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Abstract 

Denna uppsats behandlar frågan könsneutrala äktenskap. Närmare bestämt så var syftet med 

uppsatsen att undersöka hur denna fråga togs upp i de tre dagstidningarna Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. De frågeställningar som undersöktes var vilka 

diskurser och underliggande värderingar som artiklarna producerade samt byggde på. 

Dessutom tittade jag på vilka källor samt aktörer som framkom i artiklarna och på vilka 

villkor de fick framträda. Materialet till undersökningen bestod av nio nyhetsartiklar, tre 

artiklar från varje tidning, vilka hittades via mediearkivet.se. Jag valde att använda mig av nio 

nyhetsartiklar från intervallet 2008-01-01 till 2009-05-01 då lagen om könsneutrala äktenskap 

slutligen infördes i Sverige. 

      Den teori som jag använde mig av var det queerteoretiska begreppet heteronormativitet 

och Judith Butlers heterosexuella matris vilken syftar till att beskriva hur heterosexualitet 

upprätthålls som det normala och naturliga i vårt samhälle. Jag använde också teorier kring 

objektivitet i nyhetsrapportering, nyhetsvärdering, diskurser samt hur nyheter skapas och 

definieras.   

      Metoden som tillämpades på de nio artiklarna var kritisk lingvistik som presenterad av 

Roger Fowler. Denna metod var användbar för att öppna upp texterna och se de 

bakomliggande värderingar som texterna innehåller. Specifikt så tillämpade jag Fowlers 

analysverktyg transitivitet, transformationer, lexikala strukturer, modalitet och talhandlingar.  

      Undersökningen visade att nyhetsdiskurserna i de artiklar jag tittade på hjälper till att hålla 

de homosexuella maktlösa och de politiska instansernas auktoritet bekräftas. Man väljer 

genomgående att strukturera ämnet könsneutrala äktenskap utifrån ett politiskt perspektiv där 

heterosexuella politiker får definiera debatten och tala om de homosexuella, som nästan aldrig 

själva kommer till tals. Majoriteten av källorna i nyhetstexterna utgörs av politiker. Politiska 

partier och kyrkan utgör också de mest aktiva aktörerna och de får sina röster hörda i texterna. 

De homosexuella och deras vilja att inkluderas i äktenskapsbegreppet beskrivs ofta implicit 

som ett problem som kyrkan och politikerna nu måste ta itu med. 

 

Nyckelord: Könsneutral äktenskapslag, homosexualitet, samkönade äktenskap, 

heteronormativitet, objektivitet och kritisk lingvistik. 
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1. Inledning 

Vad är äktenskap? Ett personligt åtagande, ett juridiskt kontrakt mellan två personer, ett 

verktyg för sexuell kontroll, en kärleksförklaring, en samhällsinstitution, en religiös ritual, en 

mänsklig rättighet eller en källa till social status?  

      Debatten om vad äktenskap innebär och vilka som ska ha tillgång till det har pågått och 

pågår fortfarande med stark intensitet på många håll runt om i världen. Särskilt laddad är 

frågan om huruvida samkönade par har rätt att gifta sig eller inte. Här i Sverige ändrades 

lagen i maj 2009 så att samkönade par fick samma rättigheter till äktenskap som olikkönade 

par. Detta var ett omstritt lagförslag som genererade protester, namninsamlingar och livliga 

diskussioner. Flera känslostarka texter både för och emot denna lagförändring producerades 

också i diverse debattartiklar, ledare och blogginlägg. Dagens Nyheter publicerade till 

exempel det omtalade debattinlägget Ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel 

(www.dn.se) skrivet av flera politiker, bland annat Alf Svensson och Thorbjörn Fälldin. Där 

skriver man att den nuvarande definitionen av äktenskap som ett förbund mellan en man och 

en kvinna är den enda som kan värna om barnen och säger om det könsneutrala förslaget att: 

Vi anser att förslaget strider mot det biologiska faktum att äktenskapet i grunden är en institution 

som syftar till reproduktion... Samkönade äktenskap kan aldrig garantera barnens intressen och 

rättigheter.(Dagens Nyheter 2007-06-01)  

      Detta är bara en av många texter som producerades i samband med diskussionerna kring 

ett nytt lagförslag som skulle inkludera samkönade par i äktenskapsbalken. Det finns många 

liknande debattinlägg och ledare som är intressanta och känsloväckande att läsa, men i 

slutänden är det ändå bara en persons subjektiva åsikt och som läsare tror jag att man lättare 

kan avvisa och ifrågasätta en sådan texts innehåll än vad man gör till exempel innehållet i en 

nyhetsartikel. 

      Jag tror att nyhetsartiklar har en större möjlighet att influera och definiera hur den ”sanna” 

diskursen kring ett ämne ska se ut. Innehållet i nyhetsartiklar presenteras ofta som rena fakta 

och jag är intresserad av vilka underliggande värderingar som dessa ”objektiva” fakta bygger 

på. Det som intresserade mig mest är därmed hur man angrep detta ämne i den journalistik 

som presenteras som objektiv och därmed sann. Därför har jag i min uppsats valt att fokusera 

på nyhetsrapporteringen kring könsneutrala äktenskap i svenska dagstidningar. Jag har 

kvalitativt analyserat nio artiklar som berör detta ämne för att skapa en bild av hur 

http://www.dn.se/
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rapporteringen ser ut och varför den ser ut som den gör. 

 

2. Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur rapporteringen kring könsneutrala äktenskap i 

Sverige ser ut i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten.  

 

2.1 Frågeställningar 

De frågeställningar jag använder mig av för att uppnå detta syfte är: 

 Hur ser Svenska Dagbladets, Dagens Nyheters respektive Göteborgs-Postens 

rapportering kring frågan om könsneutrala äktenskap i Sverige ut? 

 Vilka diskurser skapas kring könsneutrala äktenskap i tidningarna? 

 Vilka underliggande värderingar finns i texterna? 

 Vilka aktörer får synas i artiklarna? 

 På vilka villkor framkommer och används texternas olika aktörer och källor? 

 

3. Material och avgränsning 

Mitt material består av utvalda tidningsartiklar som berör ämnet könsneutrala äktenskap. 

 

3.1 Tidningar 

De tidningar som jag har valt att använda mig av i denna studie är Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och Göteborgs-Posten. Anledningen till att just dessa tidningar valdes är att de 

utgör de tre dagstidningar som har störst upplaga i Sverige (TS, 2009). Jag har bortsett från 

Aftonbladet och Expressen som faller inom genren kvällspress och utgör en annan typ av 

journalistik som generellt sett inte anses vara lika seriös som morgonpressen.  

      Då dessa morgontidningar har störst upplagor når de en relativt stor publik och kan i viss 

grad tänkas forma den allmänna diskursen kring könsneutrala äktenskap. Jag fokuserar på tre 

olika tidningar då jag vill ha en bredd i undersökningen. På detta sätt kan jag se om 

rapporteringen är homogen i de tre största morgontidningarna eller om det finns signifikanta 
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skillnader. 

 

3.2 Urval 

Utifrån dessa tre tidningar har jag tittat på rena nyhetsartiklar som berör könsneutrala 

äktenskap i Sverige. Urvalet av artiklar skedde med hjälp av databasen mediearkivet.se. Jag 

prövade olika söktermer och kom fram till att den term som gav mest lämpliga resultat var 

”Könsneutrala äktenskap”. Att just termen ”Könsneutrala äktenskap” gav flest träffar och bäst 

träffar för mitt syfte kan bero på att denna term användes i stor utsträckning av journalister 

som skrev om denna fråga, antagligen eftersom det är den officiella benämning som används i 

den nyinförda lagen. Termerna ”Homosexuella +äktenskap”, ”Samkönade äktenskap”, 

”Enkönade äktenskap” och den mer informella termen ”Homovigslar” testades också men 

genererade inte lika många relevanta artiklar och de relevanta artiklar som kom upp täcktes i 

stor utsträckning redan av termen ”Könsneutrala äktenskap”. De alternativa termerna 

genererade dock fler resultat om internationella nyheter kring samkönade äktenskap, men det 

är inte aktuellt i denna undersökning.  

       En sökning på termen ”Könsneutrala äktenskap” på mediearkivet.se med 

tidsbegränsningen 2008-01-01 till 2009-05-01 resulterade i 59 träffar i Dagens Nyheter, 49 

träffar i Svenska Dagbladet och 39 träffar i Göteborgs-Posten (dessa sökningar gjordes 2010-

11-11). Anledningen till att denna tidsbegränsning användes är att jag ville fokusera på 

perioden då frågan var som mest i hetluften och var under utredning i riksdagen. Slutdatumet 

fastställdes till 1 maj 2009 då lagen om könsneutrala äktenskap slutligen infördes. Jag valde 

att utesluta artiklar som publicerades efter att äktenskapsbalken hade reviderats. Detta gjordes 

dels för att det inte fanns mycket material från denna period överhuvudtaget och dels för att 

jag ville lägga fokus på hur tidningarna närmade sig denna fråga innan det bestämdes att 

homosexuella par faktiskt har rätt att gifta sig i Sverige. 

      Jag läste igenom samtliga artiklar för att skapa en övergripande bild över hur 

rapporteringen såg ut och för att kunna välja ut representativa artiklar att använda i 

analysdelen. Då detta är en tidsbegränsad och platsbegränsad undersökning kunde jag 

omöjligt analysera samtliga artiklar, ett selektivt urval behövdes. Jag började således med att 

gallra ut de rena nyhetsartiklarna, alla krönikor, ledare, debattinlägg och analyser togs bort 

från urvalet. Därefter sållade jag bort de artiklar som bara nämnde könsneutrala äktenskap i 

samband med en annan fråga och de artiklar som handlade om andra länders situation i frågan 

om könsneutrala äktenskap. Efter denna process återstod 15 artiklar i Dagens Nyheter, 14 
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artiklar i Svenska Dagbladet och 11 artiklar i Göteborgs-Posten. Alla dessa artiklar skulle ha 

passat utmärkt för min analys, men det var fortfarande för många artiklar för att jag ska kunna 

analysera dem alla. Jag ville få fram tre artiklar från varje tidning och då ingen naturlig 

avgränsning fanns längre valde jag ut tre artiklar från varje tidning som jag tyckte var 

representativa för hur rapporteringen såg ut överlag i de olika tidningarna. Jag såg också till 

att få med artiklar av liknande längd från de olika tidningarna, notiser valdes bort till förmån 

för de något längre artiklarna.  

 

4. Bakgrund 

Debatten om huruvida samkönade par ska ha rätt att gifta sig har pågått till och från under 

lång tid men under de senaste åren ökade intensiteten i debatten. 21 mars 2007 gav 

justitiedepartementet ut betänkandet Äktenskap för par med samma kön – vigselfrågor vilket 

blev grunden till flera motioner och debatter angående könsneutrala äktenskap. 

(www.regeringen.se b) Det hela kulminerade i en könsneutral äktenskapsbalk. I april 2009 

röstade nämligen riksdagen igenom lagförslaget som innebar att kön inte längre påverkar 

personers möjlighet att ingå äktenskap. Lagförändringen blev officiell i maj samma år och 

ersatte den tidigare partnerskapslagen. Den nya lagen gör det alltså möjligt för samkönade par 

att ingå juridiskt giltiga vigslar. Trossamfund gavs dock möjligheten att neka samkönade par 

som vill gifta sig men en borgerlig förrättare kan inte göra detsamma. (www.regeringen.se a)  

 

5. Teoretisk ram 

5.1 Nyhetsvärdering och maktperspektiv på journalistiken 

Nyheter uppstår inte spontant. Nyheter är inte händelser som i sig själva har ett naturligt värde 

att rapporteras utan de skapas genom en selektiv process på nyhetsredaktionen. Vad som 

utgör en nyhet definieras av en journalistisk process. Enligt Fowler så hittas inte nyheter och 

rapporteras neutralt utan de är socialt konstruerade med hjälp av medvetna och omedvetna 

kriterier för nyhetsvärde. (Fowler, 1991:12–13)           

      För att en händelse ska bli en nyhet måste den alltså ha ett visst nyhetsvärde. Vad som 

utgör nyhetsvärde kan variera stort, här tänker jag kort att gå igenom några av de faktorer som 

Stuart Allan (2004) nämner som kan tänkas återfinnas i artiklarna kring könsneutrala 

äktenskap. Nyhetsvärdet ökar om det finns två motsatta sidor som är i konflikt, likaså om 

http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/55/81/d9c8b72b.pdf
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händelserna är relevanta och tidsenliga. Negativa nyheter prioriteras oftare framför positiva 

nyheter. Slutligen så ökar nyhetsvärdet om man refererar till elitpersoner såsom politiker eller 

likaväl om man kan personifiera händelsen istället för att bara hänvisa till abstrakta idéer. 

(Allan, 2004:57–58) 

      Då nyheter är socialt konstruerade och utvalda innebär det att någon har en makt över 

nyhetsskapandet. Denna makt ligger både hos de individuella journalisterna och i 

nyhetsrummet där arbetsprocesser och nyhetskriterier definieras. Nyhetsrummet är än idag 

präglat av en manlig dominans. Dagens utveckling ser också en ökad koncentration och 

centralisering av makt inom ägandet av nyhetsmedier. Då ägandet av tidningar koncentreras 

till allt färre personer strömlinjeformas innehållet och mycket makt hamnar i händerna på vita, 

heterosexuella män. Deras syn på samhället riskeras därmed att bli det samma som den sanna 

synen på samhället. (Carter, Branston, Allan, 1998:2–4) 

      Van Zoonen (1998) skriver att så kallade maskulina nyheter, såsom politik, ekonomi och 

kriminalitet, prioriteras framför feminina nyheter, såsom nöje, kultur och sociala frågor, inom 

nyhetsproduktionen. Frågan om könsneutrala äktenskap faller inom området sociala frågor 

vilket ses som ett feminint nyhetsområde och kan därmed antas ha en relativt låg nyhetsstatus. 

