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The aim of this study is to examine the media coverage of gender-neutral marriage 
from an intersectional perspective – with particular regard to gender, sexual orienta-
tion and religion. By focusing on the spokespeople who appears in the articles we 
have made an attempt to answer questions regarding who was heard in the debate on 
gender-neutral marriage and how the homosexual couples are portrayed in relation 
to the above criteria. 

The collected material consists of 89 articles, published in 2009, in Swedish 
newspapers which have been analysed by using quantitative content analysis. Ten 
articles have also been selected for a critical discourse analysis based on Norman 
Fairclough’s approach. The study is based on a social constructionist perspective 
and the assumption that language is of crucial importance when it comes to the crea-
tion and maintenance of social categorisation. Theories of gender/queer and inter-
sectionality have furthermore been used to enable us to look at the topic from a 
multidimensional point of view. 

The quantitative analysis of the texts shows a great predominance of male 
spokesper-sons. Moreover, it appears that religions other than Christianity are 
largely underrepresented. The same pattern applies to people with homosexual ori-
entation, whom are rarely heard on the issue of gender-neutral marriage. Further-
more, the results show that bisexuals and trans-gendered are almost completely 
excluded from the debate. 

The qualitative part of the study points in the same direction. A membership in 
The Church of Sweden is presented as a natural norm in the case of homosexuality 
and gender-neutral marriage, and homosexuals with another religion are made in-
visible or represented as divergent. The texts reveal a tolerance and openness to-
wards homosexuality, but also strong assimilation ideals. The results show that 
same-sex relationships are portrayed as something the society is expected to accept, 
but only on condition that they are formed in accordance with the heterosexual 
norms concerning marriage and relationships, and also follow norms regarding gen-
der and religion. 
 
Keywords: Queer, gender, hbt, same sex marriage, homosexuality, bisexuality, 
transsexuality, heteronormativity, intersectionality, religion 
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1 Inledning 

I maj 2009 förändrades äktenskapsbalken i det avseendet att lagen blev könsneutral, något 

som gett upphov till en omfattande debatt och bevakning i medierna. Förändringen innebär att 

äktenskapet inte längre är förbehållet kvinna och man. Även personer av samma kön får nu 

gifta sig med varandra.1  

Medierna innehar en viktig roll när det gäller skapandet och upprätthållandet av normer i 

samhället. Föreställningar som rör exempelvis genus, familjerelationer, religion och etnicitet 

formas i hög grad via de texter och bilder vi möter i medierna. De normer som kommer till 

uttryck via medierna visar vad som är socialt accepterat och vad som betraktas som avvikan-

de. Det som inte tillhör normen blir genast det Andra. Detta alstrar lätt stereotyper och scha-

blonbilder, som kan vara ytterst trångsynta. Det vi ser i medierna är dessutom bara en utvald 

del av verkligheten, somliga perspektiv premieras framför andra och vissa grupper kommer 

till tals medan andra osynliggörs. Därför är det viktigt att kontinuerligt analysera mediernas 

representationer av olika sociala grupper. 

Att sociala kategorier inte är entydiga och homogena utan mångfacetterade och samman-

flätade är något som kommit att uppmärksammas allt mer inom samhällsvetenskapen. I och 

med att nya teoretiska perspektiv som queerteori och intersektionalitet fått genomslag erbjuds 

också nya verktyg för att fånga den mångdimensionella sociala verkligheten. Frågan om 

könsneutrala äktenskap är enligt vår mening intressant eftersom den inte bara rör värderingar 

kring sexuell läggning utan också normer med avseende på genus och religionstillhörighet. 

Medan många studier av mediernas budskap fokuserar på en enskild parameter som genus 

eller etnicitet ville vi belysa ämnet ur ett mångdimensionellt perspektiv. Antalet dimensioner 

som man skulle kunna ta hänsyn till för att belysa ämnet är egentligen obegränsat. De aspek-

ter som vi var mest intresserade av och som vi anser vara mest relevanta i förhållande till me-

diedebatten om könsneutrala äktenskap är sexuell läggning, religionstillhörighet och genus. 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att granska mediernas rapportering om könsneutrala äktenskap 

ur ett mångdimensionellt perspektiv, med särskilt fokus på sexuell läggning, religionstillhö-

righet och genus. 

                                                 
1 Lagen.nu, http://lagen.nu/1987:230 2010-12-19  



  

 

6 
 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar vi utgår från är följande: 

 I vilken utsträckning kommer uttalat homosexuella till tals i artiklarna? 

 Vilka religioner representeras av de talespersoner som förekommer i artiklarna? 

 Vilken könsfördelning råder bland talespersonerna? 

 Hur gestaltas äktenskap och samkönade relationer i artiklarna, med särskilt avseende 

på sexuell läggning, religionstillhörighet och genus?  

1.4 Disposition 

Vi inleder med en kort översikt rörande lagen om könsneutrala äktenskap och synen på sam-

könade relationer inom olika religioner. Därefter redogör vi för de teorier och den tidigare 

forskning som våra analyser stödjer sig på. I nästföljande kapitel beskriver vi det undersökta 

materialet, redogör för valda metoder och tillvägagångssätt samt diskuterar metodernas styr-

kor och svagheter. Den därpå följande resultatredovisningen inleds med resultatet av den 

kvantitativa innehållsanalysen och redogör sedan för vad vi kommit fram till i den kritiska 

diskursanalysen. Avslutningsvis gör vi en sammanfattande analys av resultaten från studiens 

båda delar och kopplar detta till den teoretiska bakgrunden. Uppsatsen avslutas med en kort 

diskussion samt några förslag till fortsatt forskning. 

2 Bakgrund 

2.1 Lagen om könsneutrala äktenskap 

Lagen om registrerat partnerskap för homosexuella trädde i kraft 1995. Vid ett partnerskap 

gavs näst intill samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som vid ett äktenskap.2 

Den 1 april 2009 röstades lagförslaget gällande könsneutrala äktenskap igenom. Det blev 

ett mycket klart ja i riksdagen; 261 riksdagsledamöter röstade för och 22 emot (16 personer 

lade ned sina röster).3 Även när man ser till Sveriges befolkning som helhet är en klar majori-

tet för könsneutrala äktenskap. Enligt en undersökning som Sifo genomförde i januari 2008, 

året innan lagen trädde i kraft, ansåg 71 procent av svenska folket att homosexuella par skulle 

få ingå äktenskap.4 

                                                 
2 RFLS, http://www.rfsl.se/linkoping/?p=4907, 2011-02-21 
3 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/politik/klart-for-homoaktenskap-1.835841, 2010-12-03 
4 Nytt i sexualpolitiken nr 1 2008, http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/rfsl/pressrelease/view/nytt-i-
sexualpolitikennr-12008-januari-2008-193688, 2011-04-18 
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Den 1 maj 2009 upphävdes lagen om registrerat partnerskap och lagen om könsneutrala 

äktenskap trädde i kraft, vilket gav personer med samma kön rätten att gifta sig.5 Ett redan 

ingått partnerskap kan genom en anmälan till Skatteverket eller vigsel omvandlas till ett äk-

tenskap.6 Efter het debatt blev det från den 1 november 2009 också möjligt för samkönade par 

att viga sig inom Svenska kyrkan.7 

Inom EU var Belgien, Holland och Spanien de första länderna som införde könsneutrala 

äktenskap. Därefter kom Sverige och Portugal. Liknande lagstiftning är också på väg att infö-

ras i Luxemburg och Slovenien. Bulgarien, Estland och Rumänien tillåter däremot endast äk-

tenskap mellan män och kvinnor, och samkönade äktenskap eller partnerskap som ingåtts i 

andra länder räknas inte som giltiga.8 

Utanför Europa har Kanada varit ett föregångsland. Där införde man könsneutrala äkten-

skap i vissa provinser redan år 2000. I USA är samkönade äktenskap en omdebatterad fråga. 

De respektive delstaterna inom landet behöver inte ta hänsyn till lagar i andra delstater som 

jämställer andra typer av förhållanden än sådana mellan en man och en kvinna med äkten-

skap.9 

2.2 Synen på homosexualitet och könsneutrala äktenskap i olika religioner 

Här följer en kort redogörelse över hur de fem världsreligionerna kristendom, islam, hindu-

ism, buddhism och judendom ser på homosexualitet och könsneutrala äktenskap.10 Vi är med-

vetna om att det inom varje religion ryms en mängd olika synsätt och traditioner, vilka också 

är under ständig förändring. Vi har ändå valt att försöka fånga de grundläggande dragen och 

presentera redogörelsen som en del av bakgrundsinformationen till vår studie. 

2.2.1 Kristendom 

Inom kristendomen förekommer många skilda inställningar till homosexualitet, det rör sig om 

allt ifrån fördömanden till acceptans. Inom den romersk-katolska kyrkan anser man att männi-

skor med ett homosexuellt begär bör leva i sexuell avhållsamhet, medan exempelvis lutherska 

och anglikanska kyrkan numera välsignar samkönade relationer.11 Religionsforskaren Sólveig 

Anna Bóasdóttir menar att denna stora pluralism av synsätt varit en grogrund för oenighet i 

                                                 
5 Sveriges Riksdag, http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7160&datum=4/1/2009, 2011-02-21 
6 RFLS, http://www.rfsl.se/linkoping/?p=4907, 2011-02-21 
7 Svenska Kyrkan, http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=627652, 2011-02-21 
8 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/varlden/olika-villkor-inom-eu-for-homosexuella, 2011-01-03 
9 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ktenskap#K.C3.B6nsneutrala_.C3.A4ktenskap, 2011-01-03 
10 Då mycket av information i detta avsnitt är hämtad från en och samma webbsida, har vi valt att endast sätta en 
fotnot med källhänvisning i slutet av respektive stycke från den specifika källan. 
11 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_and_homosexuality, 2011-02-23 
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frågor som rör kristen moral, där i synnerhet synen på homosexualitet hamnat i fokus 

(Bóasdóttir, 2010:65). Vissa lutherska och anglikanska kyrkor accepterar numera samkönade 

partnerskap, medan många katolska, ortodoxa och evangelikala strömningar gått i motsatt 

riktning (ibid.:66). Dock är toleransen inom den katolska kyrkan mycket växlande, det finns 

exempelvis enskilda katolska församlingar i Sverige där öppenheten är mycket stor.  

Många konservativa kristna fortsätter att kategoriskt ta avstånd från homosexualitet och 

samkönade äktenskap. En del av dem som hävdar dessa åsikter gör det med hänvisning till 

heliga skrifter. Som en motreaktion mot modern ”värderelativism” menar vissa grupper att det 

som står skrivet i religiösa skrifter fortfarande är giltigt, trots att samhället förändrats (Geels 

& Roos, 2010:9). 

Om Bibeln anger att en man inte ska ligga med en man som han ligger med en kvinna så tolkas detta som 

ett förbud mot utlevd homosexualitet, i Bibelns tid, såsom i vår egen (ibid.:9). 

Samtidigt finns det emellertid stora grupper kristna inom alla kyrkosamfund som förespråkar 

en större tolerans och en mer liberal kristen sexualmoral (Bóasdóttir, 2010:59f).  

2.2.2 Islam 

Homosexualitet anses av många muslimer vara ett västerländskt fenomen som förvirrar synen 

på könsrollerna.12 Religionshistorikern Jonas Svensson menar att den ”okontrollerade” sexua-

liteten i västländerna ofta kritiseras och kontrasteras mot den mer civiliserade sexualitet som 

islam anses stå för. I detta kan man också spåra en mer generell motsättning mellan islam och 

västerländsk kultur (Svensson, 2010:88). Det finns dock muslimer som inte anser att homo-

sexualitet är olagligt eller kriminellt, och ett fåtal kontroversiellt liberala muslimer accepterar 

homosexualitet som något naturligt.13 På Internet har det exempelvis förekommit liberala 

muslimska forum där man öppet diskuterat homosexualitet och strävat efter att införliva ett 

hbt-perspektiv med islam (Svensson, 2010:93). 

När det gäller de som förordar ett förbud mot (manligt) homosexuellt umgänge hämtas 

stöd från berättelser ur Koranen och andra islamiska källor som mer i klartext fördömer sam-

lag mellan män (ibid.:82). Fördömandet kan vara hårt och påbuden om straff mycket stränga. 

Trots detta finner man i många andra islamiska källor tydliga hänvisningar till homosexuali-

tet. De lärda har genom tiderna accepterat att mäns åtrå lika gärna kan rikta sig mot män som 

mot kvinnor, det är handlingarna som fördöms (ibid.:83).  

                                                 
12 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet_och_islam, 2011-02-23 
13 Religion facts, http://www.religionfacts.com/homosexuality/islam.htm, 2011-02-23 
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Sexuellt umgänge mellan kvinnor omnämns inte i samma utsträckning i de islamska käl-

lorna. Den sexuella akten mellan kvinnor fördöms visserligen, men straffen är inte lika hårda 

(ibid.:83). 

2.2.3 Hinduism 

Hinduismens religiösa lagtexter innehåller många sexuella förhållningsregler och kan sägas 

uttrycka en idealbild av sexualiteten. De påbjudna straffen för överträdelser är dock ofta mil-

da. Religionshistorikern och indologen Martin Gansten påtalar att lagtexterna i allmänhet av-

visar homosexuella handlingar mellan män medan homosexuella handlingar mellan kvinnor 

knappast omnämns (Gansten, 2010:120). Inom hinduismen talar man ibland om ett tredje kön, 

som inrymmer tranpersoner, homosexuella, bisexuella och intersexuella. Denna typ av perso-

ner anses vara varken kvinnor eller män, utan en blandning av dessa. I den indiska delstaten 

Tamil Nadu erkänns ”hijras” (biologiska män som betraktar sig som varken män eller kvin-

nor) som det tredje könet. Detta erkännande är förenat med vissa rättigheter, bland annat är 

det möjligt att få denna könsidentitet angiven i id-handlingar.14 År 2009 beslutade Dehlis 

högsta domstol att homosexualitet skulle legaliseras15, men en undersökning från 2004 visade 

att många fortfarande var emot samkönade äktenskap.16  

2.2.4 Buddhism 

Till skillnad från i många andra religioner finns det i buddhismen inga egentliga moraliska 

regler kring vad som är rätt eller fel gällande sexualiteten, det anses inte vara en religiös frå-

ga.17 

Homosexualitet är inget som omtalas i de tidiga källorna om Buddha, och överlag har 

buddhismen historiskt varit ganska neutral när det gäller frågor om homosexualitet. Detta har 

lett till att skiftande synsätt förekommit i olika kulturer, från ett fördömande av homosexuali-

tet till en tillåtande attityd, och – enligt religionshistorikern Katarina Plank – i vissa fall rentav 

en hyllning av homosexualitet (Plank, 2010:144).  

2.2.5 Judendom 

De flesta reformvänliga inriktningar inom judendomen accepterar homosexualitet på samma 

grunder som heterosexualitet. Religionshistorikern Lena Roos pekar exempelvis på opinions-

                                                 
14 RFSL, http://www.rfsl.se/?p=3518, 2011-04-18 
15 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_topics_and_Hinduism, 2011-02-23 
16 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_and_homosexuality, 2011-02-23 
17 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_and_homosexuality, 2011-02-23 
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undersökningar som visar att en majoritet av de amerikanska judarna har en liberal och positiv 

syn på homosexualitet (Roos, 2010:32f).  

Frågan om samkönade äktenskap har berört judiska församlingar på liknande sätt som 

kristna samfund (ibid.:35). Roos påtalar att den judiska reformorganisationen CCAR redan 

1996 uttalade sitt stöd för samkönade borgerliga vigslar, även om de ännu inte jämställts med 

heterosexuella äktenskap (se CCAR, 1996).  

Inom ortodoxa och ultraortodoxa grenar av judendomen är man dock fortfarande starkt 

avvisande till att jämställa homosexualitet med heterosexualitet. Generellt är man mer negativ 

till manliga homosexuella relationer än till kvinnliga, bland annat på grund av att det i Bibeln 

inte finns något uttalat förbud mot att kvinnor har sex med kvinnor medan det finns ett sådant 

förbud när det gäller mäns sex med män (Roos, 2010:32f). 

3 Teoretisk bakgrund 

En viktig utgångspunkt för vårt intresse har varit att mediernas språkliga gestaltningar av 

könsneutrala äktenskap faktiskt har potential att påverka attityder och värderingar i samhället. 

Gemensamt för de teoretiska perspektiv vi valt att utgå från är att verkligheten ses som socialt 

konstruerad och språkets roll betraktas som avgörande i meningsskapandet och formandet av 

samhälleliga normer.  

3.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism är ett teoretiskt perspektiv som hävdar att såväl strukturerna i samhäl-

let samt det enskilda jaget är produkter av samspel mellan människor. Vissa menar att all kun-

skap egentligen är en social konstruktion, med avsaknad av grund i objektiva observationer 

eller en oberoende yttervärld.18 Kategorier som ras och kön har utifrån ett socialkonstruktio-

nistiskt perspektiv ingen oföränderlig, av naturen given kärna. I stället ses dessa kategorier 

som socialt och kulturellt konstruerade sätt att ordna världen, att skapa normer och placera in 

grupper och individer i sociala hierarkier (se t.ex. Rydström & Tjeder, 2009:14f). 

De danska kommunikationsforskarna Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips 

skriver i Diskursanalys som teori och metod (2000:11f) att det finns fyra premisser som bin-

der ihop det socialkonstruktionistiska fältet: en kritisk inställning till självklar kunskap, att 

synen på kunskap om världen alltid är kulturellt och historiskt präglad, att människans sätt att 

uppfatta världen skapas och upprätthålls genom sociala processer och att det finns ett sam-

band mellan kunskap och social handling. Socialkonstruktionistiska teoretiker anser att man 

                                                 
18 Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2011-03-10 
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med premissen att i stort sett alla betydelser är tillfälliga, på ett lättare sätt kan ”ställa sig 

främmande inför det självklara och rikta en rad nya frågor till det kända” (ibid.:151). 

Vetenskapsfilosofen Ian Hacking – författare av boken Social konstruktion av vad – me-

nar att den primära användningen av begreppet social konstruktion har varit att generera med-

vetenhet kring att mycket av det som var och en anser vara upplevd erfarenhet och verklighet 

egentligen bör uppfattas som socialt konstruerat (Hacking, 2000:19). 

[…] existensen av X eller dess karaktär är inte bestämd av tingens natur. X är inte oundvikligt. X skapades 

eller formades av sociala händelser, krafter eller historiska förlopp som mycket väl kunde ha varit annor-

lunda (ibid.:20). 

Begreppet har blivit användbart för alla som debatterar aspekter som ras, genus, kultur och 

vetenskap. Just kategorin genus är enligt Hacking ett bra exempel på en konstruktionistisk 

idé, då kontentan är att det sociala könet är en produkt av samhället (ibid.:21). Människor blir 

på ett indirekt sätt påverkade av de kategoriseringar som förekommer, man blir socialt kon-

struerad som en viss typ av person (ibid.:26).  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet är egentligen ingen ny företeelse. Som exempel 

på en betydelsefull teoretiker inom området kan nämnas den franska författaren och filosofen 

Simone de Beauvoir. Redan 1949 publicerades hennes berömda bok Det andra könet, där hon 

diskuterar den sociala konstruktionen av kön. 

3.2 Maktbegreppet 

Eftersom makt är ett centralt begrepp i samhälls- och medieanalys ger vi här en kort översikt 

över några aspekter på maktbegreppet.  

