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5 Diskussion 

Uppsatsen hade som syfte att utforska ryska mediers roll i formandet av diskursen 

kring HBTQ. Utifrån det ställdes forskningsfrågor rörande skillnader och likheter 

mellan beskrivningarna och begreppen runt HBTQ, förändringar inom 

diskursordningarna och samhälleliga konsekvenserna det kan få för HBTQ-

personer. Uppsatsen fungerade också som en undersökning av diskursanalysen som 

metod. 

Efter att ha analyserat två olika tidningskolumner representerade av en 

liberalare tidning, närmare pro-HBTQ-diskursordningen, och en konservativ, 

närmare anti-HBTQ-diskursordningen, går det att konstatera att det finns stora 

skiljelinjer däremellan. Skillnaden ligger i HBTQ självt, dess antagonister och i hela 

samhällsbilden. Analysen har visat att uppfattningen om HBTQ i hög grad är en del 

av ett system av värderingar som är sammanvävda att passa en bestämd världsbild. 

Denna världsbild motiverar en viss typ av bemötande av HBTQ-personer och får 

konsekvenser för uppfattningen om deras rätt i offentligheten samt hotet mot deras 

rättigheter och säkerhet. 

Båda kolumnerna visar upp stora likheter med beskrivningen av 

diskursordningarna i fallet Fedotova m.fl. mot Ryssland (ECtHR 2021). I RIA:s fall 

är kärnan den nationella och konservativa diskursen och i Novaja är den liberala 

diskursen och visibilitetsdiskursen framträdande. Med hjälp av diskurserna i 

kolumnerna sätts HBTQ in i större perspektiv. I RIA handlar det om ett reellt hot 

om underkastelse representerat av HBTQ genom stöd av progressiva rörelser med 

ursprung i Europa. Novajas bild grundas i ett hot mot den liberala demokratin och 

de mänskliga fri- och rättigheterna med rädsla för interna konflikter i landet. 

Kolumnerna reproducerar inte bara diskursordningarna, utan tillför andra 

element till dem. Diskursernas användningsområden är varierande och i RIA 

används till exempel en biologi-, civilisations- och sjukdomsdiskurs i 

konstruerandet av HBTQ som ett dom till den normala majoritetens vi, medan 

familje- och våldsdiskursen används för att måla upp HBTQ som ett hot. 

Diskursernas samverkan är klistret för hur HBTQ kan relateras till så olika saker i 

de diskursordningarna. Samma diskurser spelar olika roller i kolumnerna, då 

exempelvis familjediskursen i RIA kopplas ihop med en civilisationsdiskurs i vilket 

hotet mot familjen förstoras till ett hot mot hela samhällsordningen. I Novaja 

kopplas familjediskursen däremot ihop med visibilitetsdiskursen och familjebilden 

blir en viktig del i minoriteters representation. 

Den fundamentalt skilda synen på HBTQ visar på de få områden kopplade till 

HBTQ där det råder konsensus mellan diskursordningarna. Olikheterna rör sig om 

allt från Europa, säkerhet och framtid till familj, sexuell läggning och feminism, 

vilket visar på det polariserade klimatet i Ryssland kring HBTQ. Ett område där 

diskursordningarna i viss mån sammanfaller är marknadsdiskursen och företagens 
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roll i politiken. Uttrycket för reklamens självklarhet i yttrandet av det fria ordet kan 

vara ett symtom på en demokratisk tillbakagång i Ryssland och hela världen. 

Skillnaderna finns inte bara mellan diskursordningarna, utan även inom dem, 

vilket visar på att förändring sker. Speciellt RIA visar på en stor variation och 

nyanvändning av diskurser, vilket tyder på en omdefinition av HBTQ inom anti-

HBTQ-diskursordningen. Det uttrycks genom uteslutandet av liberalism ur 

diskursordningen jämfört med tidigare bruk och kan indikera på ett skifte i 

uppfattningen om liberala värderingar, till exempel att HBTQ-rättigheter inte 

innefattas däri. Även mindre förändringar inom familjediskursen observeras, såsom 

den generella uppfattningen att mannen och kvinnan sköter hushåll och 

barnuppfostran tillsammans, vilket tyder på att utvecklingen inte sker enbart åt ett 

håll, utan diskursordningar förändras hela tiden i olika riktningar. 

