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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att analysera vad som ses som avvikande respektive normalt 

inom de rådande diskurserna kring polygami samt synliggöra maktordningarna inom dessa 

diskurser. Uppsatsen bygger på en diskursanalys med poststrukturalistiska och queerteoretiska 

perspektiv som förståelseram. Det empiriska materialet utgörs av 42 texter publicerade i 

storstads- och landsortspress mellan 2013-01-01 och 2013-03-15. Materialet analyserades i tre 

steg genom en metod inspirerad av Fairclough vilket mynnade ut i tre rådande diskurser och 

tillhörande motdiskurser. Den första rådande diskursen utgörs av den normala synen på 

polygami som en ojämställd samlevnadsform som stärker mannens överordning i ett 

patriarkalt samhälle. Den andra diskursen handlar om tvåsamhetsnormen som definierar den 

normala synen på samlevnad, äktenskap och kärlek utifrån heteronormen. Den tredje 

diskursen behandlar lagstiftning och individuell frihet och menar att en förändrad 

äktenskapsbalk inte skulle gynna någon part i samhället utan endast vara besvärlig att 

genomföra i praktiken. Vi har funnit att de rådande diskurserna är nära sammankopplade med 

de rådande normerna och inte antar några fasta former utan är föränderliga. Därför är det 

viktigt att ifrågasätta hur något kan betraktas som normalt och onormalt.  
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1. Inledning 
 

Att arbeta som socionom innebär att möta människor i utsatta situationer och vi anser att det 

är av största vikt att förstå hur samhället och det sociala samspelet påverkar människors 

möjligheter. Lagar och normer skapar ramar för människors handlande och definierar vad som 

anses vara normalt respektive avvikande vilket i sin tur påverkar livsvillkoren. Avvikelser 

från formella lagar leder till rättsliga konsekvenser medan avvikelser från det mer osynliga 

normsystemet leder till en form av utanförskap. Som myndighetsutövande socionom finns ett 

tydligt regelverk med lagar att förhålla sig till, men för att förhålla sig till samhällets 

normsystem krävs en insikt i hur dessa skapas och upprätthålls vilket inte går att återfinna i en 

skriven bok. Normer och lagar är nära sammankopplade och påverkar varandra, lagar kan 

förändra normer och normer kan förändra lagar. Att förstå normsystem kräver en vilja att se 

det förgivet tagna och en förmåga att ifrågasätta det självklara. Detta är den centrala 

utgångspunkten i vår uppsats som vi vill exemplifiera genom att undersöka diskurserna kring 

polygami(månggifte) och hur dessa påverkar människors handlingsutrymme.  

 
Under tidig vår 2013 diskuterade centerrörelsens ungdomsförbund förslag till ett nytt 

idéprogram. Centerrörelsen lyfte frågan om polygami vilket ledde till debatt både inom 

rörelsen och i det offentliga rummet. Kärnan i förslaget handlade om statens inflytande över 

människans privatliv och huvudfrågan var; hur långt ska statens inflytande över privatlivet 

gå? Idag regleras äktenskapsformer i äktenskapsbalken där det endast är tillåtet för två parter 

att ingå äktenskap. Förslaget till Centerns politiska idéprogram har utmanat de allmänna 

normerna kring äktenskap och väckt stor uppmärksamhet i media. Mot bakgrund av den 

dagsfärska mediedebatten vill vi undersöka hur de rådande diskurserna kring polygami ser ut. 

Vi ser en vinning i att använda oss av diskursanalys då denna metod belyser hur språket 

formar vår verklighet och reglerar vårt handlingsutrymme. De språkliga mönstren sätter 

gränser för vårt sätt att tänka och handla. Genom att lyfta ett fenomen och sättet att tala om 

det kan gränser rubbas och en ny syn på verkligheten framträda. Att vara socionom handlar 

för oss om att ifrågasätta förgivet tagna normer och bilder av verkligheten för att kunna 

bemöta människor med ett öppet sinne.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att analysera vad som ses som avvikande respektive normalt 

inom de rådande diskurserna kring polygami samt synliggöra maktordningarna inom dessa 

diskurser.  

