
    

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

 
 

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 

 
 

 
 

Eva Hansson 

 
Äktenskapet kommer ut 

  
Dagspressens rapportering om registrerat  
partnerskap och könsneutralt äktenskap  

 
 

Marriage is coming out 
  

Representations of registered partnership  
and same-sex marriage 

in Swedish daily newspapers 
 
 

Medie- och kommunikationsvetenskap 
D-uppsats 

 
 

Termin: VT 2012 

Examinator: James Pamment 



    

Sammanfattning 

Titel:  Äktenskapet kommer ut. Dagspressens rapportering om registrerat  
partnerskap och könsneutralt äktenskap 

Författare:   Eva Hansson  

Handledare:  Liselotte Englund 

 

Den här uppsatsen handlar om hur rapporteringen om registrerat partnerskap och könsne-

utralt äktenskap i svensk dagspress såg ut under perioden 1 januari till 31 mars 1995 respek-

tive 1 maj till 31 juli 2009. Genom att jämföra hur samkönade relationer, äktenskap och fa-

miljebildning gestaltas i texterna under de båda tidsperioderna, har syftet varit att undersöka 

huruvida rapporteringen har förändrats i riktning mot en mer tolerant diskurs. Studiens frå-

geställningar rör bland annat förekomsten av olika former av uttryck för diskursiv diskrimi-

nering i texterna samt andelen positiva/negativa uttalanden. 

Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, och betraktar de dagliga medierna 

som betydelsefulla agenter när det gäller att befästa eller utmana diskurser om vad som be-

traktas som normalt avseende olika sociala grupper.  

341 artiklar i svensk dagspress har undersökts med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. Tjugo 

artiklar har också valts ut för en kritisk diskursanalys baserad på Norman Faircloughs modell 

och Kristina Boréus typologi över diskursiv diskriminering. 

Resultatet visar att negativa uttalanden om samkönade relationer inte är lika vanliga 2009 

som de var 1995, och att representationerna har förändrats i riktning mot en större mångfald 

när det gäller könsfördelning såväl som olika former av sexuell orientering. Samma mönster 

kan ses när det gäller negativ andrafiering och förslag som pekar mot negativ särbehandling 

av samkönade par, vilka inte är lika vanliga 2009 som de var 1995. Den övergripande slutsat-

sen är att dagspressens rapportering om samkönade relationer har förändrats i riktning mot 

en mer tolerant diskurs. 

Nyckelord: diskursiv diskriminering, nyhetsrapportering, hbt, könsneutralt äktenskap



    

Abstract 

Title:  Marriage is coming out. Representations of registered partnership  
and same-sex marriage in Swedish daily newspapers 

Author:  Eva Hansson  

Tutor:  Liselotte Englund 

 

This study examines the coverage of registered partnership and same-sex marriage in  

Swedish daily newspapers at two periods of time; 1995-01-01–1995-03-31 and 2009-05-01– 

2009-07-31. By comparisons between the representations of same-sex couples and the con-

struction of the concept of marriage and family during the two periods, the aim has been to 

analyse whether the coverage of the topic has changed towards a more tolerant discourse. 

The questions raised concern for example the presence of different forms of discursive dis-

crimination in the texts, and the frequency of positive/negative statements. 

The study is based on a social constructive perspective, and the assumption that the daily 

newspapers are important agents when it comes to maintaining or contesting the discourse 

on what is regarded as normal concerning different social groups.  

341 articles in Swedish newspapers have been analysed using quantitative content analysis, 

and twenty articles have been selected for a critical discourse analysis based on Norman Fair-

clough’s approach and Kristina Boréu’s typology of discursive discrimination. 

The results show that negative statements about same-sex relations are less frequent in the 

texts 2009 compared to 1995 , and that the representations have changed towards a larger 

diversity concerning female and male same-sex couples as well as regarding different sexual 

orientations. The same pattern applies to negative other-presentation and proposals pointing 

towards unfavourable treatment of same-sex couples, which are not as visible in the daily 

newspapers in 2009 that it was in 1995. The overall conclusion is that the media coverage 

about same-sex couples has changed towards a more tolerant discourse. 

Keywords: discursive discrimination, news discourse, hbt, same-sex marriage
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Introduktion 

När det gäller synen på icke-heterosexuella relationer i Sverige brukar man tala om ”den 

nya öppenheten”, en växande tolerans som många menar tog sin början under 1990-

talet. Denna öppenhet brukar i sin tur relateras till lagändringar som gett ökade rättig-

heter för hbt-personer (homo-, bi- och transpersoner), men också till en förändring i 

allmänhetens attityder till icke-heterosexualitet (Norberg 2009).  

Beroendet av nyheter gör att de dagliga medierna kan utöva en avsevärd makt över 

människors verklighetsuppfattning (Strömbäck 2009). Detta gäller inte minst hur olika 

sociala grupper uppfattas. Medierna visar inte bara vilka frågor och ämnen som anses 

vara viktiga; i de språkliga representationerna tydliggörs också vad som betraktas som 

normalt och vad som faller utanför normen (Hall 1997).  

I samband med diskussionerna om den nya öppenheten är det vanligt att man inte bara 

relaterar utvecklingen till lagändringar, utan också pekar just på mediernas viktiga roll i 

möjliggörandet av förändringen. Att medierna har varit villiga att skriva om ämnet på 

nya sätt kan antas ha påverkat opinionen i riktning mot ett accepterande av samkönade 

familjerelationer (Rydström 2010). I den tidigare forskningen råder det dock brist på 

studier som undersökt om mediebilden av samkönade relationer i Sverige faktiskt har 

förändrats i riktning mot en större tolerans, och hur detta i så fall kommer till uttryck.  

1.1 Problemformulering 

Två tillfällen då medierapporteringen om normer kring sexualitet varit intensiv i svenska 

medier är dels i samband med införandet av registrerat partnerskap 1 januari 1995, dels 

då den nya lagen om könsneutrala äktenskap började gälla 1 maj 2009. Vid ett registrerat 

partnerskap gavs näst intill samma juridiska rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

som vid ett äktenskap, men det var först i och med införandet av könsneutralt äkten-

skap som samkönade par fullt ut jämställdes juridiskt med heterosexuella par. 

Debattens vågor har gått höga i samband med båda dessa händelser. Många har sett det 

som sin uppgift att försvara traditionella föreställningar om äktenskap och samlevnad, 

medan andra har välkomnat förändringarna.  
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I Odd couples. A history of gay marriage in Scandinavia ger historikern Jens Rydström (2011) 

en grundlig redogörelse för hur lagstiftningen om registrerat partnerskap och könsne-

utralt äktenskap vann gehör i de skandinaviska länderna.  

Det politiska arbetet för ett juridiskt erkännande av samkönade relationer i Sverige bör-

jade inom de mindre, ideologiska partierna under 1960- och 70-talen (Rydström 2011). 

De större partierna var vid denna tid antingen motståndare till tanken på ökade rättig-

heter för homosexuella, eller också ointresserade eller splittrade i frågan. Men sedan 

skedde en ideologisk förändring. Frågan om samkönade äktenskap gick från att ha varit 

ett vänsterkrav till att snarare handla om klassiskt liberala idéer som rättvisa och likhet 

inför lagen, menar Rydström. I takt med att den toleranta attityden vann i popularitet, 

blev det också en fråga som det lönade sig för politiker att driva. Att tillåta homosexuella 

att gifta sig var en fråga som gav mycket medial uppmärksamhet utan att den kostade 

särskilt mycket att genomföra. Inställningen till samkönade äktenskap gick från skeptic-

ism bland såväl homosexuella som i samhället i stort, till en positiv attityd som kom att 

bli en utbredd politisk hållning (ibid.). 

Rydström påtalar också att de som stödde homosexuellas rättigheter på 80-talet och det 

tidiga 90-talet kunde ses som en skamfläck inom politiken, men under 90-talet svängde 

pendeln och det motsatta började gälla. Generationsskiftet i de politiska partierna var 

avgörande för denna utveckling, menar Rydström. Kvinnliga politiker och yngre politi-

ker tryckte på för att åstadkomma en förändrad attityd mot homosexuella. De som mot-

satte sig utvecklingen fick antingen byta åsikt eller riskera att bli marginaliserade (ibid.). 

Lagstiftningen har bidragit till att förbättra den juridiska tryggheten, familjebildnings-

möjligheterna och livskvaliteten för samkönade par. En nackdel som Rydström påtalar 

är dock att lagstiftningen om partnerskap och könsneutrala äktenskap kan ses som en 

anpassning till majoritetens normer. Ideal som trohet, anständighet och livslånga förhål-

landen har förstärkts, och ”dåliga” former av sexualitet och alternativa sätt att leva har 

marginaliserats ytterligare (ibid.). 

Även sociologen Anna Norberg visar i sin doktorsavhandling, Samkönad tvåsamhet: var-

dagsliv och heteronormativa praktiker (Norberg 2009) på detta spänningsfält. Å ena sidan 

finns en öppenhetsdiskurs, å andra sidan ett icke accepterande av familjemönster som 

inte följer den heterosexuella normen. Norberg hävdar att det trots den större öppen-
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heten gentemot homo- och bisexuella i samhället fortfarande pågår en strukturell dis-

kriminering inom en majoritet av samhällets institutioner (ibid.). Hennes studie visar att 

de samkönade parens vardagsliv i stor utsträckning formas utifrån heterosexuella nor-

mer om jämställdhet och tvåsamhet. 

Tidigare studier av mediebilden av icke-heterosexuella relationer behandlar ofta popu-

lärkulturens framställning av homosexuella, medan det är mer sparsamt med undersök-

ningar av nyhetsrapportering och debatt i de dagliga medierna. De studier av dagspress 

som gjorts på området visar dessutom i allmänhet bara hur bilden såg ut vid ett givet 

tillfälle. I flera undersökningar (se t.ex. Rydström 2010; Sahlman 2005a) har man pekat 

på att de svenska medierna ger uttryck för en allt större öppenhet och tolerans gentemot 

homosexualitet. Tidigare studier (se t.ex. Andreasson 1996) har också påvisat att medi-

ernas rapportering om samkönade relationer under första hälften av 1990-talet innehöll 

fördomsfulla och diskriminerande inslag. En undersökning av i vilken utsträckning såd-

ana fördomsfulla representationer kvarstår år 2009 kan visa huruvida de dagliga svenska 

medierna kan tänkas bidra till en större samhällelig tolerans för icke-heterosexuella relat-

ioner.  

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, via en jämförelse mellan rapporteringen om partnerskap 

1995 och rapporteringen om könsneutrala äktenskap 2009, undersöka om det skett nå-

gon förändring i den svenska dagspressens gestaltning av samkönade relationer, och hur 

denna förändring i så fall kommer till uttryck.  

Genom att analysera texter som publicerats i svensk dagspress i samband med att de 

båda lagarna började gälla har studien för avsikt att svara på följande frågor: 

 

1) Hur stor är andelen artiklar som uttrycker en huvudsakligen positiv respektive 

negativ hållning till den nya lagstiftningen under respektive period? 

2) I vilken utsträckning kopplas den nya lagstiftningen till problem 1995 respektive 

2009? 

3) Vilka diskursiva mönster gällande sexualitet, äktenskap och familjebildning 

kommer till uttryck i texterna under respektive period? 
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4) Förekommer diskursiv diskriminering av icke-heterosexuella i texterna, och hur 

kommer detta i så fall till uttryck 1995 respektive 2009?  

5) Ger den svenska dagspressens rapportering om könsneutrala äktenskap år 2009 

uttryck för en större eller mindre tolerans gentemot icke-heterosexuella än rap-

porteringen om registrerat partnerskap år 1995? 

Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av en kombination av kvantitativ 

innehållsanalys och kritisk diskursanalys.  

Utöver att undersökningen begränsas till svenska förhållanden, finns också en avgräns-

ning i att den inte uttalar sig om hur rapporteringen såg ut mellan de båda utvalda peri-

oderna. Undersökningsperioderna jämförs med varandra för att kartlägga skillnader, 

men hur materialet mellan dessa båda tidpunkter såg ut behandlas alltså inte. 

1.2 Uppsatsens disposition 

I den fortsatta framställningen kommer inledningsvis en redogörelse för tidigare forsk-

ning om medierepresentationer av samkönade relationer, samt en del närliggande forsk-

ning som rör uppfattningar om icke-heterosexuella relationer i en bredare bemärkelse. 

Därefter redovisas uppsatsens teoretiska ramverk, där betoningen ligger på teorier om 

språkets betydelse för formandet av värderingar och verklighetsuppfattning. 

Efter en beskrivning av material, urvalsprinciper och metodval, följer därpå en redogö-

relse för resultat och analys. Först redovisas resultaten av den kvantitativa delen, därefter 

den kvalitativa. I ett sammanfattande analyskapitel vägs sedan de kvantitativa och kvali-

tativa resultaten samman, och en jämförelse mellan de båda tidsperioderna görs.  

Avslutningsvis följer en diskussion samt några förslag till hur området ytterligare skulle 

kunna belysas. 
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2 Tidigare forskning 

Det finns relativt mycket forskning om mediernas gestaltningar av exempelvis olika et-

niska och religiösa minoriteter, men specifikt rörande samkönade relationer är det mer 

sparsamt. När det gäller den följande redogörelsen för tidigare forskning redovisas där-

för i viss utsträckning också forskning som rör diskurser om samkönade relationer inom 

andra discipliner än den medievetenskapliga. Översikten fokuserar huvudsakligen på det 

som rör svenska förhållanden, då det har bedömts ha störst relevans för just den här 

uppsatsens undersökningsområde.  

2.1 Mediernas representationer av icke-heterosexuella 
relationer  

Statsvetaren Martin Andreassons rapport Öppenhet och motstånd. Om homosexualitet i mass-

media 1990–1994 (Andreasson 1996) är skriven på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. 

Undersökningen rör mediebilden av homosexualitet under första delen av 1990-talet. 

Under de år som Andreasson behandlar pågick en statlig utredning om registrerat part-

nerskap, och han har granskat den debatt som föregick partnerskapslagens ikraftträ-

dande 1995.  

Undersökningen utgörs av en kvantitativ kartläggning av artiklar i svensk dagspress. 

Andreasson (1996) hävdar att diskriminering av homosexuella förekommer i materialet, 

och att toleransen för diskriminerande uttalanden mot homosexuella vid tiden är hög i 

svensk dagspress. Han betonar att många negativa uttalanden i artiklar och intervjuer 

lämnas obeaktade av journalisterna. De argument mot partnerskapslagen som framförs 

av olika debattörer får ofta stå oemotsagda och de kritiska motfrågorna uteblir (ibid.). I 

artiklar där homosexuella själva framträder och berättar om sina liv kan språkbruket 

däremot vara mer nyanserat, menar Andreasson. I sådana artiklar framställs samkönade 

relationer ofta som något som inte är så märkvärdigt eller annorlunda (ibid.). Som helhet 

menar Andreasson att hans genomgång visar att  

material som uttrycker hat eller förakt mot homosexuella släpps fram i massmedierna i en 
omfattning som är påtagligt större än vad som är fallet för material som på motsvarande 
sätt angriper till exempel religiösa eller etniska minoriteter. (Andreasson 1996:196)  
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Andreasson relaterar trots dessa slutsatser till en växande öppenhet och tolerans. Han 

säger att det finns goda skäl att hävda att mediernas bevakning av homosexualitet under 

1990-talet är mer saklig och nyanserad än tidigare. Denna förändring över tid är dock 

något som Andreassons kartläggning inte kan säga något om, vilket han också själv påta-

lar. 

Journalisten Emma Sahlman redovisar i Hallå hela pressen! Hur hbt-världen beskrivs i media 

2000–2005 (Sahlman 2005b) en liknande undersökning som Andreassons. Sahlman har 

undersökt dags- och fackpress i syfte att få en bild av den vardagliga bevakningen av 

hbt-frågor under åren 2000–2005. 

Sahlman hävdar att medierna vid denna tid fortfarande tillåter att kränkande åsikter 

gentemot homosexuella framförs utan att journalister bemöter dem med motfrågor. 

Liksom Andreasson (1996) menar författaren att medierna uppvisar en större tolerans 

när det gäller fördomar mot homosexualitet, än mot diskriminerande uttalanden som rör 

till exempel etnicitet. Detta framkommer enligt Sahlman särskilt tydligt på insändarsi-

dorna. I inläggen förekommer grova påhopp som får stå oemotsagda (Sahlman 2005b). 

I en publikation från Levande historia, Hundbajs och bögkrav – en studie av mediernas skildring 

av hbt-personer (Sahlman 2005a) utgår Sahlman från samma empiriska material. Här tar 

hon upp en annan aspekt av mediernas gestaltning av homosexuella, nämligen att ho-

mosexuella ska vara så ”normala” som möjligt för att tolereras. I likhet med Andreasson 

(1996) talar Sahlman också om en utveckling i riktning mot en större öppenhet i medi-

erna. Dels skrivs det mer om hbt-frågor i tidningarna än tidigare, dels har journalisterna 

”börjat lära sig” att samkönade par kan förekomma i medierna utan att deras relation 

nödvändigtvis måste förklaras eller problematiseras (Sahlman 2005a). 

Även Rydström (2010) pekar på en förändring i mediernas skildring av homosexualitet 

och samkönade relationer. I Gifta på låtsas. Genusperspektiv på den nordiska modellen av regi-

strerat partnerskap diskuterar han de senaste årens utveckling när det gäller rättigheter 

rörande samkönade relationer och familjebildningar. Under de femton år som lagen om 

registrerat partnerskap gällde blev den politiska opinionen mer och mer positiv till äkt-

enskap för homosexuella, menar Rydström. Denna utveckling skedde mycket tack vare 

positiva mediebilder av ”regnbågsfamiljer” och homosexuella föräldrar. Mediernas vil-
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lighet att skriva om ämnet på nya sätt bidrog till att påverka opinionen i riktning mot ett 

accepterande av samkönade familjerelationer, menar Rydström (ibid.). 

I artikeln Seismic Cultural Change? British media representations of same-sex marriage har Adam 

Jowett och Elisabeth Peel (2010) analyserat hur brittisk dagspress bevakat frågan om 

registrerat partnerskap under perioden november 2005 till januari 2006. De utgår från 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och betraktar de dagliga mediernas språk som 

konstituerande för sociala värderingar. Deras undersökning visar att samkönade relat-

ioner av motståndarsidans debattörer framställs som ett hot mot traditionella moraliska 

värden, medan förespråkarna i stället lyfter fram likheterna mellan homosexuella och 

heterosexuella relationer och betonar det ”normala” i samkönade relationer.  

Jowett och Peel menar att denna debatt, med dess olika betraktelsesätt, visar att äkten-

skap och partnerskap är sociala konstruktioner som kan utmanas och förändras. De 

lyfter i detta sammanhang fram medierna som en viktig arena för denna utmaning av 

sociala värderingar och attityder (Jowett & Peel 2010). De påpekar också att trots att 

homosexuella är mer synliga i medierna i dag, utgår representationerna fortfarande från 

heteronormativa ideal. Homosexuella representeras visserligen oftast i en öppen och 

tolerant anda där homosexualitet ses som acceptabel, men detta gäller bara så länge den 

inte ifrågasätter heterosexuella normer (ibid.). 

Frågan om mediernas gestaltning av samkönade relationer tas också upp av Sine Ana-

hita, amerikansk sociolog, i Same-Sex Marriage in Cultural and Historical Context (Anahita 

2006). Hon diskuterar bland annat frågan om hur man kan bedöma den allmänna opin-

ionen när det gäller synen på samkönade äktenskap. Hon ser liksom flera av de ovan 

nämnda forskarna en växande öppenhet i diskursen om homosexuella, men påpekar att 

detta är något som är svårt att mäta (ibid.). Ett problem som nämns är att opinionsun-

dersökningar ofta formulerar frågor på ett sådant sätt att svaren blir styrda i positiv eller 

negativ riktning. Trots detta hävdar Anahita att man kan utgå från att det faktiskt finns 

en ökande tolerans för samkönade relationer i USA. I en amerikansk mätning från 2004 

sade sig 49 procent av de tillfrågade stödja äktenskapsliknande förmåner för samkönade 

par. Ett decennium tidigare accepterades detta bara av 28 procent (ibid.). 

I Proving the case diskuterar psykologen Damien W. Riggs (2006) hur den ”normala” fa-

miljen konstrueras i medierna och hur denna bild påverkar debatten om homosexuella 
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familjebildningar. Han menar att medierna konstruerar homosexuella och heterosexuella 

som ömsesidigt uteslutande motsatser. Detta kan ses som att de båda begreppen defini-

erar varandra och tillsammans befäster heterosexualitetens dominerande ställning. Riggs 

andra huvudfokus är hur vetenskaplig retorik och ”expertbevis” används för att legiti-

mera homosexuella som föräldrar. Han talar, liksom flera av ovan nämnda forskare, om 

en mediediskurs som framställer homosexuella som ”normala” och ”lika” i stället för 

avvikande. Den vetenskapliga diskursen är enligt Riggs ett inslag som används för att 

”bevisa” att homosexuella är normala föräldrar (ibid.). Riggs menar, liksom socialantro-

pologen och genusforskaren Fanny Ambjörnsson (2006), att denna likhetsdiskurs visser-

ligen kan erbjuda positiva bilder som alternativ till de negativa, men att representation-

erna är problematiska i det avseendet att de alltjämt bygger på stereotyper.  

2.2 Assimilering och normalisering 

Här följer en redovisning av några studier som inte specifikt rör mediers representation-

er, men som ändå bedömts vara av relevans för undersökningen. 

Emma Sahlmans (2005b) tes om att homosexuella gärna ska vara så ”normala” som 

möjligt tangerar det som Rydström tar upp i Tvåsamhetens brunn: registrerat partnerskap i 

Norden (Rydström 2005). Han betonar assimilering som en stark mekanism när det gäller 

homosexuellas relation till majoritetssamhället. Han menar att lagen om registrerat part-

nerskap kan ses som en normalisering på den heterosexuella majoritetens villkor. Ho-

mosexuella par behöver få sin relation bekräftad via heterosexuella normer om tvåsam-

het för att nå ett erkännande från omgivningen. Tvåsamheten framställs som något alla 

strävar efter; drömmen är att hitta en fast partner och leva tillsammans i tvåsamhet 

(ibid.). 

Inom den riktning som brukar kallas queerteori har man också intresserat sig mycket för 

assimilering som en central mekanism i vidmakthållandet av homosexuella som ”avvi-

kande” och heterosexuella som ”normala”. Queerteori är en beteckning för ett antal 

olika perspektiv som rör genus, identitet och kultur. Enligt Ambjörnsson (2006) har 

dessa skilda perspektiv ett gemensamt fokus i intresset för vad som uppfattas som nor-

malt i samhället och vad som anses vara avvikande. 
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Queerteori vilar på socialkonstruktivistisk grund; man utgår från att alla former av social 

organisering är kulturellt, historiskt och socialt skapade. Med detta synsätt blir också 

heterosexualiteten och dess centrala plats i samhället en social konstruktion snarare än 

något naturligt. Heterosexualitetens dominans beskrivs inom queerteorin ofta med be-

greppet heteronormativitet, som av Ambjörnsson definieras som ”(...) de institutioner, la-

gar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som nå-

got enhetligt, naturligt och allomfattande (...) (ibid.:52).  

I reproduktionen av heterosexualiteten som norm kan betoningen av skillnader ses som 

central. Heteronormativiteten verkar ”genom att peka ut och upprätthålla gränser mel-

lan homo- och heterosexualitet, eller mer preciserat, mellan normgivande sexualitet och 

allt som faller utanför denna” (Ambjörnsson 2006:61). Eftersom heterosexualitet är en 

social konstruktion kräver den ständig bekräftelse för att fortsätta framstå som det na-

turliga alternativet när det gäller sexuell orientering. Man kan säga att heterosexualitet 

för sin existens kräver en utpekad motpol – homosexualitet. Å andra sidan kan den ut-

pekade avvikelsen inkluderas i normen. I likhet med Rydström (2005; 2010) problemati-

serar Ambjörnsson (ibid.) denna inkludering, eller assimilering. Den kan uppfattas som 

välvillighet och tolerans från majoritetssamhället, men kan också ses som ett sätt att 

”avväpna” avvikarna: ”Normen lägger helt enkelt beslag på avvikelsen. Inte genom att 

det avvikande bereds plats, utan genom ett sorts erkännande på heteronormativitetens 

villkor” (Ambjörnsson 2006:70). Ambjörnsson nämner också användningen av stereo-

typer som central för de processer som vidmakthåller heterosexualiteten som norm. 

Trots att stereotyper kan ha positiva inslag innebär de med nödvändighet en begräns-

ning. 

I artikeln Diskursiv diskriminering av regnbågsfamiljer. En analys av argument mot likställande av 

homo- och heterosexuellas föräldraskap har psykologerna Anna Malmqvist och Karin Zet-

terqvist Nelson (2008) använt sig av Kristina Boréus (2005) typologi över diskursiv dis-

kriminering (vilken presenteras närmare i avsnitt 3.4 Medierna och det avvikande). Medan 

Boréus i första hand utgår från medietexter har Malmqvist och Zetterqvist Nelson prö-

vat typologin på en annan typ av material. De har använt modellen för att identifiera 

diskursiva mönster när det gäller Psykologförbundets syn på homosexuella familjebild-

ningar.  



12 

I studien har Malmqvist och Zetterqvist Nelson genomfört intervjuer med företrädare 

för Psykologförbundet och menar att materialet ger prov på diskursiv diskriminering. I 

den ena av två diskurser som författarna identifierat framställs homosexuell familjebild-

ning som en påfrestning som är kopplad till förhållanden utanför familjen. Genom om-

världens attityder skapas ett ”annorlundaskap” som innebär påfrestningar för såväl barn 

som föräldrar (Malmqvist & Zetterqvist Nelson 2008). I den andra diskursen handlar 

det om svårigheter som antas komma inifrån familjen. Författarna menar att ”inifråndis-

kursen” är kopplad till en föreställning om att barn behöver både en kvinna och en man 

som förebild. Genom uttryck som ”risk” och ”identitetsförvirring” skapas ett antagande 

om att andra familjekonstellationer inte är lika bra (ibid.). Denna problematisering av 

föräldraskapets könssammansättning kan enligt författarna ses som en form av diskursiv 

diskriminering av den typ som Boréus (2005) benämner nedvärdering. Den ”nya öppen-

het” som många talar om finns dock med när författarna sätter in sina resultat i ett 

större socialt sammanhang. De menar att den kommer till uttryck i att intervjupersoner-

na inte tar upp några nya förslag av diskriminerande art, utan uppehåller sig kring befint-

liga: ”Detta visar hur frågorna om homosexuellas rättigheter finns i en liberaliserings-

process där förslag om ökade möjligheter är aktuella, inte förslag om ytterligare be-

gränsningar” (Malmqvist & Zetterqvist Nelson 2008:323). 

2.3 Sammanfattning  

De studier som tas upp i denna översikt över tidigare forskning uppvisar flera gemen-

samma drag när det gäller resultaten. Samkönade relationer framställs som antingen lika 

eller olika heterosexuella relationer; antingen normaliseras de eller också gestaltas de 

som annorlunda på olika sätt. ”Likhetsdiskursen” kan ha positiva inslag men kan också 

problematiseras utifrån att inkludering i normen sker på heterosexualitetens villkor, det 

handlar om en anpassning och ett osynliggörande av den underordning som homosexu-

alitet och samkönade relationer kan innebära. Trots att många av författarna därför ser 

representationerna av samkönade relationer som fortsatt problematiska, återkommer de 

till antagandet om att det finns en växande öppenhet i diskursen om homosexualitet.  
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3 Teoretisk ram 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie är socialkonstruktionistiskt grundade 

och rör språkets centrala roll i betydelseskapandeskapande processer och i formandet av 

samhälleliga normer. Teorikapitlet inleds med en genomgång av några grundläggande 

teorier om språkets betydelse för hur social kategorisering skapas och vidmakthålls. 