I Maktens ansikten (2008) för sociologen Steven Lukes en ingående diskussion om olika 

frågor som rör synen på makt. Hans tredimensionella maktbegrepp har varit mycket inflytel-

serikt på det samhällsvetenskapliga området. I den första dimensionen är makten tydligt iakt-

tagbar. En endimensionell maktanalys fokuserar enligt Lukes (ibid.:27f) på konkreta beslut 

och aktiviteter som rör iakttagbara konflikter. Makt kopplas till ett aktivt handlande, och man 

bortser från att intressen kan vara outtalade eller icke observerbara (ibid.:28). En tvådimen-

sionell maktanalys tar däremot hänsyn till att makt också kan utövas genom att personer eller 

grupper förhindrar att konflikter eller frågor tas upp till behandling. Lukes anser dock att även 

den tvådimensionella synen har brister eftersom den trots allt förutsätter en konflikt, öppen 

eller dold (ibid.:31). 

Den tredimensionella syn som Lukes själv förordar avvisar tanken om att makt nödvän-

digtvis är något intentionellt (ibid.:50). En av hans utgångspunkter är att makt i själva verket 
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kan vara som mest effektiv när den är svårast att uppfatta (ibid.:73). I sin diskussion refererar 

Lukes bland annat till Pierre Bourdieus begrepp symboliskt våld, ett våld som formar männi-

skors världsbild på en undermedveten nivå på ett sätt som motstår kritisk reflektion. Lukes 

ansluter sig här till Bourdieus tanke om att makt kan fungera genom naturalisering; männi-

skor uppfattar sociala positioner eller klassbaserade kategorier som något naturligt och objek-

tivt (ibid.:146). 

I Ett delat samhälle (2010) diskuterar sociologen Alexandra Bogren makt specifikt i an-

slutning till frågor som rör heterosexualitet som norm. I likhet med Lukes betonar hon den 

omedvetna aspekten av makt: 

I stället för att se makt som ett medvetet förtryck, är det mer rimligt att säga att heterosexualiteten framstår 

som så given att många människor överhuvudtaget inte ifrågasätter eller problematiserar den, utan omed-

vetet agerar utifrån den som norm. Detta innebär ett osynliggörande av icke-heterosexuella människors er-

farenhetsvärldar, och det kan också ses som en form av maktutövande, om än icke-intentionellt (Bogren 

2010:100f).  

Bogren tar sin utgångspunkt i Michel Foucaults resonemang och pekar på att det var i sam-

band med medicinens och psykiatrins framväxt som vetenskapen började analysera och kate-

gorisera könet samt människors sexuella handlingar (Foucault, 2002:54). Foucault talar i Sex-

ualitetens historia – viljan att veta (2002) om ”perversitetens införande” och ser en förändring 

i sättet att förstå sexualitet. Det som tidigare betraktades som förbjudna handlingar började i 

stället ses som en del av personligheten, en identitet (ibid.:64). Det blev betydelsefullt för ve-

tenskapen att kategorisera människor för att bedöma vad som var normalt eller avvikande, 

friskt eller sjukt.  

Bogren (2010:107f) menar att man bör koppla denna kategorisering till en diskussion om 

makt. I hennes tolkning av Foucault handlar det om en komplex maktutövning som inte behö-

ver ske medvetet eller avsiktligt. Makt kan även utövas genom tystnad. På sexualitetens om-

råde kan det till exempel handla om att heterosexualitet inte problematiseras utan tyst accepte-

ras som det normala (ibid.:108). Bogren diskuterar också den positiva aspekt på makt som 

Foucault ser. Hon menar att detta kan komma till uttryck när medierna tar upp det avvikande 

och man på så sätt får en bild av ett alternativt levnadssätt. Hon exemplifierar med samkönade 

relationer, som i och med att de tagits upp i den offentliga debatten samtidigt kan framstå som 

möjliga för fler människor (ibid.:110). 
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3.3 Språkets betydelseskapande funktion 

3.3.1 Språk och meningsskapande 

Maktbegreppet är väsentligt också när det gäller medias språkliga representationer. När våra 

föreställningar och värderingar konstrueras sker det i stor utsträckning just via medierna. Det 

är i den konkreta användningen av språket som sociala strukturer skapas och vidmakthålls; 

språket kan ses som ”en maskin som konstituerar den sociala världen” (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:16). Därmed kan man också tala om en maktdimension i medias representatio-

ner. Det handlar om makten att definiera och klassificera, att inkludera och exkludera, att ange 

vad som ska betraktas som ”vi” respektive ”de”.  

3.3.2 Binära oppositioner  

Just språkliga konstruktioner som vi/dem, vit/svart, man/kvinna – så kallade binära oppositio-

ner – kan ses som fundamentala för vårt sätt att skapa betydelse och förstå vår omvärld. Stuart 

Hall, brittisk sociolog och en av förgrundsgestalterna inom cultural studies, refererar till post-

strukturalisten Jacques Derrida och menar att det i dessa konstruktioner finns ett inbyggt 

maktförhållande på så sätt att den ena av de båda motpolerna dominerar över den andra (Hall, 

1997:235). Även om inte båda sidor av ett motsatspar uttryckligen nämns, existerar den från-

varande alltid samtidigt som den närvarande. Motsatserna är beroende av varandra för att ska-

pa betydelse. Att tydliggöra dessa strukturer och försöka bryta ner dem, det Derrida kallar 

dekonstruktion, ger en möjlighet att komma bakom de kulturellt invanda föreställningarna och 

på en djupare nivå kunna förstå hur betydelse skapas i olika former av texter.  

De binära oppositionerna gör det möjligt att markera gränserna mellan ”oss” och ”dem”, 

de Andra. Det binder oss samman i en föreställd gemenskap och exkluderar alla som på något 

sätt är annorlunda (ibid.:258). 

3.3.3 Språk och diskurser 

Även det teoriområde som kallas diskursanalys bottnar i antagandet att vårt tillträde till verk-

ligheten sker via språket. Det är med språkets hjälp som vi skapar representationer av verklig-

heten. Dessa representationer ska inte ses som rena speglingar av verkligheten, utan som nå-

got som bidrar till att skapa vår verklighet (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:15). 

Inom det diskursanalytiska fältet ryms flera riktningar. Marianne Winther Jörgensen och 

Louise Phillips (ibid.) gör en uppdelning i diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsy-

kologi men visar även på möjligheter att kombinera dessa tre olika angreppssätt. Diskurs är ett 

svårdefinierat begrepp som enligt medieforskarna Peter Berglez och Ulrika Olausson kan sä-
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gas stå för ”sammanhang av yttranden, föreställningar och sociala praktiker av betydelse för 

maktförhållandena i samhället” (Berglez & Olausson 2008:133). Olika diskurser existerar 

parallellt och kämpar om rätten att bli förhärskande och avgöra vad som är ”sanning”. Efter-

som det alltid finns alternativa positioner varifrån verkligheten skulle se annorlunda ut, kan 

flera motstridiga subjektspositioner vara aktuella på samma gång då en person interpelleras av 

diskurser som står i konflikt med varandra: 

Ska man på valdagen låta sig interpelleras som kristen eller som feminist eller som arbetare? Kanske tycks 

alla tre möjligheterna lockande, men de pekar i var sin riktning när krysset ska sättas (Winther Jörgensen 

& Phillips 2000:49). 

Även om detta vardagliga exempel kan tyckas förenklat, så tjänar det ändå som en illustration 

av diskursanalysens utgångspunkt, nämligen att diskurser alltid står i konflikt med andra dis-

kurser, och att ingen diskurs någonsin kan etableras totalt (ibid.:54). Vissa diskurser blir dock 

dominerande och uppnår en mer eller mindre hegemonisk ställning. En bestämd verklighets-

uppfattning framstår då som den ”naturliga” medan olika alternativa synsätt undertrycks 

(ibid.:44). Maktutövning kan ses som något som sker överallt och manifesteras genom språket 

och olika andra förhållningssätt. Detta innebär att även mediernas språk genomsyras av makt 

och ideologi: 

Inbäddade i medieinnehållet finns s.k. gynnade tolkningar […], dvs. kulturellt betingade koder som sätter 

ramarna för vilka tolkningar och betydelser som faktiskt är möjliga att producera (Berglez & Olausson 

2008:130). 

I Diskursens ordning (1970/1993) använder idéhistorikern och filosofen Michel Foucault of-

tast begreppet diskurs i betydelsen ”alla skrivna eller yttrade fraser”, men också som benäm-

ning på den praktik som ger upphov till en viss typ av yttranden (till exempel medicinens eller 

ekonomins diskurs). Han talar om diskursernas kontrollsystem, en rad processer som reglerar 

diskurserna, avgränsar dem och fungerar exkluderande respektive inkluderande. Exempel på 

sådana kontrollsystem är förbud och tabun, motsättningen mellan det sanna och det falska 

samt olika ritualer och regler som avgör vem som får uttala sig inom en diskurs, vem som så 

att säga får tillträde till diskursens ordning. Dessa procedurer kan ses som ett sätt för diskur-

serna att reglera sig själva och avgränsa sig från andra diskurser, att definiera sina gränser och 

stänga ute sådant som inte är önskvärt (Foucault,1970/1993:7ff).   

Foucaults tänkande har i stor utsträckning lagt grunden för diskursanalys som teoretiskt 

perspektiv såväl som metod för empiriska undersökningar. Även om de olika diskursanalytis-

ka riktningar som sedan vuxit fram alla kan sägas ha sina rötter i Foucaults tänkande, finns det 
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numera också områden där man ifrågasätter eller tar avstånd från delar av hans teori (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000:19). 

3.3.4 Kritisk diskursanalys (CDA) 

Kritisk diskursanalys (ofta förkortat till CDA – Critical Discourse Analysis) är en av de mer 

tongivande inriktningarna. Den betraktas av Winther Jörgensen och Phillips som ”den mest 

utvecklade teorin och metoden för forskning om kommunikation, kultur och samhälle inom 

den kritisk-diskursanalytiska riktningen” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:66).  

CDA kan betraktas som en metod såväl som ett teoretiskt perspektiv, och vår redogörelse 

för CDA är därför svår att dela upp i en teori- och en metoddel. Vi har därför valt att ta upp 

båda dessa aspekter här i teorikapitlet.  

CDA som metod går ut på att undersöka sociala sammanhang, försöka urskilja diskursiva 

mönster och dra slutsatser om de konsekvenser dessa mönster kan få i ett större socialt per-

spektiv. Genom teori och metod vill man problematisera och via empiri studera relationerna 

mellan diskursiv praktik (olika praktiker där diskurser skapas, reproduceras och omformas) 

och social utveckling (ibid.:66). CDA är en form av kritisk forskning i den meningen att den 

vill tydliggöra hur diskursiva praktiker bidrar till att befästa ojämlika sociala förhållanden, 

och även försöka förändra dessa strukturer i riktning mot mer jämlika förhållanden (ibid.:69). 

Lingvistikprofessorn Norman Fairclough har utvecklat ett eget angreppssätt inom den 

kritiska diskursanalysen. Han anser att diskurser har ett dialektiskt förhållande till den sociala 

praktiken; de är både konstituerande och konstituerade. Med detta avses att diskurser inte bara 

formar sociala strukturer utan samtidigt formar dem (ibid.:68).  

En kritisk diskursanalys enligt Faircloughs modell brukar delas in i tre delar: text, diskur-

siv praktik samt social praktik. 

 
Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (ur Winther Jörgensen & Phillips, 2000:74). 
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Text: Här studeras textens formella, språkliga egenskaper. Vilken vokabulär och grammatik 

används? Forskaren ser till textens lingvistiska uppbyggnad och hur denna är relaterad till 

möjligheten att konstruera olika diskurser och genrer (ibid.:74f). Under textanalysen används 

bland annat begreppen transitivitet och modalitet. Det förstnämnda innebär att man granskar 

hur händelser och processer i texten förbinds, eller inte förbinds, med subjekt och objekt. I 

medietexter är det till exempel vanligt att subjektet i en mening utelämnas. Det som sägs 

framstår därmed inte som något som en viss person eller grupp hävdar eller tycker, i stället 

förvandlas det till sanning. Genom att fokusera på modalitet kan man undersöka talesperso-

nens grad av instämmande i det som sägs. Ett exempel kan vara att skribenten säger ”kvinnor 

är mer omhändertagande än män” i stället för ”(vissa) kvinnor kan vara mer omhändertagande 

än (vissa) män”. På detta sätt framställs sådant som egentligen är uppfattningar och värde-

ringar som fakta eller sanning (ibid.:87f). 

Diskursiv praktik: I analysen av den diskursiva praktiken fokuserar man på de diskurser 

och genrer som kännetecknar produktionen och konsumtionen av texten (ibid.:75). Centrala 

begrepp i detta sammanhang är intertextualitet och interdiskursivitet, det vill säga i vilken 

utsträckning texten är relaterad till andra texter, genrer och diskurser. En låg grad av interdis-

kursivitet reproducerar rådande förhållanden snarare än utmanar dem, medan hög interdiskur-

sivitet enligt Fairchlough hänger ihop med förändring (ibid.:87). En journalist har till exempel 

möjlighet att skriva en nyhetstext helt i enlighet med konventionerna för den typen av texter, 

men det finns också en möjlighet att utmana konventionerna. 

Social praktik: Denna del av analysen innebär att forskaren undersöker huruvida den dis-

kursiva praktiken ger upphov till en reproduktion eller omstrukturering av den befintliga 

diskursordningen (ibid.:74f). Vilka konsekvenser får den diskursiva praktiken för samhället i 

ett större perspektiv? Upprätthålls diskursordningen eller utmanas den? Reproduceras rådande 

maktförhållanden eller skapas social förändring? Det är några av de frågor som analysen fo-

kuserar på när det gäller social praktik. 

3.4 Genusteori och queerteori  

När man som i vårt fall arbetar med frågeställningar som rör bland annat hur homosexualitet 

gestaltas i medierna kan genusteori och queerteori ge en viktig teoretisk bakgrund. Genusteo-

retiker menar att det existerar en konstruerad mening om könsrollerna och kulturella föreställ-

ningar kring vad som är feminint respektive maskulint. Historikern och genusforskaren 

Yvonne Hirdman lanserade begreppet genuskontrakt, som är ett teoretiskt ramverk för hur 

män och kvinnor bör bete sig i relation till varandra (Hirdman, 2007:216f). Hirdman talar om 

”det strukturella tvång som båda könen tyngs under, som av ett gemensamt ok de inte kan 
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ruska av sig […]” (ibid.:84). Enligt genusforskaren och queerfeministen Tiina Rosenberg 

(2005) var Judith Butler den som introducerade tanken på att kön är performativt och att ingen 

per automatik är kvinna eller man (Rosenberg, 2005:9). Butler går så pass långt som att ifrå-

gasätta könets biologiska karaktär och menar att det kan vara lika konstruerat som genus, att 

en distinktion dem emellan egentligen aldrig funnits. ”Det finns ingen genusidentitet bakom 

uttrycken för genus, denna identitet är performativt skapad genom just de ’uttryck’ som sägs 

vara dess effekter” (Butler, 2007:78).  

Enligt socialantropologen och genusforskaren Fanny Ambjörnsson räknas Judith Butler 

även som en av queerteorins mest kända företrädare (Ambjörnsson, 2006:31). Queerteorin 

kan ses som en beteckning för ett antal olika perspektiv i samhället, gällande identitet och 

kultur. Enligt Nationalencyklopedin är queerteori en ”samlingsbenämning på teoretiska per-

spektiv för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka 

är historiskt betingade.”19 Det som är gemensamt för samtliga är att de riktar fokus mot vad 

som uppfattas som normalt och vad som anses vara avvikande (Ambjörnsson 2006:51). 

Queerteorin samlar influenser från lesbisk feministisk teori, gaystudier, fransk poststrukturalism […], Ja-

ques Derridas dekonstruktion av binära och lingvistiska strukturer, samt Michel Foucaults analys av för-

hållandet mellan diskurs, kunskap och makt (Rosenberg, 2002:64). 

Queerteoretiker vill enligt queerteoretikern Don Kulick utreda förbindelsen mellan genus och 

sexualitet samt genus och kön (Kulick, 2005:17). Rosenberg (2002:18) lyfter också fram 

forskning gällande bisexualitet och olika transsexualiteter som ett annat viktigt 

intresseområde för queerteorin. Genus- och queerteori är således nära sammankopplade, de 

berör båda uppfattningar kring könet. Judith Butler som är en av queerteorins främsta 

företrädare menar att det enbart är inom en heterosexuell förståelseram som begreppen 

kvinnligt och manligt ens existerar (Ambjörnsson, 2006:112f). Det hon kallar för den 

heterosexuella matrisen fordrar en genusordning med två påtagligt identifierbara kön/genus – 

ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint (Rosenberg, 2002:71). För att framstå som det 

ena eller andra bör man ha en särskild kropp, uppträda på ett visst sätt och även inneha ett 

heterosexuellt begär (Ambjörnsson, 2006:112f). Människor som lever utanför ramarna för 

denna matris bekriver Butler på följande vis: 

Eftersom vissa ”genusidentiteter” inte överensstämmer med rådande normer för kulturell begriplighet, 

framstår de från det perspektivet som blott och bart utvecklingsfel eller logiska omöjligheter (Butler, 

2007:69). 

                                                 
19 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/queerteori, 2011-02-15  
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Queerteori är enligt Rosenberg ”en öppen och därmed tillgänglig position för alla som kritiskt 

vill granska det heteronormativa” (Rosenberg, 2002:15). Heternonormativiteten kan sägas 

innebära att heterosexualiteten ses som något naturligt och universellt, ett fenomen som till 

skillnad från homosexualiteten aldrig behöver förklaras (ibid.:23). ”Heteronormativitet är 

enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är 

heterosexuellt” (ibid.:100). Homosexualiteten blir därmed det Andra, något som avviker från 

heteronormativiteten (ibid.:17). Heteronormativiteten bygger på två bärande principer; 

uteslutning och assimilering. Uteslutningen betyder en uppdelning av vi och de, att tänka i 

dikotomier (ibid.:102). En dikotomi beskriver två delar av en helhet, med en antingen-eller-

relation till varandra, som oundvikligen leder till en hierarkisering med den ena delen i topp 

på bekostnad av den andra (ibid.:102). Assimilering innebär att ”avvikande” grupper anpassar 

sig och ansluter sig till normen, där de priviligerade grupperna utgör måttstocken. Genom att 

dessa priviligerade grupper blundar för existerande olikheter kan deras kulturella dominans 

upprätthållas, den heterosexuella normen kräver att det queera får anpassa sig (ibid.:102f).  

Inom queerteorin intresserar man sig för hur den heterokulturella dominansen kan analy-

seras som en mekanism för förtryck (ibid.:63). Att konstruera heterosexualitet och homosexu-

alitet som varandras motsatser kan ses som ett led i detta maktutövande. Rosenberg refererar i 

detta sammanhang till Jaques Derridas begrepp binära oppositioner, det vill säga skillnader 

som är konstruerade utifrån existerande normer och värderingar i ett samhälle. 

Homosexualiteten inringas och avfärdas som allt det heterosexualitet inte är. De är varandras 

motpoler och förutsätter varandra för att överleva som sociala kategorier (Rosenberg, 

2002:88). 

Forskare inom queerteorin ser på sexualitet som något mångtydigt – någonting som kan 

förstås på flera olika sätt – eftersom det inte på ett enkelt sätt går att förklara eller ringa in 

(Ambjörnsson, 2006:36). De är nyfikna på att undersöka hur andra egenskaper som identitet, 

kultur och normer flätas in i sexualiteten (ibid.:36). Idéhistorikern och filosofen Michel Fou-

cault kritiserade ofta samhället, särskilt beträffande dess förhållande till allt avvikande.20 Han 

skriver i sin inflytelserika bok Sexualitetens historia att sexualiteten inte är något givet av 

naturen, utan ”[…] det namn man kan ge ett historiskt mönster: inte någon underliggande 

verklighet […]” (Foucault 2002:114). Queerteorin bygger på den poststrukturalistiska filoso-

fins tro på subjektet som en substans ”till vilken man kan lägga till eller dra ifrån attribut som 

kön, sexualitet, nationalitet, familjeförhållanden, och så vidare, utan att något väsentligt för-

ändras” (Rosenberg, 2002:55). Man vill ifrågasätta alla sexuella kategorier – både teoretiskt 

och politiskt – och helt enkelt rasera de gränser som finns mellan dessa (ibid.:163). 
                                                 
20 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault, 2011-02-23 
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Rosenberg refererar också till feministfilosofen Elizbeth Grosz som menar att det inte går 

att ta miste på vad begreppen lesbisk och gay innebär, medan queer däremot kan omfatta alla 

icke-normativa sexuella grupper som känner sig förtryckta – även heterosexuella (ibid.:51).  