 

För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av följande frågeställningar: 

-Vad ses som normalt och vedertaget i tidningstexterna? 

-Vad framställs som onormalt i tidningstexterna?  

-Vilka subjektspositioner framträder i tidningstexterna?  

 

1.2 Nyckelord 

 

Polygami 

I denna uppsats har vi använt oss av ordet polygami istället för dess synonym månggifte då vi 

anser att begreppet månggifte i det svenska språket kan ha en negativ klang. Ordet polygami 

härstammar från grekiskan och översätts till månggifte. Polygami är en äktenskapsform där 

flera parter kan ingå äktenskap. När en kvinna är gift med flera män kallas formen av 

polygami för polyandri. När en man ingår äktenskap med flera kvinnor kallas formen för 

polygyni. I denna uppsats kommer vi enbart att använda oss av ordet polygami för att belysa 
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alla tänkbara former av äktenskap mellan olika parter då vi anser att polyandri och polygyni 

utgår från ett heteronormativt synsätt.      

 

Diskurs  

En förenkling av begreppet diskurs kan vara ett bestämt sätt att förstå och tala om 

verkligheten. Språket är centralt och bidrar till att skapa vår bild av verkligheten och dess 

innehåll. Genom talet skapas relationer mellan olika objekt och subjekt, talet positionerar och 

påverkar människornas handlingsutrymme (Fejes & Thornberg, 2009). Diskurser är inte 

statiska utan kan förändras över tid och i olika kontexter, de sträcker sig över kulturella och 

sociala fält. Diskurser ger legitimitet till vissa kunskaper och skapar möjligheter och 

begränsningar för vem som har rätt att på ett auktoritärt sätt uttala sig om ett visst fenomen i 

ett visst sammanhang (Börjesson & Palmblad, 2007).   

 

Subjektspositioner 

Förståelsen och användningen av begreppet subjektsposition är inte självklar, utan det går att 

göra andra tolkningar än den vi gör här. Analysobjektet i en diskursanalys är inte subjektet i 

sig utan hur subjektet bestäms till vissa positioner och dess relation till andra positioner.  Vi 

kan inta olika positioner i en diskurs t.ex. kvinna, förälder, lönearbetare och genom dessa 

positioner lever vi våra liv. Positionerna kan fångas in med begreppet subjektspositioner och 

varje subjektsposition tillhandahåller ett filter med vilket vi ser världen genom. 

Subjektspositioner erbjuder verkliga människor handlingsmöjligheter och skapar 

handlingsbegränsningar (Börjesson & Palmblad, 2007).  

 

2. Förförståelse   
 

Inledningsvis kommer vi att redogöra för fenomenet makt som är ständigt närvarande och 

inbäddat i vår uppsats. Vidare beskriver vi hur normer upprätthålls och påverkar 

uppfattningen om vad som anses vara normalt och avvikande vilket är en av grundbultarna i 

vår uppsats. Avslutningsvis belyses genom tidigare studier heteronormativiteten och 

tvåsamhetsnormen för att visa på de rådande normerna kring relationskapande och 

familjebildning.  

 

2.1 Makt 

Makt är ett komplext begrepp och fenomen som återfinns i alla mänskliga relationer. Dessa 

relationer påverkas av samhällets strukturella förhållanden som bestämmer och positionerar 

individerna och avgör maktfördelningen. De positioneringar som görs kan förstås genom 

begreppet subjektsposition som ringar in maktförhållanden och individers ställning. 

Positionerna erbjuder människor handlinsutrymme och skapar handlingsbegränsningar (Ahrne 

& Svensson, 2011). Makt återfinns inte endast i mellanmänskliga relationer utan finns 

insprängd i relationer på olika nivåer och fält som påverkar varandra. En viktig form av makt 

ligger hos massmedier och politiker som har en stor inverkan på valet av det innehåll som ska 

finnas på agendan. Den makt som går att återfinna inom politiken verkar både på central och 

loka nivå och anger ramarna för en mängd andra maktrelationer. Massmedia har makt att på 

en övergripande nivå uppmärksamma generella problem och begära åtgärder vilket också 

påverkar andra maktrelationer (Swärd & Starrin, 2006).  Makt som fenomen står i nära relation 

till språket eftersom språkliga mönster möjliggör och begränsar våra tankar och handlingar. 