Därefter behandlas övergripande utgångspunkter inom diskursteori/diskursanalys, och 

avslutningsvis följer två avsnitt som specifikt behandlar nyhetsdiskurser och mediernas 

gestaltning av det avvikande.  

3.1 Språk och meningsskapande 

Hur medietexter kan ge uttryck för normer och värderingar om olika sociala grupper har 

länge varit föremål för intresse inom det medievetenskapliga fältet. I dessa teorier beto-

nas språkets betydelse för meningsskapandet; det är språket och vårt sätt att klassificera 

och kategorisera som gör att vi kan förstå verkligheten. Resonemanget kan härledas till 

lingvisten Ferdinand de Saussures teorier (semiologi/semiotik), som vidareutvecklades 

av bland andra litteraturforskaren Roland Barthes på 1950–60-talet.  

Saussure hävdade att relationen mellan ett tecken och dess betydelse är godtycklig, och 

att det till exempel inte finns någon naturlig koppling mellan ordet/tecknet ”häst” och 

djuret häst. Poängen med detta är att det inte finns någon given betydelse i olika språk-

liga uttryck. Språket är enligt detta synsätt ett socialt fenomen, och tecknens betydelse är 

något som styrs av kulturella konventioner (Hall 1997). 

Den tidiga semiotiken mötte kritik för sina strukturalistiska grundantaganden; den be-

traktade språket som ett ganska statiskt och slutet system. Inom poststrukturalismen, dit 

Barthes senare arbeten brukar räknas, ifrågasätter man antagandet att texter skulle ha en 

stabil, underliggande struktur som kan ”avslöjas” genom analys. I stället betonar man 

betydelseskapandet som en process där även mottagaren är medskapande. Barthes vi-

sade hur semiotiken kan användas för att undersöka underliggande ideologiska föreställ-

ningar i olika texter. Han hade i detta avseende ett särskilt intresse för hur medietexter 

(inbegripet bilder) verkar för att befästa dominerande synsätt, och menade att det i alla 
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texter finns dolda värderingar som på ett ofta obemärkt sätt reproducerar de synsätt 

som dominerar i samhället (Hall 1997). 

Den semiotiska traditionen har haft en viktig roll för medievetenskapen. Bland annat 

har den bidragit till en ökad förståelse för hur mening skapas, och till det vidare textbe-

grepp som brukar tillämpas inom medievetenskapen, där alla typer av språkliga uttryck 

betraktas som text.  

Semiotiken inkorporerades så småningom i den riktning som brukar kallas cultural stu-

dies, under ledning av bland andra den brittiske sociologen Stuart Hall. Riktningen växte 

fram under 1960–1970-talet och la grunden för en ny kritisk medieforskning. Precis som 

Barthes var man intresserade av mediernas roll i reproduktionen av dominerande sam-

hälleliga värderingar, men hade delvis nya sätt att se på dessa processer.  

I Representation frågar sig Hall (1997) om språket ska betraktas som en återspegling av 

betydelse som redan existerar i omvärlden, som ett uttryck för det en talare eller skribent 

själv vill säga, eller som något som inte bara återger utan faktiskt konstruerar betydelse. 

Han ansluter sig till det sistnämnda perspektivet och anlägger därmed ett konstruktivist-

iskt perspektiv på språket. Det innebär att språket betraktas som konstituerande för den 

sociala verkligheten och således som en viktig grund för kulturella värderingar och atti-

tyder. Språket reflekterar inte bara redan existerande betydelser hos ting, människor och 

händelser, i stället är det språket som konstruerar verkligheten (ibid.). 

Med begreppet representation avser Hall en användning av språket i syfte att säga något 

meningsfullt om världen: ”Representation is the production of meaning through langu-

age” (Hall 1997:28). Språk och verklighet är oseparerbara. Vi kan inte prata om verklig-

heten på ett meningsfullt sätt utan att språket fungerar som en ”konstruerande lins”, 

som Göran Bergström och Kristina Boréus (2005) uttrycker det. 

Enligt en konstruktivistisk syn på språket har skillnaderna stor betydelse för menings-

skapandet (Hall 1997). Detta kan ses som ett viktigt arv från semiotiken, som såg skill-

nader som fundamentala för människors sätt att klassificera och förstå världen. Genom 

att något definieras i förhållande till något annat produceras betydelse. Med denna ut-

gångspunkt blir språkliga konstruktioner som vi/dem, vit/svart, man/kvinna – så kal-

lade binära oppositioner – fundamentala för vårt sätt att förstå omvärlden. I ett mot-



15 

satspar som vit/svart är det enligt detta synsätt skillnaden som är betydelsebärande. Be-

greppen får sin betydelse genom att kontrasteras mot varandra. Inbyggt i dessa mot-

satspar finns också en maktrelation; den ena polen dominerar över den andra (ibid.).  

Med detta perspektiv blir skillnaderna nödvändiga för meningsproduktionen, och för 

formandet av språk och kultur. Men skillnad är samtidigt något konfliktfyllt, något som 

kan ge upphov till starka känslor, aggression och fientlighet. Eftersom betydelse är för-

änderlig och godtycklig, kan den aldrig fixeras slutgiltigt, men genom naturalisering kan 

den egentligen godtyckliga betydelsen framstå som naturlig och självklar, och därmed 

osynliggörs också maktförhållandet mellan polerna (Hall 1997). 

Motsatspar är ofta kopplade till stereotyper som förenklar och begränsar bilden av det 

som avviker, och på så sätt markerar gränsen mellan ”oss” och ”dem”. Stereotypiska 

representationer innebär att man reducerar bilden av en person, eller en grupp, till ett 

fåtal enkla egenskaper. Genom att dessa kännetecken förstärks och överdrivs tydliggörs 

det som inte passar in, det som är annorlunda och onormalt. Genom att peka ut det 

avvikande skapas en upplevd gemenskap som utgörs av ”oss som är normala”.  

3.2 Diskursteori och diskursanalys 

Hall (1997) ser semiotiken som en av två huvudlinjer i det konstruktionistiska perspekti-

vet på språk, det andra är diskursanalysen. 

Att semiotiken numera ibland kan ses som lite ”omodern” har att göra med dess struk-

turalistiska grundsyn på språket, där språket betraktas som ett slutet, ganska statiskt sy-

stem. Kritikerna ifrågasätter som nämnts att texter skulle ha en stabil, underliggande 

ideologisk betydelse som kan ”avslöjas” genom analys. Norman Fairclough, grundaren 

av den diskursanalytiska riktning som brukar kallas kritisk diskursanalys (CDA) betonar 

att texters innehåll visserligen kan ses som uttryck för ideologiska processer och struk-

turer, men att meningsskapandet sker i tolkningen av texten (Fairclough 2010). Texter är 

öppna för olika tolkningar, däribland oppositionella läsningar som inte alls ”anammar” 

textens budskap. Diskursanalysen sysslar liksom semiotiken med textanalys och frågor 

som rör ideologi, men ser meningsskapandet som en process och fokuserar i betydligt 

högre grad på förändring och kontextens betydelse.  
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Denna öppenhet för att texter kan tolkas på en mängd olika sätt brukar förknippas med 

poststrukturalismen, en större teoribildning till vilken man i allmänhet räknar diskursa-

nalysen. Poststrukturalismen vidareutvecklade den strukturalistiska språkteorin men 

övergav synen på språket som en stabil, underliggande struktur. Diskursanalys kan ses 

som en av flera riktningar inom poststrukturalismen. 

Diskursanalys kan användas på många områden, men den kan inte förenas med vilka 

teorier som helst. Angreppssättet är inte bara en metod utan kan ses som ”ett helt pa-

ket” som innehåller alltifrån vetenskapsteoretiska utgångspunkter och teoretiska mo-

deller till textanalytiska verktyg, som Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips 

(2000) uttrycker det. En nyckelpremiss inom diskursanalysen är den socialkonstruktion-

istiska grunden. Enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt är våra världsbilder inte en 

spegel av någon verklighet utanför våra föreställningar; världen skapas i stället genom 

vårt sätt att kategorisera och tala om den. Någon säker kunskap finns inte, kunskap 

handlar alltid om tolkningar, och vad som betraktas som kunskap är historiskt och kul-

turellt bestämt (ibid.).  

När det gäller begreppet ”diskurs” finns det också en mängd definitioner. Winther Jör-

gensen och Phillips beskriver diskurser som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå värl-

den (...)” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:7). Gemensamt för olika diskursanalytiska 

riktningar är dock den konstruktivistiska synen på språket. De olika riktningarna delar 

också i allmänhet en ambition att bedriva kritisk forskning. Man vill undersöka olika 

maktrelationer i samhället och ofta också bidra till en förändring av social ojämlikhet 

(ibid.). 

Den franska filosofen Michel Foucault är en av förgrundsgestalterna inom diskursana-

lysen. Han utvecklade en teoretisk ram och provade också modellen i empiriska under-

sökningar (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Fältet har sedan utvecklats i olika rikt-

ningar, där vissa har en närmare koppling till Foucault medan andra tar avstånd från 

honom i vissa avseenden. I Diskursens ordning (1970/1993) använder Foucault begreppet 

diskurs i betydelsen ”alla skrivna eller yttrade fraser”, men låter diskursbegreppet inklu-

dera även den praktik som ger upphov till vissa typer av yttranden. Han talar om diskur-

sernas kontrollsystem, en rad processer som reglerar diskurserna, avgränsar dem och 

fungerar exkluderande respektive inkluderande. Exempel på sådana kontrollsystem är 
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förbud, uppdelningen mellan ”det sanna” och ”det falska” samt olika ritualer som tyd-

liggör vem som får uttala sig om vissa saker. Genom dessa procedurer reglerar diskur-

serna sig själva, sätter gränser gentemot andra diskurser och utestänger det som inte är 

önskvärt och inte passar in (Foucault 1970/1993).  

3.2.1 Kritisk diskursanalys (CDA) 

Kritisk diskursanalys, CDA, har som nämnts utvecklats av lingvisten Norman Fair-

clough och är en av flera riktningar inom det diskursanalytiska fältet. Winter Jörgensen 

och Phillips (2000:66) hävdar att CDA är ”den mest utvecklade metoden för forskning 

om kommunikation, kultur och samhälle inom den kritisk-diskursanalytiska riktningen”. 

Fairclough ansluter sig till en samhällskritisk tradition och hans perspektiv bär spår av 

marxistiska synsätt, till exempel när det tanken om att diskurser upprätthåller rådande 

maktstrukturer (Bergström & Boréus 2005). Inom CDA ses makt som något som mani-

festeras genom språket. Det är i den konkreta användningen av språket som sociala 

strukturer skapas och vidmakthålls; språket är ”en maskin som konstituerar den sociala 

världen” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:16). 

Kritisk diskursanalys som metod kan vara användbar om man vill undersöka frågor som 

rör makt och sociala normer. Med de verktyg som erbjuds inom Faircloughs modell kan 

man utföra konkreta analyser och finna drag i texterna som man inte skulle ha lagt 

märke till vid en ”vanlig” genomläsning. CDA inbegriper detaljerad textanalys med hjälp 

av lingvistiska redskap som rör textens meningsbyggnad och grammatiska struktur. Med 

dessa redskap försöker man hitta diskursiva mönster i texter. Utöver den lingvistiska 

läsningen tar man också hänsyn till hur texter produceras, distribueras och konsumeras, 

och inte minst hur de kan relateras till sociala strukturer och frågor om makt och ideo-

logi. Man vill besvara frågor om varför diskurser ser ut som de gör i vissa bestämda 

sammanhang. Man försöker ifrågasätta det som upplevs som ”självklart” och ställa sig 

på avstånd från det självklara (Winther Jörgensen & Phillips 2000).  

En kritisk diskursanalys enligt Faircloughs modell brukar innebära textanalys på tre ni-

våer som benämns text, diskursiv praktik samt social praktik. 

På nivån diskursiv praktik fokuserar man på de diskurser och genrer som kännetecknar 

produktionen och konsumtionen av texten (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Cen-
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trala begrepp i detta sammanhang är intertextualitet och interdiskursivitet, det vill säga i vil-

ken utsträckning texten är relaterad till andra texter, genrer och diskurser. Det är genom 

att blanda element från existerande diskurser och utnyttja dem på nya sätt som språket 

kan förändra diskurserna och därmed också den sociala världen, menar Fairclough. Hög 

interdiskursivitet och intertextualitet är kopplade till förändring, medan motsatsen tyder 

på reproduktion av nuvarande förhållanden (Winther Jörgensen & Phillips 2000). 

På textuell nivå granskas textens formella, språkliga egenskaper. Forskaren undersöker 

texten med utgångspunkt i ordval, rubriksättning och grammatisk uppbyggnad, och re-

sonerar kring vilka betydelser som ordval och språkliga konstruktioner kan ge upphov 

till. Man går systematiskt igenom materialet och försöker hitta återkommande, diskur-

siva mönster i texterna. Under textanalysen används bland annat begreppen transitivitet 

och modalitet. Det förstnämnda innebär att man granskar hur händelser och processer i 

texten förbinds, eller inte förbinds, med subjekt och objekt. I medietexter är det till ex-

empel vanligt att subjektet i en mening utelämnas. Det som sägs framstår därmed inte 

som något som en viss person eller grupp hävdar eller tycker, i stället förvandlas det till 

sanning. Modalitet, å andra sidan, har att göra med talespersonens grad av instämmande 

i det som sägs.  

På den analysnivå som benämns social praktik sätts texterna in i en större samhällelig 

kontext. Vilka konsekvenser får den diskursiva praktiken för samhället i ett större per-

spektiv? Reproduceras rådande maktförhållanden eller skapas social förändring? Det är 

några av de frågor som analysen fokuserar på när det gäller social praktik. 

Diskursanalysen utgår som nämnts från att verkligheten är socialt konstruerad. Detta 

behöver dock inte innebära att man anser att det inte skulle finnas någon verklighet ut-

anför konstruktionerna. Fairclough (2010) talar om CDA som ”a realist approach” i det 

avseendet att den utgår från att det finns en verklighet som existerar oberoende av hur 

väl vi känner till den och förstår den. Allt låter sig inte påverkas av hur vi betraktar eller 

tolkar det; vi kan inte konstruera vilken verklighet vi vill. Världen är sådan att vissa för-

ändringar är möjliga och andra inte. Fairclough menar därmed att CDA ska ses som en 

”måttlig” form av socialkonstruktionism (ibid.). 
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3.3 Nyhetsdiskurser 

Med dessa utgångspunkter kan man också närma sig frågor om hur mediernas nyhets-

rapportering formas. Bland andra Stuart Allan (2004), brittisk professor i journalistik, 

har pekat på att nyhetsdiskurser naturaliserar och rättfärdigar spridningen av makt och 

inflytande. Allan menar att journalistiskt skrivande och journalistiska rutiner avpolitise-

rar dominerande synsätt genom att de blir så invanda att vi uppfattar dem som ”com-

mon sense”. De journalistiska normerna stödjer indirekt rådande maktordningar på be-

kostnad av personer och frågor som ligger längre från konsensus. Några exempel är 

rutinen att vända sig till etablerade källor och seden att belysa en fråga från flera håll 

men på så sätt samtidigt kontrollera vilka kritiska röster som får höras och vilken kritik 

som tillåts komma till uttryck. Allan talar om nyhetsjournalistikens former som hege-

moniska, de är så ”självklara” att de anammas utan att man reflekterar över det (ibid.).  

Att förstå en nyhetstext kan därför ses som en social och kulturell process som bygger 

på konventioner. Dessa konventioner ligger inbäddade i journalistiska arbetssätt och i de 

enskilda journalisternas såväl som i läsarnas medvetande, och formar bilden av vad som 

kan och bör sägas om olika aspekter av det sociala livet. Nyheter reflekterar därmed inte 

bara verkligheten, utan konstruerar samtidigt en bild av hur verkligheten ska uppfattas. 

Denna verklighetsuppfattning gynnar ofta rådande maktförhållanden, och kan därför 

bidra till att reproducera ojämlikhet (Allan 2004; se även Hall 1978). 

Nyhetstexters innehåll formas också av att man riktar sig till en upplevd grupp av läsare, 

som inte behöver spegla hur den verkliga läsargruppen ser ut. Journalisten baserar sin 

text på outtalade antaganden om den sociala världen som denna läsargrupp förväntas 

dela. Allan (2004) menar att det därför är angeläget att undersöka vilka representationella 

strategier som gör att läsaren kan ”fylla i” det som inte sägs, och vems tolkning som på 

detta sätt framställs som verklig och rationell. 

En annan konvention rör den språkliga formen. Genom att objekt och aktörer ofta ute-

lämnas i texten kan rapporteringen framstå som mer objektiv än den är. Genom olika 

språkliga grepp, som ofta är omedvetna för skribenten själv, får läsaren upplevelsen av 

att journalisten är en förmedlare av fakta, menar Allan (ibid.). 
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I Sverige har bland andra Jesper Strömbäck (2009), professor i journalistik, intresserat 

sig för mediernas makt över tanken. Strömbäck betonar att nyhetsinformationen är den 

viktigaste informationskällan för människor när det gäller händelser utöver de man själv 

kan iaktta. Beroendet av nyheter gör att medierna kan utöva stor makt över människors 

uppfattningar om verkligheten. Strömbäck betonar liksom andra att nyheter inte ska ses 

som en spegel av verkligheten, utan som en social konstruktion av verkligheten. Verk-

ligheten och nyheternas representationer har överensstämmelser, men verkligheten är 

alltid mer komplex och mer informationsrik än vad medierna förmår återge.  

Man brukar prata om att medielogiken styr medieinnehållet; det handlar om normer, vär-

deringar, rutiner och arbetssätt som påverkar nyhetsinnehållet. Det som passar mediets 

format och arbetsvillkor har störst chans att få utrymme. Bland de styrande faktorerna 

finns också tekniska och ekonomiska förutsättningar samt mediernas samarbete med 

ekonomiska och politiska aktörer, och det är sådana faktorer snarare än verkligheten i 

sig som avgör vad som tas upp i nyheterna och hur det gestaltas (ibid.). 

Konkurrensen mellan medierna är en annan påverkansfaktor. Ju mer kommersiella me-

dierna är, desto viktigare blir underhållningsaspekten i urvalet och framställningen av 

medieinnehållet, menar Strömbäck. Underhållningsaspekten ökar på bekostnad av sak-

lighet och relevans. För att väcka och behålla publikens intresse har medierna utvecklat 

olika berättartekniker med inslag som polarisering, personifiering, stereotypisering och 

förenkling (ibid.).  

När det gäller dagspressens politiska sympatier ska man inte överskatta den politiska 

vinklingen av innehållet, menar Strömbäck. Ägarna kan visserligen ha vissa politiska 

preferenser, men är intresserade av att skapa ett innehåll som säljer snarare än sådant 

som gynnar ett visst politiskt parti. Däremot är journalistiken ideologiskt färgad på andra 

sätt, betonar Strömbäck, nämligen när det gäller samhälleliga normer och kulturella vär-

deringar i mer grundläggande bemärkelse. På detta område reproducerar nyhetsrappor-

teringen ofta de normer som råder i samhället vid en viss tidpunkt: 

Journalister är sällan extremister. I stället befinner de sig i hög grad i de kulturella och soci-
ala normernas mittfåra, och genom sitt arbete bidrar de till att befästa de existerande nor-
merna. Genom journalistiken definierar medierna och journalistiken gränserna för normali-
teten; gränserna mellan det acceptabla och det oacceptabla och mellan de frågor och åsikter 



21 

som är legitima och de som är extrema och illegitima. I det avseendet är de partiska till 
förmån för de etablerade kulturella och sociala normerna. (Strömbäck 2009:191) 

Journalistiken befäster på så sätt den dominans som vissa värderingar har, genom att låta 

dessa genomsyra medieinnehållet som självklarheter. Det som det råder en grundläg-

gande enighet om ifrågasätts inte, medan det som är avvikande kan ha svårt att få medi-

eutrymme. Journalistiken upprätthåller gränserna för vad som anses accepterat, men kan 

också förändra dessa gränser genom sin rapportering (ibid.). 

3.4 Medierna och det avvikande 

Bland andra Ylva Brune (2004; 2006) har forskat om mediediskurser om det avvikande, 

med fokus på etnicitet. Även i det fallet finns diskussioner och resultat som har relevans 

för andra områden som rör mediernas framställning av normalitet och avvikelse. Brune 

(2006) pekar till exempel på att medierna skapar en läsargemenskap som utgör ett nor-

malt ”vi” som avgränsas från ”dem”, ”de Andra”. Enligt Brune är följande tekniker 

grundläggande när det gäller hur journalistiska texter åstadkommer denna gränssättning:  

Texten är sådan att ”vi” talar om ”dem”. De som beskrivs är föremål för gestaltningar och 
teorier som utgår från diskurser som textens ”vi” är hemma i eller kan solidarisera sig med, 
medan ”de” har marginellt eller inget inflytande över hur texten konstruerar ”dem”.  

Relationen mellan textens ”vi” och ”de” framstår som en serie skillnader, ett motsatsför-
hållande eller en konflikt. (Brune 2006:91) 

Liksom Strömbäck (2009) pekar Brune (2006) på att arbetssätt, rutiner och andra grund-

läggande villkor för nyhetsmedierna leder till att nyhetsjournalistiken ofta ligger i linje 

med myndigheters och majoritetens diskurser. Även Brune påtalar att nyhetstexter dess-

utom ofta utnyttjar motsatser, polariseringar och konflikter för att väcka intresse. Hon 

påpekar dock att texter som bygger på att ”vi” beskriver ”dem” inte alltid behöver vara 

negativa. En grupp som beskrivs som ”de” kan även framställas i positiv dager, och 

enskilda texter av denna typ framstår kanske inte som diskriminerande. Men om det är 

ett genomgående mönster i representationen blir det ändå en form av andrafiering som 

befäster bilden av den gestaltade kategorin som annorlunda. Brune talar också om stereo-

typ inkludering, en inkludering på ”våra” villkor, en acceptans som sker bara om perso-

nen/gruppen ansluter sig till ”våra” ideal. Utöver dessa former kan det dessutom råda 
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brist på nyheter som problematiserar och tar upp diskriminering som en viktig fråga, 

och detta kan i sig ses som en form av diskursiv diskriminering i medierna, menar Brune 

(ibid.). 

Ideologi och ideologisk förändring i massmedierna har i Sverige också belysts av bland 

andra Kristina Boréus, professor i statsvetenskap. I artikeln Diskursiv diskriminering: en 

typologi (Boréus 2005) presenterar hon en modell som kan användas för att studera hur 

diskriminering tar sig språkliga uttryck. De analysredskap som erbjuds inom exempelvis 

CDA är enligt Boréus för generella för att fånga in det som specifikt rör diskursiv dis-

kriminering och behöver därför kompletteras. I CDA ses språket som sammanvävt med 

andra former av social praktik. Boréus menar att det med modellen över diskursiv dis-

kriminering blir lättare att i en diskursanalys göra kopplingar mellan språklig diskrimine-

ring och andra former av negativ särbehandling.  

Enligt Boréus modell finns fyra grundformer av diskursiv diskriminering som samtliga 

innebär en negativ särbehandling med språkliga medel: 

1. Exkludering är en utestängning med språkets hjälp, till exempel genom att människor 

inte kommer till tals i diskussioner om frågor som är angelägna för dem. Att gruppen 

helt osynliggörs från diskursen är den kraftigaste formen, medan en mildare form är när 

de berördas åsikter visserligen uttrycks, men endast genom referat eller citat. Boréus 

urskiljer två huvudformer av exkludering: 

 Exkludering av röster förekommer när en grupp utestängs från diskussioner som 

har betydelse för dem. 

 Osynliggörande, denna form innebär ett icke-benämnade, en icke-representation. 

2. Nedvärdering förekommer när en grupp framställs som sämre än den egna gruppen. 

Det handlar ofta om att skribenten eller talaren väljer negativa benämningar trots att 

språket erbjuder andra mer neutrala eller positiva benämningar. Det kan handla om di-

rekt nedsättande beteckningar såväl som om benämningar som på ett mer indirekt sätt 

väcker negativa associationer. Boréus redovisar tre huvudsakliga former av nedvärde-

ring: 
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 Nedvärderande benämningar innebär nedvärderande uttryck som används om en 

grupp. Kontexten är viktig, ett uttryck som exempelvis ”flata” kan betraktas 

som nedvärderande i en kontext, men kanske inte i en annan, i det senare fallet 

kan det till exempel handla om att ordet uttalas inom en grupp lesbiska. 

 Nedvärderande beskrivningar är negativa stereotypa beskrivningar som används om 

gruppen eller om individer inom gruppen. Enstaka sådana representationer om 

en enskild individ behöver inte vara diskriminerande, men om man studerar ett 

större material och ser att det är ett diskursivt mönster kan beskrivningarna vara 

diskriminerande för gruppen som helhet. 

 Nedvärderande associationer som skapas utan att de benämningar eller beskrivningar 

som används behöver vara nedvärderande. Det kan handla om att en grupp 

endast förekommer i sammanhang som är förknippade med problem. Att bara 

förekomma när det är fråga om problem kan skapa negativa associationer till 

gruppen. Enskilda representationer där gruppen är kopplad till problem behöver 

inte innebära diskriminering, det är först när det är ett mönster som denna ef-

fekt uppstår. 

3. Objektifiering innebär att människor i någon mening beskrivs som om de vore ting. Ett 

maktförhållande råder i det avseendet att den ena parten har möjlighet att objektifiera 

den andra, medan den andra saknar denna möjlighet.  

4. Förslag som pekar mot icke-språklig negativ särbehandling. Här handlar det om att en text 

nämner förslag som innebär en negativ särbehandling, förslag som inte drabbar majori-

teten utan bara en viss grupp. Med icke-språklig negativ särbehandling menar Boréus 

(ibid.) förslag som förordar, eller stödjer, en negativ särbehandling, det vill säga förslag 

som uttrycks språkligt men som är kopplade till andra former av social praktik.  

Utöver dessa fyra grundformer tar Boréus även upp ett femte nyckelbegrepp som hon 

kallar distansering. Skälet att skilja mellan distansering och diskriminering är att distanse-

ring inte nödvändigtvis genererar negativ särbehandling. Distansering kan även före-

komma utan att vara kopplad till diskriminering, menar Boréus (ibid.). 

Den mildaste formen av distansering är själva urskiljandet av ett icke-vi: ”de andra”. 

Dessa andra kan betraktas som alltifrån ganska lika oss till mycket annorlunda. Det ge-
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mensamma draget i dessa konstruktioner kan sägas vara att det som skiljer oss från dem 

lyfts fram och laddas med mening. Distanseringen kan komma till uttryck på olika sätt, 

varav en är benämning: 

Ett tecken på att en kategori är djupt rotad i språk och tanke är att den har en fast benäm-
ning. Mest rotad förefaller kategorin vara när den namnges med ett substantiv (”invand-
rare”) eller ett adjektiv som används mer eker mindre som substantiv i språket (”en döv”). 
Varje gång dessa kategorinamn används om en grupp man inte själv anser sig tillhöra, på-
pekas att de som sorteras in i kategorin avviker från ”oss” på bestämda sätt: genom det 
som gör en till en invandrare respektive en döv (Boréus 2005:125). 

Den gemensamma grunden för de former av diskriminering som Boréus redogör för, är 

att språkliga kategorier används för att gruppera människor, och att denna kategorise-

ring sker till den egna gruppens fördel. Den aspekt av diskriminering som tar sig språk-

liga uttryck är en viktig del av diskriminerande praktiker i olika samhällen och det finns 

behov av att kunna följa trender och fluktuationer i den diskursiva diskrimineringen av 

olika grupper i offentlig debatt, menar Boréus. Diskriminering kan ske medvetet, men 

också omedvetet. Den kan vara inbäddad i utbredda handlingsmönster där vissa syste-

matiskt utsätts för negativ särbehandling utan att enskilda människor uppfattar det som 

att de behandlar denna grupp sämre (ibid.).  