Men van Zoonen uppmärksammar att de så kallade feminina nyhetsområdena har, till mångas 

förfäran, fått mer utrymme i den nya marknadsdrivna journalistiken. (Van Zoonen, 1998:35–

39) 

      I denna marknadsdrivna journalistik är pressen i sin essens en vara som ska marknadsföras 

till en publik. Populärpressen har av denna anledning utvecklat en ny ”mjukare” journalistik 

som söker attrahera en större läsekrets där bland annat kvinnor och de lägre samhällsklasserna 

är inkluderade. Detta gör de genom att fokusera på livsstil och andra nyhetsområden som ses 

som ”kvinnliga”. Gill ser det som problematiskt att vi överhuvudtaget pratar om kvinnliga och 

manliga nyhetsområden då det naturaliserar tänkandet om att det existerar ett klart 

motsatsförhållande i fråga om manligt och kvinnligt. (Gill, 2007:35–36)  

      Då pressen vill anpassa sitt innehåll till en så pass bred publik som möjligt skulle detta 

kunna inkludera homosexuella personer och därmed är det tänkbart att de skulle kunna välja 

att lyfta fram den könsneutrala äktenskapsfrågan med hjälp av personifierade homosexuella 

perspektiv. Det skulle dock lika gärna kunna innebära att man väljer perspektivet från de som 

motsätter sig könsneutrala äktenskap då de också kan antas utgöra en stor del av läsarkretsen. 
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5.2 Källanvändning i nyhetsartiklar 

För att en nyhet ska kännas trovärdig är det viktigt att källorna som används är respektabla 

och trovärdiga. Därför är journalister ofta noga med att kontrollera vem som får synas i 

nyhetsartiklar. Det finns en hierarki i fråga om trovärdighet hos olika källor. Kunskap eller 

någon form av verifierbar expertis inom ämnet som artikeln berör är att föredra. Att använda 

en person med stor auktoritet föredras också framför en person utan hög status. Därmed 

tillskrivs trovärdighet och auktoritet till några få elitpersoner som flitigt blir använda av 

journalister. Då vi lever i ett byråkratiskt strukturerat samhälle är det nästan alltid tjänstemän 

och andra auktoritetspersoner som får bidra med information om nyhetshändelser. Problemet 

med detta är att vi antar att ju högre status en person har desto mer troligt är det att denne kan 

definiera verkligheten på ett objektivt och korrekt sätt. Personer som inte har officiell 

auktoritet får bara periferiskt utrymme som nyhetskällor. När det väl får komma till tals sker 

det på auktoritetspersonernas villkor, då dessa får definiera debattens utgångspunkt och andra 

personer tillåts endast bemöta deras utsagor. Personer med hög status får enligt denna logik 

privilegiet att definiera kontroversiella ämnen. Detta kan vara applicerbart på frågan om 

könsneutrala äktenskap, det är fullt möjligt att auktoritetspersoner är de som får definiera 

debatten i tidningarna. (Allan, 2004:62–65) 

      Journalister jobbar ofta under tidspress och därför är frågan om tillgänglighet också 

avgörande för källanvändning. Man ökar sina chanser att bli använd som källa om man förser 

journalister med färdigpackade uttalanden eller texter som passar in i nyhetsspråket. 

Institutioner som har adopterat ett rutinpräglat arbetssätt där de snabbt kan få ut konsistent 

information till journalister blir alltså värdefulla källor i nyhetsprocessen. (Allan, 2004:68–72) 

      Ett exempel på auktoritativa källor som har institutionaliserat sitt arbete på ett sätt som 

passar journalister är politiska partier. Politiker har ett speciellt och ibland komplicerat 

förhållande till media. Media har som uppgift att granska politiker men de behöver också 

politikerna i informationssyfte. I mötet mellan journalister och politiker uppstår majoriteten 

av de nyhetsartiklar som är av politisk natur. Att politiker får ett så stort utrymme i media 

beror på det ömsesidiga beroendet mellan dem och journalisterna. Politikerna behöver ha en 

plattform för att förmedla sina budskap medan politik har ett högt nyhetsvärde och 

journalisterna behöver ha tillgång till politikerna för bidrag till nyhetsartiklar. (Håkansson, 

2004:198–202) 
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5.3 Objektivitet inom nyhetsjournalistiken 

Objektivitet är ett vedertaget, men ofta ifrågasatt, ideal i dagens journalistik. Med objektivitet 

menas en saklig och opartisk hållning hos journalisten. Schudson (1978) påpekar att 

objektivitet är ett märkligt krav att ställa på journalistiken som först och främst är ute efter 

ekonomisk vinst och som ofta har politiska förankringar. Trots detta så vidhålls tron på 

objektivitet inom nyhetsjournalistiken. Tron på objektivitet innebär en tro på att det är möjligt 

att skilja på fakta och värderingar. Fakta är enligt objektivitetsidealet otvetydiga och 

oberoende sanningar medan värderingar är journalistens subjektiva föreställning om världen. 

(Schudson, 1978:3–5) 

      Objektivitet fungerar som en behållning för professionalismen inom journalistiken. Man 

kan hänvisa till att man enbart rapporterar objektiv fakta i publikens intresse och på så sätt 

komma undan anklagelser om att vara partisk. För att motverka att subjektiva värderingar 

sipprar ut i nyhetstexten använder sig journalistiken alltmer av institutionaliserade 

arbetsprocesser vilka anses legitimera texten. (Allan, 2004:22–24)  

      I min undersökning utgår jag från perspektivet att nyhetstexterna aldrig är helt objektiva 

utan döljer implicita och naturaliserade föreställningar om verkligheten. Stuart Allan (1998) 

bearbetar denna debatt om huruvida journalister faktiskt kan återspegla verkligheten på ett 

neutralt sätt eller om subjektiva värderingar alltid är inblandade i rapporteringen. Journalister 

som blir anklagade för sexism eller rasism argumenterar nästan alltid för att de endast lägger 

fram objektiv fakta i artiklarna. Allan menar att denna påstådda objektivitet uppstår genom de 

institutionaliserade arbetsrutinerna och värderingarna. Han påpekar att det som ses som 

objektivitet eller sanning inom journalistiken oftast utgår från manliga värderingar om fakta 

och logik. Dessutom är majoriteten av de källor som används inom nyhetsjournalistiken 

manliga. (Allan, 1998:124–130)   

 

5.4 Homosexualitet som det avvikande 

Kollektiva identiteter som homosexuella uppstår och fylls med mening då en majoritet börjar 

urskilja och distansera sig från en kategori människor. Den bortstötta gruppen börjar då se sig 

själva som en grupp med en specifik definition. Denna bortstötning innebär att man tillskrivs 

en identitet som baseras på något avvikande från det normala och rätta. En sådan avskiljning 

kan även medföra vissa positiva aspekter som att man känner att man hör hemma i och blir en 

del av en begränsad gemenskap. (Rosenberg, 2002:52–53) 
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      Identitetsbegreppet homosexuell har fler funktioner än att definiera människor som 

attraheras av personer av samma kön. Det fungerar till exempel också som den binära 

motpolen till heterosexuell och används därför till att ge makt åt denna heterosexualitet. Som 

homosexuell definieras man som det avvikande, det vill säga inte heterosexuell. (Gill, 

2007:69–71)            

      Larry Gross (1991) menar att den alltmer centraliserade makten inom media och jakten på 

en mainstream publik medför att grupper som befinner sig utanför huvudfåran riskerar att bli 

symboliskt utplånade. Symbolisk utplåning innebär att man inte blir adekvat representerad 

eller helt enkelt blir ignorerad av media. Anledningen till att minoritetsgrupper ofta utesluts 

till fördel för majoriteten är att det anses gynna de ekonomiska intressena. Inte tillräckligt 

många personer anses kunna identifiera med minoritetsgrupper eller avvikande värderingar 

för att det ska bli gynnsamt att inkludera dessa. När minoritetsgrupper väl får utrymme i 

media tenderar det att ske på medieelitens villkor, och medieeliten som definierar 

nyhetsdiskursen är enligt Gross mestadels heterosexuella, vita, medelålders män. (Gross, 

1991:19–21)       

      En teori som försöker förklara varför homosexuella personer är särskilt känsliga för denna 

mediala osynlighet menar att det beror på att homosexualitet inte är identifierbart på samma 

sätt som etnicitet eller kön. Homosexuella personer är allt som oftast isolerade från början av 

sina liv. Man antas vara heterosexuell tills man självidentifierar som något annat och först då 

antar man gruppidentiteten ”homosexuell”. Gross liknar därför homosexuella personer med 

politiska yttergrupper som inte heller nödvändigtvis är identifierbara visuellt sett och är 

självidentifierade som något avvikande från normen. De båda utgör därmed ett hot mot den 

”naturliga” ordningen och kan av media uppfattas som problematiska. (Gross, 1991:20–21, 

26–27) 

      Denna minoritetsstatus gör att homosexuella personer ofta ses som en homogen grupp 

med en gemensam kultur och gemensamma värderingar, trots att det i verkligheten existerar 

flera subgenrer av queerkultur. Dessutom existerar homosexuella personer inom alla olika 

samhällsklasser, könsidentiteter och etniciteter, men allt för ofta reserveras representationen 

av homosexualitet åt män av den vita medelklassen. (Dyer, 2002) Då jag analyserar artiklarna 

kommer jag att ha detta i åtanke och undersöka huruvida man klumpar ihop de homosexuella 

som en generell grupp utan interna skillnader. 

      Dyer (2002) beskriver också att män som attraheras av andra män genomgående har setts 

som ett problem för mänskligheten i den västerländska kulturen. Han pratar om att ett 

monstruöst språk (”language of monstrosity”) har förekommit när man beskrivit 
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homosexuella, vilket var mycket tydligare längre tillbaks i tiden än vad det är i dagens 

samhälle. Det lever dock kvar tankar om moralisk svaghet och personlig otillräcklighet i fråga 

om homosexuella personer i vårt moderna samhälle. (Dyer, 2002:1–2) 

 

5.5 Heteronormativitet 

Queerteori är en inriktning som kritiskt granskar det som ofta ses som naturligt eller normalt. 

Man tittar på de olika samhällsstrukturer, institutioner och handlingar som upprätthåller ett 

normativt och ojämlikt samhälle. I denna studie är det journalistiken som ska granskas. 

Rosenberg (2002) påpekar att begreppet queer i queerteori varken har eller behöver en precis 

definition. Queer kan ses som en beteckning för icke-normativa genusroller likaväl som en 

beteckning för icke-heterosexuella identiteter, men även som ett kritiskt förhållningssätt mot 

det traditionella och normativa. (Rosenberg, 2002:11–13) Framförallt så belyser termen queer 

det faktum att det finns fler än ett riktigt eller naturligt förhållande mellan kön och sexualitet. 

Det utgör på så vis en attack på tron om ett stabilt identitetsförhållande mellan ens kön och 

sexualitet. (Gill, 2007:70). 

      Per definition strävar queerteori inte efter att bli en enhetlig eller systematisk skolbildning 

då man är kritisk mot just sådana normativa instanser. Istället bör en myriad av perspektiv få 

rymmas under namnet queerteori. Alla forskare under beteckningen queerteori har dock en 

sak gemensamt, vilket är att de alla kritiskt ifrågasätter heteronormativitet. (Rosenberg, 

2002:12–15) 

      Heteronormativitet är ett begrepp som syftar till det faktum att heterosexualitet ses och 

upprätthålls som det rätta och naturliga i vårt samhälle. Heteronormativitet manifesteras 

genom förekomsten av tydliga fack för hur genus, kön och sexualitet bör se ut. Avvikelser 

från dessa fack blir ofta tvungna att anpassa sig till normen för att undvika utanförskap och 

marginalisering. Heteronormativa diskurser skapas både inom sociala grupper och inom 

institutioner och genom dessa diskurser produceras en kunskap om vad som är normalt. 

(Rosenberg, 2002:100–102) 

      Judith Butler (2007) har formulerat en förklaringsmodell för hur heterosexualiteten 

upprätthålls som den rådande normen i vårt samhälle. Hon refererar till modellen som den 

heterosexuella matrisen eller en tvingande heterosexualitet. Butler menar att det finns en 

tvingande heterosexualitet i vårt samhälle som innebär att heterosexualitet ses som naturligt 

och man och kvinna ses som de enda två naturliga könskategorierna. Den heterosexuella 

matrisen förutsätter för det första att det finns två tydligt åtskilda kön, man och kvinna, där 
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den fysiska manskroppen sammanfaller med ett manligt beteende och kvinnokroppen 

sammanfaller med ett kvinnligt beteende. För det andra att dessa två motsatta kön vill och 

behöver ha varandra. Homosexuella förhållanden hamnar alltså utanför denna matris och ses 

därmed som problematiska. (Butler, 2007: kap 1) Rosenberg formulerar konsekvenserna av 

att placera människor i den tvingande heterosexuella matrisens normativa köns- och 

sexualitetsfack på ett kärnfullt sätt: 

”Då denna process är påtvingad kan den aldrig helt fullbordas och därmed 'läcker' kulturen 

queerhet. Det utrensade och bortträngda återkommer i olika variationer och stör på olika sätt den 

heteronormativa ordningen.” (Rosenberg 2002:21) 

      Dessa teorier kring heteronormativitet är väsentliga för mitt syfte då jag vill kritiskt 

granska texter om könsneutrala äktenskap och undersöka om heteronormativa ideologier finns 

närvarande i texterna. 