Makten finns inneboende i samhällets normer och lagar som påverkar hur vi får agera och vad 

vi genom språket tillåts uttrycka oss om, de positioner människor kan inta i förhållande till 

normerna och lagarna påverkar deras handlingsutrymme och position i maktordningen 

(Börjesson & Palmblad, 2012).  
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2.2 Normer 

Idéer och uppfattningar om vad som upplevs som viktigt och värdefullt är grundläggande 

byggstenar i alla kulturer. Normer och värderingar är meningsskapande och ger människor 

vägledning i samspelet med varandra och den sociala verkligheten. En norm är vad vi till 

vardags kan beskriva som regel, princip eller mönster, vilka vi i vårt handlande rättar oss 

efter. Kulturella normer och värderingar är djupt rotade i samhället och påverkar våra liv på 

alla plan (Baier & Svensson, 2009). Normerna hjälper oss att definiera vad som uppfattas som 

normalt och acceptabelt, likaväl som onormalt och avvikande. Samhällets normer och regler 

efterföljs oftast då vi via socialisationen blivit mer eller mindre vana att följa dem. För att 

förhindra avvikelse från normerna och gynna konformitet efterföljs de av sanktioner vilket 

omfattar reaktioner på hur en individ eller grupp beter sig. Sanktionerna kan anta en positiv 

eller negativ form, en individ kan belönas för att efterfölja en norm eller bestraffas för att 

avvika från en norm, sanktionerna kan vara informella eller formella. Informella sanktioner 

utgörs av spontana reaktioner på avvikelse. Formella sanktioner utgörs av organisationer i 

samhället vars uppgift är att se till att bestämda normer efterlevs. Statens stiftande av lagar är 

exempel på formella regler som medborgarna måste följa och avvikelse från dessa lagar leder 

till rättsliga konsekvenser för individerna (Giddens, 2003). Trots sanktioner och strävan efter 

konformitet måste vi påminna oss om att normer och värderingar inte antar fasta former utan 

är föränderliga under tid och i kontext och likaså förändras också synen på vad som anses 

vara normalt och avvikande. 

2.3 Heteronormen 

Heteronormen förutsätter en attraktion mellan två personer av motsatt kön och som 

samlevnadsform genomsyrar den samhällets alla områden. Normen institutionaliseras och 

upprätthålls genom lagar, strukturer och vardagliga handlingar. Heterosexualiteten sprids och 

upphöjs i samhället medvetet och omedvetet som något naturligt, enhetligt och allomfattande. 

Det ligger i queerforskarnas intresse att undersöka denna normerande heterosexualitet och 

begreppet heteronormativitet myntades för att beskriva fenomenet. Heteronormens mest 

grundläggande utgångspunkt handlar om gränsen mellan homo- och heterosexualitet och då 

förstår vi också att uppdelningen mellan könen, vem som kategoriseras som man och kvinna 

är en minst lika viktig beståndsdel i normen. Att tala om heteronormen snarare än 

heterosexualitet som samlevnadsform visar att det är normsystemet som är det intressanta för 

forskningen. Det finns utifrån detta perspektiv alltså inget intresse av att undersöka enskilda 

människors sexuella handlingar. Intresset ligger i att förstå hur ett visst system premieras och 

upplyfts till norm (Ambjörnsson, 2006). Fanny Ambjörnsson är en framstående forskare inom 

queerteorin i Sverige och har studerat bland annat normskapande bland gymnasieelever. I 

boken I en klass för sig intresserar sig Ambjörnsson (2004) för konstruktionen av att vara tjej 

och vad som anses vara normalt, onormalt, rätt och fel. Heteronormen är en central del i 

konstruktionen och studien ger en bild av hur tjejer utmanar och upprätthåller föreställningar 

om den ”normala” tjejen.  