Boréus påtalar också att diskursiv diskriminering kan ta sig många uttryck och att hen-

nes typologi därför är öppen för komplettering och modifiering. Hon pekar också på att 

det är viktigt att se till kontexten och studera större textmängder för att kunna upptäcka 

mönster. Enstaka exempel är ofta inte tillräckliga för att bedöma huruvida en text ger 

uttryck för diskursiv diskriminering, menar Boréus (ibid.). 
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4 Material och metod 

4.1 Material 

Det empiriska materialet för denna undersökning består av artiklar i svensk, tryckt dags-

press, både morgon- och kvällspress. Detta är en kategori medier som når en bred all-

mänhet i Sverige. Nordicom-Sveriges Mediebarometer för 2010 (utgivningsår 2011) 

visar att 75 procent av Sveriges befolkning tog del av minst en dagstidning. Denna upp-

gift avser morgon- eller kvällstidning inklusive dagliga gratisutdelade dagstidningar un-

der en genomsnittlig dag år 2010. På senare år har dagstidningarnas nätupplagor fått en 

allt starkare ställning, men under de perioder som denna studie avser, 1995/2009, hade 

den tryckta pressen en ännu starkare ställning än i dag.  

Materialet utgörs till största delen av nyhetsartiklar, men också en del opinionsskapande 

texter som ledarartiklar, krönikor och debattartiklar ingår.  

4.2 Urval 

För att undersöka om mediernas rapportering om icke-heterosexuella relationer föränd-

rats i riktning mot en större tolerans, krävs minst två mätpunkter. De som valts ut för 

denna undersökning är 1995, då lagen om registrerat partnerskap infördes, och 2009, då 

könsneutralt äktenskap började gälla.  

Samma urvalsprinciper har tillämpats för båda perioderna. Undersökningsperioden för 

respektive år sträcker sig tre månader från det att den nya lagstiftningen börjat gälla. 

Lagen om registrerat partnerskap trädde i kraft 1 januari 1995, och undersökningspe-

rioden för 1995 omfattar följaktligen artiklar som publicerats 1995-01-01 till 1995-03-31. 

Könsneutralt äktenskap infördes 1 maj 2009, och undersökningsperioden för 2009 är 

således 2009-05-01 till 2009-07-31. Ett alternativ som övervägdes var att i stället under-

söka hur rapporteringen såg ut just före riksdagens beslut om respektive lag. Materialet 

hade vid dessa tidpunkter dock en annan karaktär än vid de perioder som slutligen val-

des ut. Den rapportering som föregick lagstiftningen hade betydligt större inslag av ex-

terna debattinlägg. Att valet alltså i stället föll på tiden efter det att lagstiftningen börjat 

gälla motiveras huvudsakligen av två faktorer. För det första var inslaget av nyhetsartik-
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lar betydligt större i rapporteringen under dessa senare perioder. För att undersöka de 

dagliga mediernas representationer, och kunna relatera resultaten till teorier om nyhets-

diskurser, krävdes det att materialet inkluderade en substantiell andel nyhetsartiklar. Det 

andra skälet var att materialet erbjöd möjligheter att studera och över tid jämföra medi-

ernas gestaltning av par som ingått partnerskap/äktenskap enligt den nya lagstiftningen. 

För att få en hanterlig mängd material gjordes även en avgränsning baserad på tidning-

arnas upplagesiffror. För materialet från 1995 såväl som 2009 har endast dagspress med 

en årlig TS-upplaga över 20 000 exemplar (vid respektive tidpunkt) inkluderats i urvalet. 

Denna urvalsprincip motiveras av att tidningar med större spridning också når fler läsare 

och därmed kan antas ha större möjligheter att påverka värderingar. 

Vidare uteslöts ”puffar”, det vill säga intresseväckande korttexter, ofta placerade på tid-

ningens förstasida, som hänvisar till en fullständig artikel inuti tidningen. I dessa fall 

ingår bara den fullständiga artikeln i urvalet.  

Slutligen uteslöts kortare notiser och artiklar där partnerskapslagen endast omnämndes. 

Det kunde handla om krönikor över året som gått där man avslutade med att räkna upp 

olika händelser och beslut under året och partnerskapslagen fanns med på listan. Det 

kunde också vara notiser som listade vilka tjänstemän som utsetts till förrättare av part-

nerskapsceremonier i landets olika kommuner. Eftersom större delen av materialet inte 

fanns tillgängligt elektroniskt har denna avgränsning inte baserats på något exakt antal 

ord eller tecken. I stället räknas inledningsvis orden i några notiser som bedömdes som 

”korta” och omfånget hamnade då på 40–60 ord. Därefter användes ögonmått. 

4.2.1 Strategiskt urval för kvalitativ analys 

För att möjliggöra att inom ramen för den tid som stod till förfogande för denna upp-

sats genomföra både en kvantitativ kartläggning och en grundlig kvalitativ analys av ar-

tiklarna, har ett så kallat strategiskt urval gjorts i den kvalitativa delen. I detta urval har 

ett mindre antal artiklar valts ut för närmare granskning. Ett strategiskt urval innebär att 

man utifrån den kunskap man har om materialet väljer ut de enheter som man tror bäst 

belyser det man vill undersöka (Østbye et al. 2003).  
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Det strategiska urvalet består av tjugo artiklar, tio från år 1995 och tio från år 2009. 

Ambitionen har varit att åstadkomma ett urval som ger en rättvisande bild av helheten 

och dessutom innehåller någorlunda utvecklade resonemang kring de aspekter som upp-

satsens frågeställningar fokuserar på.  

Vidare togs också hänsyn till att urvalet skulle spegla de huvudsakliga ämnen och teman 

som togs upp i artiklarna. En annan faktor var att försöka åstadkomma en spridning när 

det gäller tidningarna, och därmed undvika att för stor andel av de kvalitativt granskade 

artiklarna skulle komma från samma tidning eller att det skulle bli för stor dominans för 

någon aspekt när det gäller morgon- respektive kvällspress, storstad respektive landsort 

eller arbetarpress respektive mer högerorienterade tidningar, så att eventuella skillnader 

mellan de båda perioderna i själva verket skulle kunna förklaras av sådana faktorer sna-

rare än förändringar i diskursen. Ytterligare ett skäl att välja just dessa tjugo texter var att 

det i allmänhet handlar om lite längre artiklar där tankegångarna hinner utvecklas mer än 

i kortare artiklar och notiser. 

4.3 Materialinsamling 

Svenska tidningsartiklar från 1995 finns inte systematiskt lagrade i något digitalt arkiv, 

utan måste sökas på annat sätt. Dagstidningar från tiden finns tillgängliga i form av mik-

rofilm på de stora universitetsbiblioteken, dock utan sökmöjligheter. Då tidsåtgången 

sannolikt skulle ha blivit alltför stor för att hitta material på detta sätt, besöktes i stället 

RFSL:s förbundskansli i Stockholm. RFSL har sedan många år pressbevakning på alla 

svenska tidnings- och tidskriftsartiklar som rör hbt-frågor, och flera forskare har utnytt-

jat detta arkiv för sina undersökningar. Arkivet består av papperskopior sorterade i pär-

mar, efter ämne och år. Efter en djupdykning i detta arkiv, och med ovan nämnda av-

gränsningar, resulterade materialinsamlingen i 233 artiklar från perioden 1995-01-01 till 

1995-03-31. Det är svårt att avgöra hur fullständigt RFSL:s pressarkiv är. Pressbevak-

ningstjänster var 1995 sannolikt mer avhängiga den mänskliga faktorn än dagens 

elektroniska agenter (vilket visserligen inte behöver betyda att de elektroniska agenterna 

alltid är mer pålitliga). Vidare finns viss en risk att kopior ur det fysiska arkivet kan ha 

försvunnit under årens lopp, till exempel i samband med andra undersökningar. Men 

eftersom materialet innehöll en stor mängd artiklar från ett stort antal tidningar, har 
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bevakningstjänsten sannolikt fångat upp en substantiell del av rapporteringen om regi-

strerat partnerskap.  

Artiklarna från 2009 har samlats in via sökningar i Mediearkivet, en databas över 

svenska tidningsartiklar, tillgänglig elektroniskt via Universitetsbiblioteket vid Karlstads 

universitet. Vid sådana sökningar finns alltid en risk att man missar relevant material på 

grund av att sökfraserna inte är optimala. Det kan vara svårt att förutse alla de ord och 

uttryck som kan användas när ett visst ämne avhandlas. En mängd testsökningar och 

stegvis justering av sökfraserna har dock använts för att säkerställa att så stor andel som 

möjligt av alla artiklar från 2009 med relevans för undersökningen kommit med i in-

samlingen. 

Artiklar som uteslutits ur urvalet i denna andra undersökningsperiod är desamma som 

för den första perioden, det vill säga puffar, kortare notiser, artiklar som uppenbart sak-

nar relevans samt artiklar från tidningar med en upplaga som understiger 20 000 exem-

plar. Efter dessa avgränsningar bestod materialet för 2009 av 108 artiklar. 

Ytterligare en avgränsning som gäller materialet som helhet är att undersökningen en-

bart tar hänsyn till den verbala texten. Skälet till detta är att endast en del av de artiklar 

som ingår i materialet fanns tillgängliga i en form där tidningssidan som helhet framgick, 

vilket innebar att bilderna fick uteslutas om samma principer skulle kunna gälla för hela 

materialet. 

Efter avgränsningarna bestod sammanfattningsvis det empiriska materialet av 233 artik-

lar från 1995 och 108 från 2009, samtliga publicerade i svensk daglig press. Samma prin-

ciper användes alltså för båda undersökningsperioderna, och bortsett från nämnda av-

gränsningar handlade det om ett totalurval, vilket alltså gav mer än dubbelt så många 

artiklar den första perioden jämfört med den senare. Att materialet för den ena perioden 

var större än för den andra bedömdes inte som något problem för undersökningen. I 

stället kunde jämförelsen mellan perioderna underlättas av att det handlar om ett total-

urval vid båda tillfällena. Alternativet att reducera antalet enheter för den första peri-

oden, så att materialet för båda tidpunkterna blev lika stort, upplevdes inte som någon 

fördel eftersom man då fått annorlunda urvalsprinciper för den ena perioden. Det stat-

istiska underlaget i den kvantitativa delen är emellertid större 1995 än 2009, varför relia-

biliteten i mätningen för denna period också kan anses vara något högre. 
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4.4 Metodval 

Materialet har analyserats med en kombination av kvantitativ innehållsanalys och kritisk 

diskursanalys.  

Denna metodkombination bedömdes som relevant utifrån studiens syfte och frågeställ-

ningar, som inte bara handlar om hur många eller hur stor andel av artiklarna som är 

beskaffade på ett visst sätt, utan också på vilka sätt samkönade relationer gestaltas i tex-

terna. 

Inledningsvis övervägdes att endast använda kritisk diskursanalys, men då materialet 

visade sig vara större än förväntat, föll valet på en metodkombination. En stor fördel 

med detta var att den kvantitativa analysen erbjöd ett effektivt sätt att skapa en systema-

tisk överblick över materialet, medan den kritiska diskursanalysen gav redskap för att på 

ett djupare sätt förstå och beskriva innehållet i texterna. 

Ytterligare fördelar med metodkombination är att studiens reliabilitet ökar om man kan 

visa att båda delarna talar för samma sak, och att kombinerade metoder kan ge en bre-

dare och mer nyanserad bild av undersökningsobjektet än respektive metod för sig 

(Østbye et al. 2003). 

Mot bakgrund av studiens syfte krävdes det redskap och kriterier för att bedöma 

huruvida en text ger uttryck för större tolerans än en annan. För att möjliggöra detta 

krävdes i sin tur att begreppet tolerans ringades in. I den här undersökningen avses med 

tolerans ett erkännande av och en respekt för icke-heterosexuella på lika villkor som 

heterosexuella, vilket inkluderar ett erkännande av mångfald och nyanser inom gruppen 

med avseende på kön och sexuell orientering. Olika uttryck för diskursiv diskriminering 

och distansering samt stereotypa eller icke-nyanserade representationer kan på omvänt 

sätt ses som tecken på bristande tolerans. En närmare beskrivning av hur studiens fråge-

ställningar omsattes i konkreta variabler och analysredskap framgår i de följande avsnit-

ten.  
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4.5 Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys används ofta för att mäta förekomsten av olika företeelser i 

texter (Bergström & Boréus 2005). Mätningen kan gälla till exempel förekomsten av 

vissa begrepp eller uttryck, hur mycket medieutrymme vissa frågor eller ämnen ges, fre-

kvensen av särskilda argument i någon fråga eller hur ofta något omnämns. Metoden är 

särskilt användbar om man vill undersöka mönster i en större mängd material (ibid.).  

Innehållsanalysen har en lång tradition inom medie- och kommunikationsvetenskapen. 

År 1952 utkom boken Content Analysis in Communication Research som kom att bli mycket 

tongivande. Författaren Bernard Berelson definierade där metoden som ”(...) en forsk-

ningsteknik för en objektiv, systematisk och kvantitativ framställning av det manifesta 

innehållet i kommunikation” (Berelsen 1952, refererad i Østbye et al. 2003:216). Det 

handlar således om en metod som systematiskt kartlägger och analyserar materialet och 

därefter kvantifierar resultaten. 

4.5.1 Tillvägagångssätt kvantitativ innehållsanalys 

Efter ett par genomläsningar av materialet som helhet definierades variablerna för den 

kvantitativa kodningen av artiklarna. Utöver att ge grundläggande kunskap om materi-

alet, skulle variablerna också ge stöd åt bedömningen av vilken grad av tolerans man kan 

tala om under respektive period. De kriterier för tolerans som antogs kunna mätas kvan-

titativt var att berörda kommer till tals, att förslag till negativ särbehandling inte fram-

förs, att strukturella perspektiv på samkönades livssituation förekommer, att kvinnliga 

och manliga samkönade par i lika stor utsträckning kommer till tals, samt att benäm-

ningar och andra formuleringar där icke-heterosexuella beskrivs tar hänsyn till nyanser 

och mångfald när det gäller olika typer av sexuell orientering. 

Ett ideal är att de variabler som används dels ska vara uttömmande, dels ömsesidigt 

uteslutande (Nilsson 2010). Det första kravet innebär att det måste finnas ett värde som 

går att koppla till varje enhet, i detta fall till varje artikel. Det andra kravet innebär att 

variablerna måste avgränsas från varandra på ett sådant sätt att det inte finns några över-

lappningar.  

Detta kan låta enklare än det är. I praktiken är variablerna ofta komplexa och svåra att 

avgränsa från varandra. Det man brukar göra inledningsvis är därför att provkoda en del 
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av materialet för att se om variabler eller variabelvärden behöver justeras och ytterligare 

avgränsas och specificeras, så att de inte överlappar varandra. Alla definitioner och krite-

rier för kodningen ska sedan framgå explicit, så att andra forskare ska kunna göra om 

kodningen och komma till samma resultat, det mått på reliabilitet som brukar kallas in-

tersubjektivitet (Østbye et al. 2003). 

Efter upprepade provkodningar då definitioner och variabler justerades, genomfördes 

sedan kodningen. I vissa fall var det trots provkodning och justering inte självklart hur 

en artikel skulle kodas. Oavsett hur mycket man provkodat är det svårt att inte råka ut 

för gränsfall. I dessa fall kodades enheterna ändå, men markerades och fick vila några 

dagar. Därefter gjordes en ny kodning i syfte att se om bedömningen blev densamma. 

Om osäkerhet kvarstod kodades enheterna i kategorin ”Övrigt/framgår ej” för att inte 

påverka resultatet.  

Utöver grunddata som publiceringsdatum, tidning, skribent och typ av artikel (de-

batt/nyhet/ledare), användes nedanstående variabler för undersökningen. Fullständig 

kodnyckel för den kvantitativa kodningen återfinns i bilaga 1. 

Ämne/tema. Vid genomläsningen identifierades några huvudsakliga ämnen som åter-

kommande togs upp i artiklarna, och artiklarna kodades utifrån vilken av dessa frågor 

som utgjorde huvudtema. Valmöjligheten ”Övrigt/framgår ej” fanns också, liksom för 

de flesta av kategorierna. Tanken med ämneskodningen var att skapa översikt och göra 

det lättare att åstadkomma ett rättvisande urval i den kvalitativa delen. Ämnena var föl-

jande: 

 Vigselförrättare vägrar (1995, svårigheter att hitta personer som var villiga att för-

rätta partnerskap) 

 Fotopolicy (1995, vissa tidningar ville inte publicera foton på samkönade par på 

sina familjesidor) 

 Porträtt/reportage om nygifta/registrerade samkönade par (gemensamt för båda under-

sökningsperioderna) 

 Pridefestivalen (2009 inföll Pridefestivalen under undersökningsperioden) 

 Svenska kyrkans vigselrätt (2009, handlar om huruvida Svenska kyrkan bör avsäga 

sig vigselrätten eller utöka den till att omfatta även samkönade par)  
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 Äktenskap ogiltigt (2009, ett av de första samkönade äktenskapen riskerade att 

ogiltigförklaras eftersom alla formaliteter ännu inte var klara)  

 Kyrkor i andra länder har synpunkter på Svenska kyrkans toleranta hållning (2009, hand-

lar om Svenska kyrkans relationer till kristna kyrkor i andra länder, där visst ogil-

lande uttryckts gällande benägenheten att öppna upp äktenskapet för samkö-

nade). 

Positiv/negativ hållning. Här kodades artiklarna utifrån om de uttryckte en huvudsak-

ligen positiv eller negativ syn på den nya lagstiftningen. Kodningen skedde genom att 

uttalanden och citat klassificerades som mest positiva eller negativa och därefter sam-

manräknades för att se om det fanns övervikt för det positiva eller det negativa. 

 Positiv. Antalsmässig övervikt med minst 1 för positiva uttalanden (eller återgi-

vande av positiva uttalanden) 

 Negativ. Övervikt med minst 1 för positiva uttalanden (eller återgivande av nega-

tiva uttalanden) 

 Balanserad. Antalsmässig balans positiva/negativa uttalanden eller avsaknad av 

uttalanden. 

Förslag av icke-diskursiv karaktär, gällande särbehandling av samkönade. Denna 

kategori föranledde ibland en viss osäkerhet när artiklarna skulle kodas. Att enbart un-

dersöka denna aspekt kvantitativt skulle ha varit svårt, eftersom det i viss utsträckning 

handlar om en kvalitativ bedömning. Men kodningen gav ändå en värdefull överblick 

som kunde utnyttjas i den kvalitativa delen. Resultatet av kodningen för denna kategori 

redovisas dock inte i resultatdelen. Värdena var följande: 

 Förekommer ej i artikeln. 

 Förekommer explicit i artikeln. Här hamnade artiklar med direkta uttalanden eller 

återgivanden av citat där någon uttalar förslag som innebär särbehandling, till 

exempel att kommunen ska avstå från att utse vigselförrättare eller att lagen 

borde omprövas. 

 Förekommer indirekt i artikeln. Här hamnade artiklar med direkta uttalanden eller 

återgivanden av citat där någon indirekt föreslår negativ särbehandling, till ex-

empel i form av att vederbörande uttalar att hon eller han förbehåller sig rätten 

att viga enbart heterosexuella. I praktiken innebär detta att samkönade par har 

färre vigselförrättare och i vissa fall måste åka till andra kommuner än den egna 
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för att vigas. Sådana indirekta förslag får därmed konsekvenser av icke-diskursiv 

art. 

Öppet homosexuella/bisexuella/transpersoner förekommer som talespersoner. 

Här kodades artiklarna med något av nedanstående värden, i syfte att se om fler berörda 

kommer till tals och om representationerna förändrats i riktning mot en större öppenhet 

för samkönade relationer bland både män och kvinnor. 

 Ja, man/män  

 Ja, kvinna/kvinnor 

 Ja, både kvinnor och män  

 Nej, varken kvinnor eller män  

Problemorientering. Denna kategori syftade till att mäta andelen artiklar där partner-

skap/könsneutralt äktenskap kopplas till ett eller flera problem. De artiklar som kodades 

som problemorienterade var sådana där problem relaterades direkt till den nya lagen, till 

exempel i form av rapportering om att datasystemen inte accepterar två mansnamn när 

hindersprövningen ska registreras eller att andra kyrkor hotar att utesluta Svenska kyr-

kan ur gemenskapen om de viger homosexuella. Samtliga artiklar som hade huvudtemat 

att vigselförrättare vägrar ställa upp kodades också som problemorienterade. 

Perspektiv. Syftet med denna kategori var att se hur stor andel av artiklarna som lyfte 

fram strukturella faktorer i stället för lokala och personliga. Kodningen i denna kategori 

hade med nödvändighet kvalitativa inslag, vilka dock inte var så betydande att det be-

dömdes som ett hinder för att inkludera kategorin i den kvantitativa mätningen. Kod-

ningsalternativen för denna kategori var följande: 

 Ja, strukturellt perspektiv förekommer. Hit hänfördes artiklar där strukturella förkla-

ringar lyfts fram. De handlar om artiklar där diskriminering och osynliggörande 

påtalas, attityder och okunskap problematiseras. Ett strukturellt perspektiv kan 

exempelvis innebära att man i stället för att bara konstatera att inga par ansökt 

om att registrera sig/gifta sig, påtalar att detta kan bero på risken för stigmatise-

ring av samkönade par som öppet visar sin relation. 

 Nej, strukturellt perspektiv förekommer inte. Artiklar där problem i samband med 

samkönade relationer beskrivs som ett lokalt eller personligt problem, utan att 

kopplas till strukturella faktorer eller ses ur ett övergripande socialt perspektiv.  
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Sexuell läggning som omnämns i samband med partnerskap/könsneutralt äkt-

enskap. Syftet med denna variabel var att kunna jämföra språkbruket under de båda 

undersökningsperioderna när det gäller uttryck som används för att beskriva icke-

heterosexuella relationer, för att se om representationerna förändrats i riktning mot en 

större mångfald. Här kodades huruvida artiklarna omnämnde enbart homosexualitet 

eller även bi- och transsexualitet, eller inte nämnde någon sexuell läggning alls. 

Efter genomförd kodning sammanräknades resultatet och åskådliggjordes i form av 

diagram. 

4.6 Kritisk diskursanalys 

Eftersom studiens frågeställningar i stor utsträckning rör språkliga representationer, 

vilka inte så lätt låter sig fångas enbart med kvantitativa mått, bedömdes en kvalitativ 

textanalys vara ett nödvändigt komplement till den kvantitativa innehållsanalysen. Det 

kan exempelvis vara svårt fånga upp de språkliga uttrycken för exkludering och nedvär-

dering med kvantitativa mått eftersom de kan ta sig en mängd olika uttryck (Boréus 

2005). Styrkan i kvalitativa textanalytiska metoder är att de ger bättre möjligheter att 

förstå yttranden och undersöka innebörder och strukturer, frågor där de kvantitativa 

metoderna kan komma till korta. 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) framhåller Faircloughs modell för kritisk diskurs-

analys som särskilt lämplig när det gäller studiet av förhållandet mellan språkbruk och 

bredare samhälleliga praktiker, och pekar bland annat på följande fördelar: 

Med Faircloughs lingvistiska verktygslåda kan man (...) finna många drag i texterna som 
man inte lägger märke till vid en vanlig genomläsning. Dessutom kan man genom en sys-
tematisk lingvistisk analys ge grundliga belägg för de påståenden som framförs om texter-
na, och man kan dokumentera hur man kommit fram till resultaten. (Winther Jörgensen & 
Phillips 2000:139).  

För att uppfylla syftet med denna studie var det nödvändigt att kunna spåra diskursiva 

mönster dels i rapporteringen i samband med partnerskapslagen 1995, dels i rapporte-

ringen om könsneutrala äktenskap 2009, och sedan göra en jämförelse. Faircloughs mo-

dell framstod mot denna bakgrund som mycket användbar, och som ett bra verktyg för 

att undersöka huruvida medieinnehållet förändrats i riktning mot en större tolerans för 
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icke-heterosexuella relationer. Eftersom Boréus ovan redovisade typologi är specifikt är 

framtagen för analys av diskursiva mönster som rör diskriminering, bedömdes den vara 

ett värdefullt komplement till Faircloughs modell.  

4.6.1 Egna anpassningar och tillägg 

Som nämnts menar Boréus (2005) att hennes typologi är öppen för komplettering, ef-

tersom diskriminering med språkliga medel kan ta sig en mängd olika uttryck i olika 

sammanhang. I denna uppsats har det tagits fasta på detta. För att ytterligare optimera 

typologin för analys av just det material som är föremål för denna studie, nämligen jour-

nalistiska texter, har viss komplettering av modellen gjorts. Analysschemat för den kvali-

tativa delen har också anpassats på andra sätt. Kompletteringarna beskrivs i det följande. 

Bristande nyansering. För det första har en komplettering gjorts i form av ett tillägg 

gällande underformerna av den grundform av diskursiv diskriminering som Boréus be-

nämner exkludering. Boréus nämner två underformer till exkludering: exkludering av röster 

samt osynliggörande. Den tredje underform som lagts till här är bristande nyansering. Denna 

form av exkludering överlappar i viss mån osynliggörande, men sätter mer specifikt fo-

kus på generaliserande representationer i medietexter, varför det bedömdes vara ett an-

vändbart tillägg i analysen. Bristande nyansering kan ses när en kategori visserligen syn-

liggörs, men framställs som homogen. Representationerna behöver inte vara negativa i 

sig, men osynliggör nyanser inom gruppen och därmed också individer eller subgrupper. 

Det kan handla om att en text osynliggör variationer gällande exempelvis sexuell orien-

tering, kön, etnicitet eller ålder inom den grupp som är föremål för kategoriseringen. 

Bristande nyansering är således en form av exkludering som i viss utsträckning överlap-

par det Boréus kallar osynliggörande, men som också skiljer sig från denna kategori och 

kan vara användbar i denna undersökning då den ger särskilt analytiskt fokus åt reduce-

ring av nyanser och variationer. 

Utöver Faircloughs trestegsmodell och Boréus typologi har analysen också fokuserat på 

ytterligare två aspekter som framstod som väsentliga för att kunna spåra diskursiv dis-

kriminering i just journalistiska texter. En beskrivning av dessa följer här. 

Avsaknad av strukturellt perspektiv 

Brune (2006) påpekar att bristen på nyheter som problematiserar och tar upp diskrimi-
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nering som en viktig fråga i sig ses som en form av diskursiv diskriminering i medierna. 

Detta framstod som en viktig aspekt att undersöka även i materialet för denna studie. 

Därför har kategorin avsaknad av strukturellt perspektiv lagts till i analysschemat, inte som 

en separat grundform av diskriminering utan som en närliggande form som kan vara 

relevant att titta särskilt på i journalistiska texter. 

Bristande bemötande av negativa uttalanden 

Flera tidigare undersökningar (Andreasson 1996; Sahlman 2005a, 2005b) har påtalat att 

negativa uttalanden om homosexuella får stå oemotsagda i dagspressens texter, och att 

detta leder till att fördomsfulla uttalanden framstår som accepterade. Därför har även 

aspekten bristande bemötande lagts till i analysschemat för den kvalitativa analysen, men 

framför allt använts i den kvantitativa delen. Eftersom den kvantitativa kodningen för 

denna variabel hade kvalitativa inslag, bedömdes det som relevant att även titta extra på 

denna aspekt i den kvalitativa delen, för att se om bedömningarna blev desamma. 