 

5.6 Diskurser 

Begreppet diskurs kan ha många olika betydelser beroende på sammanhanget det används i. 

Den mest ursprungliga definitionen av en diskurs är enligt Peter Berglez (2000) att en diskurs 

innebär ett samtal, en interaktion mellan två eller flera parter. Begreppet har sedan utvecklats 

till att inkludera människors gemensamma språkanvändning, särskilt i avgränsade miljöer som 

i olika institutioner. I nyhetsrummet förekommer särskilda konventioner, normer och 

praktiker vilka blir synliga när man studerar språkanvändningen i nyhetsartiklarna som 

produceras där. (Berglez, 2000:200–201)       

      Det som blir nyheter är det som passar in i en traditionell nyhetsdiskurs, till exempel 

sådant som reflekterar det allmänna intresset och en allmän åsikt. Nyheterna upprätthålls på så 

vis av konventionella regler om hur sociala förhållanden ska se ut och rapporteras på. Därmed 

uppmanar nyhetsdiskursen oss till att se deras klassifikation av verkligheten som det naturliga 

och riktiga sättet att tolka sociala situationer på. Dessa naturaliserade ideologier som finns i 

nyhetstexter kan enligt Allan upptäckas genom textanalyser. (Allan, 2004:80–81)   

     När jag använder begreppet diskurs i denna uppsats syftar jag alltså till den 

språkanvändning som återfinns i tidningarna, vilken både reproducerar och bygger på olika 

föreställningar om världen. Diskurser innehåller i detta fall ideologier och maktstrukturer som 

skapas genom social interaktion eller i institutioner och blir synliga genom språkanvändning. 

Diskurser ger i nyhetsproduktionens fall strukturer till ämnena som behandlas, diskursen 
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utgör det maktsystem i vilket aktörer och händelser placeras. (Fowler, 1991:41–42) 

 

6. Metod 

6.1 Kritisk lingvistik 

Den metod som jag kommer att använda i denna uppsats är kritisk lingvistik som presenterad 

av Roger Fowler (1991). Den kritiska lingvistiken tillhör den kvalitativa 

forskningsinriktningen och är en del av de olika diskursanalytiska metoderna. Denna metod 

valdes för att texterna i mitt urval är nyhetstexter med formellt nyhetsspråk som gör anspråk 

på att vara neutralt och objektivt. Just analyser av nyhetsspråk är vad Fowler har specialiserat 

sig på och den kritiska lingvistiken syftar till att blottlägga de underliggande värderingar som 

texter bygger på, vilket överensstämmer med mina intentioner med denna undersökning.  

      Den kritiska lingvistiken är en metod som är starkt knuten till texten. Man utgår i denna 

forskningsinriktning från att händelser och idéer inte kan rapporteras på ett neutralt sätt då de 

alltid måste kommuniceras genom ett medium och ett språk med sina egna strukturer som 

redan är laddade med sociala värderingar (Fowler, 1991:25) 

      Kritisk lingvistik syftar enligt Fowler till att studera en texts struktur och innehåll på en 

semantisk nivå. Metoden är också särskilt inriktad på att undersöka förmedlingen av sociala 

relationer och värderingar genom texterna. Genom att undersöka textens lingvistiska aspekter 

och ta hänsyn till dess kontext kan man sedan se vilken diskurs som representeras i texten. 

Det bör noteras att Fowler inte menar att journalisterna medvetet producerar nyheter med en 

viss konstruerad representation av olika händelser. De sitter inte i nyhetsrummet och 

bestämmer vilka värdeladdade ord som bör tillskrivas olika personer. De underliggande 

värderingarna finns däremot inbakad i språket och kulturen oberoende av journalisterna och 

det säger något om de diskurser som finns i vårt samhälle. (Fowler, 1991:37–41). 

      De analytiska verktyg som Fowler presenterar som de viktigaste för en kritisk textanalys 

är transitivitet, transformation, lexikala strukturer, modalitet och talhandlingar. Jag kommer 

här att gå igenom vad de olika begreppen som jag kommer att använda i analysen som följer 

innebär. 
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6.1.1 Transitivitet  

Transitivitet syftar i detta sammanhang till den meningsskillnad som uppstår i valet mellan 

olika verbkonstruktioner i meningsstrukturer. Skillnaderna utgörs av de olika processer som 

verben indikerar. Till exempel så kan verb indikera en aktion, till exempel i meningen polis 

sköt pojke i sin säng där vi får en tydlig ansvarig aktör, polisen, som utför en handling mot 

den utsatte aktören, pojken. De medverkande parterna i texten får alltså olika roller beroende 

på vem som tilldelas den aktiva rollen, agenten, och vem som blir objektet för agentens 

handlingar, patienten. Ett ojämlikt maktförhållande presenteras på så sätt mellan de olika 

parterna där agenten tillskrivs kontrollen över patientens friheter eller öde. Traditionellt sett så 

brukar personer eller grupper med auktoritet placeras i agentrollen medan de maktlösa blir 

objekt. Transitivitet ger därför tidningarna möjligheten att tolka händelser på olika sätt och de 

val som görs visar på en viss ideologisk synvinkel. (Fowler, 1991:70–76) 

 

6.1.2 Transformation  

Transformationer är ett begrepp som här hänvisar till de variationer som finns inom 

syntaktiska sammansättningar av en mening. Här tittar man alltså på positioneringen av de 

olika elementen i en mening snarare än deras innebörd och funktion. Specifikt så tar Fowler 

upp den betydelseskillnad som uppstår vid passivering av meningar. Till exempel så ger 

meningen polis sköt pojke i sin säng ett annat intryck än vad den passiva meningen pojke 

skjuten i sin säng ger. Utelämnandet av den ansvarige, polisen, i det andra exemplet skjuter 

fokus bort från ilska mot den ansvarige till sympatier för den utsatte. Därför väljs den aktiva 

formen då texten väljer att fokusera ansvaret hos agenten och tvärtom favoriseras den passiva 

formen om patienten får huvudfokus i texten. Fokus kan även skifta inom en och samma text 

där man kan byta till en passiv form och därmed ändra fokus mitt i rapporteringen. (Fowler, 

1991:77–80)  

 

6.1.3 Lexikala strukturer  

De lexikala strukturerna i en text är helt enkelt de olika ordval som görs i texten. Den lexikala 

strukturen utgörs av den vokabulär som skribenten använder sig av. De termer man använder 

sig av för att beskriva någonting kan ge en tydlig bild av de sociala värderingar som finns 

bakom texten.  
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      Fowler tar upp två olika sätt att se på ord, vad de refererar till och det värde de har i 

förhållande till andra ord. Referensen är det materiella eller mentala objekt som ett ord för 

tankarna till. Värdet hänvisar till förhållandet ord sinsemellan, ett ord definieras av andra ord 

därför skapas dess innebörd av vad det inte är och vad det är i förhållande till dessa andra ord. 

Vissa ord kan ha ett sådant förhållande med andra ord att när de används tillsammans kan de 

specificera innebörden hos varandra och på så sätt skapa en specifik diskurs. Om det lexikala 

register man använder präglas av återkommande ordval som till exempel arbetarklass, statlig 

makt, kapitalism, fackföreningar osv. kan det tyda på en marxistisk synvinkel. Det är därför 

viktigt att ta fasta på vilka sorts ordval som återkommer och prioriteras i diskursen. (Fowler, 

1991:80–84)  

 

6.1.4 Modalitet 

Modalitet är en mer personlig funktion som berör skribentens syn på texten. Modalitet kan ses 

som skribentens explicita eller implicita attityd till texten. Fowler särskiljer i sin bok mellan 

fyra olika typer av attityder som visar på hur skribenten förhåller sig till texten. Dessa 

attityder är lätta att särskilja genom att titta på de modala hjälpverb som används. Den första 

attityden är en av sanning där olika nivåer av osäkerhet kan finnas, från det är så här till det 

kan vara så här. Sanningsmodaliteten är den som främst används inom nyhetsjournalistiken, 

de övriga modalitetsbegreppen kommer att redovisas i de sällsynta fall de framkommer.  

      Det finns en attityd av förpliktelse där skribenten uppmanar de medverkande att handla på 

ett visst sätt, till exempel terroristerna måste straffas. Därefter finns en attityd präglad av 

tillåtelse där skribenten ger de medverkande tillåtelse att agera på ett visst sätt, de modala 

hjälpverben kan och får styr ofta dessa påståenden. Till sist presenteras en attityd av 

önskvärdhet där skribenten explicit uttrycker sin åsikt i en fråga, hon gjorde rätt. (Fowler, 

1991:85–87) 

 

6.1.5 Talhandlingar  

Talhandlingar syftar just till att språket ses som en handling. En talhandling är alltså skrivna 

eller sagda ord som i ett visst sammanhang faktiskt utgör en handling i sig. Två exempel på 

meningar där yttrandet av orden utgör handlingen är jag förklarar er nu för äkta makar och 

han lovar att betala tillbaka pengarna. Några verb som kan signalera sådana talhandlingar är 

förbjuda, begära, deklarera och fråga. Här fokuseras därmed de olika handlingar som utförs i 
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texten. En talhandling kan inte bedömas vara sann eller falsk på samma sätt som ett påstående 

likt snön är vit kan. Talhandlingar ger oss enligt Fowler en insyn i hur samhällets normer 

skapas. Talhandlingar kommer i analysen att redovisas i den mån de förekommer och är 

relevanta. (Fowler, 1991:87–90) 

 

6.2 Tillvägagångssätt  

Anledningen till att kritisk lingvistik valdes som metod är som sagt dess fokus på 

underliggande värderingar och närhet till texten. Då metoden är så nära knuten till texten 

väljer jag att presentera textanalyserna av varje artikel var för sig så att det klart framgår 

vilken artikels innehåll jag refererar till. Det kan hända att flera artiklar genererar liknande 

resultat vilket kan te sig upprepande, men det är relevant för analysen att titta nära på samtliga 

artiklars innehåll. Jag kommer att sammanfatta de övergripande slutsatserna i kapitlet 

slutsatser och diskussion. I analysdelen kommer nio artiklar att undersökas. Varje artikel 

kommer att presenteras med sin rubrik och en kort sammanfattning av vad den handlar om, 

därefter följer min analys där jag applicerar de olika analysverktygen på texten. Jag har alltså 

tittat på verbkonstruktioner, ordval, modala hjälpverb och talhandlingar i texterna. Dessutom 

kommer jag att lägga fokus på vilka aktörer och källor som får utrymme i respektive blir 

exkluderade i texterna. 

 

7. Analys 

7.1 Beslut om homovigslar skapar spricka i kyrkan  

Denna artikel publicerades i Dagens Nyheter 2009-04-16. 

Sammanfattning av artikeln: Artikeln handlar om svenska kyrkans syn på lagen om 

könsneutrala äktenskap. Olika kyrkostifts inställning till frågan redovisas, de är inte helt 

överens om hur man bör behandla frågan. Det finns ett samförstånd i att kyrkan borde ha 

enats om vilken syn man bör ha på äktenskapsfrågan innan man började diskutera hur en 

samkönad vigsel skulle kunna gå till. De flesta stift tycker att präster ska kunna neka 

homosexuella par som vill gifta sig och det rapporteras att cirka hälften av prästerna förväntas 

göra just det. (Se bilaga 1)    

Textanalys: Först går det att notera att modaliteten i texten är en av sanning. Detta kan man 

se då innehållet presenteras med formuleringar som kyrkans stift är starkt kritiska, det 
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framkommer i remissvaren, Växjö domkapitel vill ha två helt olika vigselordningar och biskop 

Caroline Krook har sagt att hon vill att kyrkan avsäger sig vigselrätten. Då det talas om 

remissvaren från stiften skriver författaren att kyrkan borde ha enats om den teologiska 

inställningen till könsneutrala äktenskap innan man gick vidare i frågan. I detta fall kan man 

alltså utläsa en modalitet av förpliktelse även om det senare framkommer att man hänvisade 

till remissvaren. Man ger i texten inget utrymme för ifrågasättande av innehållet utan 

presenterar det som ren objektiv fakta. 

      Agenterna i texten utgörs av de olika kyrkostiften och de individuella biskoparna som 

omnämns, Hans Stiglund, Lennart Koskinen, Caroline Krook och Esbjörn Hagberg. Dessa 

agenter tillskrivs talhandlingarna menar att, svarar, spekulerar och reserverar sig mot. De 

tillskrivs även de aktiva verben är starkt kritiska, skriver, vill inte ha, tar inte alls ställning 

och vill att kyrkan avstår. Källorna som används och aktörerna som får komma till tals i 

denna artikel är enbart representanter för Svenska kyrkan. Kyrkan utgör alltså den aktiva 

maktfulla parten i artikeln. Textens patienter är således samkönade par som blir objekten för 

agenternas handlingar. I artikeln framkommer de homosexuella paren bara i form utav att 

kyrkan talar om dem. De talar om att man inte bör tvingas viga de samkönade paren, hur man 

ska ändra kyrkoordningen för att passa homosexuella par och att hälften av Svenska kyrkans 

präster förväntas säga nej till att viga samkönade par. De samkönade paren osynliggörs och 

denna artikel fokuserar helt på kyrkans diskussion kring könsneutrala äktenskap. Att kyrkan 

och dess biskopar blir huvudsakliga källor i texten stämmer överens med Allans tidigare 

presenterade teori om att auktoritetspersoner får definiera debatten i tidningarna (Allan, 

2004:62–65). 