 

2.4 Tvåsamhetsnormen och familjemönster i förändring 

I en diskussion om heteronormen blir det svårt att utelämna dess starka koppling till normen 

om tvåsamhet som är så stark att vi sällan reflekterar över den. Normen innebär i likhet med 

heteronormen att en vuxen person förväntas leva i en parrelation med en (relativt 

jämngammal) partner av motsatt kön. Tvåsamhet är i vårt västerländska samhälle att betrakta 

som det dominerande idealet. Heteronormen och dess tillhörande tvåsamhetsnorm präglar 

samhället så starkt att den osynliggör andra levnadsformer och nonchalerar dess potentiella 

fördelar (Gustavsson, 2006). Marlena Gustavson (2006) har i sin avhandling, Blandade 

känslor: bisexuella kvinnors praktik & politik problematiserat denna nonchalans och lyft 
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alternativa relationer. Gustavson menar att upprätthållandet av tvåsamhetsnormen tolkas av en 

del feministiska teoretiker som ett sätt för männen att bevara sin patriarkala överordning. 

Gustavson påpekar dock det faktum att normer är föränderliga och att tvåsamheten idag inte 

med nödvändighet behöver förknippas med heterosexualitet i och med den förändrade 

lagstiftningen som legaliserar homoäktenskap.   

 

Normernas föränderlighet blir också tydlig genom de nya familjeformer som under de senaste 

decennierna har skapats. Skilsmässor och ett andra äktenskap bildar nya 

familjekonstellationer där sammanboende ofta lever tillsammans med barn från andra 

äktenskap Människor provar nya sätt att leva och konstruera sina arbetsliv och familjer 

(Giddens, 2003). Gerson (2009) har författat artikeln Changing Lives, Resistant Institutions: A 

New Generation Negotiates Gender, Work, and Family Change Author. Hon har i sin studie 

undersökt hur det amerikanska samhällets förändringar påverkat synen på familjebildningen 

bland unga vuxna. En ökad population och kulturella skillnader har bidragit till att livet blivit 

allt mer flytande och oförutsägbart. Syftet med artikeln är att genom en intervjustudie 

undersöka hur strukturella och kulturella förändringar påverkat unga kvinnors och mäns 

framtidstro. Studiens resultat visar att undersökningspersonerna har påverkats av 

samhällsförändringarna och hittat nya strategier för att hantera den ovisshet som råder. De 

unga vuxna är inte främmande för nya familjebildningar och anser att en jämställd relation där 

både kvinnan och mannen är lika delaktiga i arbets- och familjelivet är en nödvändig 

förutsättning för individerna.  Barns trygghet skall enligt studien säkerställas genom många 

nära relationer utanför familjen eftersom samhället och familjeförhållandena präglas av 

oförutsägbarhet och föränderlighet (Gerson, 2009).  

 

Familjebildningen ser även i Sverige på många sätt annorlunda ut nu än för 50 år sedan men 

förändringen till trots väcker polygami som samlevnadsform reaktioner och splittrade åsikter. 

Dessa splittringar har gjort sig påminda på senare tid både i media och bland våra bekanta 

vilket vi finner intressant, därför ser vi det som meningsfullt att synliggöra diskurserna som 

råder kring polygami. Vi finner det också relevant i relation till vår kommande yrkesroll att 

lyfta blicken mot polygami som äktenskapsform då normer och lagar i mycket hög 

utsträckning påverkar synen på olika familjekonstellationer. Det finns idag så kallade 

regnbågsfamiljer vilka lever med flera partners och ett barn kan därmed leva med fler 

föräldrar än två. Lagstiftningen begränsar antalet vårdnadshavare vilket kan upplevas som 

problematiskt i till exempel skolsammanhang. Genom denna uppsats hoppas vi kunna 

synliggöra och öppna ögonen för hur polygami skapas i media och hur detta påverkar 

människors handlingsutrymme.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Diskursanalysen vilar på socialkonstruktivistiska och poststrukturalistiska tankegångar och 

därför har vi valt att använda oss av dessa som teoretiska utgångspunkter i vår uppsats. Vår 

analys kommer att knytas till poststrukturalismen på grund av dess närhet till språket men vi 

ser det som en nödvändighet att i kapitlet förklara de båda teoribildningarna då 

poststrukturalismen är en förgrening av- och oskiljaktigt hänger ihop med 

socialkonstruktivismen. I uppsatsen kommer vi även att använda oss av queerteoretiska 

tankegångar eftersom de belyser konstruktionerna kring identitet och sexualitet som är nära 

sammanlänkat med relationer och levnadssätt. Diskursanalysen som är både en teoretisk 

utgångspunkt och en metod har vi valt att redogöra för och presentera i detta kapitel. 



