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Abstract 
      
Author: Amanda Danielsson och Jessica Olsson 
Title: The representation of same-sex parents in Swedish daily press. A critical discourse 
analysis that compares three different time periods in modern times [Translated title]  
Supervisor: Lars-Erik Berg 
Assessor: Kerstin Arnesson 
 
 
The aim of this study was to analyze and critically review how cohabited parents are 
represented in selected Swedish newspapers during three periods of time. We have conducted 
a critical discourse analysis and looked at how daily newspapers use the language based on 
social constructivism. As a power aspect we also used Foucault's power analysis as a 
theoretical starting point. In the study's results, we saw that the language used in the articles 
differs depending on the time period they had been published. In the result, we found three 
general themes that we analyzed: exercise of power within the discourse, norms and 
categorizations, as well as changes over time. During the years 1992-1993, different 
expressions were used against same-sex couples, compared to today. In 2002, the focus 
instead was on the adoption issue. In the later period, 2017-2018, the result showed that the 
policy took more place in the articles. Same-sex parents also expressed themselves in the 
media and they described how they still felt excluded in a society dominated by heterosexual 
norms. 
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1 Inledning   

Med den här studien vill vi granska hur samkönade föräldrapar framställs utifrån ett urval av 

svenska tidningsartiklar under tre tidsperioder, 1992-1993, 2002 och 2017-2018. Samkönade 

föräldrar är två personer av samma kön som lever tillsammans i ett homosexuellt 

familjeförhållande med barn (Malmquist, Hýden & Zetterqvist Nelson 2012, s.139). 

Samhället vi lever i präglas av heteronormativitet, vilket innebär att tvåsamheten mellan en 

man och en kvinna är den normala utgångspunkten och människor antas vara heterosexuella 

tills de talar om motsatsen (Knutagård 2007, s.145; Malmquist 2016, s.25). I en svensk studie 

framkommer det att män som lever i homosexuella familjeförhållanden beskriver det svenska 

samhället som en plats där den heteronormativa synen på familjeliv har förändrats till det 

bättre. Dock finns det fortfarande starka normativa krafter som kvarhåller, såväl människors 

som institutioners, konstruktioner av hur ett modernt föräldraskap ska vara. Detta gör det 

svårt att vara pappa och homosexuell. Forskarna i studien menar att det fortfarande finns 

människor som har negativa attityder gentemot dem som frångår den heterosexuella 

kärnfamiljen (Andreasson & Johansson 2017, s.494 f).  

 

Vid kontakt med myndigheter har det ofta visat sig att personal utgår från att alla är 

heterosexuella och bemötandet kan därför upplevas diskriminerande för homosexuella. I de 

fall där personal på myndigheter förutsätter att individen är heterosexuell kan kommentarer 

och formulär upplevas kränkande och resultera i att homosexuella inte vågar berätta om sin 

sexuella läggning (Socialstyrelsen 2004, s.22). Ett negativt bemötande och känslan av att vara 

diskriminerad kan ha samband med stressrelaterad ohälsa för homosexuella (Socialstyrelsen 

2016, s.8).  

 

Genom svensk lagstiftning har samkönade par historiskt sett även blivit diskriminerade 

juridiskt. Det var till exempel inte förrän år 2003 som samkönade par fick samma möjlighet 

att adoptera som heterosexuella par. Tidigare hade Högsta förvaltningsdomstolen ansett att 

barnet skulle fara illa av omvärldens inställning till samkönade föräldrapar (SFS 1994:1117; 

Stenholm & Strömberg 2004, s.311). Hatbrott mot sexuell läggning är fortfarande i majoritet 

även om anmälningar mot hatbrotten halverats mellan 2008 och 2016. Dock framkommer 

ingen statistik om främlingsfientlighet/rasism (Brå 2019). I Regeringens övervägande inför 

lagändringen finns en studie där 25 procent av de tillfrågade berättar att de någon gång blivit 

utsatta för hatbrott under sitt liv på grund av sin sexualitet (SOU 2001:10, s.352). 
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I en annan studie framkommer det att svenska medier generellt för en positiv debatt kring 

genusfrågor men att det ofta inte speglar det verkliga livet (Norberg 2009, s.59). Samtidigt 

visar andra undersökningar att människor inhämtar kunskap och påverkas allt mer av media, 

som präglar vårt sociala liv mer och mer (Lindgren 2009, s.9). Enligt statistik är det mer än 

hälften av Sveriges befolkning som dagligen läser dagstidningar, både via webben och i 

pappersform (Myndigheten för press, radio och tv 2018, s.4 f). En av studiens utgångspunkter 

är att massmedier har en potentiell makt genom att definiera verkligheten och medier ses ofta 

som “objektiva granskare”. Detta gör att media kan ha möjlighet att styra människors teorier 

om hur ett samhälle bör vara ordnat. I vår studie ska vi analysera hur samkönade föräldrapar 

skildras i utvalda artiklar från svenska dagstidningar och därigenom kan studien belysa 

mediernas roll i skapandet av de samhälleliga normerna. 

1.1 Problembakgrund 

 
Media har en stark ställning i det svenska samhället och människor är beroende av medier för 

att få information om omvärlden. Då människor inte själva kan ta in allt som händer runt 

omkring sig förmedlas mycket av människors värderingar från olika slags medier och 

fungerar som ett förlängt sinne. Media omsätter stora mängder pengar och det förekommer 

konkurrens mellan nyhetsföretag om att vinna läsare. Att vara källkritisk är av vikt då det är 

svårt på grund av att informationsflödet är stort och därför svårbedömt. Med den ökande 

konkurrensen bland nyhetsföretag görs en större anpassning för att intressera läsare 

(Hadenius, Weibull & Wadbring 2008, s.15,17).  

 

Inom media talas det om nyheters värdering och möjlighet till att få mer utrymme i tidningar 

och att journalister har möjlighet att vinkla texter utifrån de normer som finns i samhället. 

Där normerna är tydligt accepterande blir journalisters vinkling begränsad, men i motsatta 

fall har journalister större möjlighet att komma med egna personliga värderingar (Hadenius, 

Weibull & Wadbring 2008, s.285, 295, 301). Forskning visar att dagstidningarnas 

nyhetsrapportering kan påverka vad människor har för syn på den sociala bilden av 

omvärlden (Reeves & de Vries 2016, s.10, 23 ff). Den visar även att samkönade föräldrapar 

är en minoritetsgrupp i samhället som historiskt sett har diskriminerats (Socialstyrelsen 2004, 

s.22). Beroende på hur dagstidningarna har valt att framställa samkönade föräldrapar, kan 
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samhällets attityder gentemot dem ha påverkats därefter (jmf Reeves & de Vries 2016, s.10, 

23 ff). 

 

I Sverige har det varit olagligt och därmed straffbart för män och kvinnor att vara 

homosexuella fram tills år 1944. Ända fram till år 1979 ansågs homosexuallitet, oavsett kön, 

vara ett sjukdomstillstånd (Svenska kyrkan 2019). År 1993 sa Högsta förvaltningsdomstolen 

nej till en svensk homosexuell man som ville adoptera och hänvisade till att barnet skulle 

belastas av omvärldens negativa inställning till homosexuella. Två år senare, år 1995, fick 

homosexuella par ingå partnerskap (Stenholm & Strömberg 2004, s.311). År 2003 skedde en 

lagändring om registrerat partnerskap för två personer av samma kön, som kom att ha stor 

betydelse för samkönade par och som möjliggjorde adoption (SFS 1994:1117). År 2005 fick 

lesbiska par möjlighet till inseminering i svensk sjukvård (SFS 2006:351), men det var inte 

förrän år 2009 som samkönade par fick gifta sig kyrkligt (Svenska kyrkan 2019). Debatten 

blev stor kring lagen som möjliggjorde adoption för samkönade par. Den kom att handla om 

hur en familj antas se ut enligt traditionella normer och värderingar, men också vad det finns 

för olika förväntningar på hur ett föräldraskap och en familj ska se ut (Malmquist & 

Zetterqvist Nelson 2008, s.315 f). 

 

Inom socialtjänsten är det vanligt förekommande att i adoptionsutredningar först och främst 

värdera könssammansättningen hos de potentiella föräldrarna, framför deras lämplighet att 

uppfostra och vårda ett barn. När det kommer till familjehemsplaceringar så har en del 

samkönade par fått till sig att kommunen inte behandlar ansökningar från homosexuella. 

Gällande vårdnadstvister där en förälder är homosexuell har det förekommit att socialtjänsten 

inte alltid verkat objektiv utan handlagt en del ärenden till den heterosexuella förälderns 

fördel (Socialstyrelsen 2004, s.24 f). 

 

Kunskapen kring olika samlevnadsformer växer, men kärnfamiljen med ett heterosexuellt par 

har en stark position i samhället som utgör normen och idealet. Samtidigt som homosexuella 

familjekonstellationer tillhör det moderna familjelivets mångfald, omförhandlas 

föreställningarna om vad en familj är varje gång samkönade par blir föräldrar. Det 

samkönade föräldraskapet utmanar de vardagliga föreställningarna om det kvinnliga och det 

manliga föräldraskapet (Malmquist, Hýden & Zetterqvist Nelson 2012, s.139, 150). 
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Inställningen till homosexuellt föräldraskap har undersökts av Regeringen inför lagändringen 

gällande deras rättigheter till adoption. Enkätundersökningarna visar överlag en positiv 

förändring till homosexualitet. Majoriteten var däremot negativt inställda när det kom till 

homosexuellt föräldraskap, samtidigt som det har skett en förändring till det bättre över tid. 

Regeringen har skrivit att lagstiftning ofta påverkar samhällets attityder på sikt. De styrker 

detta genom enkätundersökningar som gjorts vid införande av lagar och nya 

enkätundersökningar cirka tio år framåt, där resultatet visade att samhällets attityder 

förändrats till det positiva (SOU:2001:10, s.347 f, 351). För samkönade föräldrar har det över 

tid skett en positiv förändring gällande samhällets attityder gentemot dem och deras 

rättigheter. I den här studien ställs frågan hur rapporteringen av samkönade föräldrapar kan 

ha sett ut i svensk dagspress vid nedslag under tre tidsperioder, årtalen 1992-1993, 2002 och 

2017-2018 (se Avgränsning). 

1.2 Problemformulering  

Studiens fokus är att problematisera den bild som svensk dagspress har givit samkönade 

föräldrapar samt hur samkönade föräldrapar karaktäriserades, utifrån de utvalda 

tidningsartiklarnas tre tidsperioder; 1992-1993, 2002 och 2017-2018. Genom att analysera 

medias bild av samkönade föräldrapar belyser studien den potentiella makt media kan ha över 

läsarna. Medias tänkbara makt kan även påverka läsarnas åsikter och attityder samt dess 

framställning kan också ha inverkat på den heteronormativa normen som finns i samhället. 

 

I sökandet efter material till tidigare forskning påträffades flertalet forskningsartiklar om hur 

homosexuella framställs som en minoritetsgrupp samt hur heterosexuella par framställs som 

föräldrar. En mindre kunskapslucka hittades gällande kopplingen mellan homosexuella och 

föräldraskap samt hur samkönade föräldrar framställs i svenska dagstidningar och hur den 

mediala bilden förmedlar begreppet “samkönade föräldrar”. Även om lagar har förändrats till 

det bättre för samkönade par finns det fortfarande normer i samhället som påverkar 

människors agerande. Den heterosexuella normen styr och kan därför relatera till att synen på 

maskulinitet och femininitet påverkar hur en del människor ser på samkönade föräldrapar, 

trots att det har skett en stor förändring genom historien.  

 

Forskning visar att medias rapportering har en stor inverkan överhuvudtaget på människor i 

vardagen (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008, s.15). Tidigare forskning i vår studie pekar 
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bland annat på hur medias debatter kring samkönade föräldrar i Europa har sett ut och hur 

stark familjenormen är i det svenska samhället (Anderssen & Hellesund 2009, s.102, 113 f; 

Appelgren Engström et al. 2018, s.1447 f; O’Connor 2017, s.506 ff). 