      Formuleringarna ingen enskild präst bör tvingas viga par av samma kön och kyrkans syn 

på den nya äktenskapslagen forceras fram skapar med hjälp av de starka orden tvingas och 

forceras en känsla av att kyrkan blir dåligt behandlade och blir lidande av denna nya lag. 

Även inkluderingen av kyrkorådet i Luleås stifts spekuleringar kring att hälften av prästerna 

inte kommer gå med på att viga samkönade par vilket kommer leda till att kyrkan förlorar 

vigselrätten skapar en bild av kyrkan som offer för denna lag. Rubriken är konstruerad så att 

kyrkan blir patienter och agenten utesluts till förmån för det aktörslösa beslut om 

homovigslar. Därmed hamnar fokus på sympatier för kyrkan.   

 

 

 



20 
 

7.2 Kd lämnas utanför alliansmotion  

Denna artikel publicerades i Dagens Nyheter 2008-12-17.  

Sammanfattning av artikeln: I denna artikel rapporteras de borgerliga riksdagspartiernas 

samarbete i den könsneutrala äktenskapsfrågan. Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet 

har bestämt sig för att lägga fram en motion om en ny lag för könsneutrala äktenskap trots att 

Kristdemokraterna har motsatt sig motionen. (Se bilaga 1)    

Textanalys: Först bör det noteras att innehållet i denna artikel läggs fram som sanna fakta. 

Detta framgår tydligt i meningarna m, fp och c lämnar nu definitivt det fjärde regeringspartiet 

kd bakom sig, mest nöjd är folkpartiets vice gruppledare Allan Widman och en enighet som 

den moderata riksdagsgruppen saknar. Den enda grad av tvekan som finns är i sista stycket 

där man skriver att riksdagen kan komma att stå inför tre olika motioner i äktenskapsfrågan 

och man skriver också att Kristdemokraterna möjligen kommer att lägga fram en egen motion 

i denna fråga. Överlag så är modaliteten en av sanning och därmed antyder man att det som 

står här är rätt och riktigt. 

      Agenterna i texten är Moderaterna, Folkpartiet och Centern och de individer som 

representerar dessa partier. Dessa tre regeringspartier tillskrivs de aktiva handlingarna lämnar 

kd bakom sig, kommer att lägga fram en motion och utan att nämna kristdemokraterna. Dessa 

handlingar refererar alla till att Kristdemokraterna blir överkörda.  

      De enda källor som används och de enda aktörer vars tal finns med i texten kommer från 

de tre aktiva partierna Moderaterna, Folkpartiet och Centern. Gruppledarna eller vice 

gruppledarna från dessa tre partier Allan Widman, Lars Lindblad och Annika Qarlsson har 

med en varsin utsaga om hur deras parti förhåller sig till frågan om könsneutrala äktenskap. 

Anledningen till att man väljer att fokusera på splittringen inom den borgerliga regeringen kan 

bero på att det finns ett nyhetsvärde i konfliktdrama och särskilt när detta uppstår inom 

regeringen. 

      Den passiva parten som inte kommer till tals i artikeln är kristdemokraterna. De utsätts för 

de tre övriga regeringspartiernas handlingar, de blir lämnade och övergivna av sina 

medarbetare. I rubriken har man använt en transformation där man har passiverat meningen så 

att patienten, Kristdemokraterna, placeras i subjektspositionen och därmed indikeras att 

sympatierna i artikeln ligger hos patientens kamp snarare än agenternas handlingar. Intressant 

att notera är att agenternas handlingar och patienternas behandling är motiverade av ett tredje 

utelämnat parti, nämligen de homosexuella och frågan om deras rättigheter.   

      Det lexikala registret i artikeln visar på en politisk diskurs med ord som regeringspartier, 



21 
 

pressträff, lagändringar, proposition, oppositionen, motionsarbete, partilinje etc. I denna 

artikel behandlas alltså könsneutrala äktenskap enbart som en politisk sakfråga, de 

homosexuella personer som berörs av lagen omnämns inte överhuvudtaget i texten. De enda 

som beskrivs påverkas av lagbeslutet i artikeln är Kristdemokraterna som beskrivs bli 

lämnade av sina samarbetspartier.    

 

7.3 Kd på väg förlora strid om homosexuella äktenskap  

Artikeln publicerades i Dagens Nyheter 2008-10-25. 

Sammanfattning av artikeln: Här beskrivs den politiska debatten kring könsneutrala 

äktenskap. Kristdemokraterna beskrivs vara emot äktenskap för par av samma kön medan alla 

andra riksdagspartier är för det. Kristdemokraternas förslag om att kalla processen för 

giftermål istället för äktenskap har avvisats och det beskrivs som en omöjlighet att göra alla 

riksdagsledamöter nöjda i denna fråga. Man låter flera olika politiker komma till tals och 

uttrycka sin åsikt i frågan om könsneutrala äktenskap. (Se bilaga 1)    

Textanalys: Denna artikel presenteras traditionsenligt med en sanningsmodalitet. Orden är, 

har och har inte introducerar majoriteten av innehållet i artikeln. Det finns dock grader av 

osäkerhet på tre ställen i texten vilket visas med formuleringarna allt tyder på att, skulle 

visserligen kunna tänka sig och de borgerliga riksdagsledamöterna kan rösta för. Författarens 

inställning till texten är att den är sann med vissa inslag av tveksamheter.  

      Agenterna i texten varierar i de olika styckena men de utgörs alltid av ett politiskt parti 

eller en representant för ett politiskt parti. Kristdemokraterna och Göran Hägglund är dock de 

huvudsakliga agenterna i texten, vilket indikeras i rubriken där KD beskrivs förlora striden 

om homosexuella äktenskap. Kristdemokraterna attribueras också talhandlingarna anser att, 

hävdar att, säger, reserverar sig och tycker att. Detta visar att de får utrymme att tycka och 

uttrycka sig i artikeln. Även Folkpartiet får en aktiv roll då de bekräftar, säger och ställer sig 

inte bakom. Centern, Moderaterna, Folkpartiet, homosexuella och språkvårdare klumpas ihop 

till en agent i en mening där de kollektivt avvisar förslaget om att kalla äktenskap för 

homosexuella för giftermål. Detta är det enda fallet där homosexuella framställs som aktiva i 

debatten. Det finns således en markant kontrast i maktförhållandet mellan de samkönade 

paren vars rättigheter diskuteras och Kristdemokraterna som pratar om dem. Gross teori om 

att homosexuella personer blir nedtystade och ignorerade i media blir bekräftad i denna artikel 

där man väljer att inte låta homosexuella personer föra sin talan i frågan om könsneutrala 
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äktenskap (Gross, 1991:19–21). 

      De personer som får komma till tals i artikeln är folkpartisten Erik Ullenhag, 

kristdemokraterna Yvonne Andersson och Göran Hägglund, centerpartisten Fredrick Federley 

och moderaten Tomas Tobé. Kristdemokraterna uttalar sig emot det kommande förslaget om 

könsneutrala äktenskap medan de övriga stöder förslaget om samkönade äktenskap. Även i 

denna artikel skrivs det enbart om könsneutrala äktenskap som en politisk fråga och den 

diskuteras på de borgerliga partiernas villkor. Man bygger hela nyhetsartikeln kring politikers 

uttalanden. Detta sker antagligen därför att journalister lätt kan ta kontakt med politiker och 

förlitar sig i nyhetsprocessen på officiella dokument och uttalanden från auktoritetspersoner 

som politiker. Dessutom togs det upp i teoridelen att Stuart Allan skrev att nyhetsvärdet ökar 

då man hänvisar till bekanta elitpersoner såsom politiker (Allan, 2004:57–58).  

      I detta sammanhang ger användandet av de laddade formuleringarna strid om 

homosexuella äktenskap, segslitna frågan, oförenliga åsikter och omöjligt att få alla i 

regeringspartierna nöjda en dramatisk och konfliktfylld bild av könsneutrala äktenskap, 

vilket naturligtvis också ökar nyhetsvärdet. Man spär på denna uppbyggda konflikt genom att 

kontrastera två uttalande mot varandra i slutet av artikeln. Tomas Tobé säger att han hoppas 

KD accepterar en könsneutral äktenskapslag medan Yvonne Andersson säger att hon 

naturligtvis aldrig kan rösta för könsneutrala äktenskap. 

 

7.4 Kd missade en hjärtefråga 

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet 2008-11-06. 

Sammanfattning av artikeln: Här diskuteras Kristdemokraternas så kallade misslyckande att 

stoppa den könsneutrala äktenskapslagen. Man beskriver att alliansen har gett upp försök om 

att enas i frågan och att de valt att komma ut med detta misslyckade samarbetsförsök i 

samband med USA-valet för att minska publiciteten kring det. Alliansen låter istället 

riksdagen få rösta om frågan där Kristdemokraterna beskrivs vara fria att rösta nej. (Se bilaga 

2)      

Textanalys: Det som rapporteras i texten presenteras med en sanningsmodalitet. Man 

använder otvetydiga formuleringar som kristdemokraterna har misslyckats, regeringen 

utnyttjar USA-valet för att berätta om att allianspartierna inte lyckats komma överens och 

alliansen ger alltså upp försöken att enas. Flera stycken präglas dock av spekulation då man 

skriver att det kanske var omöjligt att hitta en lösning, förslaget skulle troligen ha fällts i 
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riksdagen och om de hade kompromissat hade förslaget inte gått igenom. Detta indikerar till 

läsaren att texten inte är helt förankrad i rena objektiva fakta, utan också vilar på antaganden. 

      Textens agenter är huvudsakligen Kristdemokraterna, i vissa stycken blir även de övriga 

regeringspartierna agenter. Kristdemokraterna tillskrivs de aktiva handlingarna missade, har 

misslyckats med att stoppa, slipper bli överkört, är fria att rösta nej och har inte lyckats 

påverka. Man transformerar meningarna så att Kristdemokraternas strid och misslyckande blir 

huvudtemat i artikeln. Istället för att fokusera på det faktum att man lyckades få igenom en 

könsneutral äktenskapslag väljer man att skriva att Kristdemokraterna misslyckades med att 

stoppa lagen.  

      Det finns bara en talhandling i texten, denna utförs av de borgerliga ledamöter som hotade 

att rösta ned ett urvattnat lagförslag om könsneutrala äktenskap. De borgerliga partierna ger 

upp försök om att enas, har inte lyckats komma överens och låter riksdagen stifta lagen. Detta 

spär på negativiteten i artikeln vars lexikala struktur präglas av negativa ord och fraser som 

misslyckats, missade, fällts, ger upp, överkört, har inte lyckats, inte ha gått igenom, omöjligt 

att hitta en lösning, hade hotat, infekterade och partipiska. Man kallar också frågan om 

könsneutrala äktenskap för en samvetsfråga. Begreppet samvetsfråga tyder på att könsneutrala 

äktenskap ses som något som kan vara oförenligt med en persons grundläggande värderingar 

och att det i sådana fall är personens ansvar att inte godta samkönade äktenskap oavsett vad 

andra säger.   

      Det finns inga aktörer som blir patienter i texten utan det är frågan om könsneutrala 

äktenskapen, själva propositionen, som blir objektet för handlingarna. Inbyggt i denna 

proposition finns däremot de samkönade par som vill gifta sig. Denna artikel är i sin helhet 

väldigt opersonlig i fråga om aktörer och källor. Man hänvisar inte till specifika individer utan 

man hänvisar till hela politiska konstellationer. Ingen individ får komma till tals i artikeln.  

      Även i denna artikel framkommer könsneutrala äktenskap inom en politisk diskurs. 

Könsneutrala äktenskap konstrueras i texten som Kristdemokraternas fråga snarare än de 

homosexuellas fråga. 

 

7.5 Ord ska rädda homolag  

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet 2008-10-02. 

Sammanfattning av artikeln: I den här artikeln beskrivs regeringens samarbetssvårigheter 

kring frågan om könsneutrala äktenskap. Alliansen beskrivs arbeta hårt för att skapa en 

enighet i denna fråga. Kristdemokraterna motsätter sig som enda parti en proposition som 
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innebär att samkönade par får rätt att ingå äktenskap. I artikeln lyfter man fram regeringens 

diskussioner kring ett förslag som går ut på att skapa en lagstiftning som låter både 

heterosexuella och homosexuella par ingå giftermål medan begreppet äktenskap blir bevarat i 

sin gamla mening, det vill säga för en kvinna och en man. (Se bilaga 2)    

Textanalys: Det går att notera att texten läggs fram med en sanningsmodalitet, vilket innebär 

att man uppmanas tolka denna text som en värderingsfri sanning. Texten presenteras som ren 

och sann fakta varvad med individuella uttalanden, främst från politiker. Man använder klara 

formuleringar som till exempel kompromissen diskuteras nu i regeringen, det finns en stor 

majoritet i riksdagen för att riva upp dagens partnerskapslag och samtidigt sätter 

oppositionen press på regeringen. 