 

  7 

 

3.1 Socialkonstruktivism  

Socialkonstruktivismen grundar sig i att verkligheten är socialt konstruerad och skapad 

genom människors interaktion med varandra. Socialkonstruktivistisk angreppsätt är 

omfattande och spänner över flera ämnesområden. Genom att presentera fyra premisser inom 

ämnet kan huvuddragen inom fältet belysas. Första premissen är att socialkonstruktivismen 

håller en kritisk inställning till självklar kunskap. Grunden för människors kunskap skapas 

som en produkt av sättet att kategorisera världen och detta görs med hjälp av språket. 

Verkligheten finns för oss genom våra kategoriseringar och världsbilder. Kunskap är på så 

sätt inte en spegelbild av en objektiv verklighet. Den andra premissen menar att människors 

syn på kunskap om världen alltid är historiskt och kulturellt präglad och därmed påverkar hur 

vi representerar och uppfattar världen. Den sociala världen är inte bestämd på förhand och 

våra världsbilder och identiteter kunde ha sett annorlunda ut och de kan förändras över tid.  

Den tredje premissen belyser sambandet mellan kunskap och sociala processer och menar att 

sättet vi uppfattar världen upprätthålls och skapas i social interaktion mellan människor. I 

interaktionen diskuteras det om vad som skall ses som sant respektive falskt. Den fjärde 

premissen visar på sambandet mellan kunskap och social handling. Sociala konstruktioner av 

sanningar och kunskap får konkreta konsekvenser och påverkar vilka handlingar som anses 

vara naturliga. Olika sociala världsbilder genererar på så sätt olika förutsättningar för socialt 

handlande. Socialkonstruktivismen kan sammanfattningsvis sägas handla om att vår kunskap, 

verklighetsuppfattning och identitet är socialt konstruerade genom språket och är därmed 

föränderliga. Vår verklighetsuppfattning är beroende av vårt sätt att kategorisera vår omvärld 

och påverkas av det historiska och kulturella sammanhag vi befinner oss i. Detta påverkar i 

sin tur vårt handlingsutrymme och ger utryck för vad som anses vara normalt, onormalt, sant 

och falskt (Winther Jörgensen & Phillips, 1999).  

3.2 Poststrukturalism 

Bergström & Boréus (2012) redogör i sin bok Textens makt och mening hur 

poststrukturalismen och dess språkfokuserade inriktning kan betraktas som en förgrening av 

socialkonstruktivismen som ovan finns förklarad. Teoribildningen grundar sig liksom 

socialkonstruktivismen på en skeptisk hållning till den traditionella tron på en objektiv 

sanning. Synen på att det finns en inneboende essens och innebörd i det vi ser förkastas. 

Anhängare av de båda teoribildningarna vänder sig ifrån all typ av essentialism. Verkligheten 

betraktas snarare som något instabilt och inom poststrukturalistisk teoribildning betraktas 

språket som en mycket central del i skapandet av verkligheten. Genom språket, på det sätt vi 

förbinder fenomen och särskilda ting med tecken skapas betydelse och innebörd. Konstraster 

är en förutsättning för hur betydelse skapas. Vi kan förstå vad eller hur någonting är genom 

att förstå dess motsats, det ena är det andras motsättning. Språket betraktas liksom 

verkligheten inom poststrukturalismen som något instabilt och föränderligt, olika tecken kan 

ha olika betydelser beroende på vilken kontext de används i. Enligt poststrukturalistiska 

tankegångar finns det alltså ingen objektiv betydelse av ett fenomen eller föremål, det är den 

språkliga representationen som ger fenomenet eller föremålet sin betydelse. Vi får en 

förståelse för fenomenet eller föremålet utifrån hur vi talar eller skriver om det, genom att tala 

eller skriva om det på ett visst sätt kan vi omformulera eller reproducera dess betydelse 

(Bergström & Boréus, 2012).  