4.6.2 Tillvägagångssätt kritisk diskursanalys 

Efter några inledande genomläsningar av materialet samt beslut om avgränsningar, ge-

nomfördes som nämnts först den kvantitativa analysen. Med stöd av denna utarbetades 

därefter ett analysschema som användes för en systematisk genomgång av alla artiklar i 

den kvalitativa delen av undersökningen. Analysschemat utgår från studiens syfte och är 

särskilt anpassat för just denna undersökning, men baseras i grunden på de analytiska 

verktyg som Faircloughs modell erbjuder, kombinerade med konkreta frågor som bott-

nar i Boréus typologi över diskursiv diskriminering. Det fullständiga analysschemat för 

den kvalitativa delen framgår av bilaga 2. 

Grunden i analysmetoden är således Faircloughs modell, där man som ovan nämnts 

studerar materialet på tre nivåer: diskursiv praktik, textuell nivå och social praktik. När 

det gäller diskursiv praktik innehåller analysschemat frågor som rör vilken genre texten 

hör hemma inom och vilken eller vilka andra diskurser som texten direkt eller indirekt är 

relaterad till. På textnivå finns en rad lingvistiska redskap gällande exempelvis använ-

dandet av metaforer, skribentens grad av sanningsanspråk och hur olika aktörer knyts till 

de händelser som tas upp. På analysnivån social praktik handlar det om frågor som hjäl-

per till att placera texten i ett vidare socialt sammanhang och ger möjligheter till reso-

nemang om dess tänkbara ideologiska verkningar.  
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Under diskursanalysen gjordes en noggrann och detaljerad genomläsning av de utvalda 

artiklarna utifrån analysschemats frågor, med en samtidig öppenhet för att nya drag hos 

texterna kunde göra sig gällande under denna granskning. Samma analysredskap och 

utgångspunkter användes för båda perioderna, men under arbetet med analysen på 

textuell nivå gjordes inga försök att hitta gemensamma mönster mellan perioderna eller 

åstadkomma enhetliga benämningar på dessa mönster, då detta i sig skulle ha inneburit 

en jämförelse mellan perioderna. I stället var ambitionen att i denna del av analysen be-

handla varje period för sig och så långt möjligt ställa sig främmande för materialet. 

Under analysen gjordes löpande noteringar och därefter sammanställdes dessa i syfte att 

hitta genomgående eller motstridiga diskursiva drag under respektive period. Vid ana-

lysen utnyttjades också den kunskap om materialet som helhet som uppnåtts i samband 

med den kvantitativa analysen. 

Avslutningsvis sammanställdes resultatet av den kvalitativa granskningen med hjälp av 

kommenterade citat och utdrag ur texterna. 

4.7 Metodkritik 

Både kvantitativ innehållsanalys och kritisk diskursanalys har kommit att bli metoder 

med stor utbredning och användning inom många områden, men de har också mött 

kritik. Metoderna har olika utgångspunkter, och kritiken är också av olika slag. 

När det gäller den kvantitativa innehållsanalysen har kritik bland annat riktats mot me-

toden för dess naturvetenskapliga utgångspunkter. Berelsons definition av kvantitativ 

innehållsanalys ovan (”… en objektiv, systematisk och kvantitativ framställning av det 

manifesta innehållet i kommunikation”) kan sägas ge uttryck för ett naturvetenskapligt 

ideal om att objektivt och exakt kunna mäta sitt analysobjekt. Definitionen klargör också 

att kvantitativ innehållsanalys ska undersöka det ”manifesta” innehållet i texter.  

Detta är också bland annat på detta område som metoden mött kritik. Om man bara tar 

hänsyn till det manifesta, uppenbara innehållet lämnas det underförstådda och outtalade 

därhän. Kontexten lämnas obeaktad, och det som är osynligt i texterna kommer inte 

med i mätningen. Att endast ta hänsyn till det manifesta innehållet och mäta detta kan 

visserligen ge resultat med hög reliabilitet, men därmed är det inte givet att sådana 
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undersökningar kan bidra till en bättre förståelse av medierna och deras innehåll (Nils-

son 2010). 

Ytterligare kritik som kan riktas mot metoden gäller dess anspråk på objektivitet. Inne-

hållsanalysens ideal är att den inte ska påverkas av forskarens egna värderingar. Men 

även en kvantitativ innehållsanalys inbegriper ofrånkomligen tolkningsmoment, påpekar 

kritikerna. Sådana moment finns i alla steg i forskningsprocessen från design och datain-

samling till resultat. 

I det praktiska arbetet med analysen har metoden också vissa nackdelar. Man blir tidigt i 

forskningsprocessen låst vid ett tillvägagångssätt som man sedan måste använda på hela 

materialet. Det kan vara mycket tidsödande att ändra på eller lägga till variabler när man 

väl har genomfört en del av kodningen.  

Kritiken och nackdelarna är alltså ganska omfattande. Till metodens försvar kan man 

dock anföra att en enskild metod aldrig kan belysa allt utifrån alla perspektiv, som Åsa 

Nilsson, undersökningsledare vid SOM-institutet, uttrycker det. Kvantitativ innehållsa-

nalys är avsedd för att hitta generella mönster i stora mängder texter, och inom detta 

användningsområde har den stora fördelar (Nilsson 2010). 

När det gäller diskursanalysen har kritik anförts bland annat mot dess konstruktivistiska 

grund. Om man utgår från att ingen verklighet existerar utanför diskurserna och allt är 

socialt konstruerat, försvåras möjligheten att se kausalitet i till exempel historiska skeen-

den eller återkommande mönster i samhällsutvecklingen, menar kritikerna (Bergström & 

Boréus 2005). Den socialkonstruktionistiska utgångspunkten får också implikationer för 

forskarens roll. För vad är det som säger att en tolkning skulle vara mer relevant än en 

annan?  

Utifrån ett strikt konstruktivistiskt perspektiv kan man visserligen inte påstå att veten-

skaplig kunskap är mer sann än någon annan kunskap. I en diskursanalys är det ändå 

möjligt att nå reliabilitet i resultaten genom att gå systematiskt tillväga och utnyttja de 

lingvistiska verktygen på ett konsekvent sätt (Winther Jörgensen & Phillips 2000). 

En viktig begränsning med diskursanalys, vilket för övrigt gäller även den kvantitativa 

innehållsanalysen, är dock att den inte kan säga något om texternas effekter. Trots att 
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diskursanalytiska ansatser utgår från att människor är aktiva i betydelseskapandet och att 

det finns ett obegränsat antal möjliga tolkningar av en text, fokuserar studierna i allmän-

het på analys av texterna i stället för av hur de tas emot (Winther Jörgensen & Phillips 

2000). Liksom när det gäller innehållsanalysen kan man emellertid försvara diskursana-

lysen med att ingen metod, eller undersökning, förmår ta hänsyn till allt. 

4.8 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är nyckelord i all forskning. Begreppet validitet står för giltighet 

och handlar om huruvida man undersökt det som man avsett att undersöka. Reliabilitet 

har att göra med hur tillförlitliga resultaten kan anses vara, vilket i sin tur är relaterat till 

undersökningens kvalitet när det gäller insamling, bearbetning och analys av data 

(Østbye et al. 2003).  

Eftersom kvantitativa metoder har begränsningar när det gäller tolkning och förståelse, 

har som nämnts en kombination av kvantitativ innehållsanalys och kritisk diskursanalys 

använts. Denna kombination kan anses vara relevant utifrån studiens frågeställningar, 

eftersom dessa inte bara rör omfattning och frekvens, till exempel när det gäller negativa 

respektive positiva artiklar, utan också på vilka sätt samkönade relationer gestaltas i tex-

terna.  

Genom att använda två metoder, och därmed betrakta materialet ur olika synvinklar, har 

sannolikt också en högre reliabilitet uppnåtts än om undersökningen genomförts med 

endast en av metoderna. Visserligen finns möjligheter att hantera stora material även 

med CDA, men metoden ger inte samma möjligheter att kvantifiera resultaten som i den 

kvantitativa innehållsanalysen.  

Det intryck som formades under de första genomläsningarna av materialet bekräftades 

bara i vissa fall av den kvantitativa mätningen. I något fall visade mätningen något helt 

annat än vad förförståelsen hade gett förväntningar om. Detta indikerar att metodkom-

binationen gett en högre reliabilitet än vad som varit möjligt med enbart en kvalitativ 

ansats. Det är dock intressant att fundera över diskrepansen mellan det kvantitativa re-

sultatet det första intrycket av materialet. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att 

den kvantitativa mätningen har ”rätt” medan den första kvalitativa bedömningen har 

”fel”, men läser man igenom 341 artiklar kan man ibland tappa lite i uppmärksamhet 
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och missar då kanske argument eller uttalanden som faktiskt finns i materialet. Kanske 

är det en del av förklaringen till skillnaden mellan den första bedömningen och resultatet 

av mätningen. 

Ett annat sätt att stärka reliabiliteten i den kvantitativa kodningen har varit att tillämpa 

flera omgångar av provkodning innan variablerna fastställdes slutgiltigt. När kodnyckeln 

väl var färdigställd utarbetades ett kodschema där samtliga artiklar och variabler listades. 

Därefter gicks materialet igenom systematiskt och kodades enligt de fastställda variab-

lerna. Enstaka enheter som var svåra att koda gällande någon enskild aspekt tilldelades 

värdet ”Övrigt/framgår ej”, för att minimera risken att subjektiva bedömningar skulle 

påverka resultatet.. 

Att man som ensam ”kodare” inte kan testa intersubjektiviteten på samma sätt som om 

man är två som genomför kodningen, är en nackdel. Samtidigt kan det i vissa avseenden 

vara en fördel att samma person kodar hela materialet. Att säkerställa att hela materialet 

kodats på ett enhetligt sätt kan vara extra viktigt när det handlar om att göra en jämfö-

relse mellan två tidpunkter.  

Även diskursanalysen har genomförts utifrån ett på förhand fastställt analysschema, för 

att säkerställa en systematisk och konsekvent analys. Arbetet med och resultatet av den 

kvantitativa analysen har också gett en kunskap om materialet som kunnat utnyttjas i 

den kvalitativa delen. Den ökade förtrogenheten med materialet kan å andra sidan föra 

med sig svårigheter på så sätt att man omedvetet ”ser” de saker som man förväntar sig 

att se. Att konsekvent använda sig av de lingvistiska verktygen i CDA och följa analys-

schemat är ett sätt att motverka detta, och göra det möjligt att ställa sig främmande för 

materialet under analysen.  

När det gäller möjligheterna att generalisera utifrån studiens resultat har som nämnts ett 

totalurval gjorts i den kvantitativa delen. Resultatet för den kvantitativa delen speglar 

därför med stor sannolikhet hur rapporteringen såg ut under de utvalda perioderna i de 

utvalda tidningarna, med viss reservation för att det kan ha fattats artiklar i de arkiv som 

utnyttjats. Om det skulle vara så att enstaka artiklar kommit bort har detta dock sanno-

likt inte påverkat resultatet nämnvärt. Under materialinsamlingen framkom inte heller 

några tecken på att det skulle saknas material, något som annars skulle ha kunnat visa sig 

i till exempel luckor i materialet med avseende på enskilda tidningar eller datum.  
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När det gäller den kvalitativa delen av studien är det i allmänhet svårt att generalisera 

utifrån en kvalitativ analys av ett fåtal enheter, som det är frågan om här. Eftersom en-

heterna har valts ut mot bakgrund av kunskapen om materialet som helhet, och med 

ledning av den bild som framträtt i den kvantitativa delen, får dock även de kvalitativa 

resultaten anses kunna representera helheten. Däremot kan inga generaliseringar göras 

vad gäller den allmänna opinionen eller hur medierna generellt gestaltar samkönade re-

lationer under de utvalda perioderna. Utöver dagspressen finns många andra medier, 

däribland tv, radio och inte minst internet när det gäller den senare undersökningspe-

rioden. Undersökningen säger inte heller något om hur tidningar med en mindre upp-

laga än 20 000 exemplar gestaltar de frågor som står i fokus för denna undersökning. 

Generaliseringar från studiens resultat kan således bara göras vad gäller de större dags-

tidningarnas gestaltning under de utvalda perioderna. 

Sammanfattningsvis är förhoppningen att metodkombinationen tillsammans med ett 

konsekvent och systematiskt tillvägagångssätt i operationalisering och analys har lett till 

tillfredsställande validitet och reliabilitet. 

4.9 Forskningsetiska överväganden 

I samband med analys av tidningsartiklar infinner sig kanske vanligtvis inte så många 

etiska frågor kring behandlingen av materialet. Några överväganden har dock aktuali-

serats. Personer som ställer sig avvisande eller avvaktande inför att viga samkönade par 

kan ibland pekas ut som ”fundamentalister”. Utan att gå händelserna alltför mycket i 

förväg, kan nämnas att det i analyserade materialet förekommer fördomsfulla uttalanden 

om icke-heterosexuella relationer. När dessa uttalanden återgivits har det skett med en 

ambition att inte bara lyfta ut enstaka negativa uttalanden av en person som i övrigt även 

sagt positiva saker om samkönade relationer, utan försöka göra talespersonerna rättvisa 

och ha en förståelse för att omgivningens tryck i flera fall kan ha påverkat dem att ta 

ställning mot sin egen övertygelse.  
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5 Resultat och analys 

I det följande presenteras först resultatet av den kvantitativa delen av studien, därefter 

den kvalitativa. Medan redogörelsen för den kvantitativa delen mer renodlat är en resul-

tatpresentation, är den kvalitativa resultatredovisningen sammanvävd med tolkning och 

analys. Detta motiveras av att en diskursanalys i sig just är en analys, varför det varit 

svårt att separera resultat från analys i det fallet. Någon direkt fördel med att försöka 

separera dem inte heller har kunnat identifieras. Efter redogörelsen för den kvantitativa 

och kvalitativa delen följer sedan en sammanfattande analys där studiens båda delar vägs 

samman och relateras till teori och tidigare forskning. 

5.1 Kvantitativ del 

I den kvantitativa delen av studien undersöktes sammanlagt 341 artiklar. Av dessa var 

233 publicerade 1995, och 108 artiklar publicerade 2009. De variabler som användes vid 

kodningen framgår av bilaga 1. 

5.1.1 Positiv/negativ hållning 

För att bedöma andelen positiva, negativa respektive balanserade artiklar räknades anta-

let positiva och negativa uttalanden eller citat i varje artikel. De artiklar som hade en 

övervikt med minst ett positivt uttalande kodades som positiva, och på motsvarande sätt 

kodades de negativa. Som balanserade räknades artiklar med antalsmässig jämvikt mellan 

positiva och negativa uttalanden, eller där det inte förekom några sådana uttalanden. 
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Figur 1. Andel artiklar med övervägande positiv, negativ respektive balanserad hållning  
1995 respektive 2009. N=233 (1995), N=108 (2009). 

 

Av 233 artiklar från 1995 var 109 övervägande positiva, 70 övervägande negativa och 54 

balanserade. År 2009 var 69 av 108 artiklar övervägande positiva, 16 övervägande nega-

tiva och 23 balanserade. Som framgår av figur 1 har den procentuella andelen huvudsak-

ligen positiva artiklar därmed ökat från 47 till 64 procent. Andelen huvudsakligen nega-

tiva artiklar har halverats (30 respektive 15 procent), medan andelen balanserade artiklar 

ligger på ungefär samma nivå under båda undersökningsperioderna (23 respektive 21 

procent).  

5.1.2 Problemorientering 

Ett annat mått som användes för att kartlägga skillnader mellan de båda perioderna var i 

vilken utsträckning den nya lagstiftningen kopplas till problem av olika slag. 
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Figur 2. Andel artiklar som kopplar den nya lagstiftningen till ett eller flera problem,  
1995 respektive 2009. N=233 (1995), N=108 (2009). 

Mätningen visade att den nya lagstiftningen år 1995 kopplades samman med olika typer 

av problem i 153 av 233 artiklar. Sifforna för 2009 var 48 av 108 artiklar. Som figur 2 

visar motsvarar detta 66 procent för 1995, och 44 procent för 2009, vilket innebär att 

andelen artiklar där den nya lagstiftningen kopplas samman med problem har minskat.  

5.1.3 Talespersoner 

Den kvantitativa kartläggningen tog också hänsyn till huruvida berörda själva kommer 

till tals i rapporteringen, eftersom detta sågs som väsentligt för att kunna göra en be-

dömning av den aspekt av diskursiv diskriminering som rör exkludering. Mätningen 

visade att andelen artiklar där hbt-personer uttalar sig direkt eller genom citat ligger på 

ungefär samma nivå 1995 och 2009. 
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Figur 3. Andel artiklar där explicit uttalat homosexuella, bisexuella eller transpersoner  
kommer till tals, 1995 respektive 2009. N=232 (1995), N=108 (2009). 

Av figur 3 kan utläsas att andelen artiklar där hbt-personer själva får ge sin syn på den 

nya lagstiftningen har minskat något. Andelen artiklar där sådana talespersoner före-

kommer är 27 procent år 2009 och 24 procent år 2009. 

5.1.4 Könsfördelning 

Ytterligare en aspekt som undersökningen tagit hänsyn till är könsfördelningen bland de 

hbt-personer som uttalar sig i artiklarna. Som framgår av figur 4 är könsfördelningen 

bland hbt-personer som uttalar sig markant olika för de båda undersökningsperioderna. 

Här är det dock på plats med en reservation eftersom underlaget är litet, men skillnaden 

är ändå så pass stor att den kan vara värd att lyftas fram. 
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Figur 4. Könsfördelningen bland uttalat homosexuella, bisexuella eller transpersoner som 
kommer till tals i artiklarna, 1995 respektive 2009. N=62 (1995), N=26 (2009). 

Figur 4 visar att i 62 artiklar med en eller flera hbt-talespersoner år 1995 är talesperso-

nerna i 56 fall manliga och i 6 fall kvinnliga. Motsvarande siffror för 2009 är 8 manliga 

och 18 kvinnliga (av totalt 26 artiklar där hbt-personer medverkar år 2009). Könsfördel-

ningen bland hbt-personer som uttalar sig är således jämnare år 2009, och fördelningen 

har gått från en kraftig manlig dominans (90 procent) till en något mindre kraftig kvinn-

lig dominans (69 procent). 

5.1.5 Sexuell orientering 

Om man tittar på vilken form av sexuell orientering som explicit omnämns i samband 

med registrerat partnerskap och könsneutralt äktenskap får man det resultat som fram-

går av figur 5. 
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Figur 5. Sexuell orientering som explicit omnämns i samband med registrerat partnerskap 
/könsneutralt äktenskap, 1995 respektive 2009. N=233 (1995), N=108 (2009). 

År 1995 nämner 225 av 233 artiklar enbart homosexualitet i samband med registrerat 

partnerskap. År 2009 ser bilden annorlunda ut. Vid denna senare period nämner en be-

tydligt mindre andel artiklar, 42 av 108 (39 procent), enbart homosexualitet i relation till 

den nya lagstiftningen. År 2009 finns i stället fler artiklar där homo-, bi- och transsexua-

litet, alternativt uttrycket hbt/hbtq, kopplas till den nya formen av lagstadgad relation. 

5.1.6 Perspektiv 

Avslutningsvis har undersökts huruvida artiklarna tar upp strukturella faktorer och för-

klaringar när man diskuterar icke-heterosexuella relationer, det vill säga om frågan be-

handlas på en lokal och/eller individuell nivå eller diskuteras ur ett vidare, socialt per-

spektiv. Resultatet framgår av figur 6. 
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Figur 6. Andel artiklar där ett strukturellt perspektiv anläggs på frågor som rör icke-
heterosexuella relationer, 1995 respektive 2009. N=228 (1995), N=108 (2009). 

År 1995 förekom ett sådant strukturellt perspektiv i 23 procent (53 av 228, rensat för 

Övrigt/framgår ej) av artiklarna. År 2009 hade andelen ökat till 42 procent (48 av 108). 

5.2 Kvalitativ del 

Här följer en redogörelse för den kritiska diskursanalysen av 20 utvalda artiklar, 10 från 

1995 och 10 från 2009. Eftersom resultat och analys är nära sammankopplade i en dis-

kursanalys, innehåller avsnittet också kommentarer av tolkande karaktär. Jämförelsen 

mellan de båda perioderna görs dock först i kapitel 6 Sammanfattande och jämförande analys. 

Inledningsvis sägs några sammanfattande ord om texterna på den nivå som i Fair-

cloughs modell kallas diskursiv praktik. Därefter redovisas den del av diskursanalysen 

som avser textuell nivå. Redovisningens struktur utgår från de diskursiva mönster som 

framträtt som mest dominerande i texterna under respektive period. Samma analysred-

skap och utgångspunkter har använts för båda perioderna, men vilka mönster som är 

mest framträdande skiljer sig åt mellan perioderna, och därför skiljer sig också rubrice-

ringen åt i redovisningen av respektive period.  
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Granskningen av artiklarna i det kvalitativa urvalet har gjorts mot bakgrund av kunskap-

en om materialet som helhet. De exempel och citat som lyfts fram är dock uteslutande 

hämtade från det mindre urvalet.  

På den kritiska diskursanalysens tredje nivå, social praktik, görs en djupare analys av 

texterna med avseende på tänkbara sociala konsekvenser. Dessa resonemang om texter-

nas sociala implikationer återfinns i den sammanfattande analysen i kapitel 6. 

5.2.1 Om texterna 

På den nivå som inom CDA kallas diskursiv praktik sätts fokus på faktorer som hur 

texterna konsumeras och produceras. Centralt på denna nivå är också texternas relation 

till andra texter och diskurser. Eftersom de analyserade artiklarna har mycket gemen-

samt och utrymme saknas att individuellt redogöra för alla de tjugo texternas individu-

ella produktions- och konsumtionsmässiga förhållanden, ges här en sammanfattande 

beskrivning. 

I den kvalitativa analysen ingår tio artiklar från 1995 och tio från 2009. Texterna riktar 

sig till en bred allmänhet och alla är publicerade i svensk dagspress med en upplaga om 

minst 20 000 per år. Detta har sannolikt betydelse för läsarens upplevelse av trovärdig-

het i det som skrivs. Innehållet i etablerade dagstidningar, och då framför allt morgon-

pressen, kan på en övergripande nivå anses ha en hög trovärdighetsgrad.  

Artiklarna skiljer sig emellertid också åt i vissa avseenden. De är hämtade från både 

kvällspress och dagspress, vilket kan ge texterna lite olika prägel. Texter i kvällspress kan 

vara mer populariserade och ha starkare betoning på att väcka affekt och intresse. Även 

genremässigt finns skillnader. I materialet ingår både renodlade nyhetsartiklar och artik-

lar som skrivits i opinionsskapande syfte. Att en artikel är publicerad under en sektion 

som ”Opinion” eller ”Debatt” tydliggör för läsaren att det är ett material som inte gör 

anspråk på den vanliga journalistiska objektiviteten, vilket kan påverka mottagandet ef-

tersom läsaren inte förväntar sig att texten ska ha samma ”sanningshalt” som en nyhets-

text.  

Intertextuellt ska de utvalda artiklarna ses mot bakgrund av de båda debatter som före-

gått dem. Både inför beslutet om partnerskapslagen och inför beslutet om könsneutrala 
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äktenskap förekom en intensiv debatt. Texterna ingår i ett nät av texter som rör partner-

skapslagen respektive könsneutrala äktenskap, i både tryckt press och andra medier. 

Många läsare kan alltså förväntas ha en viss bakgrundskunskap om frågan, och tolka de 

nya texterna utifrån denna kunskap. Att debatterna varit så livliga har både satt frågan på 

agendan och framställt den som just ett kontroversiellt ämne, vilket förmodligen påver-

kat läsarna när de tagit del av texter som publicerats under de perioder som behandlas i 

denna studie, det vill säga tiden efter det att respektive lag börjat gälla.  

Intertextuellt finns också vid båda tidpunkterna en relation till de lagtexter där partner-

skap respektive könsneutralt äktenskap regleras. Dessa hänvisningar är mer eller mindre 

uttalade, i några fall till och med manifesta, det vill säga explicit uttalade med citat från 

lagtexten. Här kan man även tala om interdiskursivitet, eftersom det inte bara handlar 

om att texter hänger samman, utan också om att en juridisk diskurs möter den journal-

istiska. 

En annan interdiskursiv relation som är gemensam för 1995 och 2009 finns i texternas 

mer eller mindre direkta referenser till en diskurs som rör traditionella föreställningar 

om och sätt att tala om bröllop och äktenskap. 

5.2.2 År 1995 

Texterna från 1995 är i allmänhet utformade i enlighet med de konventioner som är 

förknippade med respektive genre. Nyhetsartiklarna betonar ofta just nyhetsvärdet, att 

det är det första partnerskapet som registreras i Sverige, eller skapar en känsla av aktualitet 

med uttryck som ”Klockan 14 i dag blir de båda männen det första paret” 

(iDag/Kvällsposten 1995-01-02). Det är också vanligt att skribenterna utnyttjar seden 

att låta två sidor komma till tals, och i texten varvar dessa uttalanden. När det gäller 

material med opinionsskapande syfte följer artiklarna också det man som läsare kan för-

vänta sig av exempelvis en ledare eller en insändare. Det är texter där skribenten mer 

eller mindre uppenbart använder retoriska grepp för att vinna gehör för sin ståndpunkt. 

Med detta sagt om de gemensamma dragen i de utvalda texterna, följer nu en närmare 

redogörelse för den diskursanalytiska granskningen av texterna från 1995, med fokus 

främst på textuell nivå.  
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5.2.2.1 Anpassning för acceptans 

Ett av de diskursiva mönster som dominerar i materialet från 1995 är partnerskapet som 

en väg till acceptans. Att befästa sin relation genom att registrera partnerskap framställs i 

många artiklar som ett sätt för samkönade par att inkluderas och accepteras av ”sam-

hället”. Detta uttrycks både av paren själva och av de som talar om dem.  

När det gäller till exempel vigselförrättare som säger att de kommer att utföra registre-

ring är ett vanligt uttryck ”ställa upp”. I artikeln Kyrklig förbön för homosexuella (Ystads 

Allehanda 1995-01-04), en nyhetsartikel med lokal prägel, framgår det att denna välvilja 

inte är något självklart. Detta är något som också återkommer ofta i materialet som hel-

het år 1995. Många vigselförrättare nekar att åta sig uppdraget, och de som säger ja utta-

lar oftast inte ett explicit stöd för de samkönade paren, utan motiverar sitt ställningsta-

gande med att lagen måste följas, och att om lagen inte funnits hade de kanske handlat 

annorlunda. Inger Wennhall, en av Skurups två vigselförrättare, säger: 

Min uppfattning är att finns det en lag så ska man naturligtvis kunna ”viga” homosexuella. 
Jag lägger inga personliga aspekter eller moraliska värderingar på det.  

Intrycket kan bli att hon visserligen ställer upp, men inte av egen övertygelse, utan 

främst för att det finns en lag. Formuleringen om att hon inte lägger några personliga 

eller moraliska värderingar på det, skulle kunna tolkas som att hon väljer att inte låta sin 

egen uppfattning styra, utan går efter vad lagen säger. Hennes uttalande lämnar möjlig-

heten öppen för att om hon lagt moraliska värderingar på uppdraget, hade utgången 

kunnat bli en annan. Det framgår att beslutet att registrera samkönade par inte är något 

självklart. 

Att paren själva ofta uttrycker en glädje över att bli accepterade förstärker intrycket av 

att omvärldens acceptans inte är något som kan tas för givet. Tacksamhet och återhåll-

samhet med fler krav betonas ofta. Ett exempel är artikeln Första paret ut … 

(iDag/Kvällsposten 1995-01-02), ett nyhetsreportage där den nya lagen gestaltas utifrån 

ett personrelaterat perspektiv. Texten handlar om Sven-Olof Jansson och Hans Jonsson 

som just ska ingå det första registrerade partnerskapet i Sverige. Under mellanrubriken 

”Kalla oss inte gifta” säger Sven-Olof: 
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Vi blir väldigt ledsna om någon kallar det för giftermål. Har nu samhället bestämt att det 
ska heta partnerskap, så låt det heta det, säger Sven-Olof bestämt. 