3.5 Intersektionalitet 

Som vi sett kan könskategorisering problematiseras utifrån ett socialkonstruktivistisk perspek-

tiv, men även andra former av social kategorisering kan ifrågasättas på samma grunder. Socia-

la kategorier framställs ofta som avgränsade från varandra och gestaltningen kännetecknas av 

förenkling och entydighet. Jens Rydström och David Tjeder, historiker och genusforskare, 

menar att ett intersektionellt synsätt kan vara en värdefull utgångspunkt om man vill förstå 

mångtydigheten och komplexiteten i sociala positioner och maktförhållanden. Ordet intersek-

tionalitet kommer från engelskans intersection som betyder skärningspunkt, i detta samman-

hang skärningspunkterna mellan olika maktordningar (Rydström & Tjeder 2009:16). Med ett 

intersektionellt synsätt försöker man tydliggöra hur olika maktordningar samverkar, förstärker 

och försvagar varandra.  

Att vara homosexuell kan exempelvis innebära en underordnad position, men homosexu-

ella kan dessutom vara invandrare, lågutbildade eller funktionshindrade. De olika underord-

nade rollerna samverkar då och förstärker varandra. På omvänt sätt kan klass- och genusfakto-

rer motverka exkludering hos en välbeställd, homosexuell man; han är visserligen funktions-

hindrad men samtidigt är han man och tillhör en gynnad klass vilket förbättrar hans position. 

Människors erfarenheter och möjligheter är enligt sociologen Göran Ahrne (2010:149) på så 

sätt kopplade till ett antal olika positioner i det sociala landskapet.  

Ett intersektionellt angreppssätt erbjuder en möjlighet att fånga denna komplexitet. I stäl-

let för att studera en företeelse ur ett enda perspektiv, till exempel ett genusperspektiv, bred-

dar man synfältet genom att låta analysen utgå även från klass, etnicitet eller andra perspektiv. 

Sexualitet är ytterligare en parameter som med fördel kan analyseras ur ett intersektionellt 

perspektiv. Ahrne (ibid.:162f) pekar bland annat på att sociala skillnader mellan människor 

med olika sexuell läggning visserligen håller på att jämnas ut, men att detta inte nödvändigt-

vis verkar utjämnande även på hierarkin mellan män och kvinnor. Inom hbt-rörelsen får ho-

mosexuella män alltjämt större utrymme, mer uppmärksamhet och bättre möjligheter att häv-

da sin åsikt (ibid.:163). 

Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes och sociologen Diana Mulinari ger i boken In-

tersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (2005) en översikt över 

hur intersektionalitetsbegreppet kan betraktas och användas ur olika teoretiska perspektiv. 
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Författarna själva intar en feministisk utgångspunkt och fokuserar främst på relationerna mel-

lan kön, klass och etnicitet. 

Även om intersektionalitetsbegreppet först på senare år blivit tongivande inom samhälls-

vetenskaplig forskning menar de los Reyes och Mulinari att det är viktigt att komma ihåg att 

perspektivet egentligen inte är något nytt (ibid.:58). I början av 1980-talet publicerades flera 

feministiska studier med ett tydligt intersektionalitetsperspektiv. Som exempel på betydelse-

fulla intersektionella studier lyfter de los Reyes och Mulinari också fram Stuart Halls analyser 

inom det område som brukar benämnas black cultural studies (se t.ex. Hall, 1992). Halls ut-

gångspunkt är att ”svart aldrig bara är svart”, utan att positionen som ”svart” alltid är kopplad 

till andra subjektspositioner (de los Reyes & Mulinari 2005:59). 

På motsvarande sätt påtalar de los Reyes och Mulinari att kvinnor och män aldrig bara är 

just kvinnor och män utan samtidigt ingår i olika klass- och rasmässiga hierarkier (ibid.:41). 

[…] makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, 

klasstillhörighet m.m. genom ett ständigt (åter)skapande av nya markörer som gör skillnaden mellan ”vi” 

och ”dem” till sociala koder (ibid.:9f). 

De los Reyes och Mulinari menar att detta sätt att fragmentera och kategorisera världen ger en 

hierarkisk struktur som vidmakthåller social ojämlikhet (ibid.:24f). Denna kategorisering in-

nebär samtidigt ett osynliggörande eller förnekande av sociala grupper som faller utanför ka-

tegorierna (ibid.:126f). Just tystnaden och osynliggörandet kan ses som viktiga faktorer när 

det gäller reproducerandet av social ojämlikhet. Maktrelationen uttrycks inte enbart i det som 

sägs ”utan även det som förblir osagt och det som aldrig artikuleras […]” (ibid.: 83). De los 

Reyes och Mulinari pekar också på risken att forskning och tolkningar befäster en hierarkisk 

kategorisering: 

Olikheter är kopplade till en positivistisk världsbild som säger att vi måste fragmentera, kategorisera och 

hålla isär för att kunna uttala oss om hur världen och samhället är konstruerade. Det är en kunskapssyn 

som berättar om dessa olikheters existens som naturlig […] men aldrig som socialt konstruerad […] 

(ibid.:127f). 

Exempel på hur intersektionell analys kan tillämpas finns i Charles Tillys (2000) bok Bestän-

dig ojämlikhet. Detta är ett inflytelserikt verk som både de los Reyes och Mulinari (ibid.) och 

Göran Ahrne (ibid.) tar upp. Även om Tilly inte använder just begreppet intersektionalitet 

visar han på hur modellen kan tillämpas i analys av olika former av social ojämlikhet, också 

under olika historiska perioder. 
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Ett annat exempel som visar hur intersektionalitetsperspektivet kan komma till nytta på 

ett konkret sätt är historikerna Jens Rydströms och David Tjeders bok Kvinnor, män och alla 

Andra (2009). Författarna ger en genushistorisk översikt från 1750-talet och fram till i dag 

och lyfter i sin framställning fram grupper och positioner där olika sociala hierarkier korsas. 

De visar bland annat på skärningspunkter mellan genus, funktionshinder och sexualitet och 

ger en redogörelse för transsexualitetens historia. De synliggör på så sätt sociala positioner 

som man riskerar att bortse från i en framställning som utgår från mer entydiga kategorier 

eller studerar varje maktordning för sig. Deras bok kan ses som ett exempel på att vissa män-

niskor blir synliga först när man riktar blicken mot den punkt där olika maktordningar korsas. 

3.6 Tidigare forskning om könsneutrala äktenskap 

Det är svårt att hitta tidigare undersökningar som specifikt rör könsneutrala äktenskap, bero-

ende på att lagen ganska nyligen trätt i kraft. Vi har dock stött på några intressanta student-

uppsatser som vi vill säga några ord om. Caroline Renström (2010) har i en kandidatuppsats 

vid JMK i Stockholm undersökt mediernas rapportering om könsneutrala äktenskap med av-

seende på hur nyhetsdiskurserna befäster de politiska instansernas auktoritet. Hennes resultat 

visar att heterosexuella politiker får definiera debatten och tala om de homosexuella, vilka 

nästan aldrig själva kommer till tals. I en religionsvetenskaplig C-uppsats vid Institutionen för 

humaniora och samhällsvetenskap i Gävle tar Mårten Dahlrot (2010) upp svenska prästers syn 

på könsneutrala äktenskap. Studien är en queerteoretisk undersökning av fyra prästers upp-

fattningar om Svenska kyrkans beslut om att viga samkönade par, och visar att tradition och 

heteronorm var centralt för de informanter som var emot beslutet.  

Tittar man på partnerskapslagen, som ju föregick lagen om könsneutrala äktenskap, hittar 

vi till exempel Jens Rydströms (2005) bidrag i antologin Queersverige, ”Tvåsamhetens brunn: 

registrerat partnerskap i Norden”. Liksom Rosenberg (2002:102f) betonar han assimilering 

som en stark mekanism när det gäller homosexuellas relation till majoritetssamhället. Han 

menar att de juridiska bestämmelserna om partnerskap kan ses som ett slags normalisering 

och erkännande på den heterosexuella majoritetens villkor (Rydström 2005: 331). Enligt detta 

resonemang kan homosexuella par behöva få sitt förhållande bekräftat via heterosexuella 

normer om tvåsamhet för att få erkännande av omgivningen. Rydström (ibid.:315) menar att 

partnerskapslagen historiskt kan ses som ett uttryck för en uppfostrande ansats, det stöd som 

lagen ger homosexuella kan tolkas som en välment uppmaning om anpassning till skötsamhet 

och normer. Samtidigt som 1900-talet karaktäriserades av större förståelse gentemot homo-

sexuella ökade den samhälleliga kontrollen av homosexuella handlingar och icke sanktionerad 

sexualitet (ibid:316). Rydström beskriver sambolagen, som infördes 1987 och gav homosexu-
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ella samma rätt att leva i samboförhållanden som heterosexuella, ”som en morot i ett samhäl-

leligt projekt som har som syfte att motverka promiskuiteten hos de homosexuella männen” 

(ibid.:319). Rydström påtalar också att partnerskapslagen markerar skillnader mellan dem 

som så att säga befinner sig inne i tvåsamheten och dem som är utanför. Han talar om ”den 

hegemoniska tvåsamheten” som på sätt och vis låser in snarare än befriar. Tvåsamheten fram-

ställs i många sammanhang som något alla strävar efter; drömmen är att hitta en fast partner 

och leva tillsammans i tvåsamhet. ”Från att ha varit en utpräglad undantagslag för undan-

tagsmänniskor har lagen om registrerat partnerskap mer och mer kommit att närma sig det 

heterosexuella äktenskapet” (ibid.:330). 

Partnerskapslagen behandlas även i sociologen Anna Norbergs (2009) doktorsavhandling 

Samkönad tvåsamhet: vardagsliv och heteronormativa praktiker. Hennes studie är intersek-

tionell och fokuserar inte bara på sexualitet utan också klassfaktorer. Hon visar bland annat på 

ett spänningsfält mellan å ena sidan en allmän diskurs om öppenhet gentemot homosexuella 

och å andra sidan ett icke accepterande av familjemönster som inte följer den heterosexuella 

normen.  

4 Material och metod 

4.1 Urval 

Materialet för den kvantitativa analysen består av artiklar publicerade i Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen (inklusive Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten), Göteborgsposten, 

Svenska Dagbladet, Sydsvenskan samt Helsingborgs Dagblad (inklusive Landskrona Posten 

och Nordvästra Skånes Tidningar) under perioden 2009-03-01 till 2009-11-30. Artiklarna är 

hämtade från databasen Mediearkivet.21 Valet av tidningar är baserat på att dessa sju vid un-

dersökningstillfället var störst inom dagspressen i Sverige. Vi ville också nå ett relativt stort 

antal artiklar, eftersom resultatet då blir mer tillförlitligt. Anledningen till valet av undersökt 

period är att vi ville fånga den övergripande bilden av nyhetsrapporteringen gällande lagen 

om könsneutrala äktenskap, samt Svenska kyrkans beslut att viga samkönade par. 

Artiklarna valdes ut genom att de innehöll en eller flera av följande sökfraser: ”könsneu-

tral* äktenskap*”, ”samköna*, äktenskap*”, homovigs*, homoäktenskap*. Dagens Industri 

kom ursprungligen med på vår lista över tidningar, men i denna fann vi inga artiklar som in-

nehöll våra sökord. Vi har valt att rensa bort dubbletter, för ämnet helt irrelevanta texter samt 

kortsammanfattningar på vissa av tidningarnas framsidor då dessa artiklar återfinns i tidning-

ens inlaga. 
                                                 
21 Retriever, http://www.retriever-info.com/se/tjaenster/research.html, 2011-02-23 
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För den kvalitativa delen av undersökningen valdes tio artiklar ut genom ett så kallat stra-

tegiskt urval. Ett strategiskt urval är att utifrån den kunskap man har om ämnet välja de enhe-

ter som bäst kan belysa det man vill studera (Östbye et. al, 2003:219). De utvalda artiklarna är 

sådana som under vårt arbete med den kvantitativa delen visade sig innehålla uttalanden och 

tankegångar som återkom relativt genomgående i materialet. I detta avseende upplever vi dem 

som representativa för helheten. Vidare har urvalet baserats på en ambition att få en spridning 

och ett representativt urval även när det gäller tidningarna, så att inte en alltför stor andel av 

de granskade artiklarna skulle komma från samma tidning. Ett tredje skäl att välja just dessa 

tio texter var att det i allmänhet handlar om lite längre artiklar där tankegångarna hinner ut-

vecklas mer än i kortare artiklar och notiser. 

De artiklar som ingår i vårt material fanns inte alltid tillgängliga i en form där tidningssi-

dan som helhet framgick. Därför har vi valt att enbart analysera den verbala texten. Östbye et. 

al menar att det kan vara försvarligt att förenkla upplägget på ett sådant sätt (ibid.:36). Bilder-

nas innehåll och storlek kan givetvis annars vara intressanta faktorer när det gäller att analyse-

ra hur olika sociala grupper gestaltas eller bedöma hur medieutrymmet fördelas mellan dem. 

Genom att fokusera på de talespersoner som förekommer i artiklarna vill vi undersöka 

vem som kommer till tals i debatten om könsneutrala äktenskap och hur de samkönade par 

som förekommer i artiklarna gestaltas ur ett intersektionellt perspektiv. Vi har försökt att kon-

sekvent ta med endast sådana artiklar där det finns någon form av talesperson, eftersom det är 

dessa vi var intresserade av att koda i den kvantitativa delen och även granska närmare i den 

kvalitativa delen. De kriterier vi har utgått ifrån gällande talesperson är: 

 Det finns en eller flera personer som kommer till tals direkt i intervjuform. 

 Det finns en eller flera personer som indirekt uttalar sig i form av ett återgivet citat 

(skribenten citerar vad vederbörande sagt i annat sammanhang). 

 Det finns en eller flera personer som debatterar i frågan och skriver under med sitt 

eget namn som avsändare. 

4.2 Tidningarna 

Vi ger här en kort beskrivning av de tidningar som ingår i vårt urval. Då all information gäl-

lande var och en av tidningarna är hämtad från samma källa, har vi valt att endast sätta en 

fotnot med källhänvisning i slutet av respektive stycke. 
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Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning. Snabba sensationsnyheter är ett av 

Aftonbladets kännetecken och 1996 blev den landets största kvällstidning. Upplagan på 

vardagar är cirka 350 000 och 410 000 på söndagar.22 

Dagens Nyheter är en oberoende liberal morgontidning. Genom bland annat avdelningen 

DN Debatt har tidningen kommit att få en ledande ställning som opinionsorgan. Upplagan är 

ungefär 340 000 exempelar om dagen.23 

Expressen var mellan 1952 och 1996 Sveriges största kvällstidning, men fick sedan 

backa undan för Aftonbladet. I slutet av 1990-talet förvärvade Expressen Göteborgs-

Tidningen och Kvällsposten. Upplagan för dessa tre tillsammans är på vardagar cirka 280 000 

och på söndagar 360 000 exemplar.24 

Göteborgsposten är en liberal morgontidning med ett populariserat innehåll och språk 

samt en medveten lågprispolitik. Tidningens upplaga är cirka 240 000 exemplar om dagen.25 

Den obundna moderata morgontidningen Svenska Dagbladet har en ”kulturell och 

opolitisk inriktning”. Upplagan är cirka 193 000 exemplar om dagen.  

Sydsvenskan är en oberoende liberal morgontidning utgiven i Malmö. Upplagan ligger 

på ca 120 000 exemplar om dagen.26 

Helsingborgs Dagblad är en allmänborgerlig morgontidning som ges ut i tre editioner: 

Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar samt Landskrona Posten. Den 

sammanlagda upplagan för alla tre editioner är cirka 76 000 exemplar dagligen.27 

4.3 Metodval 

Vi har valt att analysera vårt material med en kombination av kvantitativ innehållsanalys och 

kritisk diskursanalys. Genom att kombinera flera metoder får man möjlighet att undersöka 

materialet på olika sätt och se om metoderna talar för samma resultat (Östbye et. al, 2003:36). 

Genom detta förfaringssätt kan man stärka studiens reliabilitet, eller tillförlitlighet. Vår för-

hoppning var också att metodkombinationen skulle ge oss en bredare och mer nyanserad bild 

av hur olika sociala grupper representeras i medierapporteringen om könsneutrala äktenskap.  

                                                 
22 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/aftonbladet, 2011-02-24 
23 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/dagens-nyheter, 2011-02-24 
24 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/expressen, 2011-02-24 
25 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/g%C3%B6teborgs-posten, 2011-02-24 
26 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sydsvenska-dagbladet-snällposten, 2011-05-18 
27 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/helsingborgs-dagblad, 2011-02-24 
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4.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Helge Östbye et. al återger i Metodbok för medievetenskap Mao Tse-Tungs klassiska uttalan-

de om kvalitet och kvantitet: ”[…] All kvalitet manifesterar sig i en viss kvantitet och utan 

kvantitet kan det inte finnas någon kvalitet […]” (Östbye et. al, 2008:156). Vi har i den kvan-

titativa delen valt att mäta i vilken utsträckning homosexuella kommer till tals i debatten, i 

vilken mån olika religioner och trossamfund finns representerade bland talespersonerna samt 

hur könsfördelningen ser ut i de olika kategorierna av talespersoner. Bakgrunden till valet av 

just dessa kategorier är vårt intresse att betrakta materialet utifrån ett mångfaldsperspektiv och 

försöka identifiera skärningspunkter där olika typer av social kategorisering möts. 

När man genomför en kvantitativ analys samlar man in material som kan räknas – det vill 

säga sammanställer data (Östbye et. al, 2008:156). Analysmetodens tydliga struktur är effek-

tiv när man är ute efter att få en god överblick över en så pass stor mängd material som vi har 

hanterat. Det leder till att man på ett enkelt sätt kan utforma resultatdiagram och analysera 

resultaten. 

Inledningsvis definierade vi ett antal kategorier och variabler för kodningen av artiklarna. 

Åsa Nilsson (2000:129), doktorand vid JMK i Göteborg, påpekar i Metoder i kommunika-

tionsvetenskap att variablerna dels bör vara uttömmande, dels ömsesidigt uteslutande. Det 

första kravet innebär att det för varje variabel måste finnas ett värde att koppla till varje enhet. 

Det andra innebär att de kategorier man väljer måste avgränsas på ett sådant sätt att de inte 

överlappar varandra. Dessa krav har vi försökt att tillgodose i undersökningen. Vi har valt att 

huvudsakligen koda artiklarna i kategorierna kön och typ av talesperson. För typ av talesper-

son har variablerna politiker, religiös företrädare samt annan talesperson använts. För dessa 

tre variabler har vi också definierat undervariabler som ytterligare ringar in vilken typ av ta-

lesperson det handlar om. En fullständig förteckning över kategorier och variabler återfinns i 

kodnyckeln (bilaga 1). Därefter provkodade vi en del av materialet, justerade kodnyckeln yt-

terligare och genomförde sedan kodningen. Avslutningsvis sammanställdes resultaten. 

4.3.2 Kritisk diskursanalys 

Som nämnts har vi valt att kombinera den kvantitativa innehållsanalysen med kritisk diskurs-

analys. Kritisk diskursanalys är en metod som vi menar lämpar sig väl för att undersöka frå-

gor som rör makt och sociala normer. De tio texter som valdes ut för en närmare granskning 

har under analysarbetet noggrant och systematiskt gåtts igenom ett flertal gånger. Under 

genomläsningarna och i arbetet med den kvantitativa delen fick vi en ingående kunskap om 

texterna som användes för att sätta samman ett analysschema för den kritiska diskursanalysen 
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(se bilaga 3). Analysschemat utgår från Norman Faircloughs modell och de analytiska redskap 

som denna erbjuder.  