 

Med denna utgångspunkt kan vi förstå kritiken som poststrukturalisterna riktar mot 

samhällsvetenskapens generella kategoriseringar och klassificeringar grundade på en 

inneboende essens och givet innehåll. Poststrukturalisterna förnekar inte förekomsten av 

kategorier men menar att dessa konstrueras och fylls med mening genom språket (Bergström 

& Boréus, 2012). Genom att tala om ett fenomen, exempelvis polygami på ett visst sätt 
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konstruerar vi fenomenet diskursivt. Dessa diskurser är likt tillvaron och språket också 

instabila, föränderliga och kontextberoende. Att se verkligheten som diskursivt konstruerad 

och likt poststrukturalisterna förneka att fenomen och föremål har en inneboende essens 

behöver dock inte betyda att det inte finns en materiell verklighet därute. Diskursteoretikerna 

Mouffe och Laclugh exemplifierar detta med en sten som ligger ute på ett fält.  

  

Att varje objekt ses som diskursivt bestämt behöver inte innebära att man 

måste bli idealist och mena att stenen enbart finns inom oss själva. Däremot 

avvisas tanken att stenen har någon mening i sig själv och det finns inte 

heller någon given korrespondens mellan materia och språk. Beroende på 

social kontext får stenen olika innebörd. (Börjesson & Palmblad 2007, s. 

379) 

  

En syn på språket som konstruerande innebär att olika tolkningar av ett visst fenomen utgör 

grunden för vår kunskap och syn på verkligheten. Att stenen ses som en sten med en viss 

innebörd är en fråga om makt och handlar om att få en viss kunskap erkänd som den rätta. 

Ingenting kan tas för givet och verkligheten är ständigt i färd med att konstrueras och 

produceras (Börjesson & Palmblad, 2007).  

 

3.3 Queerteori 
Queerrörelsen tog form i USA under 1990-talet då en mer nyanserad och problematiserande 

bild av samhälle, sexualitet, identitet och utanförskap efterfrågades. En inriktning med 

bredare fokus önskades då den forskning som fanns var inriktad på att endast kartlägga 

homosexuellas liv och vanor. Blicken skulle komma att riktas från de avvikande mot hur 

sexuella normer fungerar, uppstår, upprätthålls och ifrågasätts. Queerteoretikerna vill förstå 

hur identiteter, regler, normer, handlingar och föreställningar vävs samman till det som kallas 

sexualitet. Queerforskarna menar att det inte finns några fasta och autentiska identiteter utan 

att identiteter är mångtydiga och flytande. Queerteorin vilar på poststrukturalistiska 

tankegångar och kan inte förstås som en enhetlig teoribildning. Snarare bör queerteorin 

förstås som olika perspektiv på samhälle, identitet och kultur. Ett av teorins centrala teman 

handlar om processer av normalisering, framförallt normaliseringen av heterosexualitet som 

är den mest önskvärda samlevnadsformen i vårt samhälle (Ambjörnsson, 2006).   Den 

normativa heterosexualiteten bygger på feministiska tankegångar om ett hierarkiskt 

genussystem, vilket innebär att manlighet har ett högre värde än kvinnlighet. Genussystemet 

präglas av vår syn på att det endast finns två biologiska kön och ojämställdheten upprätthålls i 

samhället genom att vi praktiserar genusrollerna i interaktion med andra och därmed ses 

ordningen som naturlig. Systemets ordning påverkar maktrelationerna mellan män och 

kvinnor och normerna kring vad som ses som manligt respektive kvinnligt formar vilka roller 

respektive kön skall inta i bland annat relationer, yrkesval och föräldraroller (Schilt & 

Westbrook, 2009). 