 

I vår studie ska vi granska berättelser och diskurser som förmedlas i de utvalda 

tidningsartiklarna under tre tidsperioder. Genom att utföra en kritisk analys av språkbruket i 

tidningsartiklarna kan det leda till ökad kunskap hos människor. Övergripande perspektiv 

från socialkonstruktivism kommer inhämtas och ska illustrera de strukturer som finns i 

språket. Genom att även koppla kommande resultat till Foucaults maktanalys kan vi se hur 

medias potentiella makt påverkar människors åsikter om olika minoritetsgrupper, i detta fall 

samkönade föräldrar. I kapitlet Teori i vår studie ges en mer väsentlig förklaring av teorierna.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att utforska dagstidningarnas språkanvändning och maktposition i samhället 

genom strategiskt utvalda tidningsartiklar. Ambitionen är att belysa vissa mediers attityder 

mot samkönade föräldrapar genom att analysera och kritiskt granska hur de framställs i 

svenska dagstidningsartiklar under tre tidsperioder.  

 

-  Vilken bild av samkönade föräldrapar förmedlas i de valda tidningsartiklarna och hur kan 

den bilden förstås utifrån socialkonstruktivismen och Foucaults maktanalys? 

- Har artiklarnas framställning av samkönade föräldrapar förändrats över tid och i så fall på 

vilket sätt? 

- Vem/vilka är det som uttalar sig om samkönade föräldrapar i tidningsartiklarna? 

1.4 Avgränsning 

Samkönade föräldrar kan innebära två personer av samma kön som lever tillsammans i ett 

homosexuellt familjeförhållande med barn. Det kan även innebära ensamstående 

homosexuella som lever med barn (Malmquist, Hýden & Zetterqvist Nelson 2012, s.139). I 

den här studien fokuserar vi på hur artiklarna i dagstidningarna framställt samkönade 

föräldrar som lever i en parrelation. Vi väljer att inte särskilja kvinnor och män som 
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samkönade föräldrar utan rikta in oss på hur samkönade föräldrar, oavsett kön, kan framstå i 

artiklarna. 

 

Samkönade och homosexuella par kan bli föräldrar på olika sätt. Samkönade par kan ha barn 

sedan tidigare heterosexuella förhållanden, innan de “kom ut” som homosexuella. 

Homosexuella kan numera adoptera, genomgå insemination i svensk sjukvård eller 

surrogatmödraskap utomlands, alternativt vara partner till någon som själv har barn sedan 

tidigare (Clarke 1991, s.556). I uppsatsen fokuserar vi inte på hur de samkönade paren har 

blivit föräldrar, utan det centrala är att de lever tillsammans i ett parförhållande med barn som 

de har gemensam eller enskild vårdnad om.  

 

För att studera hur dagstidningarnas framställning av samkönade föräldrapar har förändrats 

över tid jämför och analyserar vi artiklar från tre olika tidsperioder, 1992-1993, 2002 samt 

2017-2018. Årtalen som studien utgår från är satta för att jämföra tre olika tidsperioder och se 

om det över tid har skett någon förändring gällande svensk dagspress framställning av 

samkönade föräldrapar. Vår studie utgår från år 2002, året innan lagändringen som 

möjliggjorde adoption för samkönade. Enligt Regeringen kan det ta cirka tio år för samhället 

att anpassa sig efter lagändringar (SOU 2001:10, s.351). Därför väljer vi artiklar om hur 

samkönade föräldrapar framställs, ett årtionde före lagändringen och ett årtionde efter, det 

senaste årtalen väljer vi även för att göra studien aktuell. 

1.5 Studiens relevans för socialt arbete 

Den här studien riktar uppmärksamhet mot samkönade föräldrapar som är en normbrytande 

familjekonstellation och vi vill belysa att det finns en stor mångfald i samhället. Vi väljer 

även att lyfta fram medias maktutövning och att det som skrivs i dagspressen kan bli en del 

av de framställningar och föreställningar som stora delar av Sveriges befolkning läser, tar till 

sig och sprider vidare. Alla människor påverkas dock inte på samma sätt, utan skiljer sig åt 

vad gäller att vara källkritisk till information som sprids av media. Genom vår studie strävar 

vi efter att uppmärksamma den makt media kan ha över människor och även vårt sätt att 

tänka om och bemöta minoritetsgrupper, i det här fallet samkönade föräldrapar. 

 

Socionomer som arbetar i människobehandlande organisationer möter människor och 

familjer i utsatta situationer under sitt yrkesliv där det är betydelsefullt att skapa goda 
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relationer. Definitionen av vad en familj är kan skilja sig åt från person till person. Som 

socionom kan det vara av vikt att vara flexibel i sitt synsätt vad gäller andra 

familjekonstellationer än den traditionella med två heterosexuella föräldrar. Att inte vara 

anpassningsbar gällande bemötandet gör att stora delar av dagens familjer riskerar att 

uteslutas eller diskrimineras (jmf Parrish 2012, s.282). Som yrkesutövande socionom tänker 

vi att frågor kan ställas på olika sätt och små ordval kan göra skillnad på individnivå samt 

motverka omedveten kränkning. Exempelvis kan frågan: “Har du någon partner?” ställas 

istället för att utgå från den traditionella kärnfamiljen och fråga till exempel “Har du någon 

flickvän?” eller “Vad heter din mamma och pappa?”. På det här sättet kan socialarbetaren 

fånga in en större grupp personer utan att peka ut någon som avvikande.  

1.6 Begreppsdefinitioner 

På grund av att ämnet är relativt ungt i forskningssammanhang och att begreppssamlingen 

inte har utvecklats eller är tydligt uttryckt ännu, har vi valt att definiera några centrala och 

återkommande begrepp i det följande. 

 

Heteronormativitet - Anses vara ideala sättet att vara, det naturliga. Människor anses vara 

heterosexuella tills de uttrycker sig om annat. Det kan även beskrivas som det ‘naturliga’ vid 

befruktning, där insemination kan istället anses vara ‘konstgjord’ befruktning (Malmquist 

2016, s.25). 

 

Regnbågsfamilj - En bredare familjenorm som utmanar familjeidealet och som spås bli allt 

mer vanligt. Där en eller flera föräldrar definierar sig som antingen homosexuell, bisexuell, 

transsexuell eller queer (HBTQ) (Jacobsson, Thelander & Wästerfors 2010, s.75). 

 

Normbrytande - Norm kan beskrivas som en bestämmelse för hur en individ bör handla i 

olika situationer. Norm är nära besläktat med normalitet och bryter en individ mot 

normaliteten kategoriseras individen som avvikande, eller normbrytande, vilket är motsatsen 

till det normala (Östnäs 2007, 65 f). 
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2 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras både internationell och svensk forskning som ger en översikt 

om hur forskningsläget ser ut gällande såväl medias påverkan på människors åsikter, det 

hetero- och homosexuella föräldraskapet samt forskning kring de normer som råder gällande 

familjekonstellationer. Materialet är hämtat från databasen ProQuest Social Premium 

Collection samt bibliotekskatalogen LIBRIS där följande sökord användes: media, welfare, 

homosexual, parent, family, norms, Sweden. Av de åtta forskningskällor i följande kapitel är 

fem artiklar och två avhandlingar vetenskapligt granskade. Det åttonde forskningsexemplet 

valdes på grund av att författarnas beskrivning av normbrytande familjekonstellationer var 

relevant i studien. Följande kapitel är tematiserat efter två huvudämnen: medias inflytande 

och familjenormer.  

2.1 Medias inflytande 

Media påverkar människors åsikter och forskningsresultat visar att tidningsomslag med 

negativa rubriker ökar människors negativa attityder kring ämnet. Det visar även att 

människors syn på den sociala världsbilden kan påverkas. Nyheter på webben eller tv hade 

inte samma inflytande på människor som tidningarna hade i England, där den aktuella studien 

genomfördes. Media är inte objektiva med den information de får in, utan anpassar och 

formar materialet hur de vill. Om en person anser sig vara en läsare av en specifik tidning är 

sannolikheten större att denna person även kommer hålla med det tidningen (Reeves & de 

Vries 2016, s.10, 23 ff, 30). 

 

Bilden av Sverige beskrivs som ett öppet land där homosexualitet tolereras. Resultatet i Anna 

Norbergs avhandling visar att massmedia för en positiv debatt kring homosexualitet- och 

genusfrågor i Sverige. De intervjuade berättade att de upplever att Sverige “på ytan” är 

accepterande mot homosexuella men att det i praktiken finns gränser av vad som anses vara 

socialt accepterat. En kvinna gav exempel på att samkönade par bör ingå i ett registrerat 

partnerskap för att det ska räknas som ett legitimt sätt att leva utifrån en svensk 

heteronormativ kontext. En annan kvinna talade med glädje om hur svensk media för frågor 

kring lesbiska, homosexuella, bisexuella och transsexuella (LHBT) som hon ansåg var 

positivt för samhällsutvecklingen (Norberg 2009, s.59 f). 
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I en annan forskningsartikel förklaras vad som skrivits i den irländska mediadebatten 

gällande huruvida samkönade par ska få gifta sig eller inte. Studien visar att de som var emot 

samkönade giftermål bland annat hade som argument att barn far illa av att ha två föräldrar av 

samma kön och att heterosexuellas giftermål står högre i rang och är det naturliga. Begreppet 

“familjevärderingar” betonades och hur viktigt barnets bästa är i frågan, men också hur 

samkönat föräldraskap är fel såväl i praktiken som ur moralisk ståndpunkt. Det framkom 

även att samkönade föräldrapar är en synd och att barnen riskerar att bli mobbade i skolan på 

grund av att deras föräldrar är samkönade. Motstridigheten mot samkönade föräldrar kan bero 

på hotet och rädslan för social förändring (O’Connor 2017, s.506 ff). 

 

I Norge har det föregått en debatt i landets fyra största tidningar, mellan årtalen 1998 och 

2002, gällande huruvida homosexuella par ska få adoptera barn eller inte. I debatterna 

beskrivs såväl för- och emot-sidan grunda sina uttalanden utifrån heteronormativitet. 

Motståndarnas argument gav kritik om moral och familjevärderingar och debatterna för 

adoption framhävde istället moderniteten och att samkönade föräldrapar kan fylla samma roll 

i kärnfamiljen som heterosexuella föräldrar. Debattens brännpunkt handlade om biologi, 

barns rättigheter samt om kärnfamiljen. Det debatterades sällan om att homosexuella hamnar 

i en offerroll, något som andra minoritetsgrupper, exempelvis funktionshindrade eller 

invandrare, ofta tilldelas (Anderssen & Hellesund 2009, s.102, 113 f). 

2.2 Familjenormer 

Det samkönade föräldraskapet förhandlas fram i ett Sverige där det heterosexuella 

föräldraskapet ses som privilegierat och det naturliga med en mamma och en pappa 

(Malmquist 2015, s.5 f). Det intima heterosexuella sättet att få barn, genom att mannen 

befruktar kvinnan, betraktas som det naturliga. Homosexuella i en parrelation berättade i  en 

studie om hur vardagslivet i samhället kan uppfattas, där de flesta intervjupersonerna oavsett 

kön beskrev om hur de försökt anpassa sig till normen och bli heterosexuella i tonåren 

(Norberg 2009, s.9). 

 

De så kallade regnbågsfamiljerna har tagit över den vanliga familjenormen i samhället. 

Studie efter studie har visat att homosexuella föräldrar inte skiljer sig i föräldraförmågor från 

heterosexuella föräldrar. Homosexuella beskrivs utifrån forskning vara lika kapabla att ge 

sina barn trygg uppväxtmiljö och ge samma omvårdnad till barnen. Tidigare forskning visar 
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att barns sociala och psykiska utveckling inte skulle påverkas av att ha samkönade föräldrar 

jämfört med att ha heterosexuella föräldrar. Genom att uppmärksamma utanförskapet bidrar 

forskare till ytterligare exkludering av regnbågsfamiljer genom att ens undersöka om det 

skulle vara någon skillnad i föräldraförmågan. Ett utanförskap som redan finns i samhället, 

även om forskarna haft ett annat syfte (Jacobsson, Thelander & Wästerfors 2010, s.75). 