I denna formulering ställs ”samhället” mot de samkönade paren. Det skapas en diko-

tomi som placerar de samkönade paren utanför samhället, som något annat. Det är 

samhället som bestämt hur deras förhållande ska benämnas. Detta kan skapa en bild av 

samkönade par som maktlösa, de får helt enkelt finna sig i det som samhället beslutar. 

Formuleringen ”låt det heta det” skulle kunna tolkas som att de är glada för att ha 

kommit så här långt och inte ställer några vidare krav på ”samhället”. De låter sig nöja 

med det som erbjuds dem, och stöttar samhällets mandat att avgöra vad relationen ska 

kallas. Att de blir ”väldigt ledsna” kan ge intryck av att det är mycket viktigt för paret att 

inte stöta sig med samhället. 

Fler exempel på att partnerskap symboliserar acceptans återfinns i artikeln Nu är de ett 

äkta par (Gefle Dagblad 1995-01-07) som handlar om ett annat par, Birger Olsson och 

Tapio Korpilauri, som just registrerat sitt partnerskap. Skribenten inleder artikeln med 

följande rader:   

För 18 år sedan flyttade Birger Olsson och Tapio Korpilauri ihop. På trettondagsafton fick 
de äntligen, som första homosexuella par i Gävle, registrera sitt partnerskap.  

Det framgår att det handlar om ett trofast, strävsamt par, som väntat länge på att ”äntli-

gen” få registrera sig. Just informationen om att ett par varit tillsammans länge är vanligt 

förekommande i materialet från 1995. För läsaren kan detta skapa en känsla av att sam-

könade par ansluter sig till heterosexuella normer, och därmed inte utgör något hot. 

Partnerskapet ses som en väg till acceptans:  

Det känns som ett viktigt steg, som början på att homosexuella par kan bli accepterade i 
samhället, säger Tapio.  

I detta uttalande blir dikotomin mellan samhället och homosexuella par mindre framträ-

dande. Här används formuleringen ”accepterade i samhället”, vilket kan ge ett annat 

intryck än det mer polariserande av samhället, som förekommer i artikeln om Sven-Olof 

Jansson och Hans Jonsson, och också är mer frekvent i materialet som helhet år 1995. 

Med formuleringen ”i samhället” befinner sig paret redan i samhället. Med av blir sam-

hället något utanför dem själva. 
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I artikeln om Birger Olsson och Tapio Korpilauri uttrycks också stöd för ett förslag som 

innebär en negativ särbehandling av homosexuella par. Att det är paret själva som utta-

lar förslaget i en artikel där de just uttryckt att de ser partnerskap som en väg till accep-

tans, förstärker känslan av tacksamhet, och visar på en återhållsamhet när det gäller att 

framföra nya krav: 

(...) varken Birger eller Tapio vill att homosexuella par ska få adoptera barn.  

– Nej, det vore mycket olämpligt och det är bra att det inte blir tillåtet. Barn som växer upp 
med föräldrar av samma kön skulle löpa stor risk att bli mobbade, säger Birger Olsson. 

Detta är ett av flera exempel i materialet på att det i diskurser om samkönade relationer 

inte är ”tillåtet” att komma med nya krav. Partnerskapslagen har just gått igenom efter 

en långvarig debatt, och i andra texter under debatten har det framgått att motståndet 

mot icke-heterosexuell familjebildning är ännu starkare än när det gäller lagen om part-

nerskap. Ett intryck kan bli att samkönade par gärna tar emot den utsträckta handen, 

men inte gör anspråk på fler förmåner.  

Ett efterliknande av traditionella äktenskap kan i dessa sammanhang framstå som något 

åtråvärt. Bland annat i artikeln Homosexuellt partnerskap kan även ge bostadsbidrag 

(Örnsköldsviks Allehanda 1995-01-04) finns exempel på detta: 

Många drömmer redan om att få ingå partnerskap, ser fram emot ”bröllopet” med dess 
många rituella inslag, ringbyte i förekommande fall, risgryn, Mendelsohn … 

Att på detta sätt blanda talet om icke-heterosexuella relationer med traditionell bröllops-

diskurs är förhållandevis vanligt i materialet år 1995. Exempel på samkönade par eller 

andra som inte bejakar den traditionella synen på äktenskap förekommer däremot inte. 

Denna avsaknad av alternativa perspektiv kan i kombination med de positiva uttalan-

dena om äktenskapliga normer ge ett intryck av att anpassning till dessa normer är något 

både önskvärt och en förutsättning för acceptans.  

5.2.2.2 Partnerskap som en formalitet 

Att betona de juridiska aspekterna är ett annat vanligt mönster för hur man talar om 

samkönade par i rapporteringen om partnerskapslagen. I artiklar där detta mönster åter-

finns är oftast inte de samkönade paren själva närvarande. I stället är det andra som talar 
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om dem. I dessa texter åstadkoms en distansering i och med att partnerskapet kläs i en 

juridisk dräkt. Det framstår som något annat än ett äktenskap. Det senare omgärdas av 

glädje, kärlek och festliga inslag, medan partnerskapet i stället tonar fram som något lite 

andefattigt, en reglering på papperet snarare än en förening mellan två människor som 

älskar varandra. I nyhetsartikeln Homosexuellt partnerskap kan även ge bostadsbidrag 

(Örnsköldsviks Allehanda 1995-01-04) skriver journalisten: 

Den nya förbindelsen medför naturligtvis olika rättsverkningar. (...) Beträffande registre-
ringen är det nödvändigt att de två som ska ingå partnerskap på förrättarens fråga uttryck-
ligen säger att de samtycker till registreringen. 

Här blir personerna och processen underordnade den juridiska diskursen. Partnerskapet 

framställs inte som en känsloladdad förening av ett par, utan som en juridisk reglering. 

De källor som uttalar sig i artikeln formulerar sig med ett liknande språkbruk: 

Behörig att vara registreringsförrättare är lagfaren domare i tingsrätt eller den som länssty-
relsen förordnat, säger Carl Gustaf Lindgren vid tingsrätten i Örnsköldsvik. (...) För att få 
sitt partnerskap registrerat krävs att paret först begär hindersprövning. Det sker hos skatte-
förvaltningens folkbokföringsavdelning (...).  

Under rubriken ”Viss omkodning” i samma artikel avslutar journalisten artikeln på föl-

jande sätt:  

För lokala skattemyndigheterna och folkbokföringen har den nya lagen inneburit viss om-
kodning. Frågan är om SAS hunnit anpassa rutinerna vid försäljning av rabatterade äkta 
make-biljetter? (...) Man kan fråga sig hur det nya svenska ”vigselformuläret” fungerar när 
två män skriver in sig på ett hotell i exempelvis Kuwait? Fast det sker ju å andra sidan inte 
så ofta. 

Citatet ovan har en ironisk ton som kan åstadkomma ett intryck av att det är en nästan 

löjeväckande tanke att ett manligt par ska ut på resa tillsammans och ta in på hotell. Iro-

nin kan skapa en känsla av att en relation mellan två män är något annorlunda och avvi-

kande. Citationstecknen som omgärdar ordet ”vigselformuläret” visar också att det inte 

betraktas som en riktig vigsel. Citationstecknen skapar en outtalad jämförelse med trad-

itionella vigslar. Hade skribenten använt exempelvis ordet partnerskapsbeviset utan citat-

ionstecken, hade det kunnat kopplas loss från associationerna till traditionella vigslar och 

framstått som något självständigt snarare än som en blek kopia av en ”riktig” vigsel.  
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I artiklar som använder ett juridiskt språk när man talar om samkönade relationer beto-

nas ofta det som skiljer partnerskap från äktenskap. Exempel på detta finns bland annat 

i artikeln Homosexuellt partnerskap kan även ge bostadsbidrag (Örnsköldsviks Allehanda 1995-

01-04): 

Ramen kring ett bröllop är viktig (...). Blommor, tärnor och brudnäbbar och risgryn tillhör 
ju den hittillsvarande omramningen. (...) Det är inte självklart att denna bild av ett sedvan-
ligt giftermål kan kopieras i tingssalen där förrättningen förmodas ske under kontorstid.  

I dessa formuleringar skapas en kontrast mellan å ena sidan de konnotationer som väcks 

av ord som blommor, brudnäbbar och risgryn, å andra sidan bilden av en förrättning i 

en tingssal under kontorstid. Skillnaderna betonas. I formuleringen ”sedvanligt gifter-

mål” förtydligas det också vad som är normen. 

Ett annat exempel på juridiskt språkbruk återfinns i nyhetsartikeln Många vigselförrättare 

säger nej (Västerbottens Folkblad 1995-01-17): 

Det har nu blivit möjligt för homosexuella att registrera sitt förhållande hos en borgerlig 
vigselförrättare. Registreringen är rättsligt och ekonomiskt likvärdig ett borgerligt äkten-
skap; med undantag av adoption och gemensam vårdnad av barn. (...) Registreringen kan 
göras hos någon av de 50 borgerliga vigselförrättare som länsstyrelsen utsett. 

Betoningen av det juridiska, där man exempelvis talar om att registreringen kan göras 

hos någon av de 50 vigselförrättarna, ligger ganska långt ifrån hur traditionella vigslar 

brukar beskrivas. Här gynnas förmodligen inte associationer till kärlek, lycka och festlig-

heter. Det framställs i stället som att partnerskap är en juridisk reglering, och det tydlig-

görs vad som skiljer denna samlevnadsform från ett äktenskap.  

Juridiska hänvisningar kan också användas för att motivera diskriminerande praktiker. I 

artikeln Fel att lagen gynnar homosexuella par (Helsingborgs Dagblad 1995-01-28), en ny-

hetsartikel med lokalt perspektiv, förklarar Margareta Pålsson, moderat kommunpoliti-

ker i Åstorp, varför hon inte tycker att kommunen ska utse någon som registrerar part-

nerskap. Hon anser att lagen jämställer ett homosexuellt par med ett heterosexuellt för-

hållande vilket ”juridiskt är fel”. Det juridiska felet innebär enligt Pålsson att  

(...) lagstiftningen särbehandlar homosexuella och ger dem bättre juridisk trygghet än andra 
som bor ihop, utan att vara gifta (...). 
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När skribenten refererar till Pålssons åsikter återges också ett förslag till negativ särbe-

handling av samkönade par: 

Hon [Margareta Pålsson] menar att lagen om partnerskap gör att homosexuella nu får en 
särställning vid sidan av heterosexuella par. (...) Därför tycker hon att kommunen ska låta 
bli att utse någon registreringsförrättare för homosexuella. 

Även i detta uttalande, om än på ett mindre explicit sätt, talar man om partnerskap som 

en i första hand juridisk företeelse. Partnerskap kan framstå som en reglering av rättig-

heter, en formalitet snarare än en kärleksfull samlevnad. 

Homosexuella nekas vigselbild (Svenska Dagbladet 1995-02-25) är en nyhetsartikel i lands-

ortspressen. Även här används juridisk diskurs för att motivera en negativ särbehandling 

av samkönade par. Tryckfriheten som ideal ställs mot homosexuellas rättigheter, och det 

framstår som att man måste välja vilken av dessa principer man ska stödja. ”Tryckfri-

hetsförordningen är en grundlag som står över brottsbalken”, konstaterar skribenten. 

Per Hultergård, jurist på Svenska tidningsutgivarföreningen, kommenterar: 

Problemet är att börjar man bryta tryckfrihetsförordningens principer (...) blir det snart inte 
många principer kvar (...). 

Här kan det framstå som att läsaren måste välja sida, antingen är man för tryckfrihet 

eller också lägger man sin röst på homosexuellas rättigheter. Eftersom få läsare förmod-

ligen har något att invända mot tryckfrihetsidealet, finns möjlighet att de leds mot det 

som kan uppfattas som textens gynnade tolkning, nämligen att det är rätt att inte publi-

cera bilder på homosexuella par. Principerna ställs mot varandra, utan att man försöker 

problematisera denna polarisering. Skribenten konkluderar att Justitiekanslerns prövning 

får avgöra om det handlar om diskriminering eller ej, och påtalar att  

Tills vidare får homosexuella välja andra sätt att berätta för världen att de registrerat part-
nerskap (...). 

När de juridiska sidorna av partnerskapslagen betonas är det vanligt att olika typer av 

problem påtalas. I Första paret ut … (iDag/Kvällsposten 1995-01-02) framgår det till 

exempel att ”det ena hindret efter det andra” dök upp på parets väg mot partnerskap. 

”På rådhuset visste de ingenting. Och på tingsrätten frågade de om det var två firmor 

som skulle slås ihop! berättar Sven-Olof.”  
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Praktiska problem av denna typ är det vanligt att man lyfter fram och tar fasta på i artik-

larna. Det kan skapa en känsla av att den nya vigselformen ställer till problem, i både 

stort och smått. Den är annorlunda och svårhanterlig för alla, medan ”vanliga” vigslar 

löper utan problem. 

5.2.2.3 Samkönade relationer som något alla får ha en åsikt om 

Ett annat mönster i artiklarna från 1995 är att samkönade relationer gestaltas som ett 

kontroversiellt ämne som alla har rätt att ha en åsikt om. De som uttalar sina åsikter 

behöver i allmänhet inte komma med några argument för det. De vigselförrättare som 

inte vill åta sig uppdraget att registrera samkönade par hänvisar till exempel ofta till att 

de helt enkelt inte tycker om det eller känner för det.  

Åsikterna uttrycks ibland med sanningsmodalitet. I artikeln Kyrklig förbön för homosexuella 

(Ystads Allehanda 1995-01-04) förklarar Sven Mårtensson, borgerlig vigselförrättare (C), 

varför han inte vill registrera partnerskap: 

Det bjuder mig inte till att göra så. (...) Att de har samboförhållande är inget att säga om, 
men det ska inte föras fram i offentligheten. (...) Det strider mot en normal världslig etisk 
syn om vad vi menar med äktenskap. Det finns så kolossala avarter i vårt samhälle i dag, 
speciellt i tätorterna (...).  

Sven Mårtensson uttrycker här sina åsikter i form av påståenden. Han säger inte ”min 

åsikt är …” eller ”jag anser att ...” I uttalandet finns också nedvärderande formuleringar. 

Uttrycket ”kolossala avarter” kopplas till samkönade relationer, vilket därmed får funkt-

ionen av ett nedsättande uttryck för gruppen, för textens ”de”. Sven Mårtenssons utta-

lande innehåller också ett indirekt förslag till negativ särbehandling. Han säger att ”sam-

boförhållande är inget att säga om, men det ska inte föras fram i offentligheten”. Detta 

skulle kunna tolkas som att han anser att samkönade inte ska befästa sin relation offent-

ligt. Han tar avstånd från partnerskap, och hans egen vägran att viga paren utgör en 

konkret negativ särbehandling. Hans uttalanden bemöts eller ifrågasätts inte, vilket kan 

skapa ett intryck av att det är acceptabelt att tycka som Mårtensson och att offentligt 

uttrycka dessa åsikter. 

I samma artikel uttalar sig också tre kyrkoherdar, vilka alla ”kan tänka sig” att hålla för-

bön för samkönade par. I uttrycket ”kan tänka sig” framstår det som att de inte är riktigt 
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övertygade, men ändå menar att de kan åta sig uppdraget. I uttrycket impliceras också 

att de fått en förfrågan, och hade kunnat säga nej om de ville. Att de agerar med vissa 

förbehåll framgår också: 

Alla tre är noga med att påpeka att förbön inte går att jämföra med en vigsel, som bara kan 
hållas mellan man och kvinna. 

I denna formulering slår man med sanningsmodalitet fast att vigsel bara ”kan hållas mel-

lan man och kvinna”. Intrycket förstärks också i ett direkt uttalande av Håkansson:  

Men det är ingen vigsel, betonar Håkansson. Den kan bara ske mellan man och kvinna. 

Skribentens grad av instämmande framstår som ganska hög. Ett alternativ till ”betonar 

Håkansson” hade kunnat vara ”anser” eller ”menar” Håkansson, vilket hade gett lägre 

grad av sanningsanspråk. 

I en insändare utan rubrik (Västerbottens-Kuriren 1995-01-27), skriven av signaturen 

KJG, säger skribenten att han ”med glädje läst i VK [Västerbottens-Kuriren] en lista 

över dem som vägrar viga homosexuella par”. Skribenten menar att de som går med på 

att registrera partnerskap är ”en skam för sig själva och det svenska samhället”. Han 

fortsätter: 

De riksdagsmän som röstade igenom lagen borde bytas ut mot män och kvinnor med 
normalt beteende. (...) Jag tror att jag representerar större delen av svenska folket när jag 
säger: Sluta upp med alla dumheter och riv upp homosexlagen. Den hör inte hemma i ett 
civiliserat samhälle.  

De som röstade för lagen anses inte ha ”normalt beteende”. Att vara för partnerskapsla-

gen blir därmed onormalt. Om lagen säger skribenten: ”Den hör inte hemma i ett civili-

serat samhälle”. Icke-heterosexuella relationer positioneras därmed som något ocivilise-

rat, något avvikande som hamnar utanför gränsen för vad ett civiliserat samhälle kan 

omfatta. 

Skribenten KJG ger intryck av att vilja ta på sig rollen av att sätta ned foten och säga det 

som ”större delen av svenska folket” tycker. Att hans nedsättande uttalanden, och expli-

cita förslag att riva upp lagen, inte bemöts hör i viss mån till insändarens villkor. Kanske 

bemöts artikeln på annan plats i samma utgåva av tidningen, eller någon annan dag, 
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detta framgår inte av utdraget ur pressarkivet där artikeln hämtats. Men även om man 

ser till artikeln som solitär visar den att talet om samkönade relationer kan vara av så-

dant slag att personliga åsikter fritt får lov att vädras, oavsett hur de ser ut.  

Ett annat exempel på att fördomsfulla åsikter om samkönade relationer ventileras utan 

att den som gör uttalandet förtydligar varför man tycker som man gör, återfinns i arti-

keln Fel att lagen gynnar homosexuella par (Ystads Allehanda 1995-01-04) där kommunalrå-

det Margareta Pålsson säger: 

Jag är rädd att nästa krav från de homosexuella blir att få adoptera barn. Och det är jag helt 
emot. 

Det framgår att Pålsson är motståndare till att ”de homosexuella” ska få adoptera. I 

uttrycket ”Jag är rädd” framstår det som att samkönad familjebildning upplevs som ett 

hot. Skribenten avkräver inte Pålsson någon förklaring till att hon är motståndare. I arti-

keln får hennes uttalande stå okommenterat, vilket kan ge en känsla av att det är god-

tagbart att uttala stöd för en negativ särbehandling av samkönade par utan att förklara 

sig närmare. 

Detta intryck förstärks i det som sägs angående Pålssons avståndstagande när det gäller 

att registrera partnerskap. Pålsson ”understryker att hennes reservation inte betyder att 

hon fördömer homosexuella förhållanden”. Här framtonar det som att Pålssons anser 

att hennes förslag att kommunen inte ska utse någon partnerskapsförrättare inte ska ses 

som fördömande eller diskriminerande. Det framstår i stället som något som man har 

rätt att tycka, utan att betraktas som fördomsfull. 

Även i de artiklar som tar upp bildpubliceringsfrågan, det vill säga vissas tidningars ovilja 

att publicera foton från samkönade vigslar, framkommer det att det finns en stor accep-

tans för att ”tycka” kring homosexualitet. Artikeln Tidningar vägrar publicera bilder på homo-

sexuella par (Nordvästra Skånes Tidningar 1995-02-09) är en nyhetsartikel från TT, som 

återfinns i flera tidningar. Det är en konventionell nyhetstext där skribenten varvar utta-

landen där olika sidor får komma till tals. 

Ulla Wahlqvist, familjeredaktör på Norra Skåne, förklarar i artikeln att tidningen kom-

mer att publicera notiser om registrerade partnerskap, men inte bilder. Skribenten be-

möter detta med att fråga: ”Vilket är skälet till att ni inte publicerar bilder?”, och får 
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svaret ”Vi behöver väl inte ange något skäl (...)”. Inga vidare frågor om detta förekom-

mer sedan i artikeln, även om skribenten säger att TT har sökt den ansvarige utgivaren 

för en kommentar. 

En annan familjeredaktör, Rolf Johnsson på Vimmerby Tidning, motiverar i samma 

artikel sitt ställningstagande: 

– Etiskt tilltalar det mig inte, det är något som är fel.  

Rolf Johnsson menar att fler skulle bli kränkta av en bildpublicering än om tidningen låter 
bli att publicera en bild av ett homosexuellt par.  

– Många har nog samma uppfattning som jag, att det är något snett med det här riksdags-
beslutet. 

Hans uttalanden bemöts eller ifrågasätts inte i den fortsatta texten. Det framstår som att 

tidningarna kan göra som de vill i frågan. Detta förstärks också av det George Svéd på 

RFSL säger i ett annat uttalande i samma artikel: 

Det här är egentligen brottsligt. Om någon annan än en tidning skulle göra detta skulle det 
vara aktiv diskriminering och förbjudet enligt brottsbalken. 

Artikeln Öppet brev till Nerikes Allehanda (Nerikes Allehanda 1995-02-17) är en insändare 

med en kort kommentar från tidningen som svar. Texten är skriven av signaturen Gösta 

Andersson som ställer tidningen mot väggen och kräver ett svar på om man tänker pub-

licera bilder på partners, något som det framstår som att skribenten starkt ogillar. ”Nu 

frågar sig många av Nerikes Allehandas 140 000 läsare hur tidningen ställer sig till lagen 

om partnerskap”, säger Andersson, och kräver ”Ett tydligt och konkret svar i denna 

kontroversiella fråga”.  

Skribenten gör anspråk på att ha en stor skara människor på sin sida. Att ange läsarska-

ran i numerär form kan också ge ett intryck av att en mängd människor delar Anders-

sons åsikter. Skribenten uttrycker sig med hög grad av sanningsanspråk: 

Denna lag [partnerskapslagen] är emot Guds ord och skapelseordning, mot naturen och all 
etik och moral.. (...) Att följa denna ”onaturliga” lag är ointressant för många kommuner i 
landet. Detta bevisas genom att det är svårt att få vigselförrättare (...). Många har nog 
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samma uppfattning att det gått helt snett i regeringsbeslutet. (...) Vad ska man göra med en 
lag som man inte vill ha? Civil olydnad finns det något som heter. 

I Anderssons insändare förekommer både nedsättande ord och förslag till negativ sär-

behandling. När det gäller registrering av partnerskap i kommunerna säger han: ”Vad 

ska man göra med en lag som man inte vill ha? Civil olydnad finns det något som heter.” 

Detta kan tolkas som ett indirekt förslag till negativ särbehandling i det avseendet att 

han uppmuntrar till att inte följa de nya bestämmelserna. Hela insändaren är också en 

plädering för att tidningen Nerikes Allehanda ska välja att inte publicera bilder på regi-

strerade par, vilket i sig innebär ett förslag till negativ särbehandling. 

Anderssons insändare får dock inte stå okommenterad, utan besvaras av Stigbjörn Ber-

gensten, ansvarig utgivare, som förklarar tidningens hållning i frågan: 

Nerikes Allehanda kommer att publicera bilder på homosexuella par under rubriken Part-
nerskap om det skulle bli aktuellt. Alltså ej under Vigda, eftersom det i lagens mening inte 
handlar om bröllop. 

Jag kan inte se att det finns moraliska eller etiska skäl mot en publicering. Sedan står det gi-
vetvis var och en fritt att tycka vad man vill om både homosexualitet och den lag som Sve-
riges Riksdag fattat beslut om. 

I uttalandet framgår det att det även bland de som ställer sig positiva till publiceringen 

förekommer en acceptans för motståndet. Det står var och en fritt att tycka vad den vill 

om homosexualitet. Bilderna publiceras dessutom inte bland olikkönade pars bilder, 

utan särskiljs och placeras under en egen rubrik ”om det skulle bli aktuellt.” Även om 

insändaren alltså bemöts, blir intrycket att det finns en förståelse för de åsikter som 

framförs i den. 

5.2.3 År 2009 

Även texterna från 2009 är utformade i enlighet med de konventioner som är förknip-

pade med respektive genre. Nyhetsartiklarna betonar nyhetsvärdet, att det är det första 

könsneutrala äktenskapet i Sverige. Liksom år 1995 är det år 2009 vanligt att journa-

listerna i nyhetsartiklarna låter två sidor komma till tals, och i texten varvar deras utta-

landen. När det gäller material som är skrivet i opinionsskapande syfte följer artiklarna 

också det man som läsare förväntar sig av exempelvis en ledare eller en insändare.  



62 

Här följer nu en närmare redogörelse för resultatet av diskursanalysen på framför allt 

textuell nivå, för de utvalda texterna från 2009. 

5.2.3.1 Tolerans som ”common sense” 

I flera av artiklarna från 2009 talar man om könsneutrala äktenskap som något som 

självklart bör stödjas. I dessa artiklar är det också vanligt att man ser på frågan om sam-

könades rättigheter ur ett socialt perspektiv. Man problematiserar heteronormen, visar 

på fortsatta fördomar och områden för fortsatt utveckling.  

Sopa ut resterna av all homofobi (Expressen 2009-05-15) är en debattartikel, skriven av Stef-

an Landberg (FP) som är ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige. Det är en text 

som inte skiljer sig så mycket från hur tidningars egna ledare brukar vara utformade. 

Artikeln inleds med en ingress konstaterar att  

I dag 15 maj firar vi FN:s internationella familjedag. Det är en dag som av många skäl är 
värd att fira (...). 

Därefter följer ett litet ”men” som omedelbart dramatiserar texten:  

(...) men kanske inte så som många fundamentalister tänker sig. 

Med ordet ”men” och det kraftfulla uttrycket ”fundamentalister” skapas en kontrast, en 

vändning i texten. Läsaren kan tänkas bli intresserad av att få veta vad vilka dessa 

”fundamentalister” är, och vilka förslag det är de tänker sig.  

Artikelförfattaren pläderar därefter för stöd och tolerans för hbt-relationer såväl som för 

barn i hela världen och familjer som har det besvärligt. När samkönade relationer på 

detta sätt nämns i samband med utsatta barn i Sverige och i världen, barn som saknar 

föräldrar, barn som lider under krig och sjukdom, framstår också de som hjälpbehö-

vande. Det skapas ett motsatsförhållande mellan artikelns ”vi”, som ska hjälpa och 

”dem” som behöver vårt stöd och vår acceptans. Könsneutrala äktenskap knyts till 

mänskliga rättigheter och blir en symbol för Sveriges tolerans: 

Vi har kommit långt i Sverige, både med mänskliga rättigheter, barnkonventionens efterle-
vande och med familjers rätt att se lite olika ut, bland annat med den nya äktenskapslag-
stiftningen. 
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Ordet fundamentalister återkommer flera gånger i texten utan att det närmare redogörs 

för vilka som avses med detta epitet. I ett avsnitt får man dock veta att det som avses är 

”(religiösa) inskränkta fundamentalister”:  

Det finns många barn till ensamstående föräldrar, adoptivbarn och barn i samkönade relat-
ioner som alla har rätt att tillsammans med sina föräldrar och vårdnadshavare få fira den 
här dagen utan att (religiösa) inskränkta fundamentalister försöker göra skillnad mellan 
barn i en mamma-pappa-barn-familj och barn i en mamma-mamma-barn-familj. 

Utan att skribenten säger det explicit kan man förstå av texten som helhet att det sanno-

likt är kristdemokratiska politiker som avses. Skribenten säger i slutet av artikeln att det 

är dags att ”vi försöker sopa ut de sista resterna av homofobi”. I denna formulering är 

det ”vi” som ska sopa, och ”resterna av homofobi” som ska sopas ut. Motståndarna till 

könsneutrala äktenskap kan framstå som homofober, och ”inskränkta fundamentalister” 

och beskrivs som ”rester”, vilket kan ge intrycket av att det handlar om en liten kvarleva 

av något som är passé, vilket i sin tur leder till att den hållning som skribenten står för 

kan framtona som dominerande och självklar.  