På den diskursiva praktikens nivå fokuserade vår analys på faktorer som texternas genre 

och relation till andra texter och diskurser. På textuell nivå granskade vi texterna med ut-

gångspunkt i ordval, rubriksättning och grammatisk uppbyggnad, och analyserade vilka bety-

delser som formuleringarna kan ge upphov till. Viktiga faktorer i detta sammanhang var i vil-

ken utsträckning texternas olika aktörer eller agenter knyts till de processer som beskrivs i 

texterna, vad som kunde ha sagts på ett annat sätt och inte minst vad som utelämnats i texter-

na. Under denna del av analysen arbetade vi också med att försöka identifera återkommande, 

diskursiva mönster i texterna. På den sociala praktikens nivå analyserade vi avslutningsvis de 

tänkbara konsekvenser som texternas budskap kan få i ett större, samhälleligt perspektiv. 

4.4 Metodkritik 

Kvantitativ innehållsanalys som metod har ofta mött kritik för att den enbart ser till den mani-

festa innebörden i en text; man fångar bara den ytliga betydelsen och tar ingen hänsyn till 

underliggande betydelser och strukturer (Östbye et. al 2003:64). 

Vi är väl medvetna om att en kvantitativ mätning av ömsesidigt uteslutande sociala kate-

gorier, exempelvis när det gäller kön, kan sägas gå stick i stäv med flera av de teoretiska per-

spektiv vi utgår från. Vi har trots detta valt att arbeta med kvantitativ analys för att kunna få 

en överblick över en större mängd tidningsartiklar rörande könsneutrala äktenskap. Vi har 

också kompletterat vår könskategorisering med en tredje variabel – transsexuell – vilken vi 

bedömer som ett viktigt alternativ till ”kvinna” och ”man” 

De som kritiserar den kvantitativa analysmetoden påtalar också att alla historiska skeen-

den är unika. Ekonomhistorikerna Ylva Eggeby och Johan Söderberg menar att denna kritik 

riktar in sig på att sökandet efter mönster och strukturer i material kan leda fel eftersom för-

ståelse och tolkning bör ”bygga på och hänvisa till enskilda situationer och händelser” (Egge-

by & Söderberg, 1999:26). Den kvantitativa analysens resultat kommer aldrig att generera en 

djupare förståelse kring hur människor genom historien tänkt och känt. Däremot är det av 

yttersta vikt att ta sig tid att begrunda vad resultaten kan påvisa (ibid.:26).  

Ytterligare kritik avser metodens begränsningar gällande vilka slags frågor som kan stäl-

las till undersökningsmaterialet. Man kan enbart använda sig av frågor som ger mätbara svar, 

vilket leder till att en del viktiga aspekter går förlorade (Nilsson, 2000:113). 

Trots denna kritik menar vi att den kvantitativa analysen lämpade sig bra som grund för 

den kvalitativa delen av vår studie, då vi ville få en övergripande bild av medierapporteringen 

om könsneutrala äktenskap. Poängen med den kvantitativa analysen var att få en helhetsbild 
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innan vi kunde gå vidare med djupare analyser av ett fåtal texter; ”En kvantitativ innehålls-

analys syftar alltid till att blottlägga generella mönster representativa för materialet som hel-

het” (ibid.:116). 

Även kritisk diskursanalys har sina metodologiska för- och nackdelar. Diskursanalys kan 

användas för att utforska och ifrågasätta maktrelationer i samhället och även peka på möjlig-

heter till social förändring (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:8). Winther Jörgensen och 

Phillips (ibid.:93) framhåller Norman Faircloughs modell som särskilt lämplig när det gäller 

studiet av förhållandet mellan språkbruk och bredare samhälleliga praktiker. Ett problem med 

modellen är enligt Winther Jörgensen och Phillips en otydlighet i vissa delar, t.ex. vad gäller 

gränsen mellan vad som ska betraktas som diskursivt och icke-diskursivt (ibid.:93). Annan 

kritik som anförts mot kritisk diskursanalys är bristen på empirisk forskning om konsumtionen 

av texter. Trots att de diskursanalytiska ansatserna utgår från att människor är aktiva i bety-

delseskapandet och att det finns många tolkningsmöjligheter av samma text, fokuserar studi-

erna i allmänhet på analys av texterna i stället för av hur de tas emot (ibid.:93). Denna kritik 

kan riktas även mot vår studie. Vår analys av de medietexter som ingår i vårt material hade 

sannolikt kunnat fördjupas genom att kombineras med en undersökning av hur texterna tas 

emot. En sådan uppläggning hade dock riskerat att bli alltför omfattande för en C-uppsats. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är två nyckelord i all forskning. Validitet står för giltighet och syftar 

till att man faktiskt undersökt det som var avsett undersöka, samt fått svar på sina frågeställ-

ningar (Östbye et. al, 2008:40). Vi anser att den kvantitativa innehållsanalysen, och de 

kategorier och variabler som vi valt att arbeta med där, passar väl till våra frågeställningar. Vi 

ville undersöka i vilken utsträckning olika kön, religionstillhörighet och sexuell läggning re-

presenteras bland talespersonerna i artiklarna, och menar att vi hade god nytta av den kvanti-

tativa innehållsanalysen för att få svar på dessa frågor. Eftersom kvantitativa metoder har sina 

begränsningar när det gäller tolkning och förståelse, har vi som nämnts valt att kombinera den 

kvantitativa delen med en kritisk diskursanalys av några utvalda texter. Vi anser att denna 

kombination är relevant utifrån våra frågeställningar då vi inte bara vill undersöka antal och 

procentuella andelar, utan också på vilket sätt äktenskap och samkönade relationer gestaltas i 

texterna.  

Begreppet reliabilitet betyder tillförlitlighet. Tillförlitlighet vinner man genom att hålla 

hög kvalitet på insamling, bearbetning och analys av all data. Det är viktigt att bearbeta 

materialet ”på ett forskningsmässigt korrekt sätt” (Ekström & Larsson, 2000:73). Det finns 

allmängiltiga regler för behandlandet av material när det gäller kvantitativ analys. Analysen 
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bör vara ytterst systematisk, och risken för att forskarens värderingar påverkar forskningen 

eller färgar resultatet ska minimeras. Forskningen bör vara redovisad på ett sådant sätt att vem 

som helst med samma material och analysmetod ska kunna komma fram till samma resultat – 

det mått på reliabilitet som brukar kallas intersubjektivitet (Östbye et al, 2008:213). Därför 

har vi varit extra noggranna med att i kodschemat definiera och avgränsa de kategorier som vi 

valt för kodningen av materialet i den kvantitativa delen av vår studie. För att åstadkomma 

god intersubjektivitet har vi också provkodat en del av materialet var för sig och sedan jämfört 

resultatet. Vid denna provkodning uppnåddes god samstämmighet i resultaten, men det fanns 

också några fall där vi kodat materialet olika. Detta föranledde en del justeringar i kodnyckeln 

samt ytterligare specificering och avgränsning av variablerna. Som framgår av kodnyckeln 

(bilaga 3) har vi också valt att arbeta med ganska få och breda kategorier, detta för att åstad-

komma god reliabilitet i våra kvantitativa resultat trots ett begränsat material. 

Vi är dock medvetna om att vi genom att välja vilka kategorier som ska ingå i mätningen, 

gjort ett subjektivt urval. Vår egen förförståelse kring ämnet kan alltså ha påverkat valet av 

variabler. Detta innebär att man undermedvetet kan styra analysen mot det mål man vill. Det 

är förmodligen omöjligt att helt undvika. 

Under arbetets gång har vi också stött på en del gränsdragningsfrågor såväl som några 

praktiska problem, exempelvis vad som ska räknas som ett uttalande och vilken huvudsaklig 

roll en talesperson kan sägas ha när flera roller är relevanta. Vi har försökt minimera risken 

för subjektivitet i denna kodning genom återkommande avstämningar angående definitionen 

av de olika variablerna. 

Genom ett systematiskt arbetssätt, tillämpning av provkodning samt löpande metoddis-

kussioner hoppas vi sammanfattningsvis att vi lyckats säkerställa en tillfredsställande reliabi-

litet i våra kvantitativa resultat. 

Även i den diskursanalytiska delen har vi beaktat kraven på reliabilitet. En metodologisk 

svårighet i all kvalitativ analys är risken att fokusera på de delar av materialet där man får 

mest stöd för det man vill lyfta fram. En annan svårighet ligger i att tolkningen kan färgas av 

forskarens personliga kunskaper och erfarenheter. Denna förförståelse går det inte att frigöra 

sig från, och den är också en förutsättning för att vi alls ska kunna göra textanalytiska tolk-

ningar (Östbye 2003:71). Vår tolkning av texterna är dessutom bara en av ett obegränsat antal 

sådana. För att öka studiens intersubjektivitet användes som nämnts ett analysschema. Samt-

liga texter lästes av oss båda, och vi skickade våra respektive analyser till varandra för kom-

menterar och tillägg. Trots att kvalitativ textanalys alltid innebär en tolkning, hoppas vi ge-

nom vårt arbetssätt ha uppnått en tillfredsställande reliabilitet även i denna del av vår under-

sökning.  
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5 Resultatpresentation 

Studien består som nämnts av två delar, där den kvantitativa delen bildar bakgrund till den 

kvalitativa. Vår resultatredovisning återspeglar denna uppläggning. Vi presenterar således 

först resultatet av den kvantitativa och därefter den kvalitativa delen. För att avslutningsvis 

kunna göra en sammanfattande analys där vi tar upp både kvantitativa och kvalitativa aspekter 

har vi valt att separera resultat och analys även för den kvalitativa delen, även om det i stor 

utsträckning handlat om en sammanhängande tolkningsprocess. Vissa överlappningar mellan 

resultatpresentation och analys har därför inte gått att undvika. 

Efter resultatpresentationen kommer vi att väva ihop studiens båda delar i en sammanfat-

tande analys där vi kopplar våra resultat till presenterade teorier och tidigare forskning. 

5.1 Resultat kvantitativ del 

Här följer alltså först en redogörelse för resultaten av vår kvantitativa undersökning av tid-

ningsartiklarna om könsneutrala äktenskap. I denna del av studien undersökte vi sammanlagt 

89 artiklar, i dessa fann vi 191 talespersoner som uttalade sig gällande könsneutrala äktenskap 

och samkönade familjerelationer. Kategorier och variabler framgår av bilaga 1 (kodnyckel), 

och noterade talespersoner framgår av bilaga 2 (kodblankett). 

5.1.1 Typ av talesperson 

 

 

Figur 2. Procentuell andel talespersoner per kategori (N=191). 
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Av de 191 talespersonerna har vi (enligt en bedömning av huvudsaklig roll) kunnat koda 24 

personer som uttalat homosexuella, vilket motsvarar cirka 13 procent. När det gäller övriga 

kategorier var 53 personer (cirka 28 procent) politiker, 67 personer (cirka 35 procent) religiö-

sa företrädare och 47 personer (cirka 25 procent) någon annan form av talesperson. 

Som man kan se av figur 2 är alltså endast 13 procent av talespersonerna uttalat homo-

sexuella. Resultatet visar därmed att de som är berörda av den aktuella lagändringen i liten 

utsträckning kommer till tals. 

5.1.2 Religionstillhörighet 

 

Figur 3. Religionstillhörighet för talespersoner i kategorin rel. företrädare (procent, N=67). 

 

Av alla talespersoner blev som ovan nämnts 67 personer, vilket motsvarar cirka 35 procent, 

kodade som religiösa företrädare. Vi undersökte då hur fördelningen mellan de olika stora 

religionerna såg ut, det vill säga hur många talespersoner från respektive religion som före-

kom. Resultatet visar att 93 procent (62 personer) av de religiösa företrädarna var kristna, 4 

procent (3 personer) judar och 3 procent (2 personer) muslimer. Två av de stora religionerna 

förekom inte i någon av artiklarna, detta gäller hinduism och buddhism.28 

Som framgår av figur 3 dominerar kristendomen artiklarna totalt. Om vi skulle räkna 

även Kristdemokraternas politiker som kristendomsföreträdare skulle klyftan bli ännu djupa-

re. Endast en av de sju undersökta tidningarna tog överhuvudtaget upp frågan om könsneutra-

                                                 
28 Vi hade i vår kodnyckel till att börja med också en variabel för ”övriga religioner” som vi sedan valde att 
plocka bort då det inte alls fanns några uttalanden från dess eventuella representanter. 
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la äktenskap inom andra religioner än kristendomen – Sydsvenskan. Sydsvenskan publicerade 

bland annat ett reportage med en man som kallar sig för ”den ende öppna gaymuslimen i Sve-

rige”.29 

Vårt resultat påvisar att andra religioner än kristendomen är underrepresenterade i de 

analyserade artiklarna. Dock saknas möjlighet att vidare diskutera hur stor denna underrepre-

sentation är, då det inte finns några externa data att relatera resultaten till (religionstillhörighet 

registreras inte i Sverige). 

5.1.3 Könsfördelning 

För att kunna analysera skärningspunkterna mellan de grupper som kommer till tals i artiklar-

na har vi utöver religionstillhörighet undersökt hur könsfördelningen ser ut bland talesperso-

nerna. Resultatet framgår av figur 4 nedan. 
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Figur 4. Procentuell andel kvinnliga, manliga respektive transsexuella talespersoner (N=191). 

Figur 4 visar att manliga talespersoner dominerar i materialet som helhet. Andelen män är 65 

procent vilket motsvarar 126 personer. Andelen kvinnor är 34 procent (64 personer) medan 

andelen transsexuella talespersoner är 1 procent (1 talesperson). Vårt resultat pekar här i 

samma riktning som exempelvis journalisten Maria Jacobson (2005) redovisar i rapporten 

Räkna med kvinnor, där motsvarande siffror anges till 70 procent för män och 30 procent för 

kvinnor, dvs. en kraftig dominans för männen i medierna generellt.  

                                                 
29 Orrenius, Niklas (den 1 september 2009): Samkönade äktenskap otänkbart i Sveriges moskéer. Sydsvenskan, s. 8 
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När det gäller könsfördelningen bland de politiker, företrädare för religiösa samfund samt 

uttalat homosexuella som kommer till tals i materialet ger undersökningen följande resultat. 

 

Könsfördelning per kategori
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Figur 5. Könsfördelning i kategorierna rel. företrädare, politiker och uttalat homosexuell (N=144). 

Av figur 5 framgår det att manliga talespersoner dominerar bland politiker, företrädare för 

religiösa samfund såväl som bland de uttalat homosexuella som kommer till tals i materialet. 

Mest dominerande är män i kategorin rel. företrädare där de utgör 81 procent av talesperso-

nerna. Transsexuella talespersoner saknas i samtliga kategorier som redovisas i figuren. 

I kategorin uttalat homosexuell återfinner vi den jämnaste könsfördelningen; 54 procent 

män och 46 procent kvinnor. Man bör dock hålla i minnet att kategorin utgörs av endast 24 

talespersoner vilket innebär att det statistiska underlaget är begränsat.  

Gällande könsfördelningen i materialet vill vi avslutningsvis också påtala att endast en 

uttalat transsexuell person förekommer bland våra 191 talespersoner, vilket indikerar att 

transsexualitet inte är något som beaktas i debatten om könsneutrala äktenskap. 

5.1.4 Några skärningspunkter 

Även om det intersektionella perspektivet kanske inte så ofta tillämpas i samband med kvanti-

tativa mätningar av mediernas innehåll kan det enligt vår uppfattning vara intressant att stude-

ra skärningspunkterna mellan de kategorier som vi valt att dela in vårt material i.  

När det gäller skärningspunkten där religionstillhörighet och kön möts visar vårt resultat 

att kristna män är väl representerade i debatten om könsneutrala äktenskap. De kristna kvin-
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norna är i stark minoritet i förhållande till männen, men ändå relativt vanligt förekommande i 

materialet. Företrädare för judendom och islam förekommer däremot ytterst sparsamt i mate-

rialet, och då endast i form av manliga talespersoner. Minst synliga som religiösa företrädare 

blir därmed kvinnor med annan religionstillhörighet än kristendom. Dessa förekommer över-

huvudtaget inte i de 89 artiklar som vår undersökning omfattar. Helt osynliga i materialet är 

också kvinnliga såväl som manliga företrädare för buddhism och hinduism. 

I skärningspunkten mellan sexuell läggning och religionstillhörighet konstaterar vi också 

att endast 5 av de 24 uttalat homosexuella som kommer till tals i materialet har en annan reli-

giös tillhörighet än kristendom. Även utan externa data att relatera till vågar vi påstå att detta 

tyder på en underrepresentation. 

Lägger vi samman alla tre parametrarna och tittar på skärningspunkterna mellan sexuell 

läggning, religionstillhörighet och kön hittar vi ytterligare en kategori som helt exkluderats 

från debatten. Av de fem homosexuella som representerar andra religioner än kristendomen är 

samtliga män, vilket innebär att representanter för kvinnliga homosexuella från andra sam-

fund än Svenska kyrkan helt saknas i de artiklar som ingår i vår undersökning. 

5.2 Resultat kvalitativ del 

Vi kommer här att redogöra för resultatet av den kritiska diskursanalysen av de tio utvalda 

artiklarna. Inledningsvis diskuteras texterna kortfattat på den nivå som Fairclough benämner 

diskursiv praktik. Därefter redovisas den del av diskursanalysen som avser textuell nivå, med 

utgångspunkt i de diskursiva mönster som vi funnit i texterna.  

Den kritiska diskursanalysens tredje nivå, social praktik, innebär en djupare analys av 

texterna med avseende på vilka konsekvenser de kan tänkas få i ett större, samhälleligt per-

spektiv. Eftersom detta steg handlar om analys snarare än resultatredovisning återfinns våra 

resonemang om texternas sociala implikationer i analyskapitlet.  

5.2.1 Om texterna  

Den analysnivå som kallas diskursiv praktik fokuserar på texternas produktion och konsum-

tion samt deras relation till andra texter och diskurser. Även om förhållandena i vissa avseen-

den är unika för varje text har vi av utrymmesskäl valt att ge en sammanfattande beskrivning 

av dem på denna nivå. 

I urvalet för den kvalitativa analysen ingår artiklar från både kvällspress och dagspress. 

Några av texterna är ledarartiklar, någon är publicerad i en söndagsbilaga medan andra är ren-

odlade nyhetsartiklar, vilket gör att de har lite olika prägel. Detta kan ha betydelse för aspek-
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ter som trovärdighet och mottagande. Samtliga tio texter är dock publicerade i stora dagstid-

ningar vilket på ett generellt plan kan anses skapa förväntningar om hög trovärdighet. 

Texterna har också det gemensamt att de riktar sig till en bred allmänhet. Vidare är de 

alla producerade inom ramen för en journalistisk diskursordning där olika inarbetade rutiner 

styr urvalet av material. Medieforskarna Stig Hadenius och Lennart Weibull påtalar att även 

om journalistiken i första hand går ut på att informera finns också en tendens att förstärka 

nyhetsvärdet, skapa affekt och intresse bland läsarna (Hadenius & Weibull 2002:372).  

De utvalda artiklarna är del av en större debatt om könsneutrala äktenskap som förts i 

medierna under en längre tid, både före och efter den period som inkluderas i undersökningen. 

En del av läsekretsen kan därmed förväntas ha en viss bakgrundskunskap när det gäller frågan 

om könsneutrala äktenskap. Ämnet har satts på agendan och kanske också hamnat i många 

läsares medvetande. 

Intertextuellt kan man således säga att artiklarna ingår i ett nät av texter på samma tema. 