 

Forskning visar att samkönade föräldrar i Sverige, i detta fall kvinnor, beskriver hur de 

upplever sig exkluderade i sitt föräldraskap från starten av graviditeten vid besök på 

mödravårdscentralen. I studien antyder forskarna att det kan bero på kunskapsbrist hos de 

professionella inom sjukvården. Individerna i forskningsstudien har berättat om när de till 

exempel fick blanketter som uppenbarligen var tänkta för en mamma och pappa som ska bli 

föräldrar. De beskrev även känslan av att få blanketterna i handen och känna hur allt var fel 

och därför inte ens vilja öppna och läsa blanketterna, utan istället slänga dem. Det fanns 

problem i exempelvis skyltning där det kunde stå, “endast fäder och syskon välkomna för 

besök” på förlossningsavdelningen. Deltagarna i studien berättade att allt inom sjukvården 

var anpassat efter det heteronormativa samhället och forskarna menar att kärnfamiljen 

betraktas som norm (Appelgren Engström et al. 2018, s.1447 f). 

 

I en forskningsartikel skrivs om attityderna till samkönade föräldrar och hur de syns allt mer i 

bland annat media. Även om det inte är en ny företeelse för den ökade medvetenheten med 

sig fördomar. I artikeln står det om de förutfattade meningar och normer kring att barn 

behöver både en mamma och en pappa för att komplettera varandra. Det finns ett starkt behov 

av att driva forskning för att utforska fördomar mot samkönade föräldrar, kring negativa 

kulturella aspekter samt om de normer som finns i samhället (Webb, Chonody & Kavanagh 

2017, s.1583 ff). 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning går det att utläsa att medias rapportering tydligt kan påverka 

människors attityder, vilket tydliggör medias potentiella maktposition som i sin tur stärker 

resonemangen i vår studie. Medias debatter från andra europeiska länder kring samkönade 

äktenskap och adoption visar på de olika argument som finns mot samkönade som lever i 

parrelationer och att det kan bero på en rädsla för sociala förändringar. Svensk media för 

generellt en positiv debatt kring samkönade föräldrapar, vilket kan vara positivt för 
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samhällsutvecklingen. Samtidigt kan vi utifrån artiklarna se att det fortfarande finns 

ojämlikheter i samhället för samkönade föräldrar och i en av artiklarna beskrivs hur de 

behövde argumentera för sin roll som förälder. I forskningsöversikten går det att konstatera 

att det heterosexuella föräldraskapet ses som normen och därför fördelaktigt i samhället, 

vilket bekräftar de fördomar vi hade inför studien. 
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3 Teori  
 
Syftet med studien är att från ett kritiskt perspektiv analysera hur utvalda artiklar i svensk 

dagspress framställer samkönade föräldrar. Socialkonstruktivismen är studiens första 

teoretiska utgångspunkt. Teorin kan vara ett användbart perspektiv på grund av att den utgår 

från språkets struktur och ordens betydelse samt hur det kan skapa en verklighetsbild för 

människor (Wenneberg 2010, s.61). Språk och ord kan generera makt och maktutövning kan 

studeras genom flera olika maktbegrepp som kan delas upp i tre fack; maktens tre 

dimensioner/ansikten (Bergström & Boréus 2012, s.18 f). 

 

Den första dimensionen innehåller synlig makt. I exempel från politiken kan den synliga 

makten visas när politiska beslut ska fattas och en opposition får vika sig. Den andra 

dimensionen menar att makt är större än så, till exempel när vissa frågor inte nämns på 

dagordningen som är viktiga för en specifik samhällsgrupp. Tredje och sista dimensionen 

handlar om att kunna påverka människors agerande i en bestämd riktning, trots att det 

egentligen inte är det människorna önskar (Bergström & Boréus 2012, s.18 f).  

 

Utifrån vad massmedier skriver och publicerar för bilder kan media därför påverka människor 

omedvetet, exempelvis i reklamfilmer. Utöver de tre dimensionerna finns flera andra 

maktbegrepp (Bergström & Boréus 2012, s.18 f). Ett exempel är filosofen Michel Foucaults 

idéer om makt, som har valts ut som en andra teoretisk utgångspunkt i vår studie, på grund av 

medias potentiella maktposition. Den kommer tillsammans med socialkonstruktivism att 

användas för att analysera empirin, för att få en övergripande förståelse för hur makt används 

i samhället och hur det kan påverka medborgare.  

3.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism har sin utgångspunkt i språket och de strukturer som finns i språket. 

Inom det här perspektivet betonas bland annat att ordens betydelse har tillkommit i efterhand, 

allt eftersom människor har brukat språket. Det är genom människors språkanvändning som 

de ord som används sedan går att koppla till det som finns runt omkring oss och som därmed 

bildar vår verklighetsbild (Wenneberg 2010, s.61). Den språkliga interaktionen skapar en 

relation mellan människor, men också mellan människor och omvärlden och det är i de här 

konstruktionerna som vår verklighetsuppfattning skapas. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
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perspektiv hävdas det att vår kunskapsprocess framförallt skapas i sociala gemenskaper, i 

möten med andra människor och inte enbart är individuell (Thomassen 2007, s.205; Jönson 

2011, s.17). 

 

Inom socialkonstruktivism framgår att det som människor kan uppfatta som bland annat ”sunt 

förnuft” eller “det naturliga”, i första hand ska utforskas mer snarare än att tas för givet. Det 

leder till att perspektivet skapar en kritisk syn på den kunskap som redan föreligger. Olika 

kulturer kan ge människor olika uppfattningar om vad som ses som “det naturliga”, i 

skapandet av verklighetsbilden. Det finns olika “sociala regler” i samhället och beroende på 

vilken kultur som känns bekant för en själv kan “reglerna” och de kulturella normerna 

uppfattas som mer eller mindre självklara. Socialkonstruktivismen är beroende av vilken 

tidsepok som studeras och perspektivet visar att det finns en föränderlig syn på bilden av 

verkligheten (Wenneberg 2010, s.13, 62 f). 

3.2 Michel Foucaults maktanalys 

Michel Foucault beskriver att kunskap och vetenskap ska ses som en maktutövning. Hur 

människor väljer att kategorisera verkligheten knyts också till maktutövningen. Foucault 

menar att samhället disciplinerar medborgare genom att bestämma vad som ska betraktas som 

normalt och att samhällets medborgare ska dresseras till att bli lydiga (Foucault 1987, s.354).  

 

Makt finns överallt och kan te sig i olika former, allt mellan två olika individer till diverse 

samhälleliga grupper. Det kan till exempel mäta sig i verbala förmågor eller tillhörighet/icke 

tillhörighet och mäter styrkeförhållandet mellan två sidor (ibid. s.37). Enligt Foucault utövas 

makt från en strategisk position och positionen i sig är inte viktig att analysera, utan subjektet 

som innehar den (Foucault 2002 s.121). Det går inte att besitta makt utan att använda den och 

makt är aldrig latent. Foucault skriver även om maktrelationer och att makt inte innebär att ha 

total makt, då att vara i total makt betyder att besitta total kontroll över en annan individ och 

är att enbart utöva dominans och förtryck. Men makt kan, enligt Foucault, aldrig försvinna 

helt från en relation (Foucault 1983, s.222 f).  

 

Foucault beskriver normer i samhället som “en blandning av lagligt och naturligt, av 

föreskrift och beskaffenhet” (Foucault 1987 s.353). Regelbundna bestämda beetenden hos en 

mångfald individer utgör grunden för normer och utgår från de makttekniker som 
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normaliserats i samhället. Till exempel att en grupp skolungdomars prestationer ihop med 

bestämda riktlinjer bildar helheten och principen för normen. Vad som gör att normer känns 

naturliga för oss är att de kommer från beetenden vi observerar hos varandra. Det finns en 

konstgjord sida av hur normer uppstår, en konstruerad bit som ger utlopp för fria värderingar 

(ibid. s.209 f). 
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4 Metod 
I följande kapitel presenteras studiens valda vetenskapsteoretiska ansats. Därefter beskrivs 

kritisk diskursanalys, som är vår valda metod. Efter det förklaras studiens urval och 

urvalsmetod samt hur datainsamlingen har gått tillväga. I kapitlet beskrivs även de analytiska 

verktygen, som har använts i studiens resultat. Senare presenteras också dataanalysen, 

metodens tillförlitlighet, de etiska överväganden vi gjort inför studien samt 

arbetsfördelningen mellan oss författare. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats  
 
Vår studie genomfördes med en kvalitativ metod. Forskningsmetoden valdes på grund av att 

resultatet som intresserade oss var att utifrån ett kritiskt perspektiv analysera ett mindre urval 

av artiklar för att kunna fördjupa oss i empirins innehåll. 
 
Analysen av forskningsfrågorna har skett från en konstruktionistisk ansats, som utgår från att 

världen är språkligt förmedlad. Därför är den verklighet som människor lever i alltid tolkad 

och således en del av en berättelse, eller narration. Berättelsen skapar sammanhang för oss 

och möjliggör tolkningar genom att binda ihop meningsfulla helheter. Tolkningarna gör att 

människor får kunskap om verkligheten och ger därför en förståelse, en så kallad narrativ 

kunskap. Den narrativa kunskapen knyter fakta som tolkats och resulterar i vårt praktiska 

handlande och i våra värderingar. Då berättelser kan se olika ut, till exempel viss information 

införlivas och annan utelämnas, kan därför kunskapen se olika ut. Det finns alltså inte enbart 

en sanning (Thomassen 2007, s.202 f). 

 

Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv har studien med hjälp av språket analyserat hur 

utvalda artiklar förmedlar en berättelse och en av flera sanningar, beroende på vad tidningar 

väljer att infoga och/eller utelämna. Genom dessa berättelser och den tolkade fakta skapas 

värderingar som förverkligas i praktiken och kan forma samhällets verklighetsuppfattning om 

hur samkönade föräldrapar är. 

4.2 Metodval 

Genomförandet av studien har skett med hjälp av en diskursanalys, som är ett 

tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning (Yin 2013, s.294). Med en diskurs menas “en 
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viktig form av social praktik som både konstituerar den sociala världen och konstitueras av 

andra sociala praktiker” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.67 f). En diskurs bidrar både 

till utformning av sociala strukturer samt speglar strukturerna i samhället. Författarna skriver 

att Fairclough talade om att syftet med utförandet av kritisk diskursanalys är att ge människor 

en “språkmedvetenhet”, en insikt. Inte enbart i hur människor konsumerar texter, utan även i 

de sociala strukturer och maktrelationer som diskurser påverkar och förändrar. Denna metod 

var passande för vår studie på grund av att öka människors medvetenhet kring 

språkanvändning i media och hur det kan ha förändrats över tid. Författarna skriver att 

människor behöver bli mer medvetna om den makt diskurser har samt den begränsning till 

påverkan individen själv besitter. Genom att träna upp sin kritiska språkmedvetenhet kan 

människor lära sig vilka möjligheter det finns att kunna göra motstånd så förändring kan ske 

till en mer likställd maktfördelning (ibid. s.92). 

4.2.1 Diskursanalys  

Genom att utgå från en konstruktionistiskt ansats valdes inriktningen diskursanalys.  

Diskursanalys är en granskning av samhällsfenomen där fokus ligger på språket  Det finns ett 

flertal olika inriktningar inom diskursanalys och oavsett inriktning så har metoden ett bestämt 

sätt att se på språk och hur det används. Språket bidrar till att forma verkligheten och sätter 

gränser för hur människor tänker, handlar och beskrivs som relaterbart till makt och olika 

maktordningar. Diskursanalys kan beskrivas som ett sätt att analysera texter, men även rikta 

in sig forskningsmässigt på frågor om makt och identitet, både med och utan samhälleliga 

aktörer. Diskursanalysens egenskaper kan förklaras med mångvetenskapliga karaktärsdrag 

med olika inriktningar (Bergström & Boréus 2012, s.354 f). Med tanke på våra 

frågeställningar om hur tidningsartiklar framställer samkönade föräldrar som lever i ett 

parförhållande, valdes ett kritisk perspektiv i metoden, det vill säga en kritisk diskursanalys.  