Men störst av allt är kärleken (Aftonbladet 2009-07-29) är en ledarartikel som tar upp frå-

gan om kyrkomötets beslut om kyrklig vigsel av samkönade par. Den behandlar också 

frågan om hur kyrkor i andra länder ser på Svenska kyrkans hållning. Artikelförfattaren 

argumenterar för samkönades rättigheter. Liksom i artikeln Sopa ut resterna av all homofobi 

(Expressen 2009-05-15) liknas motståndet här vid fundamentalism: 

Kampen har varit lång och stundtals förtvivlad. Många har farit illa av diskrimineringens 
strukturer och fundamentalismens hat. 

I dessa formuleringar kan det framstå som att det är ”vi” toleranta som kämpat för rätt-

visan, medan motståndarna mot könsneutrala äktenskap och samkönades lika rättigheter 

ses som fundamentalister. Detta intryck förstärks i uttalanden som ”Den unkna kristna 

konservatismen håller på att vädras ut.” Det kan tolkas som att det är skribenten och 

textens ”vi” som har öppnat fönstren, och vädrar ut denna dåliga lukt, vilken står för de 

konservativt kristna krafterna. Distansering sker här gentemot de konservativt kristna, 

det blir de som utgör textens ”andra”. Nedsättande uttryck används och får stå oemot-

sagda, men i detta fall riktas dessa språkliga grepp alltså mot en annan grupp än de sam-

könade paren. De samkönade benämns inte, pekas inte ut, utan inkluderas i ”vi:et”. 
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Festival vill riva heteromallen är en nyhetsartikel från TT som förekommer i flera tidningar, 

med lite olika rubriksättning och längd. Den som ingår i detta urval är publicerad i Väs-

terbottens-Kuriren (2009-07-27). Artikeln handlar om årets upplaga av Stockholm Pride, 

som vid tidpunkten för artikelns publicering ännu inte har ägt rum. Artikelförfattaren tar 

upp festivalens tema, heteronormen.  

Artikeln kan ses som ett exempel på att andra frågor lyfts när icke-heterosexuella eller 

organisationer som representerar dem kommer till tals, i detta fall Claes Nyberg, ordfö-

rande för Stockholm Pride. Han påtalar att diskriminering och fördomar kvarstår trots 

den nya äktenskapslagen: 

All implementering återstår. Bara för att det står i lagboken betyder inte att det blir verklig-
het i människornas vardag. 

Han exemplifierar också vad heteronormativitet kan innebära för ett samkönat par: 

Det kan vara att inte våga hålla sin partner i handen när man går ned på Ica för att man 
kanske träffar någon man känner, säger Claes Nyberg (...). 

Här får läsaren en lite närmare beskrivning, ett vardagsexempel, på vad heteronormativi-

tet kan vara. Till skillnad från många andra artiklar, där myndigheter och kyrkliga före-

trädare tillmäts mest inflytande, lyfter denna artikel också fram hbt-rörelsen som en be-

tydelsefull aktör som kan påverka i dessa frågor: 

HBT-rörelsen har rönt framgång i stora lagstiftningsfrågor som könsneutrala äktenskap, 
homoadoptioner och hatbrott. 

Skribenten undviker också ordet ”de” framför homo-, bi- och transsexuella och skriver 

till exempel ”landets homo- och bisexuella” i stället för ”de homo- och bisexuella i lan-

det”. Genom att ”de” utelämnas blir det inte lika utpekande att ”de” är något annat än 

”vi”. Dikotomin finns kvar men blir mindre påtaglig. 

5.2.3.2 Lika men ändå olika 

Många artiklar från 2009 betonar det som förenar samkönade och olikkönade relationer, 

men ofta finns ändå formuleringar som pekar på det som skiljer dem från varandra. Man 
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talar om samkönade par som lika ”oss” och accepterade, och äktenskap och tvåsamhet 

framställs som en symbol för detta – men ofta också en förutsättning. 

Ett exempel på detta finns i artikeln Första enkönade vigseln (Dagens Nyheter 2009-05-02) 

som rapporterar om Alf Karlsson och Johan Lundqvist som gift sig enligt den nya äkt-

enskapslagen. Om äktenskapet säger de:  

Vi träffades på nätet och har känt varandra i nio år. Och nu är vi här. Det har tagit några 
år, men nu äntligen! (...) det är härligt att samhället accepterar vårt förhållande som ett äkt-
enskap. 

I uttalandet framgår det att det handlar om ett stabilt och långvarigt förhållande. Ordet 

”äntligen” skulle kunna tolkas som att paret ser äktenskapet som något åtråvärt som 

hägrat länge. Uttalandet ”att samhället accepterar vårt förhållande som ett äktenskap” 

ställer samhället och paret i ett motsatsförhållande. Deras relation representerar något 

hittills icke accepterat som ”samhället” nu bestämt sig för att acceptera. Samhället blir 

därmed också något annat än de själva.  

Trots denna språkliga dikotomi mellan paret och samhället, betonar artikeln också det 

som är likt, det som förenar. Utöver den långvariga tvåsamheten lyfts till exempel också 

andra faktorer fram som visar att det handlar om ett ”ordentligt” par. Till exempel på-

pekas det att ”Johan Lundqvist är doktorand i biokemi” och ”Alf Karlsson är kansli-

chef”. Att de båda sitter i kommunfullmäktige i Uppsala framgår också. Denna inform-

ation kan skapa känslan av att samkönade par mycket väl kan vara vanliga, välordnade 

och välanpassade medborgare. Det framstår som tryggt för läsaren att acceptera detta 

par.  

Betoningen av likhet förekommer också i de många formuleringar som anknyter till den 

högtidliga känslan vid traditionella bröllop: ”högtidligen”, ”de blivande makarna”, ”bröl-

lopsvittnena”, ”ingå äktenskap”, ”tar du denne”, ”älska honom i nöd och lust”, ”inbör-

des aktning”, ”endräkt och lycka”. Dessa formuleringar kopplar tydligt till (heterosexu-

ella) vigslar som de traditionellt är utformade i Sverige. Likhetsdiskursen förstärks också 

genom att skribenten undviker att nämna någon sexuell läggning över huvud taget, och i 

stället använder mer flexibla formuleringar som ”ett av de första paren att viga sig enligt 

den nya lagen” och ”två människor av samma kön”.  
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Likhetsdiskursen återkommer i artikeln Den nya äktenskapslagen: När Johanna och Therese 

gifte sig (Sydsvenskan 2009-05-03). Det är ett reportage om två kvinnor som möttes och 

blev kära, och nu gift sig enligt den nya lagen. När de träffades ”sa det bara klick direkt”.  

Jag kände att det var henne jag skulle dela mitt liv med. Vi träffades igen på kvällen och har 
inte varit ifrån varandra en enda dag sedan dess, berättar Johanna. 

Detta kan skapa associationer till en stabil lycklig tvåsamhet, att äntligen träffa den rätta, 

själsfränden som man kan tillbringa resten av sitt liv med. Äktenskapet laddas med posi-

tiva associationer. Vigsel kan framstå som en förening mellan två som funnit varandra 

och aldrig tänker vara ifrån varandra igen.  

Det framgår att Therése tog Johannas efternamn, och ”ville hålla på traditionerna och 

inte visa sina kläder för sin blivande fru”. ”Familj och vänner slängde ris och uppma-

nade de nygifta att kyssas framför kamerorna.” Beskrivningen av bröllopet och förhål-

landet skiljer sig inte från en traditionell diskurs om bröllop, vilket kan leda till att läsa-

ren får en känsla av att samkönade par är lika ”oss”. Artikeln håller sig främst på per-

sonnivå, men det förekommer också några formuleringar där frågan lyfts till en sam-

hällsnivå:  

Therese påpekar att skillnaderna ju fortfarande finns kvar, eftersom Svenska kyrkan ännu 
inte bestämt hur man ska ställa sig till den nya lagen (...) 

– Man säger hela tiden att alla ska vara lika mycket värda. Nu är vi det också. Det är ingen 
öppen diskriminering längre, säger Johanna. 

I båda dessa uttalanden antyds att diskriminering fortgår, trots den nya lagen. Lika vill-

kor gäller inte än, men den nya lagen är en milstolpe. 

I nyhetsartikeln Nu har alla samma rätt att gifta sig (Sundsvalls Tidning 2009-06-02) inter-

vjuas bland andra Stefan Nilsson, kyrkoherde i Sundsvall: 

Stefan Nilsson anser att parens vilja till trohet bidrar till samhällsordningen, eftersom ett 
par tar ansvar för varandra och ett gemensamt hem. Det är en uppfattning han delar med 
övriga präster i församlingen.  

– Det ger en trygghet och ordning i samhället som vi tror är positiv. 
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Även här uttrycks ett ideal om stabila tvåsamma relationer. Det sägs inte explicit, men 

man kan tolka det som att motsatsen, det vill säga relationer som inte är tvåsamma och 

trofasta, utgör ett hot mot samhällsordningen. 

I artikeln Bröllopsklockor skulle slå för historiskt giftermål … men äktenskapet blev partnerskap 

(Sydöstran 2009-05-28) berättar om Emilie Nilsson och Jessika Lindell som ingått det 

första samkönade äktenskapet i Karlshamn. Även i denna artikel blandas traditionell 

bröllopsdiskurs med talet om icke-heterosexuella relationer. Här nämns dessutom famil-

jebildning: 

Större festligheter får vänta till nästa år. Jessika är gravid och väntas föda i sommar.  

Graviditeten kommenteras inte vidare, vilket gör att det kan framstå som något natur-

ligt, något man inte behöver orda så mycket om. Intrycket kan bli att samkönade par 

bildar familj likväl som andra par.  

Den första delen av artikeln uppehåller sig kring vigseln, medan den andra delen av arti-

keln inleds med en egen, lite mindre rubrik: ”… men äktenskapet blev partnerskap”. 

Här finns en ny ingress som klargör att det trots allt inte blev något äktenskap mellan de 

båda kvinnorna:  

De gick därifrån med ett registrerat partnerskap – en samlevnadsform som inte finns 
längre. 

Här kallas flera myndigheter in för att uttala sig, vilket kan få problemet att framstå som 

stort och komplicerat. Skribenten gör anspråk på att ta seriöst på frågan, i stället för att 

kanske ifrågasätta om problemet verkligen är så stort. Paret själva får komma till tals, 

men mest om hur de känner sig, hur osäkra de nu är och ”fundersamma”. Parets utta-

landen är mer talspråkliga och personliga, medan myndighetspersonerna uttrycker sig 

mer stringent och skriftspråkligt.  

Även Länsstyrelsen omnämns som en viktig aktör, och utskottsrådet vid Riksdagens 

civilutskott, Monica Hall, ger ett utlåtande i frågan. Hon hänvisar i sin tur till ”vad 

Skattemyndigheten säger”. Man kan få intrycket att det är olika myndigheter och deras 

företrädare som styr agendan. Det samkönade paret ges i texten inget inflytande över 
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huruvida deras äktenskap ska accepteras eller inte. Det framstår i stället som något som 

är upp till myndigheterna. 

Även om artikeln alltså betonar likhet med heterosexuella vigslar, pekar man också på 

problem. Det är inte riktigt likadant, och därför ställer det till problem. Det är trots allt 

saker som skiljer vanliga äktenskap från samkönade. De är lika, men inte tillräckligt lika 

för att allt ska flyta smärtfritt. 

Att samkönade par kan accepteras, men att de ändå skiljer sig från heterosexuella fram-

kommer också i artikeln Nu har alla samma rätt att gifta sig (Sundsvalls Tidning 2009-06-

02). Kyrkoherde Stefan Nilsson förklarar att han ser positivt på samkönade äktenskap: 

För den som bejakat välsignelseakten är steget inte så långt till vigsel. Det stämmer också 
med den syn vi har på äktenskapet i dag. Det är inte barnafödande som är det viktigaste 
utan kärleken och troheten är i fokus. 

Det som sägs i uttalandet skulle kunna tolkas som att samkönade par tolereras om de 

följer normerna för tvåsam kärlek och trohet, men att ”barnafödandet” ändå gör dem 

annorlunda, gör det samkönade förhållandet till något mindre fullständigt. Möjligheter 

att skaffa barn på andra sätt osynliggörs därmed, likaså att det redan finns många sam-

könade par som har barn. 

5.2.3.3 En arena för strid och konflikt 

I materialet från 2009 förekommer också ett sätt att tala om den nya lagstiftningen som 

huvudsakligen gestaltar den som en arena för fortsatt strid och konflikt. Ett exempel är 

nyhetsartikeln Nu har alla samma rätt att gifta sig (Sundsvalls Tidning 2009-05-02), som 

behandlar Svenska kyrkans inställning till vigsel av samkönade par.  

I ingressen dramatiseras ämnet genom att skribenten efter det första konstaterandet att 

par av samma kön har lika rättigheter från 1 maj, direkt lägger in ett ”men”: 

Från den 1 maj gäller i Sverige samma juridiska rättigheter för par av samma kön som för 
alla andra. Men ännu är det inte klart om Svenska kyrkan ska behålla sin vigselrätt. (...) 

Det är inte möjligt för samkönade par att vigas i kyrkan, där är det bara en välsignelseakt 
som är tillåten i dag. 
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Flera stycken i den fortsatta texten inleds med ”men” på ett likartat sätt. Det framgår till 

exempel att kyrkoherden Stefan Nilsson är ”förhoppningsfull om att kyrkan ska behålla 

vigselrätten och att den ska omfatta homosexuella”. Direkt på detta följer ”Men”:  

Men det blir nog med förbehållet att en enskild präst kan vägra (...). 

En dramatik skapas på detta sätt, med dessa vändningar där ordet ”men” ger känslan av 

att frågan är konfliktfylld, att det inte är självklart att rättigheterna finns där trots allt, att 

det finns motsättningar, och att det finns krafter inom Svenska kyrkan som motarbetar 

samkönade par. Ordet ”vägra” är också starkare än exempelvis ”neka” eller ”avstå”. 

Skribenten använder det starkare begreppet för att skapa dramatik och intresse, vilket 

betonar konflikt. 

Varken kyrkoherden Stefan Nilsson själv eller skribenten ställer frågan om huruvida 

prästers vägran är något som är acceptabelt eller inte. Vägran problematiseras inte, och 

därmed kan den framstå som något som inte ifrågasätts. Att enskilda präster vägrar in-

nebär att samkönade par inte ges samma möjligheter, det innebär en särbehandling som 

inte bara har med ord att göra, utan också med konkret praktik. Skribenten avslutar:  

Om en präst i dag vägrar går uppgiften vidare till kyrkoherden, och därefter till biskopen. 
För kyrkan kan inte vägra, det kan bara enskilda präster göra.  

Det kan framstå som att det trots lagstiftning och en rad instanser inom kyrkan är ”en-

skilda präster” som har den starkaste rollen i processen. Mot deras vägran finns inget att 

göra, det är prästerna som har mandat att avgöra huruvida de samkönade paren ska an-

ses accepterade eller ej. En sådan tolkning kan förstärkas av styckets mellanrubrik: 

”Präster får vägra”.  

Artikeln Dubbelfel om samkönade äktenskap (Barometern 2009-05-27) är en debattartikel 

skriven av kristdemokraterna Tuve Skånberg och Lennart Sacredeus. Artikelförfattarna 

lyfter frågan om könsneutralt äktenskap till ett internationellt plan, och argumenterar 

mot att samkönade äktenskap som ingåtts i Sverige ska vara giltiga i hela EU: 

Att vilja exportera svensk lag om samkönade äktenskap till EU är dubbelfel, både sakligt 
och principiellt. Under femtusen år av skriven historia finns ingen kultur, folk, regim eller 
religion som praktiserat homoäktenskap. Bland världens 192 länder accepteras det bara av 
så få länder att de kan räknas på ena handens fingrar. Med vilken rätt skulle Sverige tvinga 
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på andra länder en lagstiftning som är ett fullskaligt socialt experiment, med barnens bästa 
som insats? 

En möjlig tolkning är att jämförelserna med ”kulturer under femtusen år” och ”världens 

192 länder” syftar till att ge ett intryck av att Sverige gått för långt och måste besinna sig. 

Lagstiftningen kallas för ”ett fullskaligt socialt experiment, med barnens bästa som in-

sats”. Genom att dessa ord kopplas till lagstiftningen i stället för att explicit kopplas till 

samkönade par, kan diskrimineringen bli mindre uppenbar. Dock kan uttalandet i prak-

tiken ses som ett förslag till negativ särbehandling. Det man föreslår är att könsneutrala 

äktenskap ingångna i Sverige inte ska vara giltiga i andra EU-länder. Detta innebär en 

negativ särbehandling av samkönade par. De har sämre möjligheter om de skulle vilja 

flytta utomlands. 

En annan insändare är Endast mellan man och kvinna (Skaraborgs Allahanda 2009-07-03). 

Redan i rubriken låser skribenten, Gunnar Åberg, fast betydelsen av äktenskap som nå-

got som endast är förbehållet olikkönade par. Det ges inte utrymme för andra tolkningar 

eller antydningar om att det skulle handla om skribentens åsikter snarare än ”fakta”.  

Ingressen lyder ”Angående äktenskapets verkliga innebörd”, därefter följer en argumen-

tation för att det kyrkliga äktenskapet inte ska öppnas för samkönade par. Skribenten 

talar med hög sanningsmodalitet och stärker sin argumentation med bland annat ett citat 

från NE:s definition av äktenskap som ”en i särskilda former ingången förbindelse mel-

lan man och kvinna”. I artikeln förekommer också nedsättande formuleringar. Skriben-

ten hävdar att Guds anmodan om att människorna ska ”varen fruktsamma och föröken 

eder” är ”något som samkönade par omöjligt kan infria”. Samkönade relationer knyts till 

ofruktsamhet, och därmed osynliggörs också samkönad familjebildning. Skribenten fort-

sätter: 

För övrigt så säger ju själva naturen något helt annat, det räcker med vanlig normalintelli-
gens för att förstå att detta är något helt abnormt. 

”Detta” syftar i uttalandet på samkönade äktenskap. Skribenten antyder att alla som vill 

ingå i ett normalintelligent ”vi”, måste tycka som han.  

Artikeln Svenska kyrkans identitet hotad (Svenska Dagbladet 2009-07-22) är en omfattande 

insändare av biskop emeritus Sverker Tronet. Tronet hänvisar till uttalanden av ärkebis-
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kop Anders Wejryd, som förordat att Svenska kyrkan ska viga samkönade par, och ar-

gumenterar för att detta förslag inte ska antas av kyrkomötet, det vill säga Svenska kyr-

kans högsta beslutande organ. 

Ett eventuellt beslut om att låta samkönade gifta sig i kyrkan gestaltas som något hot-

fullt. Flera gånger upprepas uttrycket ”ge sig in på denna väg” och liknande, vilket kan 

skapa en känsla av ett kritiskt vägval, att om detta fortsätter kommer det att få allvarliga 

konsekvenser: 

Om kyrkomötet ger sig in på denna väg och ändrar det av Gud instiftade äktenskapet, så 
kommer Svenska kyrkans identitet som kristen kyrka att kunna ifrågasättas. 

Texten är rik på metaforer. Ord som ”underminera” och ”undergräva” ger en bild av att 

marken när som helst kan rasa under fötterna på läsaren, om inte förslaget stoppas. 

”Spelas ut” och ”sälja ut Svenska kyrkans förstfödslorätt” används också om makten 

över äktenskap och vigsel: 

Kyrkomötet står nu inför valet att slutgiltigt sälja ut Svenska kyrkans födslorätt, som för-
valtare av Guds instiftelser, för en tallrik grynvälling av statligt avfall från den kristna 
grund, på vilken Sverige en gång byggde.  

Ordet ”avfall” kopplas indirekt samman med vigsel av samkönade par. ”En tallrik gryn-

välling av avfall” framstår sannolikt som något mycket negativt i jämförelse med den 

födslorätt som kyrkan skulle behöva lämna ifrån sig för att tillgodose samkönades rätt 

att vigas kyrkligt.  

Det kan skapas ett intryck av att om det kristna äktenskapet öppnas för par av samma 

kön, kan man inte längre säga att äktenskapet är instiftat av Gud, och ”man kan inte 

heller säga att det är till för släktets fortplantning”. Därmed antyds att samkönade par 

inte kan ha barn. Detta förstärks av uttrycket ”androgyn antropologi” som används som 

benämning på de strömningar som är för förslaget att låta samkönade par vigas i kyrkan. 

Samkönade relationer betecknas som något som går emot ”förståelsen av den mänskliga 

naturen och den helt grundläggande könsdifferentieringen”. Samkönade relationer kan 

därmed framstå som något onaturligt och ofruktsamt.  
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6 Sammanfattande och jämförande analys  

Här följer en sammanfattande analys av de mest framträdande resultaten från den kvan-

titativa och den kvalitativa delen av studien. En jämförelse mellan 1995 och 2009 görs 

under varje avsnitt. Resultaten relateras fortlöpande till teori och tidigare forskning. 

6.1 Positiv respektive negativ hållning 

Ett av de mått som i denna studie använts för att göra en bedömning av om materialet 

vid den senare tidpunkten, 2009, ger uttryck för en större tolerans än 1995, är andelen 

positiva respektive negativa artiklar.  

Den kvantitativa analysen av samtliga artiklar visar att andelen artiklar som har en hu-

vudsakligen positiv hållning till partnerskap respektive könsneutrala äktenskap är fler 

2009 än 1995. Andelen positiva artiklar har ökat från 47 procent till 64 procent (se fi-

gur 1). Detta kan bero på att artiklarna avspeglar den allmänna opinionen. Frågan om 

samkönade pars rättigheter har, som Rydström (2011) visat, gått från att ha varit ett 

vänsterkrav till att bli en allmän politisk uppfattning. Opinionen har svängt, vilket san-

nolikt också återspeglas i dagspressens rapportering, både när det gäller nyhetsartiklar 

och material skrivet av externa skribenter. 

6.2 Problemorientering 

En andra aspekt som använts som mått på materialets tolerans är i vilken utsträckning 

den nya lagstiftningen kopplas till problem vid respektive period. 

Bland andra Boréus (2005) pekar på att representationer kan bli diskriminerande om en 

grupp ofta förekommer i sammanhang som är förknippade med problem. En enstaka 

sådan beskrivning behöver inte vara diskriminerande, men när ett mönster framträder 

blir det en form av diskriminering. Även i detta avseende visade den kvantitativa ge-

nomgången på en förändring i sättet att gestalta frågor som rör samkönade relationer. 

År 1995 kopplades den nya lagen i 66 procent av artiklarna till olika former av problem, 

medan motsvarande siffra år 2009 var 44 procent (se figur 2). Detta innebär att repre-

sentationerna av samkönade par och frågor som rör deras rättigheter inte lika ofta kopp-
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las till problem under den senare perioden. Att fler artiklar beskriver samkönade relat-

ioner utan att koppla till problem kan förmodas leda till en mindre negativ bild. 

Problemkopplingen kan ha betydelse ur flera synvinklar. I journalistiskt skrivande an-

vänds ofta språket för att dramatisera och polarisera mellan två sidor, vilket ökar känslan 

av att samkönades rättigheter är en kontroversiell fråga. I dessa artiklar finns också ofta 

just en koppling till problem, vilket gör att samkönade pars rättigheter inte framstår som 

en självklarhet, utan snarare något som kan ifrågasättas och leda till problem.  

En annan aspekt på problemkopplingens betydelse är att det i sådana artiklar är vanligt 

att peka på det som skiljer samkönade relationer från olikkönade, från normen. Vanliga 

problem som tas upp är att det formella inte fungerar, det kan vara alltifrån problem 

med hindersprövning och vilka ord som ska uttalas under ceremonin till att länsstyrel-

sens datasystem inte kan hantera den nya samlevnadsformen. Att vanliga rutiner slås ur 

spel förstärker bilden av att det är något som avviker. Det är själva avvikelsen som skap-

ar problem, att den nya samlevnadsformen inte följer normen. I problemkopplingen kan 

man säga att det finns en förstärkning av dikotomin mellan samkönade relationer och 

olikkönade. Genom att ”de” kopplas till problem blir ”vi” outtalat det som fungerar bra 

och inte ställer till problem, en norm som det nya måste efterlikna så mycket som möj-

ligt om inte problem ska uppstå. 

En förklaring till att problemkopplingen minskat kan vara att frågan faktiskt är mindre 

kontroversiell år 2009, men också att den juridiska diskurs som är vanlig 1995 är mindre 

framträdande. I den juridiska diskursen finns många möjligheter att peka ut det särskil-

jande, och att koppla dessa skillnader till problem på ett sätt som framstår som trovär-

digt och faktuellt. År 1995 finns inom denna diskurs också ett sätt att använda det juri-

diska språket och argumenten för att motivera särbehandling, som inte är lika framträ-

dande år 2009. Här handlar det också om vem som bjuds in, vilka källor som utnyttjas. 

När jurister och myndighetspersoner kommer till tals blir effekten dels att de samkö-

nade paren kan framstå som passiva objekt för myndigheternas ställningstaganden och 

beslut. I den juridiska diskursen är paren själva dessutom oftast helt frånvarande, vilket 

ytterligare förstärker den juridiska diskursens möjligheter att definiera samkönade par 

som en annorlunda och maktlös minoritet. I den juridiska diskursen finns också en hie-

rarki inbyggd som förstärker bilden av de samkönade paren som maktlösa, medan olika 
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myndighetspersoner blir de som styr processen och kan uttala sig om vem som är accep-

terad och vem som är exkluderad. 

6.3 Exkludering  

Exkludering i diskurs är enligt Boréus (2005) en särskild form av social utestängning, en 

utestängning i språkliga sammanhang. I materialet från 1995 såväl som 2009 återfinns 

denna form av diskursiv diskriminering. Dels förekommer den i den underform som 

Boréus benämner exkludering av röster, det vill säga när en grupp utestängs från diskus-

sioner som har betydelse för dem. År 1995 är detta ett återkommande mönster i framför 

allt artiklar på temat vigselförrättare vägrar. I dessa artiklar uttalar sig olika myndighets-

personer såväl som kyrkliga företrädare och politiker, men samkönade pars åsikter i frå-

gan uttrycks varken genom återgivande av citat eller direkta uttalanden. I några artiklar, 

om man ser till materialet som helhet för 1995, har representanter för RFSL fått uttala 

sig i frågan, men i övrigt handlar det om en omfattande exkludering. Även 2009 saknas 

de samkönade paren. Andelen artiklar där bi-, trans- eller homosexuella kommer till tals 

har minskat från 27 procent till 23 procent (se figur 3). Under båda perioderna är det 

främst i artiklar av typen reportage från ceremonier som hbt-personer uttalar sig. 

Den andra underform som Boréus talar om när det gäller exkludering i diskurs är osynlig-

görande. Eftersom de artiklar som ingår i denna studie samtliga handlar om partnerskap 

eller könsneutrala äktenskap, är gruppen icke-heterosexuella på något sätt alltid före-

kommande i texterna. Däremot är det tänkbart att de i stor utsträckning kan vara osyn-

liggjorda i rapporteringen i andra frågor, till exempel sådana som mer renodlat rör famil-

jebildning, men det framkommer inte i materialet för denna undersökning. En form av 

osynliggörande med språkliga medel kan dock spåras i till exempel debattartikeln Dubbel-

fel om samkönade äktenskap (Barometern 2009-05-27). Där undviker skribenten att an-

vända uttryck som homosexuella eller samkönade par, och kopplar i stället processer 

och problem till lagstiftningen. Detta kan ses som en form av osynliggörande, vilket 

också möjliggör att diskriminerande förslag och nedsättande ord kan uttalas utan att det 

blir tydligt att det handlar om en diskriminering av människor. Snarare blir det lagen i sig 

som framstår som objektet för diskrimineringen.  