En annan intertextuell relation rör äktenskapsbalken, det vill säga de lagtexter där de nya 

könsneutrala äktenskapsformuleringarna återfinns. Även om det inte förekommer några mani-

festa hänvisningar till äktenskapsbalken kan samtliga tio utvalda artiklar ses som en reaktion 

på formuleringarna i den nya lagen. 

5.2.2 Diskursiva mönster 

Vår redogörelse på textuell nivå är strukturerad med utgångspunkt i de diskursiva mönster 

som vi återfunnit i texterna. 

5.2.2.1 Äktenskap och tvåsamhet som norm 

Ett genomgående tema i texterna är att äktenskap och tvåsamhet tenderar att framställas som 

något idealt och eftersträvansvärt, något som de samkönade paren drömt om och längtat efter. 

Till detta knyts också en acceptans av homosexualitet. Äktenskapet är det som bekräftar rela-

tionen och framställs som en väg till acceptans för homosexuella. 

Ett exempel återfinns i artikeln Även gamla partnerskap kan omvandlas till äktenskap30 

där rubriken i påståendeform talar om att en omvandling kan ske från ”gamla” partnerskap till 

äktenskap. Formuleringen ”gamla partnerskap” ställs alltså mot ”äktenskap”, som inte har 

något motsvarande negativt adjektiv knutet till sig. Detta kan göra att partnerskap framstår 

som något sämre, något som nu lämnas för det mera eftersträvansvärda äktenskapet. 

                                                 
30 Nord, Kristin (2009-05-17): Även gamla partnerskap kan omvandlas till äktenskap. Sydsvenskan, del S, s.12 
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I samma artikel, som är en intervju med det samkönade paret ”Gaby och Linda”, frågar 

reportern: ”Vem friade?” och ”Vad betyder äktenskapet?” Reporterns formuleringar indikerar 

att äktenskap är något med en faktisk betydelse för en relation och att dess traditionella form 

är vad som förväntas även av ett samkönat par. I Gabys och Lindas egna uttalanden uttrycks 

en lättnad över att det nu har blivit möjligt för dem att ingå äktenskap. Även i detta fall fram-

står därmed äktenskapet som norm; det är först när man är gifta som förhållandet är ”bekräf-

tat”: 

För oss betyder äktenskapet att man bekräftar relationen […]. Vi tycker att det är väldigt skönt att det nu-

mera heter äktenskap även när det är samkönat […].31  

Liknande formuleringar finns exempelvis i artikeln Första enkönade vigseln32 som berättar att 

Alf Karlsson och Johan Lundqvist gift sig borgerligt enligt den nya lagen. Om äktenskapet 

säger de båda:  

Vi träffades på nätet och har känt varandra i nio år. Och nu är vi här. Det har tagit några år, men nu äntli-

gen! […] det är härligt att samhället accepterar vårt förhållande som ett äktenskap.33 

Det framgår att paret varit tillsammans i nio år, en formulering som antyder att det handlar om 

en stabil tvåsamhet. Ordet ”äntligen” följs av ett utropstecken vilket kan ge en bild av att vig-

seln är något eftersträvansvärt som de längtat efter länge, och att giftermålet är förenat med en 

känsla av lättnad och acceptans. Det traditionella äktenskapet beskrivs därmed indirekt som 

en inträdesbiljett till acceptans. Ordet ”äntligen” knyts även i andra artiklar till beslutet om 

könsneutrala äktenskap. Ytterligare ett exempel finns i artikeln Äntligen ja – till homoäkten-

skap34 där ordet återfinns inte bara i rubriken utan också i ingressens ”äntligen ges homosexu-

ella rätten att ingå äktenskap”. 

Artikeln Samkönade äktenskap otänkbart i Sveriges moskéer35 handlar om Ardeshir Bi-

bakadabi som kallar sig ”Sveriges ende gaymuslim”. Även här gestaltas äktenskap som en 

önskvärd samlevnadsform. Redan i ingressen framgår det att Ardeshir ”drömmer om att gifta 

sig”, något som dock framställs som en omöjlighet för muslimska homosexuella.  

 Fler exempel återfinns i artikeln Han vägrar viga homosexuella36 där Gunnar Bäck-

ström, präst i Svenska kyrkan och ordförande i EKHO (Ekumeniska grupperna för kristna 

homo- och bisexuella samt transpersoner), uttalar sig om kyrkliga vigslar av samkönade par: 
                                                 
31 Nord, Kristin (2009-05-17): Även gamla partnerskap kan omvandlas till äktenskap. Sydsvenskan, del S, s.12 
32 Sörbring, Gunnar (2009-05-02): Första enkönade vigseln. Dagens Nyheter, sektion Sverige, s.10 
33 Nord, Kristin (2009-05-17): Även gamla partnerskap kan omvandlas till äktenskap. Sydsvenskan, del S, s.12 
34 Klein, Helle (2009-10-22): Äntligen – ja till homoäktenskap. Aftonbladet, sektion Nyheter, s.2. 
35 Orrenius, Niklas (2009-09-01): Samkönade äktenskap otänkbart i Sveriges moskéer. Sydsvenskan, del A, s.8 
36 Kjellsson, Anna (2009-09-07): Han vägrar viga homosexuella. Göteborgsposten, s.4 
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Beslutet innebär att samkönades kärlek är på samma villkor och lika accepterad av kyrkan som olikkönade 

par […].37 

Med dessa formuleringar blir ”beslutets” innebörd således att samkönade par är accepterade.  

5.2.2.2 Kristendomen som norm 

Ett annat genomgående tema i artiklarna är synen på kristendomen som något självklart. Of-

tast är kristendomen den enda religiösa riktning som omnämns. Den är till och med så själv-

klar att den ofta inte ens behöver nämnas. När begreppet kyrkan används är det underförstått 

att det är Svenska kyrkan som avses, inte något annat kyrkligt samfund. I en artikel som sak-

nar rubrik i utdraget från Mediearkivet, intervjuas Dag Sandahl.38 Det står att intervjupersonen 

Dag Sandahl är ”präst” och ”en guds man”, men vilken kyrka han är präst i eller vilken gud 

det handlar om specificeras inte. Artikeln nämner inte ordet kristendom eller kristen, utan det 

framgår enligt vår mening outtalat att Svenska kyrkan och kristendomen är det förväntade. 

Samma sak finner vi prov på i artikeln Vägrar viga homosexuella39 i Göteborgsposten: 

”Kyrkan säger ja, men många präster säger nej”. ”Kyrkan” eller ”präst” verkar inte behöva 

någon bestämning. Också i Fritt fram för könsneutrala äktenskap 1 maj40 skrivs enbart om det 

kyrkliga äktenskapet. Inte i någon av dessa artiklar nämns någonting om huruvida man inom 

andra religioner avser att använda eller inte använda sig av samkönade äktenskap.  

I artiklarna tilldelas Svenska kyrkan ofta en maktposition, en position utifrån vilken de 

kan välja att viga homosexuella eller inte: 

Den nya lagen börjar gälla första maj i år. Men det ser det inte ut att bli några kyrkliga äktenskap för ho-

mosexuella förrän tidigast kring årsskiftet. Det sker om kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande 

organ, beslutar sig för att införa en ny vigselordning för samkönade par. 41 

Vi menar att ordet ”Men” i andra meningen sänder en skugga över den glada nyheten. Det 

framställs som att de homosexuella paren fortfarande har något att vara oroliga över. Dessut-

om tydliggör detta att man i artikeln utgår från att de flesta vill ha just kyrkliga äktenskap. 

Kyrkan kan tolkas som en domare som fäller ett avgörande. De tillmäts makt över frågan 

om diskriminering eller acceptans av homosexualitet, trots att möjligheten till äktenskap för 

alla är något som redan slagits fast av riksdagen i och med den nya lagen. Ytterligare ett ex-

                                                 
37 Kjellsson, Anna (2009-09-07): Han vägrar viga homosexuella. Göteborgsposten, s.4 
38 Nises, Erik (2009-10-21): , Aftonbladet, s. 20 
39 Kjellsson, Anna (2009-09-07): Han vägrar viga homosexuella. Göteborgsposten, s.4 
40 Thellenberg, Ida (2009-04-04): Fritt fram för könsneutrala äktenskap 1 maj. Expressen, s.12 
41 Thellenberg, Ida (2009-04-04): Fritt fram för könsneutrala äktenskap 1 maj. Expressen, s.12 
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empel på detta är artikeln Även gamla partnerskap kan omvandlas till äktenskap42 där man 

skriver att ”Svenska kyrkan ska fatta sitt beslut i höst. Då ska kyrkan också bestämma om 

kyrkan vill viga homosexuella”. Kyrkan framstår därmed som en opersonlig och maktfull 

agent när det gäller homosexuellas rättigheter.  

Den enda artikeln som gestaltar en homosexuell person med annan religionstillhörighet 

än kristendom (inte bara i urvalet för den kvalitativa delen utan i hela urvalet av 89 artiklar) är 

Samkönade äktenskap otänkbart i Sveriges moskéer.43 Texten innehåller en mängd begrepp 

som förmodligen ger associationer till hot och rädsla hos många läsare. Man talar om heders-

våld och ”imamernas” såväl som ”andra muslimers” intolerans. Ardeshir Bibakadabi, som 

alltså kallar sig Sveriges ende gaymuslim, är numera bosatt i Göteborg. Han berättar bland 

annat om hur ryktet om ”bögmuslimen” spreds i Göteborg och gav upphov till olika former av 

hot och trakasserier från andra muslimer. Exempel på ord och uttryck som används är: ”hota-

de”, ”skällde”, skrek”, ”tvingades fly”, ”livrädd” och ”hamna i helvetet”. Någon motvilja eller 

trakasserier i Sverige från andra än muslimer omnämns inte. Rubriken, ”Samkönade äkten-

skap otänkbart i Sveriges moskéer”, slår an samma ton som resten av artikeln. I påstående-

form, med sanningsmodalitet som förstärks av att meningen saknar subjekt, slår man fast att 

samkönade äktenskap helt enkelt är otänkbart i Sveriges moskéer. Kristendomen kan därmed 

outtalat framstå som islams toleranta motsats. 

5.2.2.3 Kristendomen som det Andra 

Parallellt med diskursen om kristendomen som norm förekommer ett konkurrerande sätt att 

tala om kristendomen. Det som betonas i dessa beskrivningar är en intolerant lära med ”fun-

damentalistiska” inslag.  

I den rubriklösa artikeln om Dag Sandahl44 framstår det till exempel som att reportern 

hela tiden gör narr av intervjupersonen och nästan vill reta upp honom. Artikeln refererar till 

ett uttalande som Dag Sandahl ska ha gjort på tal om att Kyrkomötet skulle rösta om samkö-

nade äktenskap: ”Jaha, så du tycker att när man knullar folk ska man göra det i röven.” Texten 

utmanar konventionerna för en nyhetsartikel eftersom den inte verkar göra anspråk på att vara 

objektiv. Hela artikeln ger känslan av en ironisk och nedlåtande inställning i förhållande till 

Dag Sandahl. Reportern ställer frågor som vi tror att många ställer sig själva när de läser om 

Dags uttalande under kyrkomötet:  

                                                 
42 Nord, Kristin (2009-05-17): Även gamla partnerskap kan omvandlas till äktenskap. Sydsvenskan, del S, s.12 
43 Orrenius, Niklas (2009-09-01): Samkönade äktenskap otänkbart i Sveriges moskéer. Sydsvenskan, del A, s.8  
44 Nises, Erik (2009-10-21): , Aftonbladet, s.20 
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Du är en guds man men drar dig inte för att vara ful i munnen? […] Du säger att du talar så att folk ska 

förstå vad du menar. Hur skulle du beskriva det sätt som du själv knullar på? […] Svär du i predikstolen 

också?45 

Genom den ironiserande tonen förvandlas de konservativa kristna till de Andra.  

I artikeln Han vägrar viga homosexuella46 sägs det i ingressen att ”Nästan var femte 

präst i Göteborg vill inte viga samkönade par.”47 Här är det värt att notera att man lika gärna 

kunde ha sagt ”De allra flesta präster vill viga samkönade par”. Både rubrik och ingress foku-

serar på präster som vägrar viga, i stället för att uppehålla sig kring den majoritet präster som 

faktiskt vill viga samkönade par. Genom att betona det intoleranta, det vill säga vägran att 

viga, skapar skribenten en kontrast till det toleranta vi som läsarna outtalat inbjuds att ansluta 

sig till. En parallell finns i artikeln Inte riktigt klokt religion48 där man talar till den icke-

religiösa människan och på så sätt skapar en gemenskap med dessa läsare. Även här används 

en ironisk ton, och skribenten beskriver de monoteistiska religionerna som en fördömande 

enhet: 

Genomgående för de monoteistiska religionerna är tron på ett väsen som är så ofattbart mystiskt och över-

jordiskt mäktigt, att det har klarat av att skapa vårt kända universum praktiskt taget ur tomma intet. Möjli-

gen fuskade väsendet med en liten, liten atomkärna som utgångspunkt, men ändå. […] Det finns idag fort-

farande präster, imamer och rabbiner som bestämt hävdar att det för deras gud är av stor betydelse till ex-

empel att en ko står vänd i rätt väderstreck när den skall slaktas och att samkönade äktenskap är en styg-

gelse.49 

Läsaren kan få intrycket att skribenten gör narr av de monoteistiska religionerna, de blir de 

Andra. Genom att använda extrema exempel på religiös utövning omvandlar artikeln allt som 

har med religion att göra till galenskap. Konklusionen blir, i en retorisk fråga: ”Så visst är de 

inte riktigt kloka, de där religiösa!” 

Ytterligare exempel på att kristendomen framställs som det Andra finns i artikeln Äntli-

gen ja till homoäktenskap. 50 Via språkliga formuleringar i olika led knyter artikeln ihop mot-

ståndarsidan med skrämmande historiska exempel som nazism och slaveri. Motståndarsidans 

biskopar nämns i anslutning till nazismen, som enligt artikeln är ett exempel på hur vilse 

”skapelseteologerna” kan gå: 

                                                 
45 Nises, Erik (2009-10-21): , Aftonbladet, s.20 
46 Bódis, Péter (2009-09-06): Inte riktigt klokt religion. Sydsvenskan, s.16 
47 Kjellsson, Anna (2009-09-07): Han vägrar viga homosexuella. Göteborgsposten, s.4 
48 Bódis, Péter (2009-09-06): Inte riktigt klokt religion. Sydsvenskan, s.16 
49 Bódis, Péter (2009-09-06): Inte riktigt klokt religion. Sydsvenskan, s.16 
50 Klein, Helle (2009-10-22): Äntligen – ja till homoäktenskap. Aftonbladet, sektion Nyheter, s.2 
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[…] det är riktigt att säga ja till samkönade äktenskap. Skapelseteologin måste kompletteras med rättvise-

perspektivet, annars kan det gå lika galet som det gick för de skapelseteologer som stödde nazismen under 

Tredje Riket”.51 

Skribenten talar vidare om ”hur många fina argument som de förtroendevalda för fram” och 

framhåller att det råder stor konsensus kring ett ja till homoäktenskap:  

De rödgröna är förstås för. […] M, C och FP är mer splittrade men den övervägande majoriteten ledamö-

ter säger ja.52  

Följden blir att nej-sidan, den konservativa kristendomen, kan framstå som en liten, margina-

liserad och bakåtsträvande grupp. Detta mönster återkommer också i artikeln FEGISAR53 där 

den korta rubriken varken innehåller subjekt eller objekt. Formuleringen låser fast betydelsen, 

det finns enligt vår mening inte särskilt mycket utrymme för alternativa tolkningar, och vem 

som avses med ordet fegisar framgår snart av texten:  

I stället för att teologiskt och praktiskt bilda motstånd mot den diskriminering som i århundraden pågått 

mot homosexuella hukar biskoparna och ropar: låt oss slippa viga! Det är fegt och löser på sikt ingen-

ting.54 

Att de konservativa biskoparna ”hukar” anknyter till artikelns rubrik och kan ge ett intryck av 

just feghet, att de inte vågar stå upp mot diskriminering. De kyrkliga företrädare som motsät-

ter sig vigsel av samkönade kan därmed framstå som veka snarare än maktfulla. Den intole-

ranta, konservativa kristendomen och den vidsynta, moderna kristendomen positioneras som 

varandras motsatser. 

5.2.2.4 Kön och sexualitet som entydiga kategorier 

Varför måste jag skilja mig från min fru för att bli registrerad som kvinna55 är en debattartikel 

där vi får vi möta Li Sam som genomgått ett könsbyte från man till kvinna. Hon ifrågasätter 

varför transsexuella inte har samma rättigheter i samhället som alla andra. Li Sam har varit 

gift med sin fru i sjutton år. Hon vill bli registrerad som kvinna i Sverige, men hon säger att 

”myndigheterna” inte vill pröva hennes ansökan om ändring i folkbokföringen eftersom lagen 

kräver att hon först måste skilja sig från sin fru. Hon betonar på olika sätt den diskriminering 

hon anser att transsexuella utsätts för: 
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Transsexuella måste till och med gå med på att steriliseras för att överhuvudtaget komma ifråga för att få 

genomgå ett könsbyte.56 

Li Sam är en omopererad man, numera kvinna, gift med en kvinna men samtidigt heterosexu-

ell. Hon faller utanför normen på flera sätt. Trots att hon kan ses som ett exempel på en 

gränsöverskridande könsidentitet bekräftar hennes uttalanden samtidigt de två könen – kvinna 

och man – som fasta och avgränsade från varandra:  

Jag hade levt som man i 51 år när jag sommaren 2002 blev allvarligt dålig, jag trodde att jag skulle dö. Jag 

upptäckte att jag lugnade ner mig när jag klädde mig i kvinnokläder och till slut kom insikten: Jag är 

egentligen kvinna. […] Man vet att kirurgi och hormonbehandling i 99,9% av fallen är lösningen på pro-

blemet. […] Transsexualism visar att det är av allra största vikt för välbefinnandet och hälsan att få ge ut-

lopp för sitt kön. Det är viktigt att förstå att jag egentligen aldrig varit en man.57 

Uttalandena ovan kan tolkas som att Li Sam lägger väldigt stor vikt vid könet i sig. Könet 

framstår inte som något föränderligt eller gränsöverskridande trots att Li Sam på många sätt 

bryter mot normer gällande kön och sexualitet. Uttalandet skulle kunna tolkas som att det inte 

går att vara både man och kvinna, eller varken man eller kvinna. De 51 år Li Sam levt som 

man omdefinieras till något som varit fel. 

En parallell till detta hittar vi i artikeln Även gamla partnerskap kan omvandlas till äk-

tenskap.58 I ingressen berättar reportern att Gaby tidigare levt i ett heterosexuellt förhållande: 

”Gaby bodde tillsammans med en man och varken hon själv eller Linda visste att hon var bi-

sexuell.” Det framstår som att Gaby, som levt med en man utan en tanke på att hon kunde 

vara annat än heterosexuell, måste ha varit bisexuell hela tiden. Det antyder att en viss sexuell 

läggning ses som något fast och inneboende som plötsligt kan upptäckas, snarare än något 

föränderligt. Intressant att notera är också att även om bisexualitet nämns är det inget som 

diskuteras vidare i artikeln, i stället är det homosexualitet som knyts till samkönade relationer.  

Ett exempel på att man osynliggör bisexualitet hittar vi i artikeln Samkönade äktenskap 

otänkbart i Sveriges moskéer. 59 Ardeshir berättar att han på en flyktingförläggning i Vetlan-

da, träffade en svensk tjej som han blev sexuellt attraherad av och inledde ett förhållande med. 