4.2.2 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys är ett exempel på andra generationens diskursanalys genom en 

inriktning mot social praktik och där diskurser har en framträdande ställning inom makt och 

hegemoni. Diskurserna utgörs i denna inriktning genom tal och skrift och kan bestå av till 

exempel bilder. I en kritisk diskursanalys ses diskurser ha en framträdande ställning inom 

makt och hegemoni. Metoden handlar inte enbart om att analysera texter strikt genom 
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utsagor, utan även att komma åt andra synvinklar som inkluderar andra sociala praktiker 

(Bergström & Boréus 2012, s.356, 358 f). 

 

Kritisk diskursanalys kan delas upp genom Norman Faircloughs tredimensionella modell; 

text, diskursiv praktik och social praktik. Text utgår efter den grammatiska struktur som 

finns, med diskursiv praktik ses istället hur texten har producerats, spridits och konsumerats. 

När social praktik integreras så sätts texten i ett större sammanhang och syftet med kritisk 

diskursanalys är därför att undersöka hur relationer verkar mellan diskurser och sociala 

strukturer (Fairclough 1992, s.73 ff). Faircloughs tredimensionella modell har förklarats mer 

ingående under avsnittet Tillvägagångssätt. 

 

Med en kritisk diskursanalys menas praktiker som skapar texter, men även de som 

konsumerar dem och bidrar inom social praktik till att bilda den sociala värld och de sociala 

relationer samt sociala identiteter som finns i den. Syftet med analysen är att klarlägga de 

sociala och kulturella fenomen och de förändringsprocesser som finns i samhället. Att 

metoden är just kritisk innebär att den har som uppgift att klargöra rollen som praktiker av en 

diskurs, i vårt fall de som står bakom innehållet i artiklarna, gentemot den sociala värld där 

ojämlika maktförhållanden finns. Syftet bidrar till social förändring mot mer lika 

maktförhållanden, både i kommunikationsprocesser och i samhället som stort (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.67, 69). Med ovanstående beskrivning gällande kritisk 

diskursanalys ansågs det som en passande metod för vår studie att med hjälp av kritisk 

diskursanalys analysera hur utvalda artiklar i svensk dagspress framställer samkönade 

föräldrar. 

4.3 Urval och urvalsmetod 

 
Vid forskning är urval ett stort bekymmer, då det ofta inte är möjligt att studera varje fall i ett 

forskningsprojekt. Svårigheter kan uppkomma när forskare gör sitt urval, då de gärna vill tro 

att det ska vara möjligt att generalisera resultatet på helheten. Forskare ska inte dra för snabba 

slutsatser om det som framkommer i studien även ska gälla helheten, sådant som de inte har 

kontrollerat själva (Becker 2008, s.78). 

 

För att finna artiklarna till studien har vi valt ett strategiskt urval, som används när du själv 

medvetet väljer ut vem eller vilka som ska få ingå i din studie. Ett strategiskt urval kan 
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användas för att fördjupa kunskapen vid kvalitativa undersökningar då syftet inte är att se till 

mängden, utan få en djupare förståelse av något specifikt drag. Inom strategiskt urval finns 

olika riktningar och i den här studien har vi använt ett homogent urval. Det innebär att 

medvetet välja liknande material där det inte finns några större skillnader inom urvalet 

(Christensen et al. 2010, s.130 f).  

 

I den här studien har 14 relevanta artiklar, från olika svenska tidningar, genom nedslag vid tre 

tidpunkter; årtalen 1992-1993, 2002 samt 2017-2018, analyserats. Inom forskningsvärlden är 

det av vikt av att ha en medvetenhet om hur olika tidningar kan skilja sig åt på olika sätt. Vid 

läsning och sökning efter artiklar, bör forskaren reflektera över vilket rykte och vilken 

politisk riktning tidningen har och hur det i sin tur kan påverka nyhetsrapporteringen (Yin, 

2013, s.152). Samtidigt har journalistiken blivit mer oberoende av vilken partipolitisk 

inriktning tidningar har men också att det inte helt har upphört (Hadenius, Weibull & 

Wadbring 2008, s.263). I denna studie har vi därför valt att inte lägga någon vikt på vilken 

politisk inriktning våra utvalda tidningar har.  

 

I studien har artiklar från sju olika tidningar, från olika delar av Sverige, inhämtats. 

Tidningarna är av skilda karaktärer, tre är lokala och resterande är större tidningar som är 

rikstäckande. För att finna relevanta artiklar använde vi oss av Mediearkivet i databasen 

Retriever från Linnéuniersitetet. Olika sökord som till exempel “samkönade”, “föräldrar”, 

“familj” och “homosexuella” hjälpte oss att ringa in vårt fokusområde. I sökandet efter 

artiklar utgick vi från att främst titta på innehåll i artiklar för att sedan se till vilken tidning 

som hade publicerat den. I vårt fall medförde detta att majoriteten av artiklarna är hämtade 

från Expressen, då den tidningen skrev mest om ämnet under de valda tidsperioderna, 

framförallt vid den första perioden, 1992-1993. Antalet artiklar har påverkats av flera orsaker; 

dels för att det ska vara möjligt att noggrant analysera varje artikel utifrån den tidsram som 

finns att förhålla sig till i studien men även för att undvika ett kvantitativt förhållningssätt. 

4.4 Datainsamling 

Att samla in dokument kan vara tidskrävande på grund av den stora mängd objekt som 

cirkulerar runt i olika former av arkiv, databaser och på internet. Det är av vikt att ringa in det 

aktuella området som forskaren ämnar att undersöka och därifrån försöka skapa sig en första 

bild av hur stort omfånget av tillgängliga artiklar är. En fördel kan vara att tidigt få vetskap 
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om hur lätt- eller svårtillgänglig tillgången på de eftersökta dokumenten eller artiklarna är, för 

att därifrån se hur stort urvalet i studien kan vara. Efter en första, preliminär datainsamling 

kan det vara aktuellt att fundera kring om och hur den insamlade data kan vara användbar 

eller om den ska förkastas (Yin 2013, s.150 f). Då vi fann begränsat med artiklar om ämnet 

valdes olika morgon-/dags- och kvällstidningar, såväl lokaltidningar som rikstäckande, vid 

artikelsökningen. På grund av den begränsade tidsramen för den aktuella studien användes 

enbart elektroniska tidningsartiklar, såväl inskannade artiklar som webbartiklar. 

Tidningsartiklar i pappersformat har avsiktligt valts bort.  

4.5 Tillvägagångssätt 
Det induktiva och deduktiva tillvägagångssätten skiljer sig i hur de växlar mellan begrepp 

och data. Ett induktivt tillvägagångssättet låter data relatera till olika begrepp. I studien 

användes framförallt ett induktivt tillvägagångssätt på grund av att den empiri som framkom 

ledde studien till olika begrepp, som sedan användes för att analysera resultatet. För att 

upprätthålla ett induktivt förhållningssätt är det av vikt att inte ha förutfattade meningar och 

rada upp olika teser i förväg. Vid ett induktivt förhållningssätt bör fokus istället vara på att 

låta data relatera till hur utvecklingen av olika kategoriseringar och innebörder byggs upp, 

med utgångspunkt i vad som sker på fältet (Yin 2013, s.97, 127). 

4.5.1 Faircloughs analytiska verktyg 
 
Utifrån en kritisk diskursanalys och användning av den tredimensionella modellen (fig. 1) har 

vi nyttjat Faircloughs olika redskap för att möjliggöra en analys av diskurserna, då vi ansåg 

att den var mest lämpad för studiens syfte. Modellens tre faser; text, diskursiv praktik och 

social praktik, kan analyseras både tillsammans och var för sig (Fairclough 1992, s.72 f). 

Analysen har skett genom att bearbeta en text i taget utifrån nedanstående begrepp.  

 

Vi startade med att jämföra innehållet i Faircloughs fas 1, text, för att sedan titta på vem som 

uttalat sig utifrån fas 2, den diskursiva praktiken, för att till sist gå till den sista fasen mot 

social praktik, för att kunna se den analyserade texten i ett större, socialt sammanhang. Ett 

mål med analysen har varit att finna de mönster i texterna som varit av relevans för studiens 

syfte och forskningsfrågor. Därefter har det varit möjligt att börja beskriva det tal- och 

skriftspråk som kan utläsas i de kommunikativa situationer i diskurserna, som kan ha 



            24 

påverkat texterna (jmf Fairclough 1992, s.75). Nedan följer en beskrivning av 

analysverktygen utifrån modellens tre faser; text, diskursiv praktik och social praktik. 

 

 
Fig.1: Faircloughs tredimensionella modell 

  

Inom text kan transitivitet användas för att analysera hur händelser och processer förbinds, 

eller frånvaron av det, mellan subjekt och objekt (Fairclough 1992, s.235 f). Ett exempel när 

en tidning skriver att “Tio lärare avskedas”, där ansvaret i citatet har tagits bort från agenten 

som genomförde handlingen, i detta fall administrationen. Istället framstår det som något 

slags naturfenomen som lägger vikt på effekterna av handlingen istället för vad som ledde 

fram till det. En normalisering kan betonas som därmed dämpar byråkratin som orsaksfaktor 

med till exempel “det har varit många avskedanden inom skolor på sistone” (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.87). 

 

Modalitet innebär att aktören hävdar ett slags sanning, en bestämd kunskap och anses som en 

stor dimension inom diskursanalysen. Det går att mäta graden av modalitet med hög och låg 

affinitet. Till exempel om journalister skriver ut påståendet “det är varmt ute” (hög affinitet), 

så blir det till ett oomtvistat faktum, istället för att skriva “vi anser att det är varmt ute” (låg 

affinitet) (Fairclough 1992, s.158 ff). Modalitet kan användas inom sociala relationer genom 

att ge den berörda tillåtelse till att göra något, exempelvis “när du opererat dig kan du träna 

efter en vecka” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.87 f). 

 

Som brukare av språk väljer vi ord för att beskriva världen och de fenomen som cirkulerar 

runt oss, vilket gör att ord blir viktiga komponenter som påverkar våra egna men även andras 

uppfattningar (Boreús & Seiler Brylla 2018, s.320 f). Genom ord är det möjligt att 
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kategorisera omvärlden och orden banar därmed väg för ett visst sätt att betrakta världen. I 

studiens textanalys har specifika ordval, grammatiska egenskaper, ordföljder, nominalisering 

och metaforer analyserats och vi har bland annat ställt oss följande frågor: Har det varit 

möjligt att se vad som varit tydligt uttalat och vad varit underförstått? Kunde något tas för 

givet i texten och i så fall vad och hur? (Boréus 2015, s.180). 

 

Analys av den diskursiva praktiken kan ses genom en intertextuell kedja som utgår från att 

titta på olika texter och då kunna se “samma” textinnehåll men i olika format. Genom att se 

den intertextuella kedjan kan det därför vara möjligt att se om uppbyggnaden och innehållet 

har förändrats. Begreppet kan exempelvis användas när en artikel refererar till en annan källa 

för att upptäcka den diskursiva praktiken (Fairclough 1992, s.130). Interdiskursivitet 

beskriver både diskurser inom och/eller mellan varandra. Hög interdiskursivitet, som innebär 

flera diskurser, kan påvisa förändring i samhällsprocesser medan få diskurser istället kan visa 

på upprätthållande av aktuella sociala strukturer (Fairclough 1992, s.124 f). 

 

För att sätta ihop text och diskursiv praktik i förhållandet till social praktik klarläggs 

relationen mellan den diskursiva praktiken och dess diskursordning. Diskursordning  innebär 

“ett avgränsat antal diskurser som strider i samma terräng” (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s.34). Diskurserna befinner sig i en diskursiv kamp som ständigt kämpar mot varandra 

om vem som representerar den sanna verkligheten samt om att få uppnå hegemoni, närmare 

bestämt en bestämd synpunkts herravälde (Fairclough 1992, s.86, 92). Det krävs mer än 

diskursanalys för att besvara den sista fasen, i form av en sociologisk eller kulturell teori som 

belyser den föreliggande sociala praktiken. Det är i analysen, mellan den diskursiva och 

sociala praktik, det blir möjligt att närma sig frågan om vilken förändring som sker och vad 

det kan bli för ideologiska konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.90). 