      Agenterna i artikeln utgörs huvudsakligen av representanter för de fyra borgerliga 

politiska partierna. Dessa agenter utför talhandlingarna säger nej, har utlovat, sade, påpekar 

att, bekräftar och tycker. De står också för de aktiva handlingarna arbetar och lanserar. Den 

rika inkluderingen av talhandlingar ger texten en prägel av hög personlig interaktion, det är 

politikerna som får detta personliga utrymme. I slutet av artikeln får ”den andra sidan” 

utrymme att uttrycka sina ståndpunkter i och med detta blir RFSL:s ordförande Sören Juvas 

respektive oppositionen agenter. De verbsatser som tillskrivs dem är tycker att, skriver, sätter 

press på och säger. I artikeln finns inga explicita patientroller men agenternas handlingar 

motiveras av den könsneutrala äktenskapslagstiftningen och därmed kan de samkönade paren 

implicit ses som den passiva parten i texten. Sören Juvas får dock kort föra talan för de 

homosexuellas sak i artikeln. Men han får bara delta i debatten på de borgerliga partiernas 

villkor, han tillåts kommentera deras uttalanden. Detta stöder Allans teori om att personer 

med högre auktoritet får definiera debattens struktur medan avvikande röster får marginellt 

utrymme i debatten (Allan, 2004:62–65).       

      Källorna som används i texten är på vissa ställen oklara där det enbart står att SvD erfar 

detta, ledande moderater som SvD pratat med säger detta eller att SvD:s källor uppger detta. 

De aktörer som får föra sin egen talan i artikeln är Fredrik Reinfeldt, centerpartisten Johan 

Linander, kristdemokraten Stefan Attefall, moderaten Inger René, folkpartisten Jan Ertsborn, 

RFSL:s ordförande Sören Juvas och vänsterpartisten LiseLotte Olsson. Alla aktörer utom 

Sören Juvas är politiker. Samkönade äktenskap blir i artikeln en del i en politisk kamp.  

      Rubriken antyder att den kommande lagen om samkönade äktenskap behöver räddas. 

Diskursen som skapas genom denna formulering och det faktum att alliansen är de aktivaste 

agenterna är en där Kristdemokraternas godkännande av lagen och alliansens sammanhållning 
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är viktigare än särbehandlingen av homosexuella personer. Termen homolag är dessutom vag 

och gör det svårare för läsaren att förstå exakt vad för lag som åsyftas och vad en sådan lag 

skulle innebära.  

      Andra noterbara ordval som görs är att man kallar förslaget att ändra ordet äktenskap till 

giftermål för en kompromiss och man skriver att förhandlingar pågår för att lösa denna 

knäckfråga. Dessa ordval ger tillsammans en bild av att könsneutrala äktenskap utgör ett 

problem som måste lösas. Dessutom beskrivs moderaten Jan Ertsborn som kallsinnig då han 

hellre vill följa igenom med förslaget om helt könsneutrala äktenskap än anta idén om att 

kalla det giftermål. Implikationen här är att det rätta vore att kompromissa för att göra 

motståndarna till könsneutrala äktenskap nöjda genom att ”möta dem halvvägs”. Detta visar 

på ett heteronormativt tänkande där de homosexuella ses som problematiska och det ses som 

naturligt att reservera begreppet äktenskap för ”normala” heterosexuella par. 

      Man låter dock uttalandena som förespråkar användningen av ordet giftermål istället för 

äktenskap då samkönade par blir inblandade bemötas av Juvas uttalande om att detta bara är 

ytterligare ett försök att särbehandla människor. Detta bidrar till att skapa en mer balanserad 

och objektiv bild av rapporteringen.  

 

7.6 Starkt stöd för homoäktenskap  

- Kristdemokraterna ensamma motståndare till könsneutrala vigslar 

Denna artikel publicerades i Svenska Dagbladet 2008-01-21. 

Sammanfattning av artikeln: I den här nyhetsartikeln behandlas nya 

opinionsundersökningar som visar att sju av tio svenskar stödjer könsneutrala äktenskap. 

Dessa undersökningar gjordes i och med att regeringen höll på att förbereda en proposition 

om könsneutrala vigslar. Kristdemokraterna beskrivs vara emot den tänkta propositionen och i 

artikeln får deras riksdagsledamot Annelie Enochson uttala sig om partiets ställning i frågan. 

Hon reagerar förvånat på att en majoritet av svenska folket stödjer samkönade äktenskap och 

lägger fram sina argument emot samkönade äktenskap. (Se bilaga 2)    

Textanalys: Textens modalitet är även i detta fall en av sanning. Innehållet presenteras i 

otvetydiga termer som drygt sju av tio svenskar vill att homosexuella ska få gifta sig, partiet 

är ensamt om sin inställning i både regeringen och riksdagen och bara ett partis sympatisörer 

avviker. Detta indikerar att det man läser här inte är influerat av författarens egna värderingar 

utan detta är objektiv sanning. 
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      Agentrollen skiftar i artikeln mellan representanter för regeringen, Kristdemokraterna, 

RFSL och Sifo. Kristdemokraterna och specifikt deras riksdagsledamot Annelie Enochson är 

dock den huvudsakliga agenten i majoriteten av texten. Enochson och Kristdemokraterna tar 

ställning till könsneutrala äktenskap med talhandlingarna säger nej, säger och förklarar samt 

de aktiva verben pekar på, driver kravet på en folkomröstning, hade väntat sig och är emot. 

      De aktörer vars uttalanden används i texten är statsministern Fredrik Reinfeldt, 

kristdemokraten Annelie Enochson, ordförande i RFSL Sören Juvas och Toivo Sjörén som är 

chef för Sifos undersökningar. Annelie Enochson får som sagt mest utrymme i artikeln, 

mycket fokus läggs på hennes uttalanden om samkönade äktenskap. Hon är kritisk mot 

opinionsundersökningen då det inte motsvarar den känsla hon får när hon träffar folk och hon 

tror att resultatet beror på en oerhörd okunskap hos svenska folket. Därefter skriver man att 

hon inte ser någon principiell skillnad mellan en far som gifter sig med sin dotter, någon som 

gifter sig med en minderårig person och två homosexuella personer som gifter sig med 

varandra. Beslutet att presentera dessa starka uttalanden om samkönade äktenskap utan 

motargument ger en bild av att de inte är kontroversiella uttalanden. Att man bygger artikeln 

runt dessa utsagor kan naturligtvis bero på att nyhetsvärdet ökar med känslostarka uttalanden, 

men detta utelämnande av positiva argument bidrar också till att motståndarsidan får mer 

uppmärksamhet och kan i viss mån tänkas påverka den allmänna diskussionen om 

homosexuella äktenskap till Kristdemokraternas fördel. Detta är särskilt giltigt då texten 

presenteras med en sanningsmodalitet. 

      Patienterna i texten blir de homosexuella par som Enochson uttalar sig om. De finns bara 

implicit med i texten, det pratas om samkönade par och deras rättigheter. Man personifierar 

inte de homosexuellas strid på samma sätt som man gör Kristdemokraternas med hjälp av 

Enochson. Man lägger dessutom fram opinionsundersökningar från Sifo där folk får rösta om 

homosexuella personers rättigheter. I och med dessa undersökningar beskrivs svenskar vara 

mycket mer toleranta och en majoritet är för könsneutrala äktenskap. Trots denna beskrivning 

så får inte denna ”toleranta sida” utrymme i artikeln, Sören Juvas får enbart kort kommentera 

undersökningarna på de homosexuellas vägnar. 

      I artikeln spelar man upp konflikten mellan Kristdemokraterna och förespråkarna för 

könsneutrala äktenskap. Kristdemokraterna utmålas som ensamma stridare mot en stor 

majoritet för könsneutrala äktenskap. Denna bild av Kristdemokraterna som ståndaktiga 

kämpar uppstår i och med de lexikala strukturer och formuleringar som används. 

Kristdemokraterna beskrivs som ensamma motståndare, det politiska trycket på dem beskrivs 

växa och regeringen beskrivs förbereda en proposition för könsneutrala äktenskap trots att 
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Kristdemokraterna motsätter sig förslaget. Svenska folket beskrivs också enligt 

opinionsundersökningar vara för samkönade äktenskap, bara Kristdemokraternas 

sympatisörer beskrivs avvika från majoriteten och Sjörén säger att Kristdemokraterna utgör 

ett övertygande motstånd.  

 

7.7 Nu får alla par säga ja - Men först i höst beslutar kyrkan om den ska viga 

homosexuella  

Artikeln publicerades i Göteborgs-Posten 2009-04-30. 

Sammanfattning av artikeln: Den här artikeln publicerades dagen före den nya könsneutrala 

lagen blev officiell och handlar om just den nya lagen. Artikeln börjar med att kort presentera 

ett lesbiskt par som nu ska gifta sig. Därefter spekulerar RFSL:s vice ordförande om att det 

kommer ske fler samkönade äktenskap under sommaren. Slutligen lägger man fram detaljer 

kring svenska kyrkans roll i processen. Kyrkan ska rösta om könsneutrala äktenskap och 

huruvida de ska behålla vigselrätten i oktober. Prästen Lars Gårdfeldt får uttala sig till fördel 

för könsneutrala äktenskap och om kyrkans framtid. (Se bilaga 3)    

Textanalys: Texten presenteras här med en sanningsmodalitet. Man använder huvudsakligen 

en ”det är så här”-attityd till textens innehåll, som överlag presenteras utan modala hjälpverb. 

Istället används ord som är, har, finns och gör då man presenterar innehållet. Grader av 

tvekan finns bara då Westerlunds och Gårdfeldts utsagor introduceras med ordet tror. Man 

ger alltså inte läsaren mycket utrymme för att ifrågasätta innehållet i texten.  

      I artikelns rubrik skriver man att kyrkan beslutar om den ska viga homosexuella, vilket 

tyder på att de håller en viss makt över patienterna, de homosexuella. Agenterna i texten är i 

två stycken Svenska kyrkan som attribueras aktionerna fattar beslut och har bestämt att skjuta 

upp sitt ställningstagande. I ett stycke blir även riksdagen agenter då de fattade beslut och alla 

partier utom Kristdemokraterna stod bakom beslutet. I dessa stycken blir de homosexuella 

patienter och objekt för kyrkans respektive riksdagens handlingar. Men i majoriteten av texten 

är de homosexuella faktiskt agenter. De aktörer vars tal används i texten är alla förespråkare 

för samkönade äktenskap. De är Alexandra Einarstam, RFSL:s vice ordförande Ulrika 

Westerlund och Lars Gårdfeldt. Dessa personer utför talhandlingarna säger och menar och de 

tillskrivs verben var på plats, kommer att säga ja, tror, tycker och åkte. 

      I denna artikel har man använt paret Alexandra Einerstams (S) och Åsa Anderssons 

uppkommande vigsel och glädje över beslutet om könsneutrala äktenskap som ett exempel på 
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folk som berörs av den nya lagen. Man använder också Lars Gårdfeldt för att förmänskliga de 

homosexuella som blir berörda av kyrkans beslut. Man presenterar honom som präst och 

forskare två titlar som medför en viss auktoritet. Därefter beskriver man att han gifte sig i 

Kanada med en man han levt tillsammans med i tjugo år. Inkluderingen av dessa fakta 

fungerar som en personifiering av hur beslutet om könsneutrala äktenskap påverkar 

människors liv. Man använder i artikeln heller inga motargument mot Gårdfeldts uttalanden 

om att man inte kan ha diskriminerande särlagar för minoriteter i ett demokratiskt samhälle. 

Därmed skapas en diskurs som är till fördel för de homosexuellas sak. 

      Den lexikala strukturen tyder på en sympatisk syn för de homosexuellas rättigheter. Detta 

med hjälp av orden historiska datumet, reste oss och applåderade, fantastiskt, en lång kamp 

som nu är över, förvånad och förkrossad om de säger nej, inga homosexuella ska råka ut för 

diskriminering och kränkande kommentarer. I denna artikel fokuseras alltså den lyckade 

införningen av könsneutrala äktenskap och vad det betyder för de samkönade paren istället för 

Kristdemokraternas misslyckande med att stoppa lagförslaget. Detta upplägg går emot Allans 

teorier om att negativitet prioriteras framför positivitet i nyheter (Allan, 2004:57–58). 

      En intressant notering är att i denna artikel skriver man att en majoritet av prästerna i 

svenska kyrkan tros vilja viga samkönade par, vilket är tvärtemot vad man skrev i Dagens 

Nyheters artikel Beslut om homovigslar skapar spricka i kyrkan trots att artiklarna 

publicerades runt samma tidpunkt. 

 

7.8 Kd villiga offra vigselrätt 

Denna artikel publicerades i Göteborgs-Posten 2008-11-02. 

Sammanfattning av artikeln: I den här artikeln beskrivs Kristdemokraternas ledare Göran 

Hägglund vara beredd att offra kyrkans vigselrätt för att få bevara äktenskapet som ett 

förbund mellan två heterosexuella personer. Kristdemokraterna har således lagt fram ett 

förslag som går ut på att alla par kan registrera samlevnad hos en myndighet men det ska inte 

få kallas för äktenskap. Kristdemokraterna beskrivs ha försökt kompromissa om frågan på 

flera sätt och detta ska ses som en utsträckt hand som bör accepteras i alliansen.  (Se bilaga 3)    

Textanalys: Texten presenteras som absolut sann, det finns en liten grad av spekulation då 

Sacrédeus och Hägglund tror. Annars används tydliga formuleringar som Göran Hägglund är 

beredd att offra kyrkans vigselrätt för att äktenskapet ska förbli ett förbund bara mellan man 

och kvinna, nu har han satt ned foten vad gäller partiets huvudlinje och folkpartiets 
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partistyrelse sade dock nyligen att man bara accepterar det förslag regeringens utredare 

Hans Regner lagt. Det finns också ett stycke som introduceras med en modalitet av tillåtelse 

där homosexuella par som vill kan gå till kyrkan för en särskild ceremoni. Författaren har där 

en förpliktelse av tillåtande mot de homosexuella, vilket ger en bild av dem som en grupp 

med låg maktstatus i behov av tillåtelse från andra.  