Inga tjejer han hade träffat i Iran attraherade honom, men med Anna var det annorlunda: ”Jag 

älskade henne, vi hade ett jättebra sexliv.” Ardeshir berättar vidare att förhållandet med Anna 

inte höll. Han tog med henne till gayklubbar och var otrogen med en man. Anna slår då fast 

”Du gillar killar – ljug inte för mig och för dig själv”. Möjligheten till en bisexuell läggning 
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nämns inte alls i texten. Detta kan ses som ett osynliggörande av bisexualitet; det framställs 

som att man antingen är heterosexuell eller homosexuell, det går inte att vara både och eller 

ingetdera, eller ett svårdefinierat mellanting.  

5.2.2.5 Det normalt avvikande 

I artiklarna gestaltas samkönade relationer i vissa fall som kraftigt avvikande, i andra fall som 

mer accepterade och ”nära normen”. Det som avgör hur acceptabel avvikelsen framstår som, 

är de övriga parametrar som uppväger eller förstärker positionen som ”avvikare”. I artiklarna 

förekommer både ett osynliggörande av kvinnlig homosexualitet och formuleringar som im-

plicit anger mannen som norm när det gäller samkönade relationer. Ett exempel finns i arti-

keln där Dag Sandahl intervjuas. Reportern frågar: ”Samkönade äktenskap gäller ju även 

kvinnor, hur beskriver du deras samliv?”60 (vår kursivering). Ett exempel på exkludering 

finns i artikeln om ”gaymuslimen” Ardeshir.61 Den manliga homosexualiteten framställs i 

artikeln som ett stort tabu inom islam, men hur det är att vara muslim och lesbisk berörs inte 

alls. Det förutsätts att den homosexualitet som omtalas gäller män, utan att detta specificeras. 

Ardeshir är avvikande i och med att han både är homosexuell och muslim. Samtidigt kan man 

alltså notera att den som är kvinna, muslim och homosexuell helt exkluderas från samman-

hanget, och därmed innehar en ännu mer underordnad position. 

När det gäller sexuell läggning verkar artiklarna ofta baseras på homosexualitet som 

norm för den samkönade relationen. Detta sker dels genom ett användande av begrepp som 

”homovigsel” och ”homoäktenskap” som synonymer för könsneutrala äktenskap, dels i for-

muleringar som ”äntligen ges homosexuella rätten att ingå äktenskap”62 (vår kursivering). 

Ytterligare exempel på samma sak finns i formuleringar som rör vad kyrkomötets beslut sägs 

gälla, nämligen ”vad kyrkan säger i frågan om homosexualitet”63 eller ”huruvida homosexuel-

la ska ges rätt att ingå äktenskap eller inte”64 (våra kursiveringar). Att homosexualitet utgör 

normen för samkönade relationer är något som även transsexuella Li Sam ger uttryck för: 

”Homosexuella betraktas idag som lämpliga föräldrar och får adoptera eller dela vårdnaden 

om barn.”65 Uttalandet skapar känslan av att homosexuella personer som tidigare ansågs vara 

de Andra numera accepteras någorlunda av samhället, medan transsexualitet har potentialen 

att representera det nya utanförskapet då den inte håller sig innanför de rådande förståelsera-

marna. ”Att kunna få uttrycka sitt kön, sitt sanna jag, borde vara en självklar mänsklig rättig-
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het. Det är det inte i Sverige idag.”66 Li Sams uttalande kan tolkas som att det toleranta sam-

hälle som många nog upplever Sverige vara, bara omfattar en viss typ av avvikelser och att 

transsexualitet inte är en av dem. 

Om Li Sams och Ardeshirs relationer kan ses som exempel på sådant som exkluderas 

från normen när det gäller samkönade relationer är Alf och Johan i artikeln Första enkönade 

vigseln67 ett exempel på motsatsen. I detta fall kan det samkönade förhållandet framstå som 

mer ”ofarligt” och acceptabelt. Alf och Johan representerar ingen avvikelse när det gäller et-

nicitet eller religionstillhörighet, och i gestaltningen av dem framhålls hög utbildning, bra 

jobb och viktiga politiska uppdrag. Artikeln berättar till exempel att Johan är ”doktorand i 

biokemi vid Uppsala universitet och sitter i kommunfullmäktige i Uppsala för MP”. Alf be-

skrivs som ”kanslichef på Mälardalens högskola” och ”politiker för MP, i landstingsfullmäk-

tige i Uppsala”. Man kan dessutom se det som att Alf och Johan omfattas av normen för den 

samkönade relationen i det avseendet att de är män och tydligt homosexuella. De represente-

rar en samkönad relation som kan betecknas som ”det normalt avvikande”. 

6 Sammanfattande analys 

I den sammanfattande analys som nedan följer analyserar vi de mest framträdande resultaten 

från studiens två delar och relaterar detta till undersökningens teoretiska bakgrund.  

De tio artiklar som granskats i den kvalitativa delen är som vi sett olika på många sätt. 

De tar upp ämnet ur olika vinklar, låter olika sociala grupper komma till tals och lägger ton-

vikten på olika saker. Trots det menar vi att de i grunden genomsyras av en diskurs om öp-

penhet och tolerans gentemot homosexualitet. I texterna skapas ett vi med läsaren, ett vidsynt 

och tolerant vi som välkomnar samkönade äktenskap och motsätter sig diskriminering av ho-

mosexuella. Denna gemenskap formas outtalat genom en kontrastering mot de grupper och 

uppfattningar som inte hör hemma inom denna öppenhet. Artiklarnas toleranta ”vi” kan ses i 

ljuset av den utveckling som Tiina Rosenberg (2000:103f) benämner ”den nya öppenheten” 

eller ”den nationella komma-ut-processen”, en process som hon menar kännetecknat Sverige 

sedan slutet av 1900-talet. Från 1995 har det till exempel varit möjligt att ingå partnerskap, 

2002 beslutades att även homosexualitet ska omfattas av hetslagstiftningen och samma år fick 

homosexuella rätt att ansöka om adoption. I artiklarna om könsneutrala äktenskap tydliggörs 

det att samhället nu accepterar homosexuella relationer, och även att denna acceptans tas emot 

med tacksamhet av paren. ”Samhället” och de samkönade paren ställs i motsats till varandra i 

ett binärt förhållande; det är vi, majoritetsbefolkningen, som väljer att acceptera dem. Trots att 
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artiklarna kännetecknas av tolerans och öppenhet kan de därmed sägas reproducera en hierar-

ki där de samkönade paren utgör en minoritet som majoritetsbefolkningen på ett storsint vis 

kan välja att acceptera. 

Diskursen om öppenhet och tolerans definierar också sina gränser genom att tala om vil-

ka avvikelser som omfattas av toleransen, och vilka som inte är lika acceptabla. Alfs och Jo-

hans relation i artikeln Första enkönade vigseln68 gestaltas på ett sådant sätt att dragen av he-

terosexuella, traditionella samlevnadsformer framhålls; de blir ”det normalt avvikande”. De är 

nästan som vi. Ardeshir och hans pojkvän i artikeln Samkönade äktenskap otänkbart i Sveri-

ges moskéer69 är på många sätt annorlunda gestaltade än Alf och Johan. Dels lever de inte 

tillsammans i en tvåsamhet, dels framhålls Ardeshirs otrohet och intresse för ”gaybarer”. Den 

hotfulla bild av islam som tonar fram i artikeln bidrar ytterligare till att definiera Ardeshir som 

det Andra. Han är både muslim och homosexuell, och framställs dessutom som en betydligt 

mindre ”städat” homosexuell än Alf och Johan.  

Heteronormativitet innebär enligt Tiina Rosenberg (2002:100) att heterosexualitet – och 

den heterosexuella majoritetsbefolkningen – framstår som en outtalad norm medan andra 

former av sexualitet kopplas till en underordning och en position som något avvikande. I vår 

undersökning kommer det heteronormativa perspektivet till uttryck på flera sätt. Våra kvanti-

tativa resultat visar exempelvis att de som är berörda av den aktuella lagändringen i mycket 

liten utsträckning kommer till tals. En sak vi lagt märke till, som också tydligt återspeglas i 

resultatet, är att det däremot talas mycket om homosexuella och deras rättighe-

ter/ickerättigheter. Här pekar vårt resultat i samma riktning som till exempel Caroline Ren-

ströms (2010) studie om könsneutrala äktenskap som påvisat just att (heterosexuella) ”exper-

ter” får definiera debatten och tala om de homosexuella, vilka sällan själva uttalar sig.  

Förutom att de homosexuella alltså i kvantitativa termer kommer till tals i liten 

utsträckning, visar våra resultat att även gestaltningen av dem utgår från ett heteronormativt 

perspektiv. De kvalitativt analyserade artiklarna innehåller många formuleringar som gynnar 

synen på äktenskap och tvåsamhet som en eftersträvansvärd samlevnadsform. Detta kommer 

exempelvis till uttryck i de samkönade parens lättnad över att få relationen bekräftad genom 

äktenskap. I ett större socialt perspektiv menar vi att detta kan leda till att det framstår som ett 

ideal för homosexuella att efterlikna den heterosexuella majoritetsbefolkningens samlevnads-

former. Här finner vi stöd för Rosenbergs (ibid.:100) resonemang om att det heterosexuella 

sättet att leva bildar en ”naturlig” utgångspunkt som sällan behöver förklaras eller motiveras. 

Inom queerteorin talar man om assimilering som en av heteronormativitetens bärande 
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principer. Genom att avvikande grupper anpassar sig och ansluter sig till de dominerande 

gruppernas normer befästs dessa och maktförhållandena kan bestå (ibid.:102f). I gestaltningen 

av de samkönade paren i vårt material betonas att de själva ser på äktenskapet som en 

bekräftelse på att förhållandet är accepterat. I detta avseende kan våra resultat också ses som 

en parallell till det ”erkännade på majoritetssamhällets villkor” som Jens Rydström talar om i 

samband med lagstiftningen om partnerskap (Rydström, 2005:331). För att vinna erkännande 

måste de samkönade paren leva i enlighet med heterosexuella normer om tvåsamhet. Ryd-

ström ser det juridiska stadfästandet av homosexuellas rättigheter som en form av discipline-

ring; ”som en morot i ett samhälleligt projekt som har som syfte att motverka promiskuiteten 

hos de homosexuella männen” (ibid.:319). Vi menar att detta resonemang har giltighet också 

när det gäller lagen om könsneutrala äktenskap. Även om den nya lagen såväl som Svenska 

kyrkans ja till vigsel av homosexuella kan sägas representera en utvidgning och uppluckring 

av heteronormativiteten, reproduceras samtidigt den heterosexuella tvåsamhetsnormen genom 

det assimileringsideal som framträder i texterna.  

En av diskursanalysens utgångspunkter är att diskurser alltid står i konflikt med andra 

diskurser och att ingen diskurs kan etableras totalt (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:54). I 

artiklarna framträder två olika diskurser om kristendomen. Parallellt med diskursen om kris-

tendomen som en både maktfull och outtalad, självklar norm existerar en diskurs där kristen-

domen snarare framställs som det avvikande. Svenska kyrkan är sedan år 2000 skild från sta-

ten och har fått en förändrad position i samhället, också mot bakgrund av en allmän sekulari-

sering. De krafter inom kyrkan som motsätter sig vigsel av samkönade par gestaltas i artiklar-

na som en intolerant minoritet. Samtidigt som denna diskurs om kristendomen konkurrerar 

med diskursen om kristendomen som norm, kan man se det som att den bidrar till att definiera 

dess gränser och få den att framträda tydligare. Normen stärks också av att kristendomen i 

kvantitativa termer oftast är den enda religiösa tradition som i texterna knyts till äktenskap 

och samkönade relationer. I den enda av de tio kvalitativt analyserade artiklarna där någon 

annan religion tas upp i samband med könsneutrala äktenskap handlar det dessutom om en 

gestaltning som betonar det starkt avvikande och hotfulla. Genom att kristendomen indirekt 

framställs som islams toleranta motsats blir även detta ett sätt att stärka kristendomen som 

norm när det gäller religionstillhörighet i Sverige. 

De artiklar vi analyserat reproducerar också på olika sätt mannen som norm, även när det 

gäller samkönade relationer. Detta sker dels genom att kvinnlig homosexualitet i många fall 

exkluderas från diskussionen, dels genom att den, i de fall den beskrivs, föregås av ett litet 

”även” som på ett subtilt sätt tydliggör att det handlar om en avvikelse.  
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Ett av de teoretiska perspektiv vi valt att utgå från är det intersektionella. I vår undersök-

ning har vi såväl kvantitativt som kvalitativt försökt synliggöra sociala positioner som man 

riskerar att bortse från om man fokuserar på en enskild maktordning. I den kvantitativa delen 

av studien identifierade vi några kategorier som var kraftigt underrepresenterade eller helt 

exkluderade från debatten. Transsexuella är ett exempel på en grupp som är nästintill osynlig i 

debatten. Att endast en transsexuell person finns med bland våra 191 talespersoner kan ses 

som ett uttryck för att det är en grupp som faller utanför normerna. Detta intryck förstärks 

också i gestaltningen av transsexuella Li Sam, som vi redogjort för i den kvalitativa delen av 

vår undersökning. Li Sams gränsöverskridande identitet framställs som mycket avvikande, 

annorlunda och problemfylld, och hon saknar i vissa avseenden rättigheter som homosexuella 

trots allt har. Judith Butler (2007:69) menar att genusidentiteter som på detta sätt inte över-

ensstämmer med rådande normer riskerar att framstå som ”utvecklingsfel” eller logiska omöj-

ligheter. Det som faller utanför normerna framställs som avvikande eller exkluderas.  

Just osynliggörandet och förnekandet av det som faller utanför kategorierna är något som 

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari pekar på i samband med processer som rör social 

kategorisering (de los Reyes & Mulinari, 2005:126f). Om man utgår från att maktrelationer 

inte enbart uttrycks i det som sägs ”utan även det som förblir osagt och det som aldrig artiku-

leras” (ibid.: 83), kan man säga att de analyserade artiklarna effektivt befäster rådande domi-

nansförhållande. Enligt Steven Lukes behöver makt inte innebära att individer medvetet strä-

var efter att påverka andra (Lukes, 2008:50). En av hans utgångspunkter är att makt kan vara 

som mest effektiv när den är svårast att uppfatta (ibid.:73). Osynliggörandet är svårare att 

uppfatta än det manifesta innehållet, men kan på en undermedveten nivå ändå forma männi-

skors uppfattningar. Det vi ser prov på i våra texter är att redan dominerande grupper är de 

som omnämns och uttalar sig, medan andra exkluderas från sammanhanget. Ur ett maktper-

spektiv kan man alltså säga att de dominerande gruppernas privilegierade position naturalise-

ras; den reproduceras om och om igen tills den uppfattas som självklar.  

Flera hierarkier befästs på detta sätt i artiklarna; den mellan heterosexuella och homosex-

uella, den mellan män och kvinnor samt den som rör kristendomens dominans över religiösa 

minoriteter. Ur intersektionell synvinkel kan man säga att den som är tydligt homosexuell och 

har kristen religionstillhörighet, och därtill gärna är man, åtminstone är synlig i debatten även 

om det i allmänhet är andra som talar om en. De som tillhör andra religiösa samfund eller är 

bi- eller transsexuella riskerar däremot att helt osynliggöras, och om de trots allt får tillträde 

till medieutrymmet verkar det finnas en tendens att gestalta dem som något svårdefinierbart 

eller kraftigt avvikande. 
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Kritisk diskursanalys utgår från en syn på makt som något som manifesteras genom 

språket. Det är med språkets hjälp som vi skapar representationer av verkligheten. Dessa re-

presentationer ska inte ses som speglingar av verkligheten, utan som något som bidrar till att 

skapa verkligheten (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:15). Detta innebär att även medietex-

ter kan ses som ett uttryck för ideologi och kulturella mönster. Sett i detta perspektiv bidrar de 

analyserade artiklarna sammanfattningsvis till att befästa de dominansförhållanden som finns 

när det gäller sexuell läggning, genus och religionstillhörighet, snarare än att skapa social för-

ändring. 

7 Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt följer en diskussion av de mest framträdande resultaten i vår undersökning. 

Med utgångspunkt i våra inledande frågeställningar kommer vi även att säga något om vilka 

slutsatser vi anser att man kan dra av resultaten.  

Undersökningen visar att de som är berörda av den aktuella lagändringen i mycket liten 

utsträckning kommer till tals i medierna. Eftersom artiklarna reflekterar debatten om könsneu-

trala äktenskap, kan det anses vara märkligt att ett så pass litet antal homosexuella fick kom-

ma till tals. De fick ingen ordentlig möjlighet att tala om sin egen situation, dela med sig av 

sina erfarenheter och åsikter i ämnet. I stället dominerar olika typer av experter som uttrycker 

sin och sin organisations syn på homosexualitet och samkönade relationer. Vår slutsats är att 

det alltså snarare talas om än med de homosexuella i ett läge där alla hade kunnat lära sig mer 

av att faktiskt låta de samkönade paren delta mer aktivt i debatten. 

Våra resultat visar också att kristendomen dominerar stort när det gäller de personer som 

kommer till tals i artiklarna. Vårt underlag är för litet för att dra några mer långtgående slut-

satser vad gäller representativitet, men resultatet tyder på att det är ovanligt att dagspressen tar 

upp andra religiösa samfund än kristendomen när det gäller diskussionen om könsneutrala 

äktenskap. Värt att notera är också att endast en av de sju undersökta tidningarna (Sydsvens-

kan) överhuvudtaget tar upp frågan om könsneutrala äktenskap inom andra religioner än kris-

tendomen. Även utan externa data att relatera dessa siffror till blir vår slutsats att andra religi-

oner än kristendomen är starkt underrepresenterade i de analyserade artiklarna.  

När det gäller könsfördelning stödjer våra resultat något som visats i flera andra under-

sökningar (se t.ex. Jacobson, 2005), nämligen att svenska medier till ungefär två tredjedelar 

domineras av män. Den slutsats vi drar blir därför att våra artiklar tyvärr inte utgör något un-

dantag från den allmänna statistiken när det gäller dominansförhållandena mellan män och 

kvinnor i medierna. Om vi tittar på skärningspunkten där sexuell läggning, religionstillhörig-

het och kön möts kan vi också konstatera att kvinnliga homosexuella från andra samfund än 
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Svenska kyrkan helt saknas i materialet. De expertkällor som representerar andra religioner än 

kristendomen är dessutom samtliga män.  

 Denna typ av osynliggörande kan ur ett maktperspektiv ses som ett omedvetet men ef-

fektivt sätt att reproducera rådande sociala hierarkier. Sociala grupper som inte ges utrymme i 

medierna får också mycket svårt att uttrycka sin mening och hävda sina rättigheter. För hur 

kan man göra det när man inte ens omnämns i samband med frågor som är angelägna och 

väsentliga för en? Sett ur detta perspektiv anser vi att våra kvantitativa resultat visar att me-

dierapporteringen om könsneutrala äktenskap snarare förstärker än utjämnar de maktförhål-

landen som råder mellan manligt och kvinnligt, mellan hetero- och homosexuella och mellan 

kristendom och religiösa minoriteter.  

De språkliga representationer som framkommer i den kvalitativa delen av vår undersök-

ning förstärker intrycket från den kvantitativa delen. Trots att kristendomen sannolikt tappar 

mark sedan kyrkan skildes från staten framställs den alltjämt som en självklar utgångspunkt 

när det gäller människors religiösa tillhörighet i Sverige. I texterna knyts äktenskapet till 

Svenska kyrkan och kristna traditioner, och de samkönade paren förutsätts uttalat eller outtalat 

ha en kristen religionstillhörighet (utan att det för den skull behöver handla om aktivt troende 

personer). Svenska kyrkan gestaltas dessutom som en viktig aktör med makt att fälla avgö-

randen i frågor som rör hbt-rättigheter. När kristendomen utmanas i texterna är det inte genom 

att andra religioner ges tillträde, utan genom att den kontrasteras mot ett annat sätt att tala om 

just kristendomen. Att en liten del av kristendomen gestaltas som något avvikande innebär 

enligt vår uppfattning egentligen inte att normen utmanas i någon större utsträckning. Snarare 

används gestaltningen av den avvikande, konservativa kristendomen (såväl som beskrivning-

en av den ”omöjliga” muslimska homosexualiteten) för att markera den tolerans och öppenhet 

som den kristna majoritetsbefolkningen förutsätts ansluta sig till.  