4.6 Dataanalys 

Det första momentet i analysprocessen var att gruppera och systematisera tidningsartiklarna 

utifrån syfte och frågeställningar. Under dataanalysen har Faircloughs tredimensionella 

modell guidat oss genom artiklarna. Därefter tittade vi på vem eller vilka som uttalat sig i det 

empiriska materialet och sedan genomfördes en tabell för att åskådliggöra aktörerna i 

artiklarna. Nästa moment var att analysera vad som uttalades om samkönade föräldrapar 



            26 

utifrån frågor som inspirerats av Faircloughs analysverktyg (se Bilaga 1). Kursiverade 

begrepp i resultatet är Faircloughs analysverktyg. 

 
Vi har använt oss av citat från tidningsartiklarna, utifrån studiens syfte och frågeställningar, 

för att belysa vad som har skrivits om samkönade föräldrar. Citaten har tydliggjorts genom 

indragna marginaler och mindre textstorlek. Uteslutande av text inom ett citat har markerats 

med [...].  

4.7 Metodens tillförlitlighet 
 
Insamlandet av data bör ske på ett lämpligt sätt så att resultatet och de slutsatser som 

framkommer återspeglar den del av verkligheten som är i fokus under forskningsprocessen 

(Yin 2013, s.83 f). Författaren menar att om det framkommer felaktiga slutsatser så riskerar  

hela studien att bli oanvändbar. I vår studie där, vi har sökt efter tidningsartiklar i databaser 

och elektroniska arkiv, krävdes att uppmärksamma varifrån källorna ursprungligen kom ifrån. 

Författaren skriver att det kan vara problematiskt vid sökandet efter artiklar på internet då det 

kan förekomma att nyhetsrapporteringar bygger på en och samma ursprungskälla (ibid.).  

 

Massmedier kan vara aktörer i vetenskapliga studier men är även arenor, som jämfört med 

flera andra aktörer behöver förhålla sig till utsatta spelregler och ett begränsat utrymme, för 

att sprida kunskap om ett fastlagt problem. Medier, som exempelvis dagstidningar, tillämpar 

ofta bland annat förenkling, polarisering, personifiering eller intensifiering som 

presentationstekniker för att lyfta det som upprör och engagerar läsare. Beskrivningen av ett 

problem är beroende av sitt sammanhang och kan förändras. Olika tidningar kan framställa 

samma problem på helt skilda sätt, vilket är viktigt för forskare att ha i åtanke under studiens 

process (Jönson 2011, s.20 f). 

 

I vår studie har artiklar inhämtats från olika tidningar. Vi är medvetna om att valet av artiklar 

inte kan spegla den stora mediala bilden av studiens syfte under de valda årtalen, utan ger en 

inblick i det sociala problemet. Sanningsvärdet kan påverkas beroende på vem eller vilka som 

uttalar sig i artiklarna. En forskare kan till exempel ha högre trovärdighet, på grund av sin 

profession, jämfört med en enskild medborgare som skriver en debattartikel. Flertalet av 

artiklarna är skrivna av journalisterna själva och det kan resultera i att artiklar och rubriker 

påverkats av journalisternas krav av att tillfredsställa tidningens behov av att sälja. De 
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politiker som uttalat sig kan istället ha influerats av sitt partis önskan om att synas, oavsett 

vad som skrivs. I vår studie har det viktigt att ha med sig eventuella bakomliggande orsaker 

till det som publicerats. 

4.8 Etiska överväganden 

 
Forskning kan hjälpa till på en bredare front och handlar inte alltid om att till exempel skapa 

nya och mer effektiva produkter (Vetenskapsrådet 2017, s.19). Forskning handlar om att lyfta 

andra värden som kopplas till kritiskt tänkande, förbättrad livskvalitet eller ge 

samhällsdebatter ny kraft. De forskningsetiska överväganden som görs handlar om att finna 

en balans mellan kunskapsintresset och integritetsintresset. Nyttan med forskningen ska 

överväga de eventuella skador den riskerar (Hermerén 2011, s.10). I vår studie var syftet att 

undersöka hur svensk dagspress framställer samkönade föräldrapar ur ett kritiskt perspektiv. 

Vi ville med denna studie lyfta debatten om medias makt i samhället och om att deras makt 

kan påverka hur deras läsare ser på samkönade föräldrapar i Sverige.  

 

Den här studien kan ha medfört etiska risker genom att studien har lyft en utsatt grupp i 

samhället. Det krävs en medvetenhet om att när en minoritetsgrupp som samkönade 

föräldrapar uppmärksammas som en grupp utanför den svenska normen riskeras att 

kategoriseringen av dem ytterligare stärks (Vetenskapsrådet 2017, s.41). I studien har vi valt 

att söka efter artiklar i olika databaser och elektroniska arkiv och metoden kan därför 

resultera i en lägre risk att påverka enskilda individers integritet, till skillnad från om det 

skulle ha genomförts intervjuer. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(2003:460) tillkom med syfte att skydda och respektera människor vid forskning. Lagen kan 

till exempel anpassas på individer som kan påverkas psykiskt eller fysiskt av en metod 

(Proposition 2007/08:44, s.14). I studien har det inte skett någon kontakt med enskilda 

individer och på grund av att journalisten redan anonymiserat de personer som vill vara 

anonyma behövs det därför inte göras ytterligare en anonymisering i vår empiri. Individerna 

som uttalat sig i artiklarna är dels redan offentliga personer och/eller är redan synliggjorda för 

allmänheten genom publiceringen. Det har lett till att det inte har krävts någon etikprövning 

på studien, som annars hade behövts om det till exempel hade genomförts intervjuer direkt 

med samkönade föräldrar.  
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4.9 Arbetsfördelning 

Information och fakta gällande Inledning, Tidigare forskning, Teori och Metod har till viss 

del inhämtats och skrivits var för sig, men vissa avsnitt har även skrivits tillsammans. 

Samarbete har skett för att eftersträva ett liknande språk och flyt i uppsatsen och vi har 

korrekturläst varandras texter. Resultat, Analys och Diskussion har diskuterats och skrivits 

helt tillsammans. För att effektivisera arbetet har vi delat ett dokument via Google Drive som 

har möjliggjort för oss båda författare att skriva i samma dokument utan att ha behövt infinna 

sig på samma plats samtidigt. I uppsatsskrivandet har vi båda författare träffats varje vecka 

för att planera, följa upp, diskutera arbetet och hur uppdelningen av kommande 

arbetsuppgifter ska se ut. Delmål har diskuterats för varje vecka gällande vad studien ska ha 

hunnit uppnå på både kort och lång sikt.   
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5 Resultat 
I studiens resultat redovisas sammanlagt ett urval som består av 14 tidningsartiklar som ger 

en inblick av svenska dagstidningars framställning av samkönade par under tre tidsperioder. 

Resultatet presenteras i kronologisk ordning utifrån studiens valda årtal; 1992-1993, 2002 

samt 2017-2018. Utvalda citat från tidningsartiklarna redovisas i kommande kapitel och 

varvas med en tolkning utifrån Fairclough analysverktyg. Först presenteras en tabell (Tabell 

1) av de tidningsartiklar vi funnit till vårt resultat. Tabellen ger en översikt över de tidningar 

som publicerat artiklarna, vem eller vilka som uttalat sig samt antalet artiklar för respektive 

årtal.  

Årtal Tidningsutgivare Vem/vilka uttalar 
sig? 

Antal artiklar 

1992 
 
 
 
 
 

Expressen 
 
 
 
 

 
 
Svenska Dagbladet 

1: Journalist 
2: Samkönade 
fosterföräldrar   
3: Psykologer 
 

 
 
1: Forskare 

3 
 
 
 
 

 
 
1 

1993 Expressen 1: Journalist 
2: Journalist 

2 

2002 Aftonbladet 
 

 
Svenska Dagbladet 
 
 
 
 

 
Sydsvenska Dagbladet 

1: Politiker 
 

 
1: Samkönade 
föräldrar 
2: Adoptionscentrum 
och journalist 
 

 
1: Socionom/ 
adoptionskonsulent 

1 
 

 
2 
 
 
 
 

 
1 

2017 Metro 1: Debattör - 
samhällsmedborgare 

1 

2018 Gotlands Allehanda 
 

Folkbladet 
Västerbotten 

 
Aftonbladet 
 

1: Journalist 
 

1: Samkönade 
föräldrar 

 
1: Politiker och 
samkönade föräldrar 

1 
 

1 
 

 
1 

Tabell 1 
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 5.1 År 1992-1993  

I en artikel från Expressen framkommer nedanstående citat som visar att amerikanska skolor 

lär ut till elever om homosexualitet och homosexuella föräldrar men att det har utlöst 

protester.  

 

Att lära så små barn vad homosexualitet är kan förvirra och uppmuntra dem att bli 

homosexuella, är ett av argumenten. Kloak-snusk, lyder kort och gott ett annat [...] 

Sagoböcker för sexåringar om hur pappa lever ihop med Frank sticker i ögonen. Krig och 

låsta positioner blir följden (journalist, 1993-01-06 i Expressen). 

 

I första delen av citatet uppkommer argumentet om att lära barn vad homosexualitet är och 

förklaras enligt journalistens ord som “kloak-snusk”, vilket även artikelns rubrik, 

“Barnböckerna kallas kloak-snusk” antyder. Vem som är den specifika källan framgår inte i 

artikeln, vilket kan kopplas till transitivitet, då det inte finns någon ansvarig aktör bakom det 

som journalisten skriver. Journalisten hänvisar bland annat till “föräldramöten”, 

“radioprogram” och “klotter”, men ordet “kloak-snusk” framläggs som ett “naturfenomen” 

och ett underförstått faktum. Journalistens ordval “kloak-snusk” kan också ifrågasättas, då det 

inte förtydligas vad ordet innebär eller har översatts från. Det finns ingen tydlig översättning 

som ger läsaren möjlighet att göra egna tolkningar av ordet.  

 

I andra delen av citatet beskrivs att sagoböcker om homosexuella pappor medför “krig” och 

“låsta positioner” vilket kan visa på modalitet med hög affinitet, då det skrivs ut att “krig och 

låsta positioner blir följden”, som en bestämd sanning. Ordvalen kan medföra frågor hos 

läsarna: Vad innebär “krig”? Vad innebär “låsta positioner”? 

 

Jag tror att sanningen är grym och enkel. Ett barn behöver en närvarande mamma och en 

närvarande pappa för att växa upp till en harmonisk människa. […] Samt, inte minst, rätten 

till såväl en far som en mor (journalist, 1992-09-06 i Expressen). 

 

Ovanstående citat kan också tyda på modalitet då journalisten skriver påståendet som kan 

uppfattas som en sanning, ett faktum. I artikeln speglas journalistens attityd mot samkönade 

föräldrar då journalisten bland annat skriver att familjekonstellationen med “mamma-pappa-
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barn” är det enda rätta, det vill säga hög affinitet. Journalisten upprätthåller även 

familjenormen genom påståendet. Uttrycket “harmonisk människa”, vad innebär egentligen 

det? 

- Vi kallades till ett stort möte. 29 personer var med. Det var socialchefer, terapeuter och en 

massa andra. - Stämningen var hysterisk. De var livrädda för att ta ett beslut. De målade upp 

en bild av övergrepp och passionerade bögorgier (samkönade fosterföräldrar, 1992-07-17 i 

Expressen). 

 

I citatet ovan är det de samkönade fosterföräldrarna som förmedlar sin upplevelse av 

kontakten med myndigheter i samband med deras ansökan till att bli fosterföräldrar till en 14-

årig kille, som också är homosexuell. Ordvalen och uttrycken de använder i citatet som till 

exempel “övergrepp” och “bögorgier” kan upplevas som anklagande och förklaras inte 

ytterligare i artikeln. Av vad som framgår i artikeln har journalisten inte valt att ställa 

följdfrågor för att ge läsarna en djupare förståelse av ordvalen och anklagelserna. 