Angående konsekvenserna av medias omskrivning av HBTQ visar analysen att 

kolumnerna tydligt tar sida och ansluter sig till en viss diskursordning och främjar 

en sådan världsuppfattning. Tack vare framingeffekter kan kolumnisterna utnyttja 

genrens frihet och genom diskurs aktivt konstruera ett narrativ. Mediernas roll är 

dock begränsad i det att inramningen fungerar bäst om mottagaren redan har en idé 

om dess konstruktion. Som observerat i analysen är båda kolumnerna riktade mot 

en viss typ av läsare, vilket kan få effekten av att predika för de redan frälsta. 

Det finns flera tecken som pekar på att anammandet av en diskursordning är en 

medveten strategi för att påverka. Kolumnerna tillämpar flertalet olika metoder för 

att utmana olika begrepps innebörd. Det kan handla om bruk av konkurrerande ord 

för att tala om samma fenomen, omformulering av begrepp eller att misskreditera 

den motsatta diskursordningens språk. De många uttrycken från motsatt 

diskussionsordning tyder på att språkbruket är ett medvetet och aktivt val, vilket i 

sin tur visar på att människor uppfattar språket som betydelsefullt. 

Anti-HBTQ-diskursordningen utgör därigenom på flera sätt ett hot mot HBTQ-

personer. Identifieringen av HBTQ-personer som farliga antagonister är en 

stigmatisering som med den påstådda våldsamheten riskerar att bli offer för 

psykiskt och fysiskt våld. Benämningen av HBTQ-personers existens som 

propaganda kan med tiden genom hegemoniska interventioner förändra begreppets 

innebörd, vilket då kan innebära en förbrytelse och bli föremål för rättsliga 

påföljder. Även sjukdomsdiskursen riskerar få samhälleliga konsekvenser i form av 

definiering av HBTQ-personer som sjuka med tanke på rätten till likabehandling. 

Dessa aspekter belyser uppsatsens sekundära syfte angående diskursanalysens 

metodologiska tillämpbarhet. Den kritiska diskursanalysen har visat sig både kunna 

skapa en bild av hur diskurser samverkar och förändrar betydelse, men också belysa 

de följder diskurserna kan få på en samhällsnivå. Den presenterar också ett verktyg 

för hur dessa hegemoniska grepp kan motverkas och belyser betydelseskiftningar 

som rör sig i ett håll som förstärker orättvisor. Kritiken av metoden för att vara 

alltför subjektiv motbevisas av att nya tendenser påvisas i diskurserna, så som anti-

progressivitet i koppling till säkerhetspolitik, marknadsdiskursens roll i politiken 

eller den politiska diskursen i avfärdandet av minoriteter; frågor som kan vara 

intressanta att undersöka var för sig. 

Rörande metodens applicering i denna uppsats finns det rum för förbättringar. 

En sådan är en tydligare avskärmning av ämnets inriktning, exempelvis HBTQ och 
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säkerhetspolitik. Detta för att inom uppsatsens gränser kunna ge mer relevant 

bakgrundsfakta som ger en starkare förankring i de sociala praktikerna. Under 

arbetets gång fann jag också att en intressant vinkel för fortsatta studier hade varit 

att se hur dessa diskursordningar förs över till andra genrer och vilken möjlighet det 

finns att tillämpa dessa diskurser i exempelvis nyhetsgenrer, vilka kan antas ha ett 

hårdare stilistiska regler. 

Uppsatsen har bidragit till forskningen genom att ge en bild av hur diskursen 

kring HBTQ i Ryssland formas i media och hur detta överförs till den sociala 

praktiken. Trots vissa metodologiska frågetecken har uppsatsen även kunnat stärka 

diskursanalysens tillämpbarhet och utforskat metodens användbarhet i 

skärningspunkten mellan samhälle och lingvistik. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – RIA 

России предлагают ввести "налог на нормальность": платить придется много 

 

13:11 03.07.2021. Виктор Мараховский 

 

В нашей стране сексуально-экономический скандал. Сеть супермаркетов 

"ВкусВилл" выпустила рекламную статью "Рецепты семейного счастья", в 

которой в список счастливых семей эффектно внесла передовую 

гомосексуальную коммуну полиаморных веганов. 

Что тут необходимо отметить с самого начала. 

Скорее всего, публикация торговой сети была грамотно (как ей кажется) 

просчитана. Сейчас выдвигаются разные версии — в частности, готовящийся 

выход на IPO (то есть начало свободной продажи акций, в том числе для 

иностранных инвесторов). Так вот: для того чтобы просигнализировать 

предполагаемым западным инвесторам о своем соответствии передовым 

ценностям, требовался соответствующий инфоповод. 