När det gäller maktrelationer som rör sexuell läggning visar den kvalitativa analysen att 

rådande förhållanden reproduceras i mediedebatten om könsneutrala äktenskap. Även om det 

är positivt att frågan om homosexuellas rättigheter lyfts fram i medierna, tyder vårt resultat på 

att det fortfarande görs ur ett heteronormativt perspektiv där homosexuella förväntas anpassa 

sig till heterosexuella normer för att nå acceptans. I de artiklar som ingår i den kvalitativa de-

len framkommer ingen kritik mot äktenskapet som institution. Äktenskap och tvåsamhet 

framställs i stället som den ideala samlevnadsformen även för homosexuella. Konsekvensen 

av det assimileringsideal som genomsyrar texterna kan bli dels ett befästande av heteronorma-

tiviteten, dels en marginalisering av möjligheten till alternativa levnadssätt och andra former 

av sexuella relationer än den monogama tvåsamheten.  
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Även om artiklarna ger uttryck för en öppenhet och tolerans gentemot samkönade rela-

tioner, så omfattar denna tolerans inte alla samkönade relationer. Den samkönade relation 

som framstår som lättast att acceptera är den som ligger närmast normen både vad gäller kön, 

sexuell läggning och religionstillhörighet. Ett samkönat par bestående av två tydligt homo-

sexuella män, med bra jobb och fina samhällspositioner, som håller äktenskapet högt och är 

medlemmar i Svenska kyrkan har goda chanser att betraktas som en tolererbar avvikelse. 

Grupper som enligt våra resultat riskerar att marginaliseras är exempelvis homosexuella kvin-

nor med annan religionstillhörighet samt trans- och bisexuella. Hamnar dessa grupper helt 

utanför de rådande förståelseramarna? Även om toleransen alltså i vissa avseenden ökar upp-

står ständigt nya normer och gränsdragningar. Det finns alltid något som kommer vara det 

Andra, i alla samhällen och kulturer. Vad som anses vara avvikande varierar med tiden, det 

som anses onormalt i dag kan vara normalt i morgon. Den tunga bördan av utanförskap har då 

i stället flyttats till någon annans axlar. Ett samhälle utan det Andra kanske inte skulle kunna 

existera eftersom det ”normala” måste ha en motpol för att definiera sig själv. 

Vår utgångspunkt för denna undersökning har varit att verkligheten är socialt konstruerad 

och att mediernas gestaltningar av olika sociala grupper har ett reellt inflytande över männi-

skors uppfattningar och attityder. Vi vill därför avsluta med att peka på journalistikens möj-

ligheter till påverkan på detta område. Av de 89 artiklar som ingår i vår undersökning var det 

endast tre som tog upp frågan om hur andra religioner än kristendomen ser på könsneutrala 

äktenskap. Samtliga dessa artiklar härrör från en och samma tidning – Sydsvenskan. Dessa tre 

artiklar kan mycket väl vara resultatet av en enda journalists idéer. Många av de artiklar vi 

analyserat lyfter visserligen fram homosexuella som grupp, men att samtidigt belysa andra 

faktorer och uppmärksamma skärningspunkter är sällsynt. Här finns enligt vår mening en vik-

tig uppgift och ett stort kreativt utrymme för journalistiken. 

7.1 Förslag på vidare undersökningar 

En begränsning med den undersökning vi har gjort är att den bara visar hur medierapporte-

ringen om könsneutrala äktenskap såg ut under just den period vi undersökt. Ett förslag till 

fortsatt forskning är därför en studie som snarare fokuserar på förändring. I vilken utsträck-

ning har den nya öppenheten, som enligt Tiina Rosenberg tog sin början i slutet av 1990-talet, 

slagit igenom i medierna? Är de svenska medierna mer positiva till homosexualitet och icke-

diskriminerande lagstiftning i dag? En sådan undersökning skulle kunna göras med liknande 

metoder som de vi använt, men med den skillnaden att man analyserar två skilda perioder och 

jämför dessa med varandra. Förslagsvis skulle man kunna analysera mediedebatten om part-

nerskapslagen 1995 och jämföra den med debatten om könsneutrala äktenskap 2009. Dessut-
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om skulle det vara intressant att jämföra med debatten i andra länder. Vilka länder erbjuder 

egentligen möjligheten till samkönade äktenskap? Vilka länder är fortfarande negativt inställ-

da i frågan? Vi tror att det i alla fall inte enbart rör sig om religion, snarare att man gömmer 

sig något bakom denna. I ett utåt sett relativt öppet land som exempelvis USA – ”the land of 

free” – är samkönade äktenskap fortfarande förbjudet i de allra flesta stater. 

Den undersökning vi genomfört är också begränsad i det avseendet att den bara tar hän-

syn till det som kan utläsas av texterna i sig. Som Östbye m.fl. (2003:64) påpekar ger textana-

lys egentligen inte någon kunskap om hur texterna tas emot. En väg att gå vidare med ämnet 

vore därför att göra en undersökning av effekterna på läsarna. Hur har debatten om könsneu-

trala äktenskap uppfattats av läsarna? I vilken utsträckning har ämnet uppmärksammats, och i 

vilken mån har läsarnas åsikter påverkats eller reviderats efter att man tagit del av medierap-

porteringen om könsneutrala äktenskap? En lämplig metod för en sådan undersökning skulle 

kunna vara enkät- eller intervjustudier. 

För att ta undersökningen steget vidare skulle man kunna jämföra alla dagstidningar med 

varandra, inte bara ett urval av de största så som vi gjort. Ett annat intressant område kunde 

också vara att titta närmare på andra medier än den tryckta pressen. I dag finns en mångfald 

av Internetgemenskaper där människor med olika sexuell läggning kan komma till tals och 

samtidigt få en bild av andra möjliga levnadssätt genom att utbyta erfarenheter med varandra. 

Här tänker vi till exempel på de liberala muslimska forum som Jonas Svensson (2010:93) 

nämner, där man öppet diskuterar homosexualitet och strävar efter att införa ett hbt-perspektiv 

i islam. Men diskursanalysens hjälp vore det intressant att undersöka hur dessa sätt att tala om 

homosexualitet i relation till islam förhåller sig till mer dominerande synsätt. I stället för att 

fokusera på hur de dominerande diskurserna definierar sig själva och exkluderar det som fal-

ler utanför normen skulle det vara intressant att närmare studera de möjligheter till förändring 

som skapas i de ”alternativa” diskurserna. Internet erbjuder många möjligheter för ”det avvi-

kande” att komma till uttryck och visa på alternativa levnadssätt som därmed framstår som 

möjliga för fler människor.  
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Bódis, Péter (den 6 september 2009): Inte riktigt klokt religion. Sydsvenskan s. 16 

Kjellsson, Anna (den 7 november 2009): Han vägrar viga homosexuella. Göteborgsposten,  
s. 4 

Klein, Helle (den 21 april 2009): FEGISAR. Aftonbladet, s. 2 

Klein, Helle (den 22 oktober 2009): Äntligen ja – till homoäktenskap. Aftonbladet, sektion 
Nyheter, s. 2 

Nisses, Erik (den 21 oktober 2009): Aftonbladet, s. 20 

Nord, Kristin (den 17 maj 2009): Även gamla partnerskap kan omvandlas till äktenskap. Syd-
svenskan, del S, s. 12 

Orrenius, Niklas (den 1 september 2009): Samkönade äktenskap otänkbart i Sveriges moské-
er. Sydsvenskan, del A, s. 8 

Sam, Li (den 21 juni 2009): Varför måste jag skilja mig från min fru för att bli registrerad 
som kvinna? Expressen, s. 4 

Sörbring, Gunnar (den 2 maj 2009): Första enkönade vigseln. Dagens Nyheter, s. 10 

Thellenberg, Ida (den 4 april 2009): Fritt fram för könsneutrala äktenskap 1 maj. Expressen,  
s. 12 

                                                 
70 Artiklar som analyserats i den kvantitativa delen framgår av kodnyckel: se bilaga 1. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Kodnyckel för den kvantitativa analysen 

Enhet: artikel

Grunddata
V1 Artikel-ID (fritext)
V2 Datum (fritext)
V3 Artikelns rubrik (fritext)

Variabler
V4 Tidning där artikeln förekommer V41 Expressen

V42 Aftonbladet
V43 Dagens Nyheter
V44 Göteborgsposten
V45 Svenska Dagbaldet
V46 Sydsvenskan
V47 Helsingborgs dagblad

V5 Artikeltyp V51 Ledare

Artikel publicerad på 
ledarsidorna, osignerat eller 
med namngiven journalist på 
tidningen som avsändare.

V52 Insändare/debattartikel
Artikel författad av 
namngiven skribent.

V53 Nyhetsartikel
Nyhetsartikel som inte har 
uttalat syfte att påverka.

V54 Övrigt

Enhet: talesperson

Grunddata
V1 Idnr talesperson (fritext)
V2 Artikel-id där personen förekommer (fritext)
V3 Talespersonens namn (fritext)
V4 Ev. titel/befattning (fritext)

Variabler

V5 Talespersonens kön V51 Kvinna

V52 Man

V53 Transexuell

V6 Typ av talesperson V61 Politiker V611 KD
V612 M
V613 FP
V614 C
V615 S
V616 V
V617 MP
V618 SD
V619 Övriga partier

V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
V622 Judendom
V623 Islam
V624 Hinduism
V625 Buddhism

V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell

Talesperson där 
det av texten 
tydligt framgår att 
vederbörande är 
homosexuell.

V632 Företrädare för RFSL
V633 Ledarskribent
V634 Annat  
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Bilaga 2: Kodblankett för den kvantitativa analysen 

Kodblankett artikel

Artikel-ID Datum Artikelns rubrik Tidning Artikeltyp
1001 2009-09-05 Stora partiledar-utfrågningen V41 Expressen V53 Nyhetsartikel
1002 2009-07-27 Gayrörelsen har blivit för hetero V41 Expressen V52 Insändare/Debattartikel
1003 2009-06-21 Varför måste jag skilja mig från min fru för att bli registrerad som kvinna V41 Expressen V52 Insändare/Debattartikel
1004 2009-05-01 Han förlorade i Sverige. Nu för Åke Green sin kamp mot homosexualitet V41 Expressen V52 Insändare/Debattartikel
1005 2009-04-02 Har ni diskuterat det här hemma, Oskar Öholm? V41 Expressen V53 Nyhetsartikel
1006 2009-04-02 Fritt fram för könsneutrala äktenskap 1 maj V41 Expressen V53 Nyhetsartikel
1007 2009-09-21 SD gick framåt V41 Expressen V53 Nyhetsartikel
1008 2009-09-18 Din guide till valet V41 Expressen V54 Övrigt
1009 2009-10-19 Svenska kyrkan säger ja till homovigslar V41 Expressen V52 Insändare/Debattartikel
1010 2009-10-23 Svenska kyrkan säger ja till samkönade vigslar V41 Expressen V52 Insändare/Debattartikel
1011 2009-05-17 Cecilia Hagen möter Anna Corazza Bildt V41 Expressen V53 Nyhetsartikel
1012 - - - -
1013 2009-04-02 Hur känns det nu när det blir fritt fram för könsneutrala äktenskap? V41 Expressen V53 Nyhetsartikel
1014 2009-03-31 Nya vigsellagen är ett hafsverk V41 Expressen V51 Ledare

2001 2009-04-03 Kom inte och påstå att vi inte är gifta V42 Aftonbladet V53 Nyhetsartikel
2002 2009-04-02 Mona Sahlins homohångel V42 Aftonbladet V53 Nyhetsartikel
2003 2009-10-24 , V42 Aftonbladet V53 Nyhetsartikel
2004 2009-10-22 Äntligen - ja till homoäktenskap V42 Aftonbladet V51 Ledare
2005 2009-10-19 Klein V42 Aftonbladet V51 Ledare
2006 2009-10-17 Anders Wejryd, 61 V42 Aftonbladet V52 Insändare/Debattartikel
2007 2009-07-29 Men störst av allt är kärleken V42 Aftonbladet V51 Ledare
2008 2009-04-21 Fegisar V42 Aftonbladet V51 Ledare
2009 2009-10-22 Ja till att säga ja V42 Aftonbladet V54 Övrigt
2010 - - - -

3001 2009-11-13 Hon står på de svagas sida V43 Dagens Nyheter V54 Övrigt
3002 2009-05-02 Första enkönade vigseln V43 Dagens Nyheter V53 Nyhetsartikel
3003 2009-04-02 Jubel över ja till homoäktenskap V43 Dagens Nyheter V53 Nyhetsartikel
3004 2009-04-16 Beslut om homovigslar skapar spricka i kyrkan V43 Dagens Nyheter V53 Nyhetsartikel
3005 - - - -
3006 2009-08-31 Ny mark för bibelforskaren V43 Dagens Nyheter V54 Övrigt
3007 2009-09-22 Hårdare motstånd mot homoäktenskap V43 Dagens Nyheter V53 Nyhetsartikel

4001 2009-11-07 Han vägrar viga homosexuella V44 Göteborgsposten V53 Nyhetsartikel
4002 2009-10-23 Applåder för homogifte V44 Göteborgsposten V53 Nyhetsartikel
4003 2009-05-15 Polisen jobbar aktivt mot homofobi V44 Göteborgsposten V52 Insändare/Debattartikel
4004 2009-05-02 Första paren ut V44 Göteborgsposten V53 Nyhetsartikel
4005 2009-04-30 Nu får alla par säga ja V44 Göteborgsposten V53 Nyhetsartikel
4006 2009-04-03 gp.se V44 Göteborgsposten V52 Insändare/Debattartikel
4007 2009-04-02 Klart för homoäktenskap V44 Göteborgsposten V53 Nyhetsartikel
4008 2009-04-01 Ny lag om äktenskap intolerant V44 Göteborgsposten V52 Insändare/Debattartikel
4009 2009-11-23 Samkönade vigslar het fråga i Svenska Missionskyrkan V44 Göteborgsposten V53 Nyhetsartikel
4010 2009-10-04 Prästens grova ordval upprör biskop V44 Göteborgsposten V53 Nyhetsartikel
4011 2009-10-22 Splittrat kyrkomöte debatterade samkönade vigslar - beslut i dag V44 Göteborgsposten V53 Nyhetsartikel
4012 2009-09-21 Ingen rubrik tillgänglig V44 Göteborgsposten V53 Nyhetsartikel
4013 2009-09-21 Omtyckt premiär för flytande vallokal V44 Göteborgsposten V53 Nyhetsartikel
4014 - - - -
4015 2009-09-08 Samkönade äktenskap het fråga i kyrkovalet V44 Göteborgsposten V53 Nyhetsartikel
4016 2009-04-11 Med Bibeln som rättesnöre V44 Göteborgsposten V52 Insändare/Debattartikel

5001 2009-10-23 Väntad ja-seger för homovigslar V45 Svenska Dagbladet V53 Nyhetsartikel
5002 2009-10-18 Kyrkan säger ja V45 Svenska Dagbladet V53 Nyhetsartikel
5003 2009-07-26 Transrättigheter nästa stridsfråga V45 Svenska Dagbladet V53 Nyhetsartikel
5004 2009-07-22 Svenska kyrkans identitet hotad V45 Svenska Dagbladet V52 Insändare/Debattartikel
5005 2009-05-02 Vår kärlek lika mycket värd som andras kärlek V45 Svenska Dagbladet V53 Nyhetsartikel
5006 2009-05-02 Ingen rubrik tillgänglig V45 Svenska Dagbladet V53 Nyhetsartikel
5007 2009-10-23 Katolsk kyrka vigde par redan förra året V45 Svenska Dagbladet V53 Nyhetsartikel
5008 2009-10-19 Moderater splittade i äktenskapsfrågan V45 Svenska Dagbladet V53 Nyhetsartikel
5009 2009-09-22 Borgerliga backade V45 Svenska Dagbladet V53 Nyhetsartikel
5010 2009-09-14 SD hoppas på framgång i kyrkovalet V45 Svenska Dagbladet V53 Nyhetsartikel
5011 2009-07-28 Äktenskapet inte sämre för att fler inkluderas V45 Svenska Dagbladet V52 Insändare/Debattartikel
5012 2009-07-22 Dags att se bortom alla våra fördomar V45 Svenska Dagbladet V52 Insändare/Debattartikel
5013 2009-07-17 Britter varnar Svenska kyrkan V45 Svenska Dagbladet V53 Nyhetsartikel
5014 2009-04-27 Jag skulle aldrig bygga mitt resonemang på Pippings bibelställen V45 Svenska Dagbladet V52 Insändare/Debattartikel
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6001 2009-10-23 Kyrkomötets ja kan leda till avhopp V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel
6002 2009-08-05 Niklas Wykman Nymoderaten: "En intellektuell återvändsgränd" V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel
6003 2009-04-17 Ja till enkönade äktenskap i Lund V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel
6004 2009-04-02 Homobröllop i kyrkan tidigast till årsskiftet V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel
6005 2009-09-21 Kyrkovalet: De borgerliga är valets förlorare V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel
6006 2009-09-16 Kyrkovalet: Tio församlingar har bara ett alternativ V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel
6007 2009-09-06 Inte riktigt klokt religion V46 Sydsvenskan V52 Insändare/Debattartikel
6008 2009-09-01 Samkönade äktenskap Otänkbart i Sveriges moskéer V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel
6009 2009-09-01 Imam: "Detta är onda begär" V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel
6010 2009-08-31 Landets synagogor är splittrade V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel
6011 2009-08-31 Vem vill viga? Pingstkyrkan håller hårt på förbudet V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel
6012 2009-09-01 Missionskyrkan håller dörren öppen V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel
6013 2009-08-30 Vigselvägran het fråga i kyrkovalet V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel
6014 - - - -
6015 2009-08-13 Hållå där V46 Sydsvenskan V54 Övrigt
6016 2009-07-30 Nytänkaren: "Familjer kan se olika ut" V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel
6017 2009-05-17 Även gamla partnerskap kan omvandlas till äktenskap V46 Sydsvenskan V54 Övrigt
6018 2009-09-14 Problem tiger man inte ihjäl V46 Sydsvenskan V52 Insändare/Debattartikel
6019 2009-11-29 Replikskifte apropå homoäktenskap V46 Sydsvenskan V53 Nyhetsartikel

7001 2009-07-30 Hbt-rörelsen - en stolt Svensson? V47 Helsingborgs Dagblad V54 Övrigt
7002 2009-06-28 Svenska kyrkans värdegrund V47 Helsingborgs Dagblad V52 Insändare/Debattartikel
7003 2009-06-02 Äktenskap blev partnerskap V47 Helsingborgs Dagblad V54 Övrigt
7004 2009-05-02 Förstamaj-vigsel för Alf och Johan V47 Helsingborgs Dagblad V53 Nyhetsartikel
7005 2009-04-07 Stort steg för jämlikheten V47 Helsingborgs Dagblad V52 Insändare/Debattartikel
7006 2009-04-02 Ett steg i rätt riktning V47 Helsingborgs Dagblad V51 Ledare
7007 2009-04-02 Klart för homoäktenskap V47 Helsingborgs Dagblad V53 Nyhetsartikel
7008 2009-09-22 Partier hör inte hemma i kyrkoval V47 Helsingborgs Dagblad V51 Ledare
7009 2009-09-12 Ekonomin lyser med sin frånvaro V47 Helsingborgs Dagblad V53 Nyhetsartikel
7010 2009-09-22 Samlingslistor tar över i Örkelljunga V47 Helsingborgs Dagblad V53 Nyhetsartikel
7011 - - - -
7012 2009-09-21 Borgarna backar i valet V47 Helsingborgs Dagblad V53 Nyhetsartikel
7013 2009-09-18 Skilda åsikter om homovigsel V47 Helsingborgs Dagblad V53 Nyhetsartikel
7014 2009-09-16 Motstånd mot kvinnliga präster i GA-församling V47 Helsingborgs Dagblad V53 Nyhetsartikel
7015 2009-09-12 Svårt se skillnader mellan kandidater V47 Helsingborgs Dagblad V53 Nyhetsartikel
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Kodblankett talesperson