 

Mamma, mamma, barn. Pappa, pappa, barn. Den nya familjen kan se ut hur som helst. Ann-

Marie och Kristin är mammor till Joel, 2 år. Pappor är bögparet Thomas (biologisk) och Sven 

(medpappa) (journalist, 1993-10-05 i Expressen). 

 

I ovanstående citat väljer journalisten att särskilja homosexuella kvinnor och män i sin 

föräldraroll. Båda kvinnorna förmedlas enligt journalistens ordval som “mammor” medan 

männen beskrivs som ett “bögpar”, där ena pappan framställs som biologisk men den andra 

pappan beskrivs som “medpappa”. I resterande del av artikeln framgår att ena mamman är 

biologisk förälder till barnet. Däremot i det inledande citatet från artikeln tolkar vi det, utifrån 

journalistens ord, som att kvinnorna och männen har olika föräldraroller när de egentligen har 

samma biologiska relation till barnet. 

 

- Kommer homosexuella att få adoptera barn i Sverige om tio år? - Vet ej. Människors rädsla 

för homosexualitet är fortfarande mycket stor (psykologer, 1992-12-17 i Expressen). 

 

Citatet ovan kan vara ett exempel på modalitet med hög affinitet på grund av att psykologen 

beskriver att det finns en mycket stor rädsla för homosexualitet hos människor, inte att det 
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kan finnas. En psykolog är på grund av sin utbildning en auktoritet och kan därför tillföra 

tyngd och trovärdighet i sitt uttalande för att påverka läsare.  

 

- Vi ska inte överdriva. Marcelo kom till oss när han var 15 år. Det hade varit skillnad om vi 

haft honom från det han var liten. Men ändå är det Peter, som står i köket och bakar kakor, 

som är mamma för Marcelo. Hans, som är lite äldre, har fått papparollen (journalist, 1992-07-

17 i Expressen). 

 

I citatet väljer journalisten att poängtera det faktum att Peter, som betraktar sig själv som 

mamma, står i köket och bakar kakor. Detta medför en stereotyp som kan innebära en 

kategorisering av vad som beskriver en mammaroll, utifrån vår tolkning. Delar av citatet 

uppfattas som journalistens iakttagelser under intervjun, inte som något paret beskriver 

själva.  

- Homosexuella är lika bra föräldrar som heterosexuella. Det menar forskarna Knut Ernulf 

och Sune Innala på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. De båda forskarna 

har sammanställt över 80 utländska rapporter i ämnet. Alla rapporterna visar samma resultat: 

Barn som växt upp med homosexuella föräldrar får lika bra uppväxt som de som växt upp 

med heterosexuella föräldrar. Det är inte större sannolikhet att de själva blir homosexuella. 

Barn som växt upp med homosexuella föräldrar löper inte större risk än andra att skadas av 

mobbning i skolan (forskare, 1992-08-09 i Svenska Dagbladet).  

 

I ovanstående citat ger forskare en bild av att homosexuella föräldrar inte skiljer sig i 

föräldraförmåga mot heterosexuella föräldrar.  

 

- Det finns i varje fall inga vetenskapliga belägg för att homosexuella par inte kan vara bra 

föräldrar (psykologer, 1992-12-17 i Expressen).  

 

Även i det här citatet hävdas att det inte finns forskning som stärker att samkönade föräldrar 

skulle vara sämre än heterosexuella föräldrar.  
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För trots alla forskare (en del för, en del emot) så VET vi fortfarande inte säkert att barn inte 

kan fara illa av familjer modell mamma-mamma-barn eller pappa-pappa-barn (journalist, 

1992-09-06 i Expressen). 

 

Journalisten skriver att forskare är oeniga i frågan om samkönat föräldraskap och beskriver 

en osäkerhet om hur barn påverkas av det. De tre senaste citaten ovan kan vara exempel på en 

diskursiv kamp, på grund av att artiklarna skriver om samma ämne men har olika påståenden. 

Artiklarna kan liknas vid att kämpa mot varandra för att uppnå hegemoni, vara den som 

innehar den “sanna” fakta. De två första citaten kan passa in i en intertextuell kedja, det vill 

säga att de kan ha en relation till varandra genom att det senaste citatet kan ha inspirerats eller 

tolkats av föregående citat. Alla tre citat kan påvisa en hög diskursivitet på grund av att flera 

artiklar skriver om samma ämne och det kan i sin tur visa på en förändring i 

samhällsprocesser. Även om det senare citatet ställer sig mer negativt än de två tidigare, så 

belyser alla ämnet.  

5.2 År 2002 

Nedanstående citat är en kommentar till riksdagens beslut gällande lagen som gav samkönade 

par rätt till adoption. 

 

- Man har inte svenska folket med sig i beslutet, man har inte tunga remissinstanser med sig 

och man hade inte de experter som kan barn och adoption med sig, säger hon (socionom och 

adoptionskonsulent, 2002-06-06 i Sydsvenska Dagbladet).  

 

Påståendet kan visa på modalitet med hög affinitet, då konsulenten hävdar att Sveriges 

befolkning inte är med i beslutet kring lagändringen. Vi kan inte utläsa någon källa i artikeln 

som styrker konsulentens uttalande.  

 

Den 1 februari nästa år får homosexuella par rätt att adoptera barn. Men ingen svensk 

adoptionsorganisation vill förmedla barn till föräldrar av samma kön […] Ingen av landets sex 

adoptionsorganisationer kommer att förmedla barn till homo- och bisexuella. En anledning är 

en negativ inställning till homo- och bisexuella i de länder som förmedlar barn till adoption, 

en annan är rädslan för att sådana adoptioner kan komma att inverka negativt på möjligheten 

för heterosexuella att adoptera (journalist, 2002-12-27 i Svenska Dagbladet). 
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Journalisten ovan hävdar att ingen svensk adoptionsbyrå vill lämna ett barn till samkönade 

par och att det bland annat beror på en rädsla hos heterosexuella som vill adoptera, då 

konkurrensen hårdnar. Detta kan också vara ett exempel på modalitet med hög affinitet, då 

journalisten utesluter eventuella källor som kan styrka påstående. 

 

Vi har en intern policy som innebär att vi prioriterar en familj som innehåller en mamma och 

en pappa före en ensamstående mamma. Men från den 1 februari har vi en lag som innebär att 

vi inte kan neka någon, säger Inga Näslund, informationsansvarig. Redan nu har 

Adoptionscentrum tagit emot intresseanmälningar från homosexuella par, men de kommer att 

stöta på svårigheter, säger hon (Adoptionscentrum, 2002-12-27 i Svenska Dagbladet). 

 

Från samma artikel hävdar en representant från Adoptionscentrum att samkönade par även 

efter lagändringen kommer få svårt att adoptera, då prioriteringen i verksamheten ligger hos 

heterosexuella par. Representanten säger att de homosexuella som söker därför kommer stöta 

på motstånd. Detta kan visa på en maktposition där adoptionscentrum kan vara en auktoritet 

på grund av sin profession som beslutsfattare i adoptionsärenden. Uttalandet tolkar vi som ett 

förminskande av samkönade par som vill bli föräldrar.  

 

Adoption handlar inte om homosexualitet. Det finns inga homosexuella adoptioner. Det finns 

bara adoptioner (politiker, 2002-01-11 i Aftonbladet). 

 

I krönikan skriver Söderqvist att "en familj är en man, en kvinna och barn" 

- Vem är hon att påstå att vi inte är en familj? Vi är två kvinnor och ett barn och vi är lika 

mycket familj som våra grannar (samkönade föräldrar, 2002-07-04 i Svenska Dagbladet). 

 

Politikern i det första citatet uttrycker genomgående i artikeln att vi alla är människor och i 

citatet styrks att vi inte ska kategoriseras utifrån vår sexuella läggning i adoptionsfrågor. Det 

kan finnas en vinning för politikern i citatet att skriva artikeln, då denne tillhör ett politiskt 

parti och vill få fram partiets åsikter i olika frågor. Det kan vara en fördel att vara på en 

svagare minoritetsgrupps sida i samhället för att locka röster. 

 

Artikeln som det andra citatet är hämtat ifrån ger svar på ett tidigare uttalande i samma 

tidning, där en möjlig kategorisering har skett av hur en familj ska se ut. Den som tidigare 

uttalat sig beskriver att en familj består av en man, en kvinna och ett barn. Detta tolkar vi som 
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att personen ser den familjekonstellationen som det normala och naturliga och innebär därför 

att motsatsen blir det avvikande och onaturliga, som i detta sammanhang är de homosexuella 

föräldrarna.  

5.3 År 2017-2018 
 
Citaten nedan är två uttalanden om homosexuella och samkönade föräldrar från två politiker. 
 

- Ett barn har ju inte två mammor, säger Jimmie Åkesson i en intervju med QX.  

Jimmie Åkesson har också kallat deltagarna i Pridetåget för "smaklösa figurer". [...] SD:s 

Björn Söder, riksdagens andre vice talman, har jämfört bi-, homo- och transpersoner med 

personer som har sex med djur (politiker, 2018-08-01 i Aftonbladet). 

 

Utifrån Faircloughs modalitetsbegrepp tolkar vi det första citatet där en politiker påstår att ett 

barn inte har två mammor. I citatet skriver journalisten ut det som politikerns faktum och 

innehållet kan tolkas som att det framställts som onaturligt att vara annat än heterosexuell. 

Ordvalen “smaklösa figurer” och att göra en jämförelse mellan homosexuella och människor 

som har sex med djur, kan vara ett försök av politikern att utöva auktoritet och det kan riskera 

att leda till att homosexuella som grupp blir förminskade. Det innebär dock inte att politikern 

besitter makt, men den höga ställning i samhället som politiker överlag kan ha, kan i sin tur 

göra att uttalandet sprids lättare bland befolkningen. 

 

Förutom att barnens mamma och mamma inte är riktigt trygga med att figurera med sina 

namn i den här texten, eftersom det "blåser så otäcka vindar nu" (Samkönade föräldrar, 2018-

08-01 i Aftonbladet). 

 

I citatet ovan använder de samkönade föräldrarna uttrycket “blåser så otäcka vindar nu”. 

Uttrycket kan upplevas som underförstått och gör det möjligt för läsare att tolka det på olika 

sätt. De samkönade föräldrarna väljer att använda en metafor i sitt uttalande vilket kan göra 

det otydligt för personer som inte förstår vad metaforen innebär. 

 

Under Sverigedemokraternas landsdagar förklarade Robert Stenkvist (SD) att jag som 

adopterad är djupt traumatiserad av att a) ha blivit övergiven av min biologiska mamma och 

b) se "lite annorlunda ut". Skulle jag dessutom ha växt upp med homosexuella föräldrar, ja, då 

vore jag bortom räddning (samhällsmedborgare, 2017-12-03 i Metro). 
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En samhällsmedborgare beskriver ovan sina upplevelser från ett politiskt tal där det, enligt 

personen i talet, framkommit att barn som växer upp med homosexuella föräldrar är “bortom 

räddning”. Av artikelns citat kan vi utläsa att det möjligen finns en politisk maktposition som 

innebär auktoritet och talet kan ha påverkat samhällsmedborgaren negativt. Debattartikelns 

innehåll kan skapa debatt och påverka läsarna. 

 

Tvillingarna Axel och Loke, 5 år, möter upp i hallen och mellan nyfikna frågor, visar de stolt 

upp sina nylackade naglar (journalist, 2018-11-17 i Gotlands Allehanda). 

 

I den här citerade artikeln har journalisten intervjuat ett manligt samkönat föräldrapar med 

två tvillingpojkar. Journalisten väljer att uppmärksamma de femåriga pojkarnas nymålade 

naglar. Det är något som kan leda till ytterligare kategorisering och generalisering över hur 

regnbågsfamiljer är och ser ut.  