Инфоповод появился. Я процитирую:  

 

"Полный матриархат. "Всем привет! Меня зовут Мила. У нас большая и очень дружная 

семья. Юма — моя мама, наш матриарх. Алина — моя сестра, А Ксюша — ее невеста. Они 

обручились буквально пару недель назад. Мы все веганки. Сортируем мусор, ездим на 

собираторы и сдаем абсолютно все, вплоть до кассовых чеков и ленточек от тортов. 

Поддерживаем именно этическое веганство. Не из-за вопросов здоровья, а потому что 

сопереживаем природе и животным. Еще мы все активистки в области защиты прав 

человека. Я работаю в сфере онлайн-лечения. Юма психолог. А Алина и Ксюша педагоги 

(Алина работает с детьми с аутизмом) <...> мы стараемся не покупать продукты, 

содержащие пальмовое масло, потому что оно наносит урон дикой природе. В нашем доме 

(точнее, в двух квартирах в соседних домах) постоянно живет кто-то еще — наши друзья, 

пары, полиаморные сестры и братья". 

 

Вот такой рецепт семейного счастья. Этот текст, грамотно 

промаркированный 18+ (чтобы формально не нарушать российское 

законодательство, запрещающее пропагандировать детям однополые 

отношения как равноценные нормальным), был опубликован 30 июня на 

официальном сайте "ВкусВилла". 
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Я прямо вижу хитроумных пиарщиц, готовящих публикацию. "Сейчас 

главное, чтобы возмутились какие-нибудь отбитые маргиналы. Ну там сорок 

сороков какие-нибудь, мужское государство, царьграды всякие пусть 

досыплют. Фашистов можем мобилизовать? Отлично. Потом пусть все 

расскажут о поступающих угрозах. Погоним волну сначала по 

оппозиционным русскоязычным СМИ, потом по западным, потом будут 

публикации в BBC, CNN, Reuters, AP и AFP. Погудим, короче. У нас будет 

передовое прогрессивное портфолио — без этого сейчас нельзя, каждый 

западный инвестор хочет, чтоб его инвестиция соответствовала ценностям. 

Поэтому че там у нас? Раздельный сбор мусора есть? Отлично. Равенство 

мужчин и женщин есть? Отлично. Ну давайте и пострадатость [sic] за святое 

дело ЛГБТ объявим, сейчас без этого никуда". 

У пиарщиц все, в общем, получилось. То есть маргиналы тоже исправно 

возмутились, прогрессивные авторки написали об угрозах. Упоминание сети 

в крупных западных СМИ — вопрос времени (возможно, в эти минуты тексты 

о гомофобских организациях, преследующих торговую сеть в путинской 

России, уже пишутся). 

Но заодно тысячи обалдевших от внезапного каминаута сети покупателей 

пишут ей вопросы, какого черта. Сеть отвечает шаблонным "Любую тему мы 

раскрываем со всех сторон, чтобы показать реальность. Что такое семья, 

каждый решает для себя сам, как и наши герои. И это понятие давно уже 

вышло за шаблонное восприятие" и прочее. В соцсетях ругающихся 

покупателей банят за нетерпимость. 

То есть эффект достигнут. Но достигнут примерно той же ценой, какой 

прославился Герострат и нажрался каши Исав. 

То есть ради того, чтобы эффектно бумкнуть в передовую европейско-

американскую медиасферу, какие-то дуры — не важно, какого пола — пошли 

на действие откровенно деструктивное: объявили о нормализации (а если 

учитывать просчитанный заранее эффект, то и героизации) биологического 

отклонения. 

Ибо гомосексуализм, напомним, — это чисто в биологическом смысле 

есть не норма, а отклонение от нее. Можно сколько угодно кукарекать про 

социальные конструкты, про то, что "любовь всегда права", про то, что 

гетеросексуальные домашние тираны бьют жен, а тут, смотрите, мир, и 

сознательность, и работа с аутистами, и борьба с глобальным потеплением. 