      Kristdemokratern är de huvudsakliga agenterna i texten och Göran Hägglund utgör den 

främsta källan till texten. Detta speglas i rubriken där Kristdemokraterna beskrivs vara villiga 

att offra vigselrätten. De tillskrivs även verbsatserna är beredd att offra, vill reservera, har 

satt ned foten, förespråkar, tror att, motsatt sig, gillar och kan acceptera, dessutom utför de 

talhandlingarna har antytt och säger. Kristdemokraterna har alltså en mycket aktiv roll i 

texten men de har inte en särskilt auktoritativ position över de homosexuella då de inte får sin 

vilja igenom. Deras handlingar präglas av frustration och man får en känsla av att de blir 

ignorerade och överkörda av regeringen. Denna känsla förstärks med formuleringarna 

Hägglund har antytt flera möjliga lösningar för att nå en kompromiss och de är beredda att 

offra kyrkans vigselrätt. Deras ”kompromissförslag” beskrivs som en utsträckt hand och 

något som skulle få bred acceptans även av dem som vill ha könsneutrala äktenskap. 

      Regeringen får en kort aktiv roll då de har lovat att lägga fram en proposition rörande 

könsneutrala äktenskap. Även Folkpartiet får framträda i texten då de bara beskrivs acceptera 

en proposition som inkluderar både heterosexuella och homosexuella par i 

äktenskapsbegreppet. I slutet av artikeln blir kyrkan agenter då det talas om Svenska kyrkans 

remissvar där de skrev att de ville ha äktenskap för heterosexuella personer och partnerskap 

för homosexuella. Svenska kyrkan och biskopen Tony Guldbrandzén utför talhandlingen 

klargör och de tillskrivs handlingarna ville ha, förespråkade, ska få utfärda och de ges 

möjligheten att reservera begreppet äktenskap för heterosexuella relationer. Detta visar att 

kyrkan och regeringen är de som sitter på definitiv makt över de homosexuellas öde.  

      Patienterna i texten är de som utsätts för agenternas aktioner, det vill säga de samkönade 

paren som Kristdemokraterna vill utesluta ur lagstiftningen. Återigen blir minoritetsgruppen 

de homosexuella ignorerade i fråga om källanvändning, man pratar bara om dem. 

      Källorna som citeras är kristdemokraterna Göran Hägglund och Lennart Sacrédeus samt 

biskopen Tony Guldbrandzén. Man bygger artikeln på uttalanden från politiker och 

diskussioner som förs bland de olika borgerliga partierna, speciellt Kristdemokraterna. 
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7.9 Oppositionen har eget förslag till ny äktenskapslag 

Artikeln publicerades i Göteborgs-Posten 2008-10-06. 

Sammanfattning av artikeln: Den här artikeln fokuserar på oppositionens försök att lägga 

fram en egen lagtext som ska ge samkönade par samma rätt till äktenskap som olikkönade 

par. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beskrivs vara trötta på att vänta på 

att alliansen ska enas om könsneutrala äktenskap och de litar inte på att deras förslag kommer 

att vara helt jämställt. De tror att flera riksdagsledamöter från den borgerliga sidan kan tänka 

sig att rösta på deras förslag och på så sätt slippa problemen med att försöka skriva en 

proposition som gör Kristdemokraterna nöjda. (Se bilaga 3)    

Textanalys: Artikeln är skriven med en sanningsmodalitet. Texten presenteras alltså som 

objektiv och sann genom konstateranden som oppositionen har ett eget förslag, de väntar 

inte, moderaterna har röstat ja och kristdemokraterna är ensamma om att vara emot 

äktenskap mellan homosexuella. Texten avviker dock från denna absoluta sanning i ett stycke 

där man visar på en osäkerhet med orden misstänker och hoppas. 

      Den aktiva agentrollen i texten fylls huvudsakligen av oppositionen, det vill säga 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Oppositionen attribueras handlingarna 

väntar inte, vill inte vänta, presenterar och hoppas slippa ifrån. Även i rubriken är de den 

aktiva agenten då de beskrivs ha ett eget förslag till äktenskapsfrågan. Patientrollen fylls av 

alliansen då oppositionen är agenter. Man väntar inte på alliansen utan går framåt på egen 

väg. Detta blir en nyhet då det bygger på en konflikt mellan de två blocken och delvis på en 

konflikt inom alliansen. 

      Även regeringen och mer specifikt Moderaterna och Kristdemokraterna får en liten aktiv 

roll i texten. De beskrivs med verben har lovat, röstat ja och är ensamma om att vara emot. 

Man ser här att allianspartiernas handlingar alla påverkar de samkönade parens vigselrätt. De 

besitter en viss makt och auktoritet över de homosexuella som inte aktivt medverkar i texten. 

Detta styrker Larry Gross teori om att minoritetsgrupper blir symboliskt utplånade i media 

(Gross, 1991:20–21). Tidningen väljer här att se könsneutrala äktenskap från majoritetens 

heterosexuella ögon. 

      Den lexikala strukturen i artikeln pekar på en politisk diskurs med ord som oppositionen, 

alliansen, äktenskapslagstiftning, förslag, regeringen, lagtext, rösta och riksdagsledamöterna.      

Även textens aktörer och källor visar på en politisk dominans i texten. De individuella aktörer 

som omnämns i texten är ledarna för de tre oppositionspartierna, Lars Ohly, Maria 

Wetterstrand samt Mona Sahlin. Lars Ohly är den enda källa som blir direkt citerad i artikeln. 
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Han är huvudkälla till hela nyheten. Ohly tillskrivs talhandlingen säger efter att hans två 

uttalanden använts i texten. Här ser man tydligt att könsneutrala äktenskap förs in i den 

politiska sfären och texten vilar helt på officiella politiska källors aktioner och uttalanden. 

Skillnaden mellan denna artikel och de andra där könsneutrala äktenskap diskuteras i en 

politisk sfär är att det är oppositionen som får huvudfokus i artikeln istället för de borgerliga 

partierna. 

 

8. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur rapporteringen kring könsneutrala äktenskap 

såg ut i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Specifikt så ville jag 

undersöka vilka diskurser som producerades i artiklarna och vilka underliggande värderingar 

som fanns. Av min undersökning kan man utläsa att i majoriteten av texterna så skapades en 

diskurs kring könsneutrala äktenskap som speglar de homosexuella som den svaga och 

maktlösa gruppen medan politikerna och kyrkan beskrivs som de aktiva parterna. De 

homosexuella och deras vilja att inkluderas i äktenskapsbegreppet ses som ett problem som 

kyrkan och politikerna nu måste ta itu med.  

      I artiklarna har man i stor utsträckning utgått från att äktenskap är en naturlig rättighet för 

heterosexuella par medan det ses som något kontroversiellt för homosexuella par. Detta 

korrelerar med teorierna om homosexualitet som det avvikande i samhället, det som inte 

passar in i den heterosexuella matrisen ses som problematiskt. De flesta texterna presenteras 

också som helt sanna och därmed finns det implicita budskapet att det som skrivs är objektiva 

fakta. Detta gör att de diskurser som produceras i tidningarna naturaliseras och visar på vad 

som står för den naturliga ordningen och sanningen i vårt samhälle.  

      När det kom till de aktörer och källor som användes i artiklarna fann jag att i huvuddelen 

av artiklarna var politiska partier agenter och de utförde också flest talhandlingar. Då 

talhandlingar är ett sätt att skapa normer på visar denna undersökning att diskursen om 

könsneutrala äktenskap skapas i månt och mycket av politiker. Detta kanske inte är så 

förvånande då de flesta nyhetsartiklar jag analyserade byggde på diskussioner och beslut 

tagna i riksdagen, därmed blir det lätt hänt att man diskuterar frågan på deras villkor. De flesta 

artiklar bygger alltså på en officiell dialog som skapas i den politiska sfären. En stor orsak till 

varför de politiska partierna blir de huvudsakliga aktörerna och källorna kan vara att 

journalisterna har mycket kontakt med dem och lätt kan få tillgång till deras uttalanden. De 

har också högre status än ”vanliga” individer som kan tänkas representera de homosexuellas 



32 
 

synvinkel. Politikerna är auktoritativa källor och det bedöms som intressant för läsarna att ta 

del av deras åsikter, så det är inte svårt att förstå varför man så ofta väljer att inkludera 

politiker i artiklarna. Speciellt så var Kristdemokraterna väldigt synliga i rapporteringen kring 

könsneutrala äktenskap. I majoriteten av de artiklar jag analyserade hade Kristdemokraterna 

en mer eller mindre aktiv part, detta är särskilt noterbart i Dagens Nyheter där 

Kristdemokraterna omnämns redan i rubriken i sju av de 15 artiklar som återfanns i mitt större 

urval. Anledningen till att Kristdemokraterna omnämns i så många artiklar kan bero på att det 

har ett högt nyhetsvärde i och med att det blir en konflikt mellan Kristdemokraterna och 

övriga partier, samt mellan Kristdemokraterna och de homosexuella. I vissa artiklar, till 

exempel Starkt stöd för homoäktenskap – Kristdemokraterna ensamma motståndare till 

könsneutrala vigslar, blir Kristdemokraterna placerade i den avvikande minoritetsrollen. Att 

spela upp Kristdemokraternas roll som någon form av rebelliska kämpar är i mitt tycke ett 

något konstigt val. Om man vill dramatisera upp kampen om könsneutrala äktenskap och ha 

en utstött minoritetspart varför inte välja att skriva utifrån de homosexuella personernas 

synvinkel då de försöker bli inkluderade i äktenskapsbegreppet? Mest troligt är nog ändå att 

detta inte var ett medvetet val från journalistens sida utan att det tedde sig mest naturligt för 

denne att skriva utifrån ett politiskt perspektiv om hur debatten såg ut mellan de olika 

partierna. 

      De huvudsakliga patienterna i texterna visade sig således vara de homosexuella vars 

friheter ligger i händerna hos agenterna. Jag har funnit prov på Gross teorier om symbolisk 

utplåning av de homosexuella i media (Gross, 1991:20–21, 26–27). Istället för att låta 

homosexuella personer tala för sin sak så pratade man om dem i artiklarna. Även om 

tidningarna strävar efter en objektiv beskrivning av frågan, vilket jag tror att de gör, så skapas 

en bild av underlägsenhet hos de homosexuella genom att man struntar i att ge dem lika 

mycket utrymme, eller utrymme överhuvudtaget. Det kan verka naturligt att tala om de 

homosexuella på detta sätt i just denna fråga som är av politisk karaktär men det gör det inte 

till det rätta eller naturliga valet. Man kan bevisligen strukturera frågan utifrån ett annat 

perspektiv som i artikeln Nu får alla par säga ja - Men först i höst beslutar kyrkan om den ska 

viga homosexuella. Enligt min undersökning så verkar teorierna om att då nyhetsmedia är 

väldigt centraliserad och publikbunden ser vi världen mer från perspektivet av en vit, 

medelklass, heterosexuell man, denna världsbild erbjuder inte adekvat utrymme åt avvikande 

röster som de homosexuella (Carter, Branston, Allan, 1998:2–4). 

      Man använder sig också, som Dyer (2000) noterade, av kategoriseringen ”de 

homosexuella” som en homogen och opersonlig grupp i flera av de artiklar jag analyserade. 
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Jag kan däremot inte säga mycket om språket som användes för att beskriva homosexuella 

personer eller huruvida man använde vita män för att representera alla homosexuella personer. 

Detta då det knappt skrevs någonting överhuvudtaget om homosexuella personer utan man 

refererade mestadels bara till det abstrakta konceptet samkönade äktenskap. I de fall 

homosexuella personer fick tala för sin sak så användes den homosexuella prästen Lars 

Gårdfeldt och RFSL:s ordförande Sören Juvas flitigast, vilka både är auktoritativa, vita 

medelklassmän. Alexandra Einerstam personifieras visserligen också kort i en artikel. Men 

det är för få exempel för att dra några stora slutsatser om att detta är den typ av individ som 

oftast får representera homosexuella personer i nyhetsartiklar. Gårdfeldt är för övrigt särskilt 

intressant då han representerar både kyrkan och de homosexuella, vilka i flera artiklar ställs 

emot varandra. Hur man presenterar honom är också intressant att notera, i en artikel i 

Svenska Dagbladet som tyvärr inte kom med i urvalet presenterades han som gayaktivisten 

Gårdfeldt medan man i Göteborgs-Posten valde att titulera honom som präst och forskare. 

Dessa epitet visar hur pass allvarligt man ska ta på hans uttalanden och den motsatta grad av 

auktoritet som tidningarna tillskriver honom. 

      I frågan om skillnader och likheter i tidningarna var det betydligt lättare att se de stora 

likheter som fanns i rapporteringen än att hitta skillnader. Överlag var diskurserna kring 

könsneutrala äktenskap som fanns i de tre olika tidningarna relativt likartade. Könsneutrala 

äktenskap behandlades mer än ofta som en politisk fråga utifrån politikernas och kyrkans 

perspektiv snarare än som en mänsklig rättighetsfråga utifrån ett humanistiskt perspektiv. 