 

– Budskapet jag får är att vi inte är likvärdiga föräldrar, med lika rättigheter och skyldigheter. 

Mitt barn har två mammor och det känns som vi blir underkända som familj, och det gör ont, 

förklarar Tove Liliequist som anser att det räcker med könsneutrala vårdnadshavare 1 och 2. 

[...] – Vi med privilegier har svårt att se varför man kan bli så upprörd över en enkät, men jag 

behöver inte möta den här normen hela tiden. Det är en mikrosituation i ett större mönster. 

Även grövre diskriminering är lätt att se som en enskild händelse, men egentligen är det en 

del av ett mönster (samkönade föräldrar, 2018-10-19 i Folkbladet Västerbotten). 

 
Citatet ovan är taget från en artikel som handlar om två samkönade föräldrar som fått enkäter 

vid besök på barnavårdscentralen, där enkäterna varit formulerade utifrån den heterosexuella 

normen med enda svarsalternativen “mamma” och “pappa”. De beskriver problemet som en 

liten del i ett större sammanhang i samhället och upplever sig som en diskriminerad grupp av 

både myndigheter och samhället i stort. I citatet är det möjligt att utläsa en institutionell 

betingelse av myndigheter i helhet i Sverige, det vill säga att syftet med artikeln kan vara att 

visa att de samkönade föräldrarna vill att det ska bli en förändring på myndigheter och i 

samhället.  
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6 Analys 
 
I följande kapitel presenteras vår analys utifrån socialkonstruktivism och Foucaults 

maktanalys med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet är utformat efter 

tre generella teman som vi funnit i resultatet: maktutövning inom diskursen, normer och 

kategoriseringar samt förändringar över tid. 

6.1 Maktutövning inom diskursen 

Genomgående i studien har medias potentiella makt om samkönade föräldrapar diskuterats. 

Enligt Foucaults teorier om makt hävdas att det inte går att besitta makt utan att använda den, 

då makt aldrig kan vara latent (Foucault 1983, s.222 f). Journalistens profession kan 

automatisk utgöra en maktposition, då journalistens ord publiceras i tidningar som når ut till 

människor i samhället. I Foucaults maktanalys förklaras ytterligare att samhällsmedborgare 

disciplineras till att passa in i samhället och till att bli lydiga medborgare (Foucault 1987, 

s.354). Media kan besitta makt genom att påverka medborgare till disciplinering. Men media 

kan aldrig utgöra total makt över dem, då de har möjlighet att välja bort tidningar och alla 

människor påverkas olika. 

 

I resultatet kan vi utläsa politikers formuleringar som en maktaspekt, exempelvis SD:s 

partiledare Jimmie Åkessons uttalande om att ett barn inte har två mammor. Citatet från 

Aftonbladet är hämtat från en intervju från Sveriges största gaysajt. Innehavaren av citatet 

besitter inte ensam makt utan Aftonbladet som valt att publicera artikeln besitter i sin tur 

makt i sättet de väljer att använda materialet i sin artikel. Även de individer som 

genomgående i studiens artiklar har fått uttrycka sig, som till exempel de samkönade 

föräldrarna, besitter en form av makt i sina uttalanden.  

6.2 Normer och kategoriseringar 

Foucault skriver att normer i samhället utgörs av regelbundna beteenden hos majoriteten av 

befolkningen samt av vad som betraktas som bland annat naturligt. Normer bildas till viss del 

av våra egna värderingar och utvecklas i samspel med andra (Foucault 1987, s.353). Den 

heterosexuella familjebilden var under studiens tidigare tidsperioder, och är även idag, det 

som fortfarande utgör normen i vårt samhälle. Även om det är mer normaliserat att vara 
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samkönade föräldrar idag kan vi, i en artikel från år 2018, utläsa att det inte alltid upplevs 

som accepterat, när en av föräldrarna till exempel uttrycker att det blåser otäcka vindar nu.  

 

Under årtalen 2017-2018 fann vi ett citat där det tydligt går att se att normer i samhället 

fortfarande är starka. Citatet handlar om en kvinna som uttalat sig om ett besök på 

landstinget, där enkäter formulerats utifrån den heterosexuella normen. I Foucaults 

maktanalys beskrivs hur normer utgår från majoriteten av befolkningen och upprätthålls av 

makttekniker i samhället (Foucault 1987, s.353). Enkäterna kan betraktas som en form av 

maktteknik från samhällets sida för att bevara familjenormen. Ett annat exempel på 

maktteknik från samhället är från år 2002, när en representant från Adoptionscentrum 

uttrycker att även om en lagändring skett har myndigheten en intern policy som står fast. 

Policyn innebär att de fortfarande väljer att prioritera heterosexuella föräldrar över 

samkönade föräldrar i adoptionsärenden.   

 

Foucault skriver att människor kategoriserar och tänker i termer av roller och rollsystem, som 

utgör en maktutövning (Foucault 1987, s. 354). I en artikel från år 2002 beskriver en 

homosexuell förälder att hon, hennes partner och deras barn är lika mycket familj som deras 

heterosexuella grannar och ställer sig frågan varför någon ska påstå något annat. Den 

homosexuella föräldern uttrycker sig indirekt negativt om kategoriseringar och anser att 

hennes familj tillhör samma kategori som alla familjer. 

 

Inom socialkonstruktivism talas det om kulturella normer och att olika kulturella kontexter 

ger människor skilda bilder kring vad som är den normala verkligheten. Olika människor har 

sin uppfattning kring vad som är naturligt och att det oftast beror på vad som känns bekant 

för en själv (Wenneberg 2010, s. 62 f). I empirin har vi funnit artiklar kopplade till olika 

politiska partier i Sverige och inom den politiska kontexten mellan olika partier kan det 

finnas skilda uppfattningar i skapandet av den egna verklighetsbilden. I vårt citat från år 2018 

förtydligar en partiledare sina åsikter kring att en familj inte kan ha två mammor. Jämfört 

med en annan politisk organisation som, ett årtionde tidigare, skriver att människors sexuella 

läggning inte ska vara avgörande i bland annat adoptionsfrågor. Det kan visa på att det mellan 

olika politiska partier finns skilda uppfattningar av deras verklighetsbild kring hur 

familjenormer kan se ut i svenska samhället. 
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6.3 Förändringar över tid 

I vårt citat från en journalist på Expressen från år 1992 skrivs det bland annat om att barn har 

rätt till både en mamma och pappa. I ett annat citat från samma tidning och samma år skrivs 

det om två samkönade fosterföräldrars upplevelser av bemötandet hos olika professioner. 

Fosterföräldrarna blev kallade på ett stort möte där flera olika professioner närvarade och 

som, enligt det samkönade paret, målade upp en anklagande bild av dem i ärendet. Det visar 

hur både journalister och professioner i verksamheter, som kan arbeta med placeringar av 

barn eller adoptionsärenden, kan haft en negativ syn på samkönade föräldrar under början av 

1990-talet. Under åren 2017-2018 har journalister i vår empiri istället betraktat samkönade 

föräldrar som “vilken annan familj som helst”. Enligt socialkonstruktivismen är 

verklighetsbilden ständigt föränderlig och beroende på vilken tid som studeras skiljer sig vad 

som uppfattas som normalt (Wenneberg 2010, s. 62 f). Däremot kan vi i vår empiri från åren 

2017-2018 utläsa att de samkönade föräldrarna inte alltid passar in i samhällets 

heterosexuella familjenorm och betraktas därmed inte som “vilken annan familj som helst”. 

 

I en artikel från Svenska Dagbladet år 1992 uttrycker två forskare, efter att ha sammanställt 

80 rapporter i ämnet som visar samma resultat, att homosexuella föräldrar är lika bra som 

heterosexuella. Det kan påvisa att en del forskare kan ligga i framkant och med artikeln 

försöka att ändra på aktuella normer i samhället, om vad som uppfattas som det normala. 

 

I början av 1990-talet använde journalisten ord som till exempel “bögparet”. Enligt 

socialkonstruktivismen skapas ord och dess betydelse i möten med andra människor och 

ordens betydelse tillkommer och förändras i takt med människors användande av språk 

(Wenneberg 2010, s.61). Genom att använda ord som “bög” istället för ord som är mer 

vanligt idag, exempelvis homosexuell eller samkönade, kan orden vara normaliserade utifrån 

den tidsperioden som de skrivits. 

 

En socionom uttalar sig i Sydsvenska Dagbladet år 2002 gällande lagändringen om 

homosexuellas rätt till adoption. I citatet framkommer att svenska folket och experter inom 

ämnet inte är för lagändringen. Under samma år skriver ett politiskt ungdomsparti ut att 

särskiljande av kön bör upphöra i bland annat adoptionsärenden. Det första citatet kan 

återspegla socionomens verklighet av hur det svenska folket ser på samkönade föräldrar. 

Citatet från det politiska partiet kan visa att de som parti vill skapa en förändring i samhället, 
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det vill säga synen på adoptionsrätt för samkönade föräldrar, då politiska partier som helhet 

vill påverka samhället med deras ideologier. Genom artikeln där politikerna skriver om deras 

synsätt kan det från en socialkonstruktivistisk utgångspunkt skapas en relation med läsarna. 

Uppfattningen om verklighetsbilden kan skapas och förändras i relationen efter att personerna 

har fått ta del av artikeln som politikerna skrivit.  
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7 Diskussion 
 
Syftet med vår studie var att genom en kvalitativ forskningsstudie analysera och kritiskt 

granska hur samkönade föräldrapar framställs i utvalda artiklar från svenska dagstidningar 

under tre tidsperioder. Vi har genomfört en kritisk diskursanalys och tittat på hur 

dagstidningar använder språket utifrån socialkonstruktivismen och som en maktaspekt använt 

Foucaults maktanalys som teoretisk utgångspunkt. Följande kapitel inleds med en 

sammanfattande diskussion kring resultatet, följt av reflektioner kopplat till tidigare 

forskning. Därefter diskuteras valet av metod samt en slutsats, för att avslutningsvis diskutera 

våra tankar kring framtida forskning inom ämnet. 

7.1 Resultatdiskussion 

I studiens resultat ser vi att språkanvändningen i artiklarna skiljer sig beroende på under 

vilken tidsperiod de publicerats. Det bekräftar vår förförståelse kring att språkbruket har 

ändrats sedan 1990-talet fram tills nutid och därför ändras i takt med samhällsförändringar. 

Under årtalen 1992-1993 användes uttryck som till exempel “bög” gentemot samkönade par, 

något som idag skulle kunna tolkas som ett ord med negativ laddning. Då vi som författare av 

denna studie var barn under den här tidsperioden, har vi därför ingen egen erfarenhet av hur 

samhället brukade ord som “bög” i vardagen vid tillfället. Vi vet heller inte med säkerhet 

innebörden av ordet vid den tiden, om det var negativt eller positivt laddat, men vi har idag 

kunskap om hur ordet kan användas på ett nedvärderande sätt. Bilden av homosexualitet har 

som tidigare nämnt blivit mer accepterad i samhället och språkbruket kan utifrån vad vi 

funnit i vårt resultat ha utvecklats i samband med det. 

 

Under år 2002 kan vi se att tidningsartiklarna fokuserar på adoptionsfrågan, då detta var 

aktuellt på grund av lagändringen som skedde året efter. Detta motsvarade våra förväntningar 

och var också anledningen till varför år 2002 valdes som utgångspunkt i studien. Argumenten 

vi fann i resultatet var till stor del negativa kring att lagändringen skulle fungera i praktiken, 

då till exempel den adoptionsbyrå som, ett citat är hämtat från, har en policy att de prioriterar 

heterosexuella par framför alla andra. Vi blev förvånade över uttalandet på grund av att det är 

från en adoptionsbyrå som arbetar inom socialt arbete. Vår förförståelse, som 

socionomstudenter, är att människor som arbetar inom socialt arbete rimligen borde ha en 

högre acceptans mot minoritetsgrupper jämfört med samhället i stort, både då och nu. Dock 
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har positiva lagförändringar för homosexuella tillkommit först på senare tid. Vi funderar 

kring att adoptionsbyråer och möjligen även samhället i stort kanske därför inte hade hunnit 

vänja sig vid lagändringen som möjliggjorde homosexuellas rätt till adoption vid uttalandet. 