Но это все обычное шулерство и мухлеж. Потому что пол — это не 

социальный конструкт, а биологическая данность. Потому что если Любовь 

Всегда Права, то где толпы радикальных феминисток, защищающих мужчин, 

которые бросают семьи и детей ради новых интересных девиц. Потому что 

логика "У вас всюду чума, а вы смеете ругаться на сифилис" — идиотская 

логика. Потому что биологическая норма для человечества, та норма, на 

которой человечество построило сегодняшнюю цивилизацию со всеми ее 

бонусами, была нормой "бинарной" семьи из мужчины и женщины, вместе 

ведущих хозяйство и воспитывающих детей. И ею остается, поскольку 

(внезапно) согласно банальной статистике, 90% преступников происходят из 

семей с безотцовщиной. 
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И кстати, если уж сеть заняла позицию вида "Мы пишем об этих 

нестандартных покупателях, потому что они существуют и мы не имеем 

права о них молчать", то где их прочувствованные рассказы об отсидевших 

покупателях? О покупателях-алкоголиках и наркоманах? Они ведь тоже 

существуют, нет? О них сеть имеет право молчать? А ведь их больше, гораздо 

больше, чем полиаморных лесбокоммунаров-веганов. 

Так что, повторюсь, это обычный беспомощный мухлеж, который продает 

понятие нормальности за одобрение каких-то передовых (и находящихся 

притом за рубежом, в странах, считающих нашу стратегическим 

противником) инстанций. 

...Что тут стоит отметить. На самом деле для того, чтобы прогнуть 

общество, агрессивному меньшинству не нужно становиться большинством. 

Достаточно захватить небольшой процент "значимой аудитории", одну 

двадцатую ее часть, и быть при этом по-настоящему агрессивным и включать 

чуть что гевалт и бойкот, чтобы общество начало прогибаться под его 

требования. 

Даже в современной Северной Америке более 90% на практике 

составляют нормальные человеческие люди, но их уже прогнули, они уже 

вынуждены платить ежедневно специальные налоги на содержание 

идеологических меньшинств. Они уже отчисляют часть денег от каждой 

своей покупки и от каждого налога на поддержку ЛГБТ, на борьбу с 

патриархатом (то есть с собой), на "зеленое безумие", на борьбу с белой 

гетеросексуальной цисгендерностью и, чтобы жизнь медом не казалась, они 

много где уже вынуждены отдавать собственных детей на уроки 

толерантности, на которых детям объясняют, что они вовсе не мальчики и не 

девочки, а это просто конструкт. 

И есть только один способ справиться с этим. Нормальное большинство 

должно, если в нем есть еще рефлекс самосохранения, сделать выводы и 

применять к попыткам его прогнуть встречные меры. 

Потому что если этого не сделать, то завтра большинство будет попросту 

принуждено платить за тех, кто будет его ненавидеть, нагибать, обвинять и 

рассказывать, как ему жить, чтобы вымолить прощение. За то самое 

агрессивное меньшинство, перед которым по дурости прогибаются сегодня 

(пока) только пиарщицы обоего пола из передовых торговых сетей. 

Хихикающие от осознания того, что они "закон вообще не нарушили и 

правильную повестку протолкнули". 

Только показав сегодня, что нормализовать патологии и отклонения 

невыгодно, общество может охранить себя от будущего диктата отклонений. 

В практическом смысле это означает ответ на вопрос: "В магазине X очень 

вкусные помидоры и он рядом. Так что же мне, из-за того, что кто-то что-то 

на сайте написал, теперь отказываться от них и ходить за помидорами 

дальше?!!" 

Да. Надо заплатить сегодня сотней метров за то, чтобы завтра не оказаться 

обязанными платить гораздо большим и бесконечно. 

Или библейский Исав, продавший царскую корону за порцию супа, 

покажется на вашем фоне дальновидным стратегом. 
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7.2 Bilaga 2 – Novaja 

Здоровое питание для нездорового общества 

 

Россия раскололась по вопросу о том, могут ли лесбиянки покупать еду 

 

19:55, 6 июля 2021Кирилл Мартынов, редактор отдела политики 

 

Компания «ВкусВилл», которая делает в Москве и других городах 

продуктовые магазины для представителей среднего класса и хипстерски 

настроенной молодежи, попала в историю. Сначала маркетологи компании, 

не без основания полагая, что многие ее покупатели разделяют европейские 

ценности, решили использовать в рекламе магазинов образ однополой семьи, 

состоящей из двух девушек (среди членов семьи на фото также мама и сестра 

одной из них). Это вполне тривиальная идея для магазина, который 

зарабатывает в России на модных трендах — экологичной еде, раздельном 

сборе мусора, веганстве и diversity. Подобные рекламные кампании — просто 

общее место для бизнеса в современной Европе, ориентированного на 

молодежь. Однако в нашей стране попытка показать «реальных покупателей 

«ВкусВилла» вызвала скандал: получается, что люди есть, но вот 

использование их образов публично считывается консерваторами как 

«пропаганда» и «растление». 