Kristdemokraternas försök att stoppa lagen fokuserades oftare än den positiva motsatsen, att 

lagen var på väg att lyckas gå igenom. Detta kan tänkas bero på det faktum att negativitet är i 

nyhetsvärlden bättre än positivitet (Allan, 2004:57–58). Flera artiklar kan däremot vid första 

anblick se positiva ut i fråga om homosexuellas rättigheter men det finns ofta små tecken på 

inbyggda heteronormativa värderingar. Man låter till exempel ofta heterosexuella personer 

tala om homosexuella personer utan att de förra får föra fram sina egna åsikter. Man låter 

diskussionen om könsneutrala äktenskap ske på heteronormativa villkor där vissa 

heterosexuella personer och politiska partier förespråkar könsneutrala äktenskap medan andra 

är emot. Väldigt sällan verkar man personifiera äktenskapsfrågan utifrån faktiska 

homosexuella personer. Göteborgs-Posten hade dock en artikel, Nu får alla par säga ja - Men 

först i höst beslutar kyrkan om den ska viga homosexuella, som fokuserade de homosexuellas 

strid på ett annat sätt än vad som gjordes i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Göteborgs-Posten avvek lite från de övriga tidningarna då de även i mitt större första urval 

hade några fler artiklar som fokuserade de homosexuellas kamp istället för 
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Kristdemokraternas eller kyrkans kamp. Vad detta kan bero på kan jag bara spekulera i, det 

behövs en annan typ av undersökning där tidningarnas förutsättningar och ideologier 

fokuseras närmare för att titta på sådana skillnader. 

      Sammanfattningsvis kan man säga att nyhetsdiskursen i de artiklar jag tittade på hjälper 

till att hålla de homosexuella maktlösa. Diskursen fungerar istället som en plattform för 

politiska utspel för personer som redan har stor makt. Det bör dock hållas i åtanke att detta var 

en väldigt begränsad studie och inga förhastade, generella slutsatser bör dras av studien. Det 

är mycket möjligt att en annan bild kan uppstå om man inkluderar fler artiklar och tidningar i 

studien, även om jag inte tror att detta är fallet. Vidare kan det vara intressant att titta på om 

diskursen kring samkönade äktenskap har förändrats i tidningarna nu när homosexuella par 

inte särskiljs från heterosexuella par i äktenskapsfrågan. Inkluderar man homosexuella par i 

samband med reportage alternativt nyheter som berör familjer och äktenskap?    
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10. Bilagor  

 

10.1 Bilaga 1 – Artiklar från Dagens Nyheter 

 

Dagens Nyheter 2009-04-16 

 

Beslut om homovigslar skapar spricka i kyrkan  

 

Författare: Lisbeth Brattberg 

Flera av Svenska kyrkans stift är starkt kritiska och menar att kyrkans syn på den nya 

äktenskapslagen forceras fram.  

Kyrkan borde teologiskt först ha tagit ställning till det könsneutrala äktenskapet innan det 

bestäms hur en kyrklig vigsel för ett homosexuellt par ska utformas. Samt om präster ska 

kunna neka att viga enkönade par och om kyrkan alls ska behålla vigselrätten.  

 

Det framkommer i remissvaren från stift och domkapitel till kyrkostyrelsen i Uppsala.  

 

-Den normala ordningen borde ha varit att kyrkan först enades om en eventuell förändrad 

äktenskapssyn och sedan skapade en ny ordning, säger Hans Stiglund, biskop i Luleå.  

 

I Visby stift skriver biskop Lennart Koskinen att remissvaret inte innehåller några teologiska 

överväganden men att kyrkan behöver fördjupa sin teologiska reflexion kring äktenskapet.  

 

Växjö domkapitel menar att ett riksdagsbeslut inte kan vara enda grunden för kyrkans 

handlande och att teologisk motivering saknas för nyordningen med könsneutrala äktenskap.  

 

Andra stift svarar redan nu vilka ord de tycker ska ändras i kyrkans vigselordning för att passa 

enkönade par.  

 

Linköpings stift vill inte ha någon särskild vigselordning för ett homosexuellt par, bara en lätt 

revidering av dagens text.  

 

Växjö domkapitel vill ha två helt olika vigselordningar, dock liturgiskt likvärdiga.  

 

Av de flesta remissvar framgår att ingen enskild präst bör tvingas viga par av samma kön om 

kyrkan behåller vigselrätten.  

 

Kyrkorådet i Örnäsets församling i Luelå stift spekulerar i att uppskattningsvis hälften av 

Svenska kyrkans präster förväntas säga nej till att viga samkönade par och tror därför inte att 

kyrkan i längden kan behålla vigselrätten.  

 

Stockholms stift tar inte alls ställning till frågan om vigselrätt eller inte på grund av olika 

uppfattningar både i domkapitlet och stiftsstyrelsen. Biskop Caroline Krook har sagt att hon 

vill att kyrkan avsäger sig vigselrätten. Biskop Esbjörn Hagberg i Karlstad reserverar sig mot 

majoriteten i sitt stift när han vill att kyrkan avstår den juridiska vigselrätten.  
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Lisbeth Brattberg  

©Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.  

 

 

 

Dagens Nyheter 2008-12-17 

 

Kd lämnas utanför alliansmotion  

 

Författare: Clas Svahn 

De tre regeringspartierna m, fp och c lämnar nu definitivt det fjärde regeringspartiet, kd, 

bakom sig när det gäller frågan om könsneutrala äktenskap. På en pressträff på tisdagen blev 

det klart att de tre kommer att lägga fram en gemensam motion med mål att den nya lagen ska 

kunna träda i kraft den 1 maj nästa år.  

När regeringens proposition om lagändringar angående äktenskapsfrågor läggs fram i dag, 

onsdag, kommer den inte att innehålla något om könsneutrala äktenskap. Den frågan kommer 

nu att behandlas för sig.  

 

-Det är viktigt att vi får en så bred enighet som möjligt när det gäller den här frågan, sa 

centerns vice gruppledare Annika Qarlsson med tydlig hänvisning till oppositionen men utan 

att nämna kristdemokraterna.  

 

Mest nöjd är folkpartiets vice gruppledare Allan Widman.  

 

-Vi var drivande när det gällde partnerskapslagen och det är ett helt enigt parti som kommer 

att driva på i det här motionsarbetet beträffande möjligheten till ett könsneutralt äktenskap, 

säger han.  

 

En enighet som den moderata riksdagsgruppen saknar.  

 

-Det är ingen hemlighet att det finns olika åsikter inom vår riksdagsgrupp men samtidigt finns 

det inget tvivel om att det råder en väldigt tydlig partilinje, säger moderaternas gruppledare 

Lars Lindblad.  

 

Tisdagens beslut innebär att riksdagen kan komma att stå inför tre olika motioner i frågan i 

början av nästa år. Förutom de tre allianspartiernas en från oppositionen och möjligen en från 

kristdemokraterna.  

 

Clas Svahn  

©Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.  
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Dagens Nyheter 2008-10-25 

 

Kd på väg förlora strid om homosexuella äktenskap  

Författare: Gunnar Jonsson 

Den segslitna frågan om könsneutrala äktenskap står inför ett avgörande inom regeringen. Allt 

tyder på att kristdemokraterna, det enda riksdagsparti som är emot, förlorar striden.  

Tiden är knapp, för regeringen har utlovat en proposition till december. Enligt uppgift har 

justitiedepartementet ett utkast till lagrådsremiss som bygger på Hans Regners utredning från 

i fjol: äktenskapet öppnas för homosexuella par, men samfund och präster får rätt att säga nej 

till att viga människor av samma kön.  

 

Så vill m, c och fp ha det, liksom oppositionen. Bara kd anser att äktenskapet även i 

fortsättningen ska vara förbehållet förbindelser mellan en man och en kvinna.  

 

På fredagseftermiddagen bekräftade fp:s partistyrelse offentligt sin ståndpunkt.  

 

-Homosexuella och heterosexuella ska behandlas fullt ut lika när det gäller att gifta sig, säger 

partisekreterare Erik Ullenhag (fp). Det har förts fram några förslag till hur frågan ska lösas, 

men de har inte fp kunnat ställa sig bakom.  

 

Socialminister Göran Hägglund, kd:s partiledare, hävdar att frågan inte är färdigförhandlad 

inom alliansen.  

 

-Det finns mer att samtala om. Min uppfattning är att vi bör anstränga oss för att hitta en 

lösning som vi tillsammans är överens om, säger Göran Hägglund.  

 

Men månader av förhandlingar har inte uppdagat någon trollformel för en kompromiss mellan 

oförenliga åsikter. Att kalla äktenskapet giftermål avvisas av såväl m, c och fp som 

homosexuella och språkvårdare.  

 

Fredrick Federley (c) skulle visserligen kunna tänka sig ett rent civilrättsligt förfarande, lika 

för alla, som staten administrerar.  

 

-Men det är ju inte aktuellt nu, för alla säger i grunden nej, säger Fredrick Federley.  

 

Göran Hägglund tycker att det vore en väldigt dålig lösning att kd-ministrarna reserverar sig i 

regeringen. Men om regeringen inte lägger fram något förslag om könsneutral lagstiftning kan 

borgerliga riksdagsledamöter rösta för oppositionens motion.  

 

Hur omöjligt det är att få alla i regeringspartierna nöjda illustreras av två riksdagsledamöter:  

 

-Jag har hela tiden sagt att jag hoppas att kristdemokraterna accepterar en könsneutral 

lagstiftning, säger Tomas Tobé (m). Om inte, då får jag väl respektera att kd röstar nej i 

riksdagen. Men då får kd också respektera att jag och många med mig röstar ja.  
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-Jag kan aldrig rösta för att det blir en könsneutral äktenskapslagstiftning, naturligtvis inte, 

säger Yvonne Andersson (kd). Det absolut bästa vore att ha kvar äktenskapet i den betydelse 

det har haft i århundraden, kulturellt, religiöst och juridiskt.  

 

Gunnar Jonsson  

©Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.  

 

10.2 Bilaga 2 – Artiklar från Svenska Dagbladet 

 

Svenska Dagbladet 2008-11-06 

Kd missade en hjärtefråga  
 

Författare: Sophia Ahlner 

Kristdemokraterna har misslyckats med att stoppa könsneutrala äktenskap. Och om 

regeringen hade försökt kompromissa skulle förslaget troligen ha fällts i riksdagen.  

 

Efter terrordåden den 11 september 2001 mejlade en av den brittiska Blair-regeringens pr-

strateger sina kolleger. Budskapet var att det här var en bra dag för att "begrava dåliga 

nyheter". Hon fick sparken.  

 

Det tilltaget var förstås gravt omdömeslöst, till skillnad från när regeringen nu utnyttjar USA-

valet för att berätta om att allianspartierna inte lyckats komma överens. Men pr-principen är 

densamma.  

 

Alliansen ger alltså upp försöken att enas, och låter istället riksdagen stifta lagen. Det betyder 

att man använder samma modell som regeringen Bildt använde på 90-talet för att införa 

registrerat partnerskap.  

 

För kristdemokraterna innebär det fördelen att partiet slipper bli överkört i regeringen, och 

dessutom är partiets riksdagsledamöter fria att rösta nej i riksdagen.  

 

Men det innebär också att partiet inte har lyckats använda sin position i regeringen, för att 

påverka en fråga som är mycket viktig för partiets kärnväljare.  

 

Kanske var det omöjligt att hitta en lösning. Om de andra regeringspartierna hade försökt 

kompromissa med kristdemokraterna, skulle förslaget troligen inte ha gått igenom riksdagen.  

 

Flera borgerliga ledamöter hade hotat att rösta nej om regeringen skulle lägga ett för urvattnat 

förslag. Och det går inte att använda partipiska i en samvetsfråga, ännu mindre efter 

sommarens infekterade FRA-strid.  

©Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren.  
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Svenska Dagbladet 2008-10-02 

 

Ord ska rädda homolag  

 
Författare: Lova Olsson 

Låt både hetero- och homosexuella par ingå "giftermål" i stället för "äktenskap". Den 

kompromissen diskuteras nu i regeringens samordningskansli, erfar SvD.  

 

Det finns en stor majoritet i riksdagen för att riva upp dagens partnerskapslag för samkönade 

par och ersätta den med en könsneutral äktenskapslag. Bara kristdemokraterna säger nej, och 

statsminister Fredrik Reinfeldt har utlovat en proposition i höst.  

 

- Det är fyra allianspartier i regeringen, och vi arbetar för att kunna nå fram till en enighet 

kring detta och återkommer, sade han i riksdagen i förra veckan.  

 

Förhandlingarna för att lösa knäckfrågan pågår, uppger SvD:s källor. En möjlig kompromiss, 

som bland annat lanseras av centerpartiets rättspolitiske talesman Johan Linander, är att 

ersätta ordet "äktenskap" med exempelvis "giftermål", samtidigt som lagen görs könsneutral.  

 

- För mig är det viktigaste att vi får en gemensam lagstiftning, som gäller för alla par. Om det 

kallas äktenskap eller giftermål är inte avgörande för mig.  

 

Han påpekar att lösningen liknar den som Svenska kyrkan fört fram i sitt remissvar på den 

statliga utredningen om könsneutrala äktenskap.  

 

Stefan Attefall (kd), gruppledare i riksdagen, bekräftar att det förs diskussioner om att lyfta ut 

ordet "äktenskap" ur den nya lagstiftningen.  

 

- Det är en väg som vi är beredda att samtala kring. Äktenskap är ett begrepp som är instiftat 

som en samlevnadsform mellan en man och en kvinna. Det har också stark religiös innebörd 

för många kyrkor och samfund, i katolska kyrkan är äktenskapet till och med ett sakrament.  