Bristande nyansering kan ses som en tredje underform av exkludering, som lagts till i just 

denna studie. Bristande nyansering förekommer när en kategori visserligen synliggörs, 



75 

men framställs som homogen. Representationerna behöver inte vara negativa i sig, men 

osynliggör nyanser inom gruppen och därmed också individer eller subgrupper. I 

materialet för 1995 såväl som 2009 finns prov på sådan bristande nyansering. År 1995 

exkluderas människor med annan sexuell orientering än homosexualitet från den grupp 

som kan tänkas vilja ingå registrerat partnerskap. Detta framgår i både den kvantitativa 

och den kvalitativa delen av undersökningen.  

År 1995 används oftast uttryck som ”de homosexuella”, ”homosexuella par” eller bara 

”homosexuella”. Ett exempel av många finns i artikeln Homosexuella nekas vigselbild 

(Svenska Dagbladet 1995-02-25) där skribenten apropå vissa tidningars beslut att inte 

publicera vigselbilder på samkönade par konkluderar att ”Tills vidare får homosexuella 

välja andra sätt att berätta för världen att de registrerat partnerskap (...).”  

Fem av artiklarna i det kvalitativa urvalet från 1995 har dessutom begreppet ”homosex-

uella” eller ”homosexuellt” redan i rubriken (Kyrklig förbön för homosexuella, Homosexuella 

nekas vigselbild, Homosexuellt partnerskap kan även ge bostadsbidrag, ”Fel att lagen gynnar homo-

sexuella par” samt Tidningar vägrar publicera bilder på homosexuella par ).  

Den kvantitativa mätningen visar att homosexualitet är den enda formen av sexuell ori-

entering som omnämns i samtliga 233 artiklar från 1995. Vidare kan man också se den 

stora dominansen för män bland de par som porträtteras, 90 procent, som en diskursiv 

diskriminering av typen bristande nyansering. 

År 2009 har ingen av artiklarna i det kvalitativa urvalet ”homosexualitet” i rubriken, och 

i brödtexterna förekommer det sparsamt. I stället används uttryck som ”hbt-personer” 

eller ”homo-, bi- och transsexuella”, vilka inkluderar fler nyanser när det gäller samkö-

nade relationer. 

Tittar man kvantitativt på skillnaderna mellan 1995 och 2009 när det gäller exkludering i 

diskurs, kan man konstatera att andelen kvinnor bland de porträtterade paren har ökat 

från 10 till 69 procent år 2009, och att även andra former av sexuell läggning än homo-

sexualitet vid denna senare period omnämns i materialet. Dock har inte andelen artiklar 

där hbt-personer själva kommer till tals ökat. Andelen sådana artiklar är fortsatt låg, 27 

respektive 24 procent. 
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6.4 Nedvärdering 

Den form av diskriminering i diskurs som Boréus (2005) benämner nedvärdering före-

kommer när en grupp framställs som sämre än den egna gruppen. Detta är vanligt före-

kommande i materialet från 1995 såväl som det från 2009. År 1995 är dock uttrycken 

för detta grövre och mer explicita. I materialet från 1995 förekommer såväl underfor-

merna nedvärderande benämningar och nedvärderande beskrivningar som nedvärde-

rande associationer. Ett exempel finns i Kyrklig förbön för homosexuella (Ystads Allehanda 

1995-01-04) där Sven Mårtensson, borgerlig vigselförrättare, menar att vigsel mellan 

samkönade ”strider mot en normal världslig etisk syn om vad vi menar med äktenskap. 

Det finns så kolossala avarter i vårt samhälle i dag (...).” I detta uttalande kopplas ut-

trycket ”kolossala avarter” till samkönade relationer, vilket kan anses vara en nedvärde-

rande formulering. Nedvärderande associationer skapas exempelvis i artikeln Öppet brev 

till Nerikes Allehanda (Nerikes Allehanda 1995-02-17) där signaturen Gösta Andersson 

säger att partnerskapslagen ”är emot Guds ord och skapelseordning, mot naturen och all 

etik och moral”. Genom att partnerskapslagen utpekas som onaturlig och omoralisk 

skapas negativa associationer till samkönade par, även om dessa inte nämns explicit. 

Även 2009 förekommer sådana negativa associationer, som inte explicit knyts till icke-

heterosexuella, utan kopplas till samkönade äktenskap. I artikeln Dubbelfel om samkönade 

äktenskap (Barometern 2009-05-27) liknar Tuve Skånberg och Lennart Sacredeus lagen 

om könsneutrala äktenskap vid ”ett fullskaligt socialt experiment, med barnens bästa 

som insats”. Eftersom sociala experiment kan framstå som något oetiskt och hotfullt, 

skapas negativa associationer till lagen, och därmed även till samkönade par. 

Det intryck som formats under genomgången av materialet som helhet indikerar att 

nedvärdering är både mer vanligt förekommande och tar sig grövre uttryck år 1995. I 

det fallet kan den kvantitativa undersökningen dock inte stödja dessa antaganden, ef-

tersom former som exempelvis negativa associationer bedömdes vara svåra att fånga 

upp i en kvantitativ mätning. Om man därför uttalar sig endast mot bakgrund av det 

kvalitativa urvalet visar undersökningen att nedvärdering förekommer under båda peri-

oderna. 
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6.5 Objektifiering  

Objektifiering innebär enligt Boréus (2005) att människor i någon mening beskrivs som 

om de vore ting. Varken i materialet för 1995 eller 2009 har denna form av diskursiv 

diskriminering kunnat identifieras under analysarbetet. 

6.6 Förslag som pekar mot icke-språklig negativ särbehand-
ling  

Att särskilt undersöka huruvida texterna innehåller förslag som pekar mot icke-språklig 

negativ särbehandling, kan enligt Boréus (2005) visa på kopplingar mellan språkliga for-

mer av diskriminering och andra sociala praktiker. I materialet från 1995 såväl som 2009 

förekommer sådana förslag, eller stöd för sådana förslag. Då mätningen av denna aspekt 

i den kvantitativa delen bedömdes vara av alltför kvalitativ art för att hålla för en kvanti-

fiering, finns inget diagram som visar på fördelningen. Dock gav mätningen en finger-

visning om att andelen sådana artiklar var betydligt större 1995. Det subjektiva inslaget i 

mätningen rörde snarare huruvida ett förslag kunde betraktas som ett explicit eller indi-

rekt förslag till negativ särbehandling. Dock valdes att endast låta mätningen utgöra en 

bakgrund för den kvalitativa delen, och alltså lägga fokus på frågan främst i den kvalita-

tiva analysen. 

Den kvalitativa genomgången av artiklarna styrker antagandet om att förslag till negativ 

särbehandling var mer framträdande 1995 än 2009. I materialet från 1995 finns många 

exempel på att personer uttalar stöd för befintliga förslag som innebär en negativ särbe-

handling eller själva föreslår sådana åtgärder. Här följer några exempel. 

Ett indirekt förslag till negativ särbehandling finns i artikeln Homosexuella nekas vigselbild 

(Svenska Dagbladet 1995-02-25), där tidningen Norra Skånes chefredaktör Yngve Su-

nesson angående frågan om huruvida tidningar ska låta publicera bilder på samkönade 

par på familjesidan uttalar följande: ”Vi har inte någon anledning att göra det, för vi tror 

inte att det har intresse för läsekretsen (...).” 

Detta uttalande kan sägas peka mot en annan form av social praktik, som inte är av 

språklig karaktär. Att förorda att homosexuella par nekas publicering av sin vigselbild 

innebär en negativ särbehandling som drabbar den kategoriserade gruppen, men inte 
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majoritetsbefolkningen. Ett annat exempel återfinns i artikeln Kyrklig förbön för homosexu-

ella (Ystads Allehanda 1995-01-04) där Sven Mårtensson, borgerlig vigselförrättare (C) 

säger: ”Att de har samboförhållande är inget att säga om, men det ska inte föras fram i 

offentligheten. (...) Det strider mot en normal världslig etisk syn om vad vi menar med 

äktenskap.” Detta kan ses som ett indirekt förslag till negativ särbehandling. Mårtensson 

uttrycker att homosexuellas förhållanden inte ska ”föras fram i offentligheten”, vilket 

kan tolkas som att dessa relationer inte ska ges juridisk eller äktenskaplig status.  

I andra artiklar från 1995 är man mer explicit. I en insändare utan rubrik i Västerbot-

tens-Kuriren (1995-01-27) uppmanar signaturen KJG ”riv upp homosexlagen” och fö-

reslår att de ”riksdagsmän som röstade igenom lagen borde bytas ut”. Ytterligare ett 

exempel på ett explicit förslag till särbehandling finns i artikeln Fel att lagen gynnar homo-

sexuella par (Helsingborgs Dagblad 1995-01-28) där kommunpolitikern i Åstorp Marga-

reta Pålsson föreslår ”att kommunen ska låta bli att utse någon registreringsförrättare för 

homosexuella”. 

I artikeln Nu är de ett äkta par (Gefle Dagblad 1995-01-07) förekommer även ett förslag 

till negativ särbehandling som uttrycks av det samkönade paret själva:  

Men varken Birger eller Tapio vill att homosexuella par ska få adoptera barn.  
– Nej, det vore mycket olämpligt och det är bra att det inte blir tillåtet. 

När det gäller det kvalitativa urvalet från 2009 förekommer bara en artikel där ett förslag 

till negativ särbehandling uttalas. Det är i artikeln Dubbelfel om samkönade äktenskap (Ba-

rometern 2009-05-27) där KD-politikerna Tuve Skånberg och Lennart Sacredeus före-

slår att könsneutrala äktenskap ingångna i Sverige inte ska vara giltiga i andra EU-länder. 

Detta kan ses som ett förslag till negativ särbehandling av samkönade par, eftersom 

dessa vid en utlandsflytt skulle få sämre möjligheter än heterosexuella gifta par i juridiskt 

avseende, och sannolikt även när det gäller omgivningens erkännande av relationen.  

Jämförelsen mellan 1995 och 2009 visar således att förekomsten av förslag som pekar 

mot eller stödjer en negativ särbehandling av icke-heterosexuella har minskat. Dessutom 

förekommer de mest explicita formerna, som ”riv upp lagen” endast i det äldre materi-

alet i den kvalitativa delen. 



79 

6.7 Distansering  

Distansering innebär enligt Boréus (2005) att det i språket skapas en psykologisk distans 

mellan ett ”vi” och ett ”de”. En sådan distansering får anses känneteckna rapportering-

en som helhet när det gäller partnerskapslagen såväl som den om könsneutrala äkten-

skap. Även i det kvalitativa urvalet ger i stort sett alla artiklar uttryck för olika former av 

distansering mellan skribenten/textens ”vi” och textens ”de”, de samkönade paren. I 

det kvalitativa urvalet för 1995 finns inga undantag från detta, men bland artiklarna från 

2009 förekommer en artikel som inkluderar icke-heterosexuella i textens ”vi” och skapar 

ett annat ”de”. Det handlar om artikeln Men störst av allt är kärleken (Aftonbladet 2009-

07-29), där lagens motståndare utmålas som textens ”de”. Även i artikeln Sopa ut resterna 

av all homofobi (Expressen 2009-05-15) konstrueras motståndarna visserligen på ett lik-

nande sätt som ”de”, men i det fallet får även de samkönade paren får rollen av ”de”, 

eftersom de framställs som ett objekt för ”vår” välvilja. 

År 2009 används också fler formuleringar som inkluderar nyanser inom gruppen. I arti-

keln Första enkönade vigseln (Dagens Nyheter 2009-05-02) används till exempel uttrycken 

”ett av de första paren att viga sig enligt den nya lagen” och ”två människor av samma 

kön”. 

I artikeln Festival vill riva heteromallen (Västerbottens-Kuriren 2009-07-27) undviker skri-

benten ordet ”de” framför homo-, bi- och transsexuella och skriver till exempel ”landets 

homo- och bisexuella” i stället för ”de homo- och bisexuella i landet”. Genom att ”de” 

utelämnas blir formuleringen inte lika utpekande att ”de” är något annat än ”vi”. Diko-

tomin finns kvar men blir mindre påtaglig. Även om sådana formuleringar är mindre 

utpekande kvarstår alltså ändå en viss distansering.  

När det gäller distansering kan sammanfattningsvis sägas att denna är rikligt förekom-

mande under båda undersökningsperioderna, men att den är mindre uttalad 2009, och 

att det vid denna senare tidpunkt också förekommer exempel på artiklar om könsne-

utrala äktenskap där textens vi inkluderar även icke-heterosexuella. 
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6.8 Avsaknad av strukturellt perspektiv 

Brune (2006) påpekar att bristen på nyheter som problematiserar och tar upp diskrimi-

nering i sig ses kan som en form av diskursiv diskriminering i medierna. En sådan brist 

finner vi framför allt i materialet från 1995. Om man ser till det kvantitativa resultatet 

har andelen artiklar där ett strukturellt perspektiv förekommer ökat från 23 till 42 pro-

cent, vilket tyder på att denna form av diskursiv diskriminering minskat (se figur 6). När 

det gäller det kvalitativa urvalet för 1995, är det vanligt förekommande att man nöjer sig 

med att konstatera exempelvis att inga par ännu ansökt om att registrera partnerskap, 

eller att ingen av kommunens vigselförrättare vill viga. Vilka orsakerna till detta kan 

vara, till exempel att det är stigmatiserande att vara öppen med sin relation, eller att det 

är stigmatiserande för vigselförrättaren att åta sig uppdraget, tas inte upp till behandling. 

Eller som i artikeln Homosexuella nekas vigselbild (Svenska Dagbladet 1995-02-25) där skri-

benten avslutar artikeln med att konstatera:  

Dock säger alla tidningar SvD talat med utom tidningen Norra Skåne att de ännu inte har 
fått in några sådana fotografier. 

Det ska dock nämnas att det 1995 även förekommer artiklar som belyser ämnet ur ett 

mer strukturellt perspektiv. Men sammanfattningsvis visar jämförelsen att det struktu-

rella perspektivet är mer framträdande år 2009 än år 1995. 

6.9 Bristande bemötande av negativa uttalanden 

Att negativa och fördomsfulla uttalanden får stå oemotsagda är vanligt förekommande i 

materialet från 1995, vilket överensstämmer med det Andreasson (1996) hävdar efter att 

han gått igenom den del av rapporteringen som föregick partnerskapslagens införande. I 

den kvantitativa delen av undersökningen räknades i varje artikel antal positiva respek-

tive negativa uttalanden, vilket sedan låg till grund för en kodning av artikelns huvudsak-

liga hållning (positiv/negativ/balanserad). Denna mätning visade som nämnts att ande-

len positiva artiklar ökat från 47 till 64 procent (se figur 1). Detta säger dock inget om 

huruvida de negativa uttalandena bemöts eller ej. Därför har hänsyn tagits till detta i den 

kvalitativa granskningen. I artikeln Fel att lagen gynnar homosexuella par (Helsingborgs Dag-

blad 1995-01-28) förekommer exempelvis flera refererade uttalanden av Margareta Påls-

son, vilka varken ifrågasätts eller bemöts av skribenten. Till exempel konstaterar journa-
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listen att Pålsson ”anser att lagen som jämställer ett homosexuellt par med ett hetero-

sexuellt förhållande juridiskt är fel”. Det juridiska felet innebär enligt Pålsson att ”lag-

stiftningen särbehandlar homosexuella och ger dem bättre juridisk trygghet än andra 

som bor ihop, utan att vara gifta …”. Skribenten fortsätter att referera till Pålssons utta-

landen:  

Hon menar att lagen om partnerskap gör att homosexuella nu får en särställning vid sidan 
av heterosexuella par, något hon vänder sig emot. Därför tycker hon att kommunen ska 
låta bli att utse någon registreringsförrättare för homosexuella. 

I ett direkt uttalande säger Pålsson också: 

Jag är rädd att nästa krav från de homosexuella blir att få adoptera barn. Och det är jag helt 
emot. 

Journalisten frågar inte varför hon är emot adoption för samkönade par, eller pekar på 

alternativa hållningar i frågan. 

Ett annat exempel återfinns i artikeln Tidningar vägrar publicera bilder på homosexuella par 

(Nordvästra Skånes Tidningar 1995-02-09), där både positiva och negativa uttalanden 

förekommer, men där det finns en övervikt för negativa uttalanden. Här följer ett exem-

pel på uttalanden som får stå okommenterade i artikeln: 

– Etiskt tilltalar det mig inte, det är något som är fel.  

Rolf Johnsson menar att fler skulle bli kränkta av en bildpublicering än om tidningen låter 
bli att publicera en bild av ett homosexuellt par.  

– Många har nog samma uppfattning som jag, att det är något snett med det här riksdags-
beslutet. 

Dessa exempel är hämtade från nyhetsartiklar. De grövsta uttalandena återfinns ofta i 

insändare och debattartiklar, men huruvida dessa bemöts på annan plats i tidningen eller 

någon annan dag, framgår inte av materialet.  

I det kvalitativa urvalet för 2009 förekommer inga nyhetsartiklar där negativa uttalanden 

får stå okommenterade, däremot finns det ganska grova exempel på det i insändarartik-

lar. Detta innebär att negativa påståenden om icke-heterosexuella fortfarande ges medi-
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eutrymme år 2009. Även om det då gått fyra år sedan Sahlmans (2005b) studie, stärker 

detta hennes påstående om att medierna i början av 2000-talet fortfarande tillåter att 

kränkande åsikter gentemot homosexuella framförs utan att journalister bemöter dem 

med motfrågor. Detta framkommer enligt Sahlman särskilt tydligt på insändarsidorna. 

Även detta överensstämmer med resultatet för denna undersökning, eftersom det oftast 

är i insändarna som de negativa rösterna får höras 2009, medan detta 1995 var vanligt 

förekommande även i renodlade nyhetsartiklar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att sett till andelen positiva respektive negativa artiklar vid 

de båda tidpunkterna, samt med hänsyn taget till det som framkommit i den kvalitativa 

analysen, blir intrycket att andelen artiklar där fördomsfulla uttalanden om icke-

heterosexuella får stå okommenterade har minskat. 

6.10 Social praktik 

Materialet för de båda undersökningsperioderna har många beröringspunkter när det 

gäller de diskursiva mönster som framträder. Talet om registrerat partnerskap som något 

i första hand juridiskt återkommer till exempel i materialet från 2009, fast då gällande 

könsneutrala äktenskap. Dock är detta mönster betydligt mindre framträdande i materi-

alet från 2009.  

6.10.1 Det konservativt kristna motståndet  

Ett annat mönster som framträder vid båda tidpunkterna är en konservativt kristen dis-

kurs där man talar om äktenskap som något som är förbehållet man och kvinna och har 

med barnalstrande att göra. En av diskursanalysens utgångspunkter är att diskurser alltid 

står i konflikt med andra diskurser och att ingen diskurs kan etableras totalt (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000; Foucault 1970/1993). I materialet från 1995 såväl som det 

från 2009 konkurrerar denna konservativa kristna hållning med en mer tolerant hållning 

som kan komma från både kristet håll, från politiska partier och från tidningars ledar-

skribenter.  

Skillnaden mellan de båda tidpunkterna är att dominansförhållandena är omvända. Både 

år 1995 och år 2009 förekommer intoleranta, högkyrkliga uttalanden som starkt vänder 

sig mot ökade rättigheter för icke-heterosexuella par. Den kvalitativa analysen av artik-
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larna från 1995 visar att det finns en stor acceptans för en sådan hållning vid denna tid-

punkt. Det påtalas att alla har rätt att tycka vad de vill, de som vägrar viga homosexuella 

par avkrävs inte någon motivering, det räcker med att vederbörande säger att hon eller 

han inte ”känner för det” eller ”det bjuder mig mot”. Förslag som syftar till negativ sär-

behandling av samkönade par får också ofta framföras utan att de bemöts eller ifråga-

sätts.  

Detta överensstämmer med det som visats i Andreassons (1996) genomgång av tid-

ningsartiklar från den period som föregick partnerskapslagens ikraftträdande. Andreas-

son hävdar att diskriminerande uttalanden mot homosexuella var vanliga i svensk dags-

press vid tiden, vilket också befunnits vara fallet i det material från 1995 som ingår i 

denna studie. Liksom i artiklarna i Andreassons genomgång finns det här många exem-

pel på att negativa argument som framförs av olika källor får stå oemotsagda och att 

journalisternas kritiska motfrågorna uteblir. 

År 1995 förekommer också många formuleringar som tydliggör svenska kyrkans och 

enskilda prästers makt att fälla avgöranden om huruvida samkönade par i allmänhet 

såväl som enskilda par ska accepteras eller inte. Genom att de kyrkliga företrädarna ges 

goda möjligheter att uttala sig och deras uttalanden ofta inte ifrågasätts framstår kyrkans 

män som maktfulla och inflytelserika, de samkönade paren får helt enkelt finna sig i att 

det står var och en fritt att tycka som den vill. 

Skillnaden mot 2009 är att denna konservativt kristna diskurs har förändrats från något 

dominerande till en liten, undanträngd diskurs. De konservativt kristna har gått från att i 

många texter vara en del av textens ”vi” till att bli ett utpekat ”de”. De språkliga mekan-

ismerna som åstadkommer denna polarisering är däremot desamma. Det handlar om att 

benämna, peka ut, använda nedsättande uttryck etcetera. Andrafieringen av de konserva-

tivt kristna är tydligast inom det diskursiva mönster 2009 som här benämnts tolerans som 

”common sense”. Här liknas de kristna företrädarna vid ”fundamentalister” och ”homo-

fober”. Många har pekat på att journalistiken tenderar att befästa det som vid en viss 

tidpunkt betraktas som common sense när det gäller samhälleliga normer (se t.ex. Allan 

2004; Strömbäck 2009). Sådant som det råder en grundläggande enighet om genomsyrar 

medieinnehållet, medan uppfattningar som är avvikande kan ha svårt att få medieut-

rymme. Om man tittar på faktorer som lagstiftning och opinionsundersökningar, kan 
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man se att även andra faktorer i det omgivande samhället har förändrats i riktning mot 

en större tolerans för icke-heterosexuella relationer. Vid båda tillfällena, 1995 och 2009, 

kan texterna därför sägas befästa rådande dominansförhållanden i den meningen att den 

uppfattning som är dominerande också är den som får mest utrymme.  

6.10.2 Inkludering och assimilering 

Ett annat mönster som är framträdande 2009, och som även återfinns 1995, är det som 

här benämnts lika men ändå olika. Detta mönster är särskilt markant i artiklar av typen 

porträtt och reportage av par som ingått partnerskap eller gift sig. Andreasson (1996) 

menar att språkbruket ofta är mer nyanserat i artiklar där homosexuella själva kommer 

till tals. I sådana artiklar framställs samkönade relationer ofta som något som inte är så 

märkvärdigt eller annorlunda, menar Andreasson (ibid.). Detta är också det mönster 

som framträder i materialet i denna studie.  

Hall (1997) pekar på att motsatspar som svart/vit eller man/kvinna är fundamentala för 

människors sätt att förstå omvärlden. Begreppen får sin betydelse genom att kontraste-

ras mot varandra, och inbyggt i dessa motsatspar finns en maktrelation där den ena po-

len dominerar över den andra (ibid.). Konflikten mellan en tolerant diskurs och en kon-

servativt kristen diskurs kan ses under båda undersökningsperioderna, men rollerna är 

som sagt omvända. I materialet från 2009 finns exempel på att den konservativt kristna 

diskursen utnyttjas som motpol för att få den egna hållningen att framstå som ännu mer 

tolerant. Exempel på detta finns bland annat i Sopa ut resterna av all homofobi (Expressen 

2009-05-15) och Störst av allt är kärleken (Aftonbladet 2009-07-29). 

En annan, kanske mer uppenbar dikotomi, finns i motsättningen mellan heterosexuella 

och homosexuella, där homosexuella mer eller mindre uttalat gestaltas utifrån ett per-

spektiv där heterosexualiteten är en självklar norm. Bland annat inom queerteorin be-

traktar man heterosexualitet som en social konstruktion som kräver ständig bekräftelse 

för att fortsätta framstå som det naturliga alternativet för samlevnad och sexualitet. Sett 

mot denna bakgrund ger texterna från 1995 såväl som från 2009 uttryck för heteronor-

mativitet, eftersom de genomsyras av ett upprätthållande av ”gränser mellan homo- och 

heterosexualitet, eller mer preciserat, mellan normgivande sexualitet och allt som faller 

utanför denna”, med Fanny Ambjörnssons ord (2006:61).  
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Heteronormativitet kan också verka genom inkludering. Det som ses som avvikande 

exkluderas då inte eller pekas ut, utan inkluderas i normen. Ambjörnsson (ibid.) liksom 

Rydström (2005; 2010) har pekat på baksidorna med denna inkludering. Välviljan och 

toleransen kan vara positiv, men kan också ses som ett sätt att avväpna avvikarna: 

”Normen lägger helt enkelt beslag på avvikelsen. Inte genom att det avvikande bereds 

plats, utan genom ett sorts erkännande på heteronormativitetens villkor” (Ambjörnsson 

2006:70). Även detta uttryck för heteronormativitet förekommer både 1995 och 2009. 

Men år 2009 finns fler artiklar som problematiserar heteronormen. När heteronormati-

viteten benämns och diskuteras, framstår den som en mindre självklar norm, vilket kan 

leda till att den utmanas och försvagas. 

6.10.3 Problem och konflikt 

Den kvantitativa såväl som den kvalitativa analysen visar också att frågor som rör sam-

könade relationer fortsatt gestaltas som något problemfyllt och kontroversiellt. Att artik-

larna är betydligt färre (108 st. 2009, 233 st. 1995) kan ses som ett tecken på att ämnet 

inte är lika ”hett” år 2009. Men det tas ändå upp i många artiklar, och i en stor andel av 

dessa framställs det som att ämnet fortfarande är en arena för konflikt och stridigheter. 

Här inverkar den journalistiska gestaltningen. Konflikt är ett nyhetsvärde, och skriben-

ten spetsar ofta till och polariserar för att skapa dramatik, i stället för att betona det som 

förenar. Detta arbetssätt kan i sig leda till att ämnet framstår som mer kontroversiellt än 

det hade behövt vara.  

6.10.4 Möjliga orsaker till förändring 

Vid kritisk diskursanalys analyseras inte bara texterna i sig, utan även hur de kan relate-

ras till sociala strukturer och frågor om makt och ideologi. Man är inte bara intresserad 

av hur diskurser ser ut utan också varför de ser ut som de gör i vissa bestämda samman-

hang (Winther Jörgensen & Phillips 2000). 

Rydström (2011) menar att frågan om samkönade äktenskap har gått från att vara ett 

vänsterkrav till att handla mer om liberala idéer om rättvisa och likhet inför lagen. I takt 

med att den toleranta attityden vann i popularitet, blev det en fråga som det lönade sig 

för politiker att driva. Det var något som utan så stora insatser kunde ge politiker myck-

et medial uppmärksamhet. Inställningen till samkönade äktenskap gick från skepticism 
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till en positiv attityd som kom att bli en utbredd politisk hållning. Rydström påpekar 

också att mediernas villighet att skriva om ämnet på nya sätt bidrog till att påverka opin-

ionen i riktning mot ett accepterande av samkönade familjerelationer (ibid.). 

Denna bakgrund säger sannolikt mycket om varför resultatet av denna undersökning ser 

ut som det gör. Att mediernas representationer befinns vara mer toleranta i relation till 

icke-heterosexuella år 2009 än 1995 framstår som rimligt. 

En annan faktor som sannolikt bidragit till de förändringar som beskrivits är Svenska 

kyrkans minskade inflytande. Svenska kyrkan är sedan år 2000 skild från staten och har 

fått en förändrad position i samhället, också mot bakgrund av en allmän sekularisering. 

De krafter inom kyrkan som motsätter sig vigsel av samkönade par gestaltas i en del av 

artiklarna från 2009 som en intolerant minoritet. Samtidigt som denna diskurs om kris-

tendomen konkurrerar med den mer toleranta diskursen, kan man se det som att den 

bidrar till att definiera dess gränser och få den att framträda tydligare.  