ID Artikel-I Talespersonens namn Ev. titel/befattning Kön Typ av talesperson Inriktning
1 1001 Göran Hägglund Partiledare KD V52 Man V61 Politiker V611 KD
2 1002 Unni Drougge Författare V51 Kvinna V63 Annan talesperson V634 Annat
3 1003 Li Sam Transexuell V53 Transexuell V63 Annan talesperson V634 Annat
4 1004 Tor Billgren Frilansjournalist V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
5 1005 Oskar Öholm Riksdagsledamot V52 Man V61 Politiker V612 M
6 1006 Ulrika Westerlund Vide ordförande RFSL V51 Kvinna V63 Annan talesperson V632 Företrädare för RFSL
7 1007 Jan-Anders Eklund Ordförande för frimodig kyrka V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
8 1008 Joakim Svensson Kandidat kyrkovalet Frimodig kyrka V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
9 1008 Hans Olof Andrén Kandidat kyrkovalet POSK V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom

10 1008 Olle Burell Kandidat kyrkovalet S V52 Man V61 Politiker V615 S
11 1008 Mats Hagelin Kandidat kyrkoval M V52 Man V61 Politiker V612 M
12 1008 Terence Hongslo Kandidat kyrkoval MP V52 Man V61 Politiker V617 MP
13 1008 Daniel Tisell Kandidat kyrkoval C V52 Man V61 Politiker V614 C
14 1008 Rolf Persson Kandidat kyrkoval SPI V52 Man V61 Politiker V619 Övriga partier
15 1008 Inger Gustafsson Kandidat kyrkoval FP V51 Kvinna V61 Politiker V613 FP
16 1008 Jonas Åkerlund Kandidat kyrkoval SD V52 Man V61 Politiker V618 SD
17 1008 Ingeborg Sevastik Kandidat kyrkoval V V51 Kvinna V61 Politiker V616 V
18 1008 Bo Hansson Kandidat kyrkoval Öppen kyrka V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
19 1008 Karl-Gunnar Svensson Kandidat kyrkoval KD V52 Man V61 Politiker V611 KD
20 1008 Lilian Edwards Kandidat kyrkoval Kyrklig samverkan Visby V51 Kvinna V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
21 1009 Tobias Linqvist Bloggare V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
22 1009 Kenneth Nyman Bloggare V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
23 1010 Thérèse Eriksson Bloggare V51 Kvinna V63 Annan talesperson V634 Annat
24 1010 Niklas Dougherty Bloggare V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
25 1011 Anna Corazza Bildt Kandidat EU-parlamentet för M V51 Kvinna V61 Politiker V612 M
26 1013 Kaj Heino Ordförande för RFSL i Göteborg, V52 Man V63 Annan talesperson V623 Företrädare för RFSL
27 1014 Ingemar Vänerlöv Riksdagsledamot KD, ledamot av civilutskottet V52 Man V61 Politiker V611 KD
28 1014 Fredrik Reinfeldt Partiledare M och statsminister V52 Man V61 Politiker V612 M

29 2001 Maria Wetterstrand Språkrör MP V51 Kvinna V61 Politiker V617 MP
30 2001 Barbro Westerholm Riksdagsledamot V51 Kvinna V61 Politiker V613 FP
31 2001 Mikael Oskarsson Riksdagsledamot V52 Man V61 Politiker V611 KD
32 2001 Yvonne Andersson Riksdagsledamot V51 Kvinna V61 Politiker V611 KD
33 2001 Elisabeth Markström Riksdagsledamot V51 Kvinna V61 Politiker V615 S
34 2001 Tomas Tobé Riksdagsledamot V52 Man V61 Politiker V612 M
35 2002 Ulrika Westerlund Vide ordförande RFSL V51 Kvinna V63 Annan talesperson V632 Företrädare för RFSL
36 2003 Dag Sandahl Präst V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
37 2004 Helle Klein Politisk chefsredaktör och journalist. V51 Kvinna V63 Annan talesperson V633 Ledarskribent
38 2004 Antje Jackelén Biskop V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
39 2004 Hans Olov Andrén POSK V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
40 2005 Helle Klein Politisk chefsredaktör och journalist. V51 Kvinna V63 Annan talesperson V633 Ledarskribent
41 2005 Bertil Werkström Ärkebiskop V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
42 2005 Ludvig Jönsson Domprost V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
43 2006 Anders Wejryd Ärkebiskop V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
44 2007 Helle Klein Politisk chefsredaktör och journalist. V51 Kvinna V63 Annan talesperson V633 Ledarskribent
45 2007 Anders Wejryd Ärkebiskop V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
46 2008 Helle Klein Politisk chefsredaktör och journalist. V51 Kvinna V63 Annan talesperson V633 Ledarskribent
47 2009 Mathias Holmgren Sångare V52 Man V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
48 2009 Fredrik Kempe Sångare V52 Man V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
49 2009 Ylva Lindberg Ishockeyspelare V51 Kvinna V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
50 2009 Fredrick Federly Politiker V52 Man V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
51 2009 Roger Nordin Radiopratare V52 Man V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
52 2009 Mian Lodalen Journalist V51 Kvinna V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
53 2009 Victoria Svenson Fotbollsspelare V51 Kvinna V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
54 2010 Göran Hägglund Partiledare KD V52 Man V61 Politiker V611 KD

55 3001 Caroline Krook Fd Biskop V51 Kvinna V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
56 3002 Johan Lundqvist Homosexuell V52 Man V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
57 3002 Alf Karlsson Homosexuell V52 Man V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
58 3002 Maria Wetterstrand Språkrör MP V51 Kvinna V61 Politiker V617 MP
59 3003 John Tolander Ordförande för RFSL i Dalarna V52 Man V63 Annan talesperson V623 Företrädare för RFSL
60 3004 Hans Stiglund Biskop V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
61 3004 Lennart Koskinen Biskop V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
62 3004 Caroline Krook Fd Biskop V51 Kvinna V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
63 3004 Esbjörn Hagberg Biskop V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
64 3006 Mikael Winninge Bibelforskare V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
65 3007 Ulf Bjereld Professor i statsvetenskap och medlem i Sveriges krist V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
66 3007 Berit Simonsson Vide ordförande i Frimodig Kyrka V51 Kvinna V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom

67 4001 Ingemar Scott Präst V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
68 4001 Sara Blom Präst V51 Kvinna V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
69 4001 Carl Axel Aurelius Biskop V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
70 4001 Björn Bäckersten Kyrkoherde V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom



  

 

58 
 

71 4001 Gunnar Bäckström Präst och ordförande i EKHO:s riksförbund V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
72 4002 Lars Gårdfeldt Präst och homosexuell V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
73 4002 Carl Axel Aurelius Biskop V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
74 4002 Matilda Lindquist Homosexuell V51 Kvinna V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
75 4002 Rebecka Sandahl Homosexuell V51 Kvinna V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
76 4003 Kjell Johansson Personalchef Polismyndigheten i V Götaland V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
77 4003 Hans Lavemark HBT-nätverket vid Polismyndigheten i V Götaland V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
78 4003 Inger Karlmark HBT-nätverket vid Polismyndigheten i V Götaland V51 Kvinna V63 Annan talesperson V634 Annat
79 4003 Sofia Haraldsson HBT-nätverket vid Polismyndigheten i V Götaland V51 Kvinna V63 Annan talesperson V634 Annat
80 4003 Rolf Tengbratt HBT-nätverket vid Polismyndigheten i V Götaland V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
81 4003 Katharina Christiansson HBT-nätverket vid Polismyndigheten i V Götaland V51 Kvinna V63 Annan talesperson V634 Annat
82 4004 Alf Karlsson Homosexuell V52 Man V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
83 4005 Alexandra Einerstam Homosexuell V51 Kvinna V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
84 4005 Ulrika Westerlund Vide ordförande RFSL V51 Kvinna V63 Annan talesperson V632 Företrädare för RFSL
85 4005 Lars Gårdfeldt Präst och homosexuell V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
86 4006 Mikael Debatterande privatperson V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
87 4006 Krister Debatterande privatperson V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
88 4006 Marianne Debatterande privatperson V51 Kvinna V63 Annan talesperson V634 Annat
89 4006 Nisse Debatterande privatperson V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
90 4007 Yvonne Andersson Riksdagsledamot V51 Kvinna V61 Politiker V611 KD
91 4007 Fredrik Lundh Riksdagsledamot V52 Man V61 Politiker V615 S
92 4007 Börje Vestlund Riksdagsledamot V52 Man V61 Politiker V615 S
93 4008 Stefan Attefall Riksdagsledamot V52 Man V61 Politiker V611 KD
94 4008 Yvonne Andersson Riksdagsledamot V51 Kvinna V61 Politiker V611 KD
95 4008 Annelie Enochson Riksdagsledamot V51 Kvinna V61 Politiker V611 KD
96 4009 Olle Alkholm Kyrkosekreterare i Missionskyrkan V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
97 4009 Ola Bojestig Distriksförestånd. Missionskyrkan i Västsverige V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
98 4010 Dag Sandahl Präst V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
99 4011 Yngve Kalin Präst V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom

100 4011 Esbjörn Hagberg Biskop V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
101 4011 Carl Axel Aurelius Biskop V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
102 4011 Kristina Töyrä V51 Kvinna V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
103 4011 Anna Karin Hammar Präst V51 Kvinna V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
104 4012 Jan-Anders Eklund Ordförande för Frimodig Kyrka V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
105 4012 Jan Strid masskommunikation vid Göteborgs universitet V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
106 4013 Herbert Olofsson Asperöbo V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
107 4013 Thomas Knutsson Asperöbo V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
108 4015 Vivianne Wetterlin Kandidat Folkpartister i Svenska kyrkan V51 Kvinna V61 Politiker V613 FP
109 4015 Hans Olov Andrén POSK V52 Man V62 Rel. Företrädare V621 Kristendom
110 4015 Erik Andersson Projektledare Let's talk about Love, aktiv i HagaförsamlV52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
111 4016 Lisbeth Pipping Författare, föreläsare och forskare V51 Kvinna V63 Annan talesperson V634 Annat

112 5001 Anders Wejryd Ärkebiskop V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
113 5002 John Voss VD och ansvarig utg, QX förlag V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
114 5002 Marianne Kronbäck V51 Kvinna V61 Politiker V611 KD
115 5002 Jan-Fredrik Schöldström V52 Man V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
116 5003 Claes Nyberg Ordförande Pridefestivalen V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
117 5004 Sverker Tronêt Kyrkoherde emeritus V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
118 5004 Anders Wejryd Ärkebiskop V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
119 5005 Alf Karlsson MP-politiker m.m. V52 Man V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
120 5006 Alexandra Einerstam V51 Kvinna V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
121 5006 Alf Karlsson MP-politiker m.m. V52 Man V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
122 5007 Maj-Briht Bergström-Walan Sexolog V51 Kvinna V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
123 5008 Key Lundegård Kyrkofullmäktigepolitiker V52 Man V61 Politiker V612 M
124 5008 Mats Hagelin M:s gruppledare i kyrkomötet V52 Man V61 Politiker V612 M
125 5008 Erna Arhag Kyrkofullmäktigepolitiker V51 Kvinna V61 Politiker V612 M
126 5009 Jan-Anders Ekelund Ordförande Frimodig kyrka V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
127 5009 Dag Tuvelius Chefredaktör Kyrkans tidning V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
128 5010 Karin Perers Gruppledare för C i kyrkovalet V51 Kvinna V61 Politiker V614 C
129 5011 Sverker Tronêt Kyrkoherde emeritus V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
130 5011 Antje Jackelén Biskop i Lunds stift V51 Kvinna V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
131 5012 Daniel Nord V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
132 5013 Christopher Hill Biskop i Anglikanska kyrkan, England V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
133 5013 John Hind Biskop i Anglikanska kyrkan, England V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
134 5013 Lars Gårdfeldt Präst och gayaktivist V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
135 5013 Olle Burell Gruppledare för S i kyrkovalet. V52 Man V61 Politiker V615 S
136 5013 Karl Gunnar Svensson Gruppledare för KD i kyrkovalet V52 Man V61 Politiker V611 KD
137 5013 Ulrika Westerlund Vice ordförande RFSL V51 Kvinna V63 Annan talesperson V632 Företrädare för RFSL
138 5014 Elisabeth Sandlund Chefredaktör Dagen V51 Kvinna V62 Rel. företrädare V621 Kristendom

139 6001 Esbjörn Hagberg Biskop V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
140 6002 Niklas Wykman Ordförande i Muf V52 Man V61 Politiker V612 M
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141 6003 Antje Jackelén Biskop i Lund V51 Kvinna V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
142 6004 Ulrika Westerlund Vice ordförande RFSL V51 Kvinna V63 Annan talesperson V632 Företrädare för RFSL
143 6004 Yvonne Andersson Riksdagsledamot KD V51 Kvinna V61 Politiker V611 KD
144 6004 Fredrik Lundh Riksdagsledamot S V52 Man V61 Politiker V615 S
145 6005 Jan-Anders Ekelund Ordförande Frimodig kyrka V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
146 6006 Björn Stigborg Ordförande kyrkofullmäktige Staffanstorp V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
147 6007 Péter Bódis Planeringssekreterare Malmö kommun V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
148 6008 Ardeshir Bibakadabi Muslim V52 Man V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
149 6009 Ayoub Chibli Vigselförrättare Islamic Center Malmö V52 Man V62 Rel. företrädare V623 Islam
150 6010 Shneur Kesselman Rabbin i Malmö V52 Man V62 Rel. företrädare V622 Judendom
151 6010 Stefan Brauer Präst, liberala katolska kyrkan i Lund V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
152 6010 Lena Posner-Körösi Ordförande judiska centralrådet V51 Kvinna V62 Rel. företrädare V622 Judendom
153 6010 John Gradowski Judiska församlingen Stockholm V52 Man V62 Rel. företrädare V622 Judendom
154 6011 Sten-Gunnar Hedin Ordförande i Pingstkyrkans vigselnämnd V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
155 6012 Göran Zettergren Missionskyrkans ledare V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
156 6013 Anna Brandoné Riksdagsledamot S V51 Kvinna V61 Politiker V615 S
157 6013 Jonas Åkerlund Riksdagsledamot SD V52 Man V61 Politiker V618 SD
158 6013 Caroline Krook Biskop i Stockholm V51 Kvinna V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
159 6013 Anders Wejryd Ärkebiskop V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
160 6013 Gunnar Bäckström Präst och ordförande i Ekho V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
161 6015 Sven Rosborn Vigselförrättare, arkeolog och infochef V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
162 6016 Emma Henriksson Riksdagsledamot KD V51 Kvinna V61 Politiker V618 SD
163 6016 Tuve Skånberg V51 Kvinna V61 Politiker V611 KD
164 6016 Lennart Sacrédeus Riksdagsledamot KD V52 Man V61 Politiker V611 KD
165 6016 Stefan Attefall Gruppledare KD riksdagen V52 Man V61 Politiker V611 KD
166 6017 Gaby V51 Kvinna V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
167 6017 Linda V51 Kvinna V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
168 6018 Ardeshir Bibakadabi Muslim V52 Man V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
169 6018 Ayoub Chibli Vigselförrättare Islamic Center Malmö V52 Man V62 Rel. företrädare V623 Islam
170 6018 Bengt Held Folkpartist Malmö V52 Man V61 Politiker V613 FP
171 6019 Elisabeth Sandlund Chefredaktör Dagen V51 Kvinna V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
172 6019 KG Hammar Fd ärkebiskop V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom

173 7001 Unni Drougge Författare V51 Kvinna V63 Annan talesperson V634 Annat
174 7001 Alexander Chamberland Krönikör ETC V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
175 7002 Gert Ivarsson Vice ordf. kyrkofullmäktige Landskrona V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
176 7003 Jessika Lindell V51 Kvinna V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
177 7003 Monica Hall Utskottsråd vid riksdagens civilutskott V51 Kvinna V63 Annan talesperson V634 Annat
178 7004 Alf Karlsson MP-politiker m.m. V52 Man V63 Annan talesperson V631 Uttalat homosexuell
179 7005 Tina Acketoft Riksdagsledamot FP V51 Kvinna V61 Politiker V613 FP
180 7006 Lotta Hördin Journalist Landskrona Posten V51 Kvinna V63 Annan talesperson V633 Ledarskribent
181 7007 Yvonne Andersson Riksdagsledamot KD V51 Kvinna V61 Politiker V611 KD
182 7007 Tomas Tobé Riksdagsledamot M V52 Man V61 Politiker V612 M
183 7008 Jan-Anders Ekelund Ordförande Frimodig kyrka V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
184 7008 Stephan Wagner Journalist V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
185 7009 Anders Jarlert Professor kyrkohistoria Lund V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
186 7010 Donald Nyberg Socialdemokrat Örkelljunga V52 Man V61 Politiker V615 S
187 7012 Jan-Anders Ekelund Ordförande Frimodig kyrka V52 Man V62 Rel. företrädare V621 Kristendom
188 7013 Kurt Hedman Förbundsordf för kristdemokrater i Sv Kyrkan V52 Man V61 Politiker V611 KD
189 7013 Olle Burell Gruppledare för S i kyrkomötet V52 Man V61 Politiker V615 S
190 7014 Björn Dahlvid Väljare V52 Man V63 Annan talesperson V634 Annat
191 7015 Mikael Eskilandersson Politiker i Landskrona V52 Man V61 Politiker V611 KD
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Bilaga 3: Analysschema för textanalys i kvalitativ del av undersökningen 

Den diskursiva praktikens nivå 

 Vilke genre och vilken diskursordning hör texten hemma inom? 

 Vilka ev. andra diskurser och/eller texter bygger texten på eller har en relation till? 

 Är texten konventionell eller utmanar den konventionerna för den genre eller diskursord-

ning där den hör hemma? 

 Vilken typ av läsare/mottagare riktar den sig till? 

Den textuella nivån 

 Vad handlar texten om? Vilka ämnen tas upp? Vem kommer till tals och vilka roller har 

de? Vem av textens ”agenter” styr och ”sätter agendan” för det som behandlas i texten? 

 Transitivitet: Hur förbinds textens subjekt och objekt (personer eller grupper) med de 

händelser och processer som tas upp? Framställs personerna i texten (t.ex. homosexuella) 

som aktiva eller passiva? Finns det i språklig mening någon agent förbunden med proces-

sen?  

 Nominalisering: Används substantiv för något som egentligen är en process/händelse?  

 Modalitet: I vilken utsträckning framställer de som kommer till tals i texten sina uttalan-

den som sanning eller fakta?  

 Vilka metaforer används? Vilka kulturella och ideologiska faktorer kan valet av dessa me-

taforer bottna i? Vilka effekter får bruket av metaforer i texten? 

 Vilka skärningspunkter kan man se i texten när det gäller religionstillhörighet, genus, sex-

uell läggning och ev. andra faktorer (t.ex. klass, etnicitet)? Hur samverkar dessa faktorer 

hos personerna/grupperna som förekommer i texterna?  

Den sociala praktikens nivå  

 Hur kan man placera in de diskursiva mönster vi funnit i ett större kulturellt och socialt 

perspektiv?  

 Befäster texterna rådande sociala hierarkier eller utmanar de normerna?  

 Vilka sociala och ideologiska effekter kan texternas gestaltning av äktenskap och samkö-

nade relationer få? Vilka kan de ideologiska och politiska effekterna bli?  

 Hur kan man se på detta ur ett maktperspektiv? 