 

Inger René (m), vice ordförande i civilutskottet, säger att hon inte varit inblandad i samtalen.  

 

- Men det är klart att om man kan lösa frågan på det sättet tycker jag att det vore en lycklig 

lösning.  

 

Andra ledande moderater som SvD pratat med är inne på samma linje, medan Jan Ertsborn 

(fp), ledamot i civilutskottet, är "kallsinnig".  

 

- Vi vill följa utredningsförslaget, säger han.  

 

RFSL:s ordförande Sören Juvas tycker att det skulle vara "fruktansvärt" med en kompromiss 

som innebär att ordet äktenskap försvinner ur lagen.  

 

- Äktenskapet i Sverige har en tradition och en betydelse för alla, oavsett sexuell läggning. 

Det här är inget annat än ett försök att kunna särbehandla människor.  
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Samtidigt sätter oppositionen press på regeringen. De rödgröna skriver på egen hand en 

könsneutral äktenskapslag, som är tänkt att offentliggöras senast på tisdag.  

 

- Vi är nästan, nästan klara, säger LiseLotte Olsson (v). 

©Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren. 

 

 

 

Svenska Dagbladet 2008-01-21 

 

Starkt stöd för homoäktenskap  

- Kristdemokraterna ensamma motståndare till könsneutrala vigslar  

 

Författare: Göran Eriksson 

Drygt sju av tio svenskar vill att homosexuella ska få gifta sig. SvD/Sifos nya mätning visar 

att kristdemokraterna, som är ensamma motståndare till könsneutrala äktenskap, inte har 

svenska folkets stöd.  

 

Regeringen ska nu förbereda en proposition om en ny äktenskapslagstiftning, trots att 

kristdemokraterna hittills säger nej till könsneutrala äktenskap. Det berättade statsminister 

Fredrik Reinfeldt i förra veckan.  

 

Remisstiden på utredningen om könsneutrala äktenskap gick ut i tisdags och det politiska 

trycket på kristdemokraterna växer: partiet är ensamt om sin inställning i både regeringen och 

riksdagen.  

 

SvD berättade för en vecka sedan att ledande kristdemokrater pekar på en lösning som skulle 

lyfta bort frågan från regering och riksdag. Det handlar om att avgöra saken i en rådgivande 

folkomröstning, gärna i samband med EU-valet i juni nästa år.  

 

Sifo ställde 14 - 17 januari följande fråga till 1000 svenskar: Tycker du att homosexuella par 

ska få ingå äktenskap och gifta sig eller tycker du att de inte ska få gifta sig?  

 

Resultatet är alltså ett mycket tydligt stöd för tanken att homosexuella ska få ingå äktenskap, 

helt i enlighet med utredningsförslaget och vad sex av de sju riksdagspartierna tycker.  

 

Riksdagsledamoten Annelie Enochson är en av de kristdemokrater som driver kravet på en 

folkomröstning. Hon hade väntat sig att opinionen skulle se annorlunda ut.  

 

- Något förvånad är jag, säger Enochson. Det motsvarar inte den känsla jag får när jag träffar 

folk, och då träffar jag ju inte bara kristdemokrater.  

 

Toivo Sjörén är chef för Sifos opinionsundersökningar. Han konstaterar att opinionen är 

positiv och ganska likartad i de flesta väljargrupper. Och att bara ett partis sympatisörer 

avviker.  
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- Förslaget har övertygande stöd, men möter ett lika övertygande motstånd i 

kristdemokraterna.  

 

Underlaget är litet men bland kd-väljare är opinionen tvärtemot den i andra partier: ungefär 

tre fjärdelar av kd-sympatisörerna är emot att homosexuella ska få gifta sig.  

 

Annelie Enochson förklarar resultatet med att många svenskar inte känner till 

äktenskapslagstiftningen.  

 

- Jag tror att det finns en oerhörd okunskap, att folk inte riktigt förstår vad frågan handlar om, 

säger Enochson.  

 

Hon pekar på att lagstiftningen idag sätter upp fyra olika krav för att äktenskap ska kunna 

ingås. De som gifter sig får inte vara under 18 år, inte vara nära släkt, inte fler än två och inte 

av samma kön.  

 

- En far får inte gifta sig med sin dotter, hur mycket han än älskar henne. En kvinna får inte 

gifta sig med fyra män, hur mycket hon än älskar sina män. Och en 23-årig man får inte gifta 

sig med en 14-åring.  

 

När det handlar om äktenskap är det för Annelie Enochson ingen principiell skillnad mellan 

homosexuella par och exemplen ovan.  

 

- Det spelar ingen roll om de också säger "vi förnekas vår kärlek, det är diskriminerande". Det 

är liksom samma skäl.  

 

Sören Juvas är ordförande i RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners rättigheter.  

 

- Det är ett väldigt positivt stöd, säger Sören Juvas om Sifoundersökningen och tillägger att 

resultatet är i linje med europeiska undersökningar.  

 

Exempelvis visade en "Eurobarometer" som gjordes av EU-kommissionen 2006 att svenskar 

är "mycket mer toleranta" än andra européer (med undantag av holländarna) i frågor om 

homosexuellas rättigheter.  

 

Sören Juvas tycker av flera skäl att det vore fel att folkomrösta, men konstaterar att "resultatet 

ju skulle bli tydligt".  

 

- Samhället skulle kraftfullt säga att det inte är okej att särbehandla människor, säger Sören 

Juvas.  

©Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren.  
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10.3 Bilaga 3 – Artiklar från Göteborgs-Posten 

 

Göteborgs-Posten 2009-04-30 

 

Nu får alla par säga ja - Men först i höst beslutar kyrkan om den ska viga 

homosexuella  

Författare: Caroline Karlsson 

GÖTEBORG: I morgon är det fritt fram för alla att gifta sig i Sverige. Men för samkönade par 

gäller borgerlig vigsel. Först i höst fattar Svenska kyrkan beslut i frågan.  

 

Det har inte varit någon rusning till rådhuset i Göteborg inför det historiska datumet. I 

Stockholm kommer däremot Alexandra Einerstam, (S) och Åsa Andersson att säga ja till 

varandra. Vigseln äger rum på scenen i Humlegården i samband med förstamaj-firandet. 

 

Beslutet om att göra äktenskapet könsneutralt fattades av riksdagen den 1 april i år. Alla 

partier utom Kristdemokraterna stod bakom beslutet. Alexandra Einerstam var på plats i 

kammaren. 

 

- Det var kärlek när ledamötena sa ja. Vi på läktaren reste oss och applåderade - trots att man 

inte får, säger hon. 

 

Tror på en ketchupeffekt 
 

För RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, är det en lång kamp som nu är över. 

 

- Det här är vår äldsta politiska fråga. Förbundet har drivit den sedan 1953, säger Ulrika 

Westerlund, vice ordförande i RFSL. 

 

Hon tror att det kommer att bli något av en ketchupeffekt under sommaren när det gäller 

giftermål bland homosexuella. 

 

- Fler och fler har avstått från att ingå partnerskap för att de vet att den nya lagen har varit på 

gång, säger hon. 

 

Liknande lagar om samkönade äktenskap finns redan i bland annat Holland, Sydafrika, Norge 

och Kanada. Dit åkte Lars Gårdfeldt, präst och forskare, för tre år sedan för att gifta sig med 

mannen han levt tillsammans med i över tjugo år. 

 

Att Sverige nu gör det möjligt för homosexuella att gifta sig tycker han är fantastiskt. Han 

jämför det med 1967 då USA ändrade lagen så att ingen kunde förbjuda en vit människa att 

gifta sig med en svart. 

 

- I ett demokratiskt samhälle kan man inte ha diskriminerande särlagar för minoriteter, säger 

han. 

 

Upp till varje präst 
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Trots att lagstiftningen inte längre sätter gränser för äktenskapet har Svenska kyrkan bestämt 

att skjuta upp sitt ställningstagande till kyrkomötet i oktober. Då fattas beslut om Svenska 

kyrkan ska ha kvar vigselrätten. Säger man ja kommer vigselrätten att gälla alla par. Däremot 

blir det upp till varje präst att själv fatta beslut om att viga ett samkönat par. 

 

Blir förkrossad vid ett nej 

 

Lars Gårdfeldt tror att kyrkomötet kommer att rösta ja eftersom en majoritet bland prästerna 

vill viga homosexuella. 

 

- Jag blir förvånad och förkrossad om de säger nej. Då blir det ytterst svårt att stanna kvar som 

medlem och präst i Svenska kyrkan, säger han. 

 

Kyrkans utmaning inför framtiden, menar Lars Gårdfeldt, är att rutiner upprättas så att inga 

homosexuella ska råka ut för diskriminering. 

 

- Ingen ska behöva höra kränkande kommentarer som: oj, visste inte att ni var ett gay-par, vid 

första träffen med en präst, säger han. 

 

Caroline Karlsson 

©Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. 

 

 

 

 
Göteborgs-Posten 2008-11-02 

 

Kd villiga offra vigselrätt 

Författare: Peter Wallberg  

Politik: Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund är beredd att offra kyrkans vigselrätt för 

att äktenskapet ska förbli ett förbund bara mellan man och kvinna. I kd-förslaget ska i stället 

en myndighet registrera samlevnad.  

 

Regeringen har lovat att senast i december lägga fram en proposition om könsneutrala 

äktenskap. Kristdemokraterna (kd) vill dock som enda parti reservera äktenskapsbegreppet för 

heterosexuella par. 

 

Hägglund har under det gånga året antytt flera möjliga lösningar för att nå en kompromiss 

inom borgerliga alliansen. Nu har han satt ned foten vad gäller partiets huvudlinje i de 

kommande förhandlingarna i regeringen. Hägglund förespråkar en civilrättslig 

äktenskapslagstiftning enligt fransk modell. 

 

- För min del är det den bästa modellen, säger han. 

 

Alla par, heterosexuella och homosexuella, som vill formalisera sin kärlek rättsligt måste i kd-
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förslaget göra det genom att registrera sin samlevnad hos en myndighet. Det ska dock, enligt 

Hägglund, inte kallas för att ingå äktenskap. 

 

De par som vill kan sedan gå till kyrkan för en särskild ceremoni. Förslaget innebär att 

trossamfund som nu har vigselrätt förlorar den. Men det ger också kyrkan möjlighet att 

reservera begreppet "äktenskap" för relationen man-kvinna. 

 

Hägglund tror förslaget skulle få bred acceptans i samhället, även bland dem som vill ha 

könsneutrala äktenskap. 

 

Folkpartiets partistyrelse sade dock nyligen att man bara accepterar det förslag regeringens 

utredare Hans Regner lagt. Där ska homosexuella par, precis som heterosexuella, kunna ingå 

äktenskap och kallas makar. Alla par ska kunna välja mellan att vigas borgerligt eller inom 

sitt trossamfund. 

 

Riksdagsledamot Lennart Sacrédeus (kd), en av dem som hårdast motsatt sig homoäktenskap, 

gillar Hägglunds förslag. 

 

- Det är en utsträckt hand som man bör ta emot med öppet sinne i alliansen, säger han. 

 

Sacrédeus tror att de flesta kristdemokrater kan acceptera att trossamfunden förlorar 

vigselrätten. 

 

I remissvaret till Regners utredning ville Svenska kyrkan ha äktenskap för man-kvinna och 

partnerskap för samkönade. Kyrkan förespråkade dock gemensam lagstiftning och att den ska 

få utfärda båda äktenskap och partnerskap. 

 

Tony Guldbrandzén, biskop i Härnösands stift, klargör dock att olika åsikter finns i frågan. 

 

- Det går inte i dag att säga hur vi kommer att ställa oss. Det kommer att bli en fråga för 

kyrkomötet nästa år. 

 

Peter Wallberg 

©Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren.  

 

Oppositionen har eget förslag till ny äktenskapslag 

Författare: Malin Ekmark 

Homoäktenskap: Oppositionen väntar inte på att alliansen ska ens om könsneutrala äktenskap. 

I morgon kommer s, v och mp: s eget förslag till ny äktenskapslag.  

 

I december har regeringen lovat att komma med ett förslag på en könsneutral äktenskapslag. 

Men oppositionen vill inte vänta till dess. 

 

- Vi litar inte på att regeringen faktiskt kommer med något i december, jag har också hört att 
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det finns diskussioner inom regeringen om att man inte ska använda begreppet äktenskap för 

homosexuella. Det skulle kunna vara ett sätt för kristdemokraterna att acceptera en ny 

äktenskapsbalk, att man använder ordet giftermål i stället. Det kan inte vi acceptera, säger 

vänsterpartiets partiledare Lars Ohly. 

 

Sedan moderaterna röstat ja till en könsneutral äktenskapslagstiftning är kristdemokraterna 

ensamma i både riksdag och regering om att vara emot äktenskap mellan homosexuella. 

 

Genom att presentera en helt färdig lagtext till en könsneutral äktenskapsbalk hoppas 

oppositionen nu att slippa ifrån de problem som kd:s avvikande hållning misstänks skapa i 

regeringen. 

 

Enligt Lars Ohly, miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand och socialdemokraternas 

partiledare Mona Sahlin, är texten utformad så att en majoritet av riksdagsledamöterna kan 

rösta för den. 

 

- Om regeringen inte levererar ett förslag, då kommer vårt förslag att finnas där som en 

lösning även för ledamöter inom folkpartiet, centern och moderaterna, säger Lars Ohly. 

 

Malin Ekmark 

©Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren.  

 