6.10.5 Reproduktion och utmaning av rådande normer 

Materialet från 1995 såväl som 2009 ger uttryck för ett starkt assimileringsideal. Normer 

om tvåsamhet och livslånga äktenskap befästs, och det kan framstå som något åtråvärt 

för de samkönade paren att efterlikna heterosexuella normer när det gäller samlevnad. I 

materialet för båda tidpunkterna kan man tala om en inkludering på majoritetens villkor, 

något Rydström (2005) och Ambjörnsson (2006) med flera problematiserat. Detta tan-

gerar även det Brune (2006) benämner stereotyp inkludering, en inkludering på ”våra” vill-

kor, en acceptans som sker bara om personen/gruppen ansluter sig till ”våra” ideal 

(Brune 2006). Också Jowetts och Peels (2010) undersökning av hur brittisk dagspress 

bevakat frågan om registrerat partnerskap under 2005–2006 visar att förespråkarna för 

samkönade äktenskap lyfter fram likheterna mellan homosexuella och heterosexuella 

relationer och betonar det ”normala” i samkönade relationer.  

Detta stämmer väl även med det som framkommit i denna undersökning. Sådana repre-

sentationer kan få effekten att det som faller utanför denna likhetsdiskurs blir ännu mer 

avvikande. Det kan handla om transsexualitet eller icke-heterosexuella som inte lever i 

stabil tvåsamhet. Assimileringstrycket framträder starkare år 1995 än 2009. Varken de 

samkönade paren själva eller representanter för dem uttrycker i allmänhet några nya krav 



87 

i materialet från 1995. I stället finns exempel på att de explicit säger att de inte gör an-

språk på att partnerskapet ska kallas vigsel eller äktenskap, och inte kommer att ställa 

några krav på att få adoptera barn.  

Assimileringskraven är dock starka även år 2009. Fortfarande betonas stabilitet och tro-

fasthet, långvarig tvåsamhet framställs som den mest önskvärda samlevnadsformen för 

både olikkönade och samkönade par. Dock har positionerna flyttats fram. Diskursen 

tillåter nu att nya krav framställs. Även om det år 2009 fortfarande förekommer artiklar 

där samkönad familjebildning osynliggörs eller gestaltas som något onaturligt, finns 

också exempel på att samkönade pars familjebildning omnämns utan att man gör så stor 

affär av det. I flera artiklar påtalas också att samhället bör ta itu med frågor som rör 

transrättigheter. Nya förslag förs alltså fram år 2009, medan återhållsamheten därvidlag 

var stor år 1995. Malmqvist och Zetterqvist Nelson konkluderar i sin studie från 2008 

att frågan om homosexuellas rättigheter finns i en liberaliseringsprocess där det är aktu-

ellt med förslag om ytterligare rättigheter, inte förslag som innebär begränsningar. När 

det gäller materialet från 2009 överensstämmer dessa slutsatser väl med det som fram-

kommit i denna undersökning. 

Sett ur ett maktperspektiv kan man säga att assimileringsdiskursen reproducerar rådande 

maktförhållanden mellan en heterosexuell majoritetsbefolkning och en icke-

heterosexuell minoritet genom att heteronormativa ideal om tvåsamhet, äktenskaplig 

lycka och stabila relationer förstärks. Jowett och Peel (2010) hävdar att de brittiska me-

diernas representationer av homosexuella fortfarande är baserade på heteronormativa 

ideal. Även om andan är öppen och tolerant gäller acceptansen bara så länge heterosex-

uella normer inte ifrågasätts. Bland andra Riggs (2006) och Ambjörnsson (2006) har på 

motsvarande sätt pekat på att likhetsdiskursen visserligen kan ha positiva drag, men att 

representationerna ändå kan vara problematiska, vilket stämmer väl med det som fram-

kommit även i denna studie. 

Under 2009 finns dock exempel på artiklar där heteronormativiteten utmanas, i stället 

för att framställas som en självklar norm. I artiklarna från 2009 förekommer också ofta 

en interdiskursivitet som kan ses som en indikator för förändring. Genom att blanda 

element från existerande diskurser och använda dem på nya sätt kan språket förändra 

diskurserna och därmed också den sociala världen, menar Fairclough (2010, se även 
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Winther Jörgensen & Phillips 2000). I reportagen om par som registrerat partnerskap 

eller gift sig finns ofta en diskursiv blandning av talet om icke-heterosexuella relationer 

och en diskurs som pratar om bröllop, äktenskap och livslånga relationer med ett särskilt 

språk där bröllopsklockor, ringar, risgrynsregn, brudnäbbar med mera väcker associat-

ioner till traditionella bröllop. Denna interdiskursivitet kan driva förändring på så sätt att 

den blandar upp det som man vanligtvis associerar med bröllop med något nytt. Genom 

att diskurserna blandas snarare än ställs mot varandra öppnas gränserna för bröllopsdis-

kursen och även samkönade par kan få plats innanför dess gränser.  

På motsvarande sätt får talet om icke-heterosexuella relationer en ny ingrediens. Från att 

ha framtonat som något avvikande och sterilt nyanseras bilden i riktning mot något mer 

”normalt”. Skillnaden mellan 1995 och 2009 är att denna likhetsdiskurs är mer framträ-

dande 2009, och också mer renodlat betonar just likhet. I materialet från 1995 påpekas i 

högre grad även i sådana reportage vad som skiljer partnerskap från äktenskap. Genom 

att frekvent använda citationstecken runt ord som ”vigsel”, ”bröllopsresa” etcetera, 

skapas i materialet från 1995 en distans. Diskurserna blandas inte i lika stor utsträckning 

utan hålls isär med dessa citationstecken. Detta förstärks av att paren själva ibland säger 

att de inte vill eller gör anspråk på att partnerskapsregistreringen ska kallas vigsel eller 

äktenskap. 

Denna undersökning har också visat att en diskriminering med språkets hjälp kan vara 

sammanvävd med andra former av negativ särbehandling. Sett ur det perspektivet finns 

år 1995 många formuleringar som kan få konsekvenser även för andra former av social 

praktik. När det utan att bemötas får framföras direkta förslag eller stöd för negativ sär-

behandling kan texterna få konsekvenser inte bara när det gäller människors uppfatt-

ningar, utan också när det gäller hur lagstiftningen tillämpas. Detta kan exempelvis ses 

när vigselförrättare uppmanar kommunen att inte utse någon förrättare för partnerskap, 

eller när en tidning förordar en tolkning av tryckfrihetsförordningen som innebär att 

samkönade par inte tillåts få sin bild publicerad på familjesidorna. 

Förslag som pekar mot icke-diskursiv särbehandling återfinns även i materialet för 2009, 

men inte i lika stor utsträckning. Men en insändare som till exempel föreslår att könsne-

utrala äktenskap inte ska vara giltiga i övriga EU, kan tänkas få konsekvenser i praktiken. 

I detta sammanhang kan det faktiskt finnas en ”baksida” av de mindre utpekande be-
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nämningarna. År 2009 är det inte ”de homosexuella” som utpekas som onormala eller 

utgör ett hot. Formuleringarna går runt detta med att kalla ”lagstiftningen” för onormal, 

det är den som skapar problem, det är den som till exempel kan hindra kyrkan från  

acceptans i världssamfundet. Läsaren ser då inte diskrimineringen lika enkelt och den 

kan bli svårare att reagera mot och bemöta. Samtidigt som de mindre fasta benämning-

arna tyder på en lägre grad av distansering mellan heterosexuella och homosexuella, kan 

de alltså vara problematiska i vissa avseenden. 

6.10.6 Sammanfattningsvis 

Med en konstruktivistisk syn på språket ser man språket som konstituerande för den 

sociala verkligheten och därmed som en viktig grund för kulturella värderingar och atti-

tyder. Språket reflekterar inte bara redan existerande betydelser hos ting, människor och 

händelser, i stället är det språket som konstruerar verkligheten (Hall 1997). Utifrån den 

utgångspunkten kan de dagliga mediernas texter anses ha stor betydelse för opinionen.  

Fördomsfulla representationer bereds alltjämt plats år 2009, och texterna befäster fortfa-

rande i stor utsträckning normer om tvåsamhet och heterosexuella levnadsmönster, men 

en förändring har ägt rum. De kyrkliga företrädarna gestaltas inte längre som lika infly-

telserika, utan ses oftare som en inskränkt minoritet. Texterna från 2009 blandar upp 

diskursen om äktenskap och familjebildning med talet om icke-heterosexuella relationer 

utan att sätta några citationstecken kring de ord som traditionellt förknippas med 

heterosexuell samlevnad. År 2009 är gestaltningen av icke-heterosexuella relationer mer 

nyanserad och mindre utpekande. Fördelningen mellan kvinnor och män är jämnare, 

och fler nyanser inom gruppen framkommer när det gäller olika former av sexuell orien-

tering. Fortfarande är det dock i mycket stor utsträckning andra som talar om de icke-

heterosexuella paren, och som definierar huruvida de accepteras eller ej, huruvida de ska 

anses vara normala eller avvikande. En andrafiering kvarstår. Men också en andrafiering 

av dem som representerar motståndet. 

Man får dock inte glömma att texter är öppna för olika tolkningar. Texter har ingen 

inneboende eller entydig mening; meningsskapandet sker i tolkningen av texten (Fair-

clough 2010). Läsaren kan anamma skribentens budskap eller göra en oppositionell 

tolkning. Till exempel kan detta gälla konservativt kristna insändare år 2009 i liberala 

eller socialdemokratiska tidningar. Att man publicerar insändaren behöver inte bero på 
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att man anser att den bör beredas plats, utan kan också ha att göra med att man tror att 

den kan skapa intresse och läsarreaktioner, eller att tidningen får möjlighet att på annan 

plats positionera sig mot det som framförs i insändaren. 
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7 Diskussion 

Att representationerna av äktenskap och icke-heterosexuella relationer år 2009 skiljer sig 

från motsvarande material år 1995, kan ses som ett tecken på att det handlar om kon-

struktioner som inte är givna utan historiskt föränderliga. Undersökningen visar att det 

finns olika sätt att beskriva liknande frågor, att det finns andra tänkbara gestaltningar än 

de man möter vid en given tid. Sättet, eller snarare sätten, att prata om samkönade relat-

ioner har förändrats. Benämningar förekommer fortfarande men är mer nyanserade och 

strukturella perspektiv tas upp i ökad grad. 

Om man tittar på några av de större förändringar som skett rörande svensk dagspress 

under denna tid kan man nämna en ökad ägarkoncentration, som också innebär att fler 

tidningar är borgerligt ägda år 2009 än vad som var fallet 1995. En annan förändring är 

att tidningarna gått mot en ökad konkurrens med en åtföljande kommersialisering och 

popularisering av innehållet.  

Frågan är om dessa förändringar kan kopplas till den ökade tolerans i rapporteringen 

om samkönade relationer som denna undersökning visat på. Rydström (2011) påpekar 

att kraven på ökade rättigheter för icke-heterosexuella länge varit stark inom socialde-

mokratin och vänstern. Att arbetarpressen har gått tillbaka kan därför knappast vara en 

faktor som kan anses ha påverkat i riktning mot en större tolerans i medierapportering-

en om samkönade relationer. Tittar man på den ökade kommersialiseringen finns trolig-

en inte heller där någon förklaring till att representationerna blivit mer toleranta. Kanske 

hade man i så fall i stället sett en ökad användning av grepp som polarisering och stereo-

typisering i syfte att väcka intresse, eller fler kontroversiella insändare.  

Den förändring i riktning mot en ökad tolerans som återfunnits bör därför sannolikt 

sökas i andra faktorer än kommersialiseringen och ökningen av andelen borgerliga tid-

ningar. Möjligen skulle den ökade ägarkoncentrationen kunna leda till att spridningen 

mellan olika åsikter i frågor om samkönades rättigheter blir mindre, det vill säga att de 

flesta tidningar uttrycker en liknande hållning. 

Rydström (2011) pekar på att ökat gehör för icke-heterosexuellas rättigheter i stor ut-

sträckning kan vara en generationsfråga, när det gäller politiker såväl som kyrkliga före-

trädare. Kanske kan det på motsvarande sätt finnas en sådan förklaring på den journal-
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istiska sidan. Men mest troligt handlar det om dagspressens fortsatta ömsesidiga bero-

ende av och spegling av den politiska opinionen.  

Fortsätter förändringen i riktning mot ett ännu mer tolerant medieinnehåll när det gäller 

icke-heterosexuella relationer? Detta kan man bara spekulera i, men utifrån denna 

undersökning finns inget som tyder på att förändringen kommer att avstanna. Represen-

tationerna 2009 är mer öppna och toleranta, och utifrån utgångspunkten att mediernas 

representationer konstituerar värderingar, kan dessa representationer i sin tur antas ge-

nerera ännu mer öppna och toleranta representationer. Det som kan motverka föränd-

ring skulle kunna vara journalistikens benägenhet att polarisera och betona konflikt, 

eftersom det knappast gagnar icke-heterosexuellas rättigheter att dessa frågor framställs 

som något konfliktfyllt, som något som skapar problem. Å andra sidan har förändringen 

ägt rum trots att samma polarisering fanns 1995, vilket visar att sådana polariseringar 

åtminstone inte förhindrar förändring.  

Avslutningsvis påminns här om att den ökade tolerans som återfunnits i materialet från 

2009 inte innebär att fördomsfulla gestaltningar försvunnit. År 2009 förekommer det till 

exempel fortfarande att mycket fördomsfulla insändare ges betydande utrymme i stora 

dagliga tidningar. Hade det gällt hudfärg eller etnicitet skulle sådana insändare sannolikt 

inte tolereras i samma utsträckning. Konstateras kan alltså att en del återstår innan dags-

pressens gestaltning av icke-heterosexuella relationer kan betraktas som fullt ut inklude-

rande. 
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8 Slutsatser och fortsatt forskning 

8.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att, via en jämförelse mellan rapporteringen om partnerskap 

1995 och rapporteringen om könsneutrala äktenskap 2009, undersöka om det skett nå-

gon förändring i den svenska dagspressens gestaltning av samkönade relationer, och hur 

denna förändring i så fall kommer till uttryck.  

Slutsatsen blir att den svenska dagspressens representationer av samkönade relationer 

har förändrats i riktning mot en ökad tolerans. Flera aspekter i undersökningens resultat 

visar på detta: 

 Andelen huvudsakligen positiva artiklar har ökat. 

 Andelen artiklar som kopplar den nya lagstiftningen till problem har minskat. 

 Dominansförhållandena har förändrats när det gäller den öppenhetsdiskurs som 

återfinns i materialet och den konservativt kristna diskurs som talar mot ökade 

rättigheter för icke-heterosexuella. Undersökningen visar att det 1995 fanns en 

större acceptans för motståndarsidans åsikter, medan dessa år 2009 kan pekas ut 

som något avvikande. Acceptansen för motståndet mot samkönade relationer 

har minskat avsevärt. År 1995 fanns en betydande acceptans för en negativ håll-

ning och negativ särbehandling av homosexuella. Fördomsfulla uttalanden fick 

stå oemotsagda eller uttryckas med sanningsanspråk. Ett av de mönster som 

framträder 2009 är i stället att företrädare för denna hållning framställs som en 

fundamentalistisk minoritet som utesluts ur den outtalade gemenskap som skap-

as med läsarna. 

 Dikotomin mellan heterosexuella och homosexuella är mindre påtaglig i språklig 

mening i materialet från 2009. Fasta uttryck som ”homosexuella” förekommer 

visserligen men i betydligt mindre utsträckning. I stället används uttryck som 

”par av samma kön”. När begreppet homosexuella ändå används föregås det 

2009 inte längre av ett ”de”. Alternativa uttryck som ”hbt-personer” är alltjämt 

ett benämnande, vilket i sig kan ses som en distansering, men samtidigt tiller-

känns gruppen fler nyanser, vilket kan uppfattas som en mindre stereotyp be-

skrivning och en lägre grad av andrafiering. 



94 

 Uttryck för diskursiv diskriminering av icke-heterosexuella förekommer i texter-

na under båda perioderna, men i betydligt mindre omfattning år 2009 än 1995. 

År 2009 är uttrycken för diskriminering inte bara mindre frekventa utan i många 

fall också mildare. När det gäller benämning av gruppen icke-heterosexuella fö-

rekommer till exempel mindre utpekande formuleringar som ”par av samma 

kön” i stället för ”de homosexuella”. Representationerna är dessutom mer nyan-

serade år 2009 i så mening att balansen är mer jämn mellan kvinnor och män, 

och att det inte bara är homosexuella som omnämns utan även bi- och transsex-

uella. Samkönade par som bildar familj förekommer också i materialet från 2009 

utan att det framställs som något sensationellt. Ytterligare en punkt som visar på 

minskad diskursiv diskriminering är att det 2009 finns mer utrymme för texter 

som belyser ämnet ur ett strukturellt perspektiv, problematiserar diskriminering 

och heteronormativitet och påtalar de fördomar som fortfarande finns. 

Detta sammantaget gör att slutsatsen kan dras att den svenska dagspressens rapporte-

ring om könsneutrala äktenskap år 2009 ger uttryck för en större tolerans gentemot 

icke-heterosexuella än rapporteringen om registrerat partnerskap år 1995. 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning har en begränsning i att den bara tar hänsyn till det som kan utlä-

sas av texterna i sig. En textanalys säger egentligen inget om hur texterna tas emot. Uti-

från teorier om agendasetting och framing skulle man kunna undersöka om det finns 

några samband mellan mediernas gestaltning av icke-heterosexuella relationer och läsar-

nas attityder. Lämpliga metoder för en sådan undersökning skulle kunna vara enkäter 

och/eller kvalitativa intervjuer. En sådan undersökning får dock med nödvändighet 

koncentrera sig på material som läsarna har en någorlunda aktuell bild av, en jämförelse 

mellan hur de såg på pressens rapportering om partnerskapsdebatten 1995 respektive 

könsneutrala äktenskap 2009 skulle till exempel vara svår att genomföra. 

Ett annat intressant alternativ vore att studera de journalistiska rutinerna i relation till 

bevakningen av hbt-frågor. Med hjälp av kvalitativa intervjuer eller etnografiska obser-

vationer skulle redaktionernas förhållningssätt, avvägningar och beslut i dessa frågor 

kunna undersökas närmare. 
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Under arbetet med denna undersökning har också ett intresse väckts för att granska 

bildinnehållet i de analyserade artiklarna. Av praktiska och tidsmässiga skäl har som 

framgått endast den verbala texten analyseras i denna studie. Men eftersom arbetet med 

undersökningen samtidigt inneburit en kartläggning av de artiklar som publicerats om 

ämnet under de båda perioderna, vore det i ett nästa steg mer görligt att via något av de 

stora universitetsbiblioteken försöka hitta texterna på mikrofilm, för att kunna se hela 

tidningssidan med både bilder och omgivande artiklar. Kritisk diskursanalys i kombina-

tion med redskap hämtade från semiotisk bildanalys kunde vara lämpliga metoder för en 

sådan undersökning. Kvantitativ innehållsanalys kunde i detta sammanhang också vara 

ett bra komplement för att få grepp om ett större bildmaterial. 

Avslutningsvis framstår det som angeläget att fortsätta följa de dagliga svenska medier-

nas rapportering i frågor som rör icke-heterosexuella relationer, såväl när det gäller det 

verbala språket som bildvalet. Utvecklas representationerna i riktning mot en ännu 

större tolerans, ett ännu mer inkluderande språk? Allan (2004; se även Wilson & Gutier-

rez 1995) tar upp en teori om olika faser i mediernas gestaltning av etnicitet. Resone-

manget går ut på att man kan identifiera olika steg i en historisk utveckling av mediein-

nehållet, från explicit rasism till öppenhet och inkludering. Det vore intressant att un-

dersöka om det är möjligt att utveckla en liknande modell som är specifikt anpassad för 

analys av mediernas gestaltning av icke-heterosexuella relationer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Kodnyckel kvantitativ innehållsanalys 

Enhet: artikel 

Grunddata 
V1 Artikel-ID (fritext)  
V2 Datum (fritext)  
V3 Tidning där artikeln är publicerad (fritext)  
V4 Artikelns rubrik (fritext)  

Variabler 
V5 Period V5.1 1995 
  V5.2 2009 
V6 Artikeltyp V6.1 Ledare 
  V6.2 Insändare/debattartikel 
  V6.3 Nyhetsartikel/reportage 
  V6.4 Övrigt/framgår ej 
V7 Skribent V7.1 Extern skribent 
  V7.2 Medarbetare på tidningen 
  V7.3 TT 
  V7.4 FLT 
  V7.5 Övrigt/framgår ej 
V8 Ämne/tema V8.1 Vigselförrättare vägrar 
  V8.2 Fotopolicy 
  V8.3 Porträtt/reportage om nygifta/registrerade 

samkönade par 
  V8.4 Pridefestivalen 
  V8.5 Svenska kyrkans vigselrätt 
  V8.6 Äktenskap ogiltigt 
  V8.7 Kyrkor i andra länder har synpunkter på 

Svenska kyrkans hållning 
  V8.8 Övrigt/framgår ej 
V9 Positiv/negativ hållning V9.1 Positiv 
  V9.2 Negativ 
  V9.3 Balanserad 
V10 Förslag gällande negativ särbehandling av 

samkönade 
V10.1 Förekommer ej i artikeln 

  V10.2 Förekommer explicit i artikeln 
  V10.3 Förekommer indirekt i artikeln 
V11 Öppet hbt talespersoner förekommer V11.1 Ja, man/män 
  V11.2 Ja, kvinna/kvinnor 
  V11.3 Ja, både kvinnor och män 
  V11.4 Nej, varken kvinnor eller män 
V12 Problemorientering V12.1 Partnerskap/könsneutralt äktenskap kopplas 

till ett eller flera problem 
  V12.2 Partnerskap/könsneutralt äktenskap beskrivs 

utan koppling till problem 
  V12.3 Övrigt/framgår ej 
V13 Perspektiv V13.1 Ja, strukturellt perspektiv förekommer 
  V13.2 Nej, strukturellt perspektiv förekommer inte 
  V13.3 Övrigt/framgår ej 
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Enhet: artikel, fortsättning 

V14 Sexuell läggning som omnämns  V14.1 Homosexualitet 
  V14.5 Homosexualitet och bisexualitet 
  V14.6 Homosexualitet, bisexualitet och transsex-

ualitet eller uttrycket hbt/hbtq 
  V14.7 Ingen 

Enhet: tidning 

Grunddata 
V1 Tidningens namn (fritext)  
V2 TS-upplaga (fritext)  
V3 Politisk hållning (fritext)  
    

Variabler 
V4 Morgon-/kvällspress V4.1 Morgonpress 
  V4.2 Kvällspress 
V5 Storstads-/landsortspress V5.1 Storstadspress 
  V5.2 Landsortspress 
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Bilaga 2 Analysschema diskursanalys 
 

Grundläggande uppgifter 

 
 Grunddata om texten (publiceringsdatum, tidning, rubrik, skribent m.m.) 

 Kortfattad beskrivning av vad texten handlar om. 

Diskursiv praktik 

 Vilken genre och vilken diskursordning hör texten hemma inom? 

 Vilka ev. andra diskurser och/eller texter bygger texten på eller har en relation 

till? 

 Är texten konventionell eller utmanar den konventionerna för den genre eller 

diskursordning där den hör hemma? 

 Vilken typ av läsare/mottagare riktar den sig till? 

Textuell nivå 

 Vilka av textens ”agenter” styr och ”sätter agendan” för det som behandlas i 

texten? 

 Transitivitet: Hur förbinds textens subjekt och objekt (personer eller grupper) 

med de händelser och processer som tas upp? Framställs personerna i texten (till 

exempel homosexuella) som aktiva eller passiva? Finns det i språklig mening nå-

gon agent förbunden med processen?  

 Nominalisering: Används substantiv för något som egentligen är en pro-

cess/händelse? Hur påverkas intrycket? 

 Modalitet: I vilken utsträckning framställer de som kommer till tals i texten sina 

uttalanden som sanning eller fakta? Skribentens grad av instämmande i det som 

sägs? 

 Vilka metaforer används? Vilka kulturella och ideologiska faktorer kan valet av 

dessa metaforer bottna i? Vilka effekter får bruket av metaforer i texten? 
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Uttryck för diskursiv diskriminering av icke-heterosexuella 

 Används nedsättande ord? 

 Används distansering? Benämns gruppen som ”homosexuella” eller ”de” medan 

”vi” kan få stå som självklart och outtalat? 

 Är de berörda exkluderade från texten, eller får de komma till tals (och i så fall 

direkt eller genom återgivande av tidigare uttalanden eller via representant)? 

 Förekommer objektifiering? Beskrivs guppen på något sätt som om de vore 

ting? 

 Förekommer förslag (direkta eller indirekta) till särbehandling av icke-diskursiv 

karaktär? 

 Framställs gruppen som en homogen samling, eller framkommer nyanser och 

skillnader inom gruppen? 

 Förekommer negativa uttalanden som får stå oemotsagda? 

 Förekommer strukturella perspektiv på de frågor som tas upp? Hur gestaltas 

ämnet av skribenten? Ur ett personrelaterat, lokalt eller socialt perspektiv? 

Social praktik 

 Hur kan man placera in de diskursiva mönster som kan spåras i ett större kultu-

rellt och socialt perspektiv?  

 Befäster texterna rådande sociala hierarkier eller utmanar de normerna?  

 Vilka sociala och ideologiska effekter kan texternas gestaltning av äktenskap och 

samkönade relationer få? Vilka kan de ideologiska och politiska effekterna bli?  

 Hur kan man se på detta ur ett maktperspektiv? 
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Bilaga 3 Förteckning över artiklar som ingår i urvalet för den 
kvalitativa analysen 
 
1995 
 

1. ”Fel att lagen gynnar homosexuella par”, Helsingborgs Dagblad 1995-01-28  

2. Första paret ut, iDag GT/Kvällsposten 1995-01-02 

3. Homosexuella nekas vigselbild, Svenska Dagbladet 1995-02-25  

4. Homosexuellt partnerskap kan även ge bostadsbidrag, Örnsköldsviks Allehanda 

1995-01-04 

5. Rubrik saknas, Västerbottens-Kuriren 1995-01-27  

6. Kyrklig förbön för homosexuella, Ystads Allehanda 1995-01-04  

7. Många vigselförrättare säger nej, Västerbottens Folkblad 1995-01-17  

8. Nu är de ett äkta par, Gefle Dagblad 1995-01-07  

9. Tidningar vägrar publicera bilder på homosexuella par, Nordvästra Skånes Tid-

ningar 1995-02-09  

10. Öppet brev till Nerikes Allehanda, Nerikes Allehanda 1995-02-17 

 
2009 
 

1. Bröllopsklockor skulle slå för historiskt giftermål … men äktenskapet blev  

partnerskap, Sydöstran 2009-05-28  

2. Den nya äktenskapslagen: När Johanna och Therese gifte sig, Sydsvenskan  

2009-05-03 

3. Dubbelfel om samkönade äktenskap, Barometern 2009-05-27 

4. Endast mellan man och kvinna, Skaraborgs Allahanda 2009-07-03  

5. Festival vill riva heteromallen, Västerbottens-Kuriren 2009-07-27  

6. Första enkönade vigseln. Uppsalapar bland de första att gifta sig enligt den nya 

äktenskapslagstiftningen, Dagens Nyheter 2009-05-02  

7. Men störst av allt är kärleken, Aftonbladet 2009-07-29 

8. Nu har alla samma rätt att gifta sig, Sundsvalls Tidning 2009-05-02  

9. Sopa ut resterna av all homofobi, Expressen 2009-05-15 

10. Svenska kyrkans identitet hotad, Svenska Dagbladet 2009-07-22  