 

Vad som ses som manligt respektive kvinnligt är inte fast utan påverkas av den historiska och 

kulturella kontexten. Normativa förväntningar på män och kvinnor upprätthåller 

ojämställdheten mellan könen, eftersom män förväntas vara dominanta och kvinnor 

underkasta sig denna dominans. Förväntningarna på naturliga könsskillnader bidrar till en 

oreflekterad syn på skapandet av ojämställdheten som producerar det hierarkiska 

könssystemet i samhället. För att kunna undersöka vilka mekanismer som upprätthåller 

genusordningen krävs en mer ingående analys av samspelet mellan kön och sexualitet, vad 

vissa feminister har benämnt som sambandet mellan patriarkatet och den givna 

heterosexualiteten. Mäns och kvinnors förväntade heterosexualitet ses som en naturlig 
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förekomst som tas för given.  Den normativa heterosexualiteten kräver ett binärt könsystem 

eftersom den bygger på en till synes naturlig attraktion mellan två personer av motsatt kön. 

Heterosexualiteten upprätthålls som något enhetligt och naturligt genom lagar, strukturer, 

institutioner, handlingar och relationer.  Normen innebär att vissa människor har mer makt, 

social status och är mer priviligierade i samhället. Genusordningen utgår från en heterosexism 

där makten påverkas och fördelas genom könspositionering och sexuella hierarkier. Män och 

heterosexualitet privilegieras genom denna ordning vilket vilar och förstärks på bekostnad av 

kvinnors och homosexuellas underordning (Schilt & Westbrook, 2009). 

 

3.4 Diskursanalys 

Diskursanalys grundar sig i språket och bygger på poststrukturalismens idé om att vi får 

tillträde till verkligheten genom språket. Sociala fenomen, identiteter och trosuppfattningar 

formas i hög grad genom språkets sociala aktivitet och diskursanalysen bidrar till en förståelse 

för hur dessa formas. Språket påverkar hur vi tänker på ett visst fenomen, det som sägs i ett 

visst sammanhang och hur det sägs skapar olika uppfattningar om fenomenet. Dessa 

uppfattningar skapar föränderliga och formbara bilder av verkligheten vilka är under ständig 

konstruktion (Börjesson & Palmblad, 2007). Bilderna påverkar våra identiteter, relationer 

mellan grupper av människor och vår förståelse för samhället. Det är diskusanalytikerns 

uppgift att studera och analysera material som bidrar till att producera dessa bilder av 

verkligheten (Fejes & Thornberg, 2009). Diskursanalytiker frågar sig hur verkligheten skapas 

och vad som ligger till grund för denna konstruktion och har inget intresse av att fastställa 

entydiga begrepp eller sanningar, utan fokuserar på hur dessa konstrueras i sociala praktiker. 

Genom att studera diskurser kan vi fånga det vi tar för givet (Börjesson, 2003). 

 

Av största vikt är också att poängtera språkets relation till makt och maktordningar. Språkliga 

mönster möjliggör och begränsar våra tankar och handlingar (Bergström & Boréus, 2012). 

Diskursanalyser är ofta inriktade på makt varför det ligger i analytikerns intresse att studera 

om det finns återkommande och avvikande utsagor i studiematerialet. Diskursen styrs av det 

tillåtna och tänkbara och därför är frågan om vem som får uttala sig av central betydelse i 

diskursanalysen (Börjesson & Palmblad, 2007). Analytikerns uppgift är att studera vilka 

sanningsspråk som dominerar och exkluderas och på så sätt belysa vad som anses var normalt 

och onormalt. Genom att tala om hur saker är och vad som anses vara nödvändigt utesluts 

annat (Fejes & Thornberg, 2009). Diskurserna påverkar, helt eller delvis, hur vi uppfattar 

världen och hur vi delar in den i segment vilket i sin tur påverkar maktförhållanden och 

gruppers och individers samhälleliga ställning. Diskurser orienterar därigenom människors 

handlande och har normskapande effekter som styr vad som kan sägas och inte sägas i ett 

visst sammanhang (Börjesson & Palmblad, 2007). Foucault har myntat begreppet 

utstängningsmekanismer och syftar till just denna reglering av vad som är acceptabelt att 