«Вкусвилл» обещали бойкотировать, в социальных сетях в конце прошлой 

недели это стало главной темой, на время затмив и прямую линию, и 

геополитическую обстановку в мире. Представители «ВкусВилла» и героиня 

рекламной публикации начали получать угрозы, в Сети обсуждались акции 

прямого действия против магазинов. В то же время множество людей 

поддерживали компанию и благодарили ее за возможность для разных семей 

быть «видимыми». Социологи фиксируют, что российские семьи давно не 

похожи на стереотипную картинку «мама, папа, я» (сегодня значительная 

часть семей, как к этому ни относиться, — так называемые неполные семьи, 

состоящие из двух поколений женщин, их детей и внуков). Но реклама 

продолжает бомбардировать общество стандартизированными картинками 

семейного счастья. 

Постоянные покупатели «Вкусвилла» уже видели себя европейцами, 

которые не просто покупают в сети вегетарианский сыр, но еще и 

поддерживают при этом права человека, включая ЛГБТ+. Но эта идиллия 

была разбита самой компанией, которая решила извиниться за публикацию, 

удалить ее, заменив картинку с однополой семьей на «правильную 

российскую здоровую» и к тому же представить список «отдельных 

непрофессиональных сотрудников», которые во всем случившемся будто бы 

виноваты. Решение о публикации «европейской рекламы» в России 2021 года 

было плохо продумано, но извинения оказались и вовсе неуместными, и 

репутации компании в итоге был нанесен двойной урон: консерваторы будут 

и дальше подозревать «ВкусВилл» в «чем-то таком», а вот целевая аудитория 
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сети магазинов будет знать, что вместе с тофу и паштетом из фасоли во 

«ВкусВилле» она теперь покупает и немного гомофобии. 

Феминистка Залина Маршенкулова написала, что «ВкусВилл» 

фактически извинился за то, что лесбиянки едят еду. В магазинах начали 

появляться стикеры «мы не ошибка», наклеенные посетителями. Довольно 

трудно представить себе, что теперь «ВкусВилл» ждет коммерческий крах, но 

выходить из этой ситуации компании будет непросто. Стоило ли создавать 

единственную в России сеть магазинов с доступными вегетарианскими 

продуктами у дома и рассказывать об этичном потреблении, чтобы в 

конечном счете оттолкнуть от себя заметную часть активных покупателей, 

сделав ставку на «нормальное большинство»? Ведь продуктовые сети для 

последнего давно существуют и даже не пытаются играть в «современные 

ценности». 

«ВкусВилл» утверждает, что удалил рекламу потому, что не хотел 

заниматься «политикой» и «сеять раздоры», но в действительности занялся и 

тем и другим. Самый сложный вопрос в этой истории связан с судьбой семьи, 

которая таким образом была опубличена «ВкусВиллом», а потом названа 

ошибкой. Что значит жить в обществе, в котором крупная коммерческая 

компания сначала заключает с тобой коммерческий контракт, а затем 

вычищает тебя со своего сайта без какой-либо вины? Самые резкие 

комментаторы сравнивают «атмосферу», в которой «ВкусВилл» занимается 

чисткой сайта под «правильные семьи», с известными событиями XX века. 

Скандал вокруг «ВкусВилла» демонстрирует, в каком разделенном 

обществе мы живем сегодня. Страна готова расколоться на непримиримые 

лагеря по любому поводу — от вопроса о необходимости вакцинирования до 

допустимости образа лесбиянки в коммерческой рекламе. Обсуждать эти 

вопросы и слушать друг друга негде: парламент мертв, массмедиа, зажатые 

между пропагандой и цензурой, при смерти, и даже социальные сети не 

являются способом национальной коммуникации: их использование 

небезопасно с точки зрения возможных претензий со стороны государства, а 

враждующие группировки разведены по своим «информационным пузырям». 

В таких условиях, созданных совместными усилиями «государственного 

активизма» в области насаждения внеюридических норм и растущей 

общественной апатии в отношении нашей общей судьбы, любой 

произвольный конфликт может развернуться в национальную трагедию. 

Уровень взаимной ненависти растет, сдерживающие механизмы 

демонтированы. 