Idag, 17 år senare, kanske uttalandet hade sett annorlunda ut då lagen har implementerats i 

både lagböcker och samhället.   

 

Under den senare tidsperioden, år 2017-2018, kan vi utifrån resultatet se att politiken tar mer 

plats i de artiklar vi funnit kring studiens ämne. Det var inte syftet med denna studie och 

resultatet förvånade oss därför, då tanken från början var att hålla studien utan politisk 

vinkling. Men då flera artiklar vi fann till empirin var uttalanden från olika politiker, kunde vi 

inte bortse från ämnet, då ett uteslutande av artiklarna i sin tur hade vinklat vår studie. Vi kan 

även se samkönade föräldrar uttrycka sig i media och de beskriver hur de fortfarande känner 

sig exkluderade i ett samhälle som domineras av heterosexuella normer. Resultatet stämmer 

delvis överens med de artiklar vi valt till tidigare forskning, där vi i en av artiklarna kan vi 

utläsa hur Sverige kan vara ytligt accepterande men att det ibland brister i praktiken (Norberg 

2009, s.59 f).  

 

Vårt resultat visar att samkönade föräldrar upplever att de inte känner sig inkluderade i 

samhället i möten med olika myndigheter. Våra egna erfarenheter är att flera myndigheter 

idag arbetar för att förbättra bemötandet mot olika samhällsgrupper. Men då en del artiklar 

skriver att samkönade föräldrar i dagens Sverige upplever sig exkluderade, kanske det inte är 

tillräckligt. Vi reflekterar kring att personer, som inte själva har någon anknytning eller 

erfarenhet av homosexuella och/eller samkönade föräldrar, kanske inte är medvetna om 

problematiken. Om så är fallet funderar vi även kring hur samkönade föräldrars utsatta 

position kan belysas mer. Idag finns exempelvis Pride, som hyllar mångfald och 

uppmärksammar diskriminering mot HBTQ personer, som är ett positivt inslag i det svenska 

samhället och ofta även i svenska medier. Vi tänker att det är ett bra sätt att sprida 

information till allmänheten, men att det borde göras i större utsträckning.  

 

Genomgående i studiens resultat kan vi se flertalet artiklar där det uttrycks att barn har rätt till 

både en mamma och en pappa och att det är det naturliga. Detta stämmer överens med flera 

forskningsartiklar i tidigare forskning, där det bland annat talas om heterosexuella 

familjevärderingar och om hur kärnfamiljen väger tungt (Anderssen & Hellesund 2009, 

s.102; Malmquist 2015, s.5 f; O’Connor 2017, s.506 ff; Webb, Chonody & Kavanagh 2017, 
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s.1583 ff). Våra tankar kring den starka heteronormativa kärnfamiljen är att den är inpräntad 

sedan barndomen men också att den är föränderlig. Homosexuella familjekonstellationer 

kanske inte kommer bli lika accepterat som kärnfamiljen. Men vi tänker att det i framtiden 

finns en möjlighet för gruppen att bli mer normaliserad, på grund av att människor är 

anpassningsbara. 

 

I tidigare forskning skrivs det om hur samkönade föräldrar syns mer i media idag jämfört 

med tidigare år (Webb, Chonody & Kavanagh 2017, s.1583 ff). Utifrån vårt resultat ser vi 

ingen skillnad gällande förekomsten av artiklar, där samkönade föräldrar har fått uttrycka 

sina åsikter, under de olika tidsperioderna. Det är något som vi upplever som 

anmärkningsvärt på grund av att lagen som tillät adoption för samkönade par inte fanns vid 

studiens två första tidsperioder. Under åren 1992-1993 gick det däremot fortfarande att bli 

fosterföräldrar och det är de föräldrarna som uttryckt sig i vårt resultat. I majoriteten av 

artiklarna från åren 1992-1993 var det journalisterna själva som uttalade sig, vilket skiljer sig 

från de två andra tidsperioderna. I och med att vår studie enbart gjort nedslag vid tre 

tidsperioder och att vi medvetet gjort ett begränsat urval av artiklar är studien inte 

generaliserbar. Men vår förhoppning är ändå att studien kan bidra till att öppna upp för ett 

kritiskt tänkande kring den mediala påverkan och även belysa samhällsgruppen samkönade 

föräldrar. 

 

Med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna för studien kan vi se att media besitter en stor 

makt genom deras möjligheter att delge information till folket. Media besitter dock inte full 

makt då läsarna har en viss makt att kunna välja vad de vill ta till sig. Det finns möjlighet för 

människor att använda sin makt i form att exempelvis insändare i tidningar, som ett av citaten 

i resultatet visade. Vi funderar kring hur människors syn på samkönade föräldrar hade sett 

annorlunda ut om media, i form av både tidningar och internet, inte funnits. Hade den 

homosexuella familjekonstellationen gjort lika stora framsteg i sin väg mot acceptans i 

samhället som den gjort idag, utan medias inflytande?  

 

I såväl tidigare forskning som den empiri vi funnit går det att se att samkönade föräldrar, trots 

en mer accepterad ställning, fortfarande förminskas i dagens samhälle. Exempelvis via 

enkäter som är utformade efter det heterosexuella samhället eller genom negativa uttalanden i 

media mot dem som grupp (jmf Appelgren Engström et al. 2018, s.1447 f). Samkönade 

föräldrars utsatthet är på så sätt fortfarande ett socialt problem i dagens välfärdssamhälle. 
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7.2 Metoddiskussion 

I studien valde vi att genomföra en kritisk diskursanalys med hjälp av Faircloughs analytiska 

verktyg, som är ett av flera analysverktyg, vid textanalys. Hade vi valt andra analysverktyg 

hade studiens fokus möjligtvis ändrats och kunnat resultera i andra slutsatser. Då vår 

utgångspunkt var att granska språkbruket i artiklarna och ifrågasätta vem som skriver 

och/eller uttalar sig var metoden lämplig för vår studie. Om vi hade valt ett annat 

tillvägagångssätt, i form av att exempelvis studera internetforum och hur det skrivs ut om 

samkönade föräldrapar där, hade resultatet kommit från privatpersoner (som använder sig av 

internetforum). Men det hade inte varit helt i linje med studiens syfte och valdes därför bort. 

Oavsett vilken inriktning som hade använts är vi medvetna om att resultatet har påverkats av 

oss själva som författare av studien, av vår förförståelse, såväl omedvetet som medvetet och 

av den förkunskap vår utbildning har gett oss. Vi har analyserat texter som är skrivna av 

andra individer och är därför medvetna om att texten kan tolkas på olika sätt, beroende på 

vem som läser. Faircloughs analytiska verktyg hjälpte oss att få en viss distans till vår egna 

tolkning av artiklarna och att minska vår egna påverkan till att förvränga resultatet. 

7.3 Slutsats 

Genom studiens resultat har vi fått fram att  det som skrivs i olika medier förändras i takt med 

samhällsförändringar, vilket även resulterat i att ord och uttryck har förändrats. I de utvalda 

tidningsartiklarna som analyserats framkom att samkönade föräldrapar fortfarande känner sig 

uteslutna från samhället. Även om enkäter förändras hos myndigheter eller vilka artiklar 

tidningar väljer att publicera, krävs det att varje enskild individ, oavsett om individen är 

journalist eller inte, tar sitt ansvar i accepterande och bemötande mot samkönade föräldrapar. 

Detsamma gäller även i mötet med andra utsatta minoritetsgrupper, som denna studien inte 

belyst.  

7.4 Framtida forskning 

Det här ämnet är viktigt att belysa och vidare forska kring då gruppen samkönade föräldrar är 

i minoritet samt att det inte är ett välbeforskat område, då lagstiftningen som tillåter 

samkönade par att adoptera är relativt ny. Vi funderar kring att normen i samhället har en 

större acceptans mot att kvinnor är homosexuella jämfört med män, på grund av den 

maskulina stereotypen i den normativa samhället. Inför framtida forskningsstudier vore det 
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därför intressant att studera ämnet utifrån ett genusperspektiv och undersöka om det finns 

någon skillnad i medias framställning av samkönade mammor och pappor. 

 

Mer forskning kan vara nödvändig för att belysa befolkningens medvetenhet i det valda 

ämnet. Även om samkönade föräldrar är mer normaliserade idag, jämfört med tidigare, så är 

det än idag en samhällsgrupp i minoritet och de kan därför fortfarande befinna sig i en utsatt 

position. Mer forskning kan ge bland annat journalister och övriga befolkningen en insikt av 

den potentiella makt media kan besitta. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Analysfrågor 
I textanalysens tre faser har vi tagit hjälp av följande frågor: 

 

Frågor till första fasen, text: 

➢ Vad påstås, vilka uttryck och ord framkommer samt vad görs obefogat? 

➢ Hur kategoriseras samkönade föräldrar och hur framställs de?  

➢ Vilka specifika uttryck används vid uttalande om samkönade föräldrar? 

➢ Hur beskrivs samkönade föräldrar och vad sägs om deras handlingar? 

➢ Vad framkommer som onaturligt, osant, felaktigt eller avvikande? Eller vad hävdas 

vara sanning eller beskrivs som normalt och naturligt? 

➢ Vilka i artikeln framställs som auktoriteter med makt? 

➢ Vad framställs som ett naturfenomen utan ansvarig aktör? 

➢ Vad framställs som bestämd sanning? 

 (Boréus 2015, s.172 f; Winther Jørgensen och Phillips 2000, s.87 f) 

 

➢ Frågor till andra fasen, diskursiv praktik: 

➢ Hur påverkar textens komposition och typ av diskurs varandra och praktiker?  

➢ Hur produceras texter och hur konsumeras de i samband med de diskurser som tar sig 

uttryck?  

➢ Går det att utläsa liknande innehåll i artiklarna? Använder de samma källor eller kan 

de ha hämtat inspiration av varandra? 

➢ Finns det flera diskurser som belyser samma ämne?  

(Boréus 2015, s.180 f; Winther Jørgensen och Phillips 2000, s.85 f) 

 

➢ Frågor till tredje fasen, social praktik: 

➢  Vilket yttre sammanhang av diskurser ingår i den diskursiva praktiken? 

➢ Vad finns det för ekonomiska, sociala, kulturella och institutionella vinster i samhället 

för den diskursiva praktiken?  

➢ Går det att utläsa att artiklarna strider mot varandra genom att påstå “olika sanningar” 

om samma ämne? 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000, s.13, 90) 
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Bilaga 2 - Studiens textmaterial 

 

Artiklar i Expressen, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Sydsvenska dagbladet, Metro, 

Gotlands Allehanda och Folkbladet Västerbotten  

 

Utgivningsdatum och tidning Titel 

1992-07-17 Expressen Marcelo mammas heter Peter 

1992-08-09 Svenska Dagbladet  Jocke född med fyra föräldrar 

1992-09-06 Expressen Mamma-Pappa-Barn är det enda rätta 

1992-12-17 Expressen “Homosexuella kan visst vara bra föräldrar” 

1993-10-05 Expressen   Pappa, pappa, barn. Homosexuella föräldrar 

blir allt vanligare 

1993-01-06 Expressen  Barnböckerna kallas kloak-snusk 

2002-01-11 Aftonbladet  I första hand är man människa 

2002-06-06 Sydsvenska Dagbladet  Homosexuella par får adoptera 

2002-07-04 Svenska Dagbladet  Svenska dagbladets förra medarbetare, 

Marie Söderqvist skrev: 

2002-12-27 Svenska Dagbladet  Homosexuella startar adoptionsbyrå 

2017-12-03 Metro  Debatt: Använd inte mig som argument mot 

att homosexuella ska få adoptera 

2018-08-01 Aftonbladet  Regnbågsfamiljens trygghet är bräcklig 

2018-10-19 Folkbladet Västerbotten Kritiserar barnvården: “En förolämpning”  

2018-11-17 Gotlands Allehanda När familjelivet blir politisk aktivism 

 