uttala sig om och vad som inte är acceptabelt att uttala sig om. Förbud är ett tydligt exempel 

på utestängningsmekanismer och ett exempel på ett sådant förbud är politisk korrekthet: vissa 

saker är helt enkelt inte acceptabelt att säga och tycka. Detta är dock föränderligt över tid, vad 

som är tabu nu kan komma att bli accepterat i framtiden. För diskursanalytikern blir det 

intressant att undersöka vem eller vilka som har makt att skapa styrande normer och vilka 

konsekvenser detta får för grupper i samhället (Foucault, 1971). Forskaren och dess 

diskursanalys destabiliserar det vi tar för givet och bidrar till produktionen av alternativa 

sanningar till diskursen (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

Det finns egentligen inget enhetligt sätt att beskriva vad en diskurs är och inte heller någon 

självklar metod för analys. Diskursanalys är för oss ett sätt att undersöka och förstå hur ett 

fenomen skapas i samhället. Analysen hjälper oss att se hur språket påverkar synen på oss 
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själva, på världen och hur vi kan förstå verkligheten. Den hjälper oss att ifrågasätta vad som 

tas för givet och anses vara normalt. Analysen visar också vad som exkluderas och anses vara 

avvikande och hur detta påverkar människors handlingsutrymme. Diskuranalysen synliggör 

maktförhållanden vilket vi tycker är viktigt att belysa i relation till socialt arbete där vi anser 

att maktutövning har en mycket central roll. Vi är medvetna om att diskurser är både 

konstruerade och konstruerande och att vår analys kommer vara medskapande till de rådande 

diskurserna kring polygami. Dock ser vi en vinning i detta genom att bidra med ett nytt eller 

kompletterande perspektiv till diskurserna. Poststrukturalismen, queerteorin och 

diskursanalysen som vi ovan presenterat är de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för vår analys och sammankopplas med vårt empiriska material. 

 

4. Metod 

 
I detta kapitel redogör vi inledningsvis för urvalsförfarandet av det empiriska materialet. 

Därefter följer en redogörelse av vår analysmetod, en diskussion om hur uppsatsen förhåller 

sig till kvalitetsgranskande kriterier samt etiska reflektioner. En beskrivning av diskuranalys 

som teori och metod finns i kapitel tre. 

 

4.1 Urval  
Centerns uttalande om polygami till idéprogrammet föranledde en mediastorm. Vi valde att 

begränsa vårt urval av empiriskt material mellan datumen 2013-01-01 och 2013-03-15. Efter 

en misslyckad sökning på ordet polygami i databasen Mediearkivet beslutade vi oss för att 

söka på dess synonym månggifte i storstadspress och prioriterad landsortspress vilket gav oss 

1251 träffar. Efter en manuell genomläsning av samtliga texter valde vi ut 42 texter utifrån 

premissen att de uteslutande skulle behandla fenomenet månggifte eller polygami. Två av 

texterna hade publicerats i två olika tidningar, vi valde aktivt att inte utesluta någon av dessa 

då texterna riktade sig till olika geografiska områden. Texterna utgörs av debattartiklar, 

ledare, nyhetsartiklar och insändare. Referenser presenteras i separat bilaga sorterade i 

stigande datumordning för att läsaren lätt ska kunna återfinna källorna till de redovisade 

citaten i analysen som också presenteras med publicerat datum. I urvalsförfarandet fann vi det 

viktigt att inkludera de största nyhetstidningarna eftersom dessa når det största antalet 

människor men för att bredda urvalet inkluderade vi även prioriterad landsortspress. För oss 

var det viktigt med ett brett urval eftersom texterna är konstruerade såväl som konstruerande 

och på så sätt påverkar dess läsare och synen på diskurserna. Vi fann det därför viktigt att 

använda oss av texter som fanns tillgängliga för hela befolkningen och inte endast för en 

specifik sfär. I diskuransanalyser likställs allt material och dess representationsmönster 

oberoende av dess sociala status. Material publicerat i nyhetstidningar är på så sätt lika giltiga 

som vetenskapliga avhandlingar eftersom de gör anspråk på verkligheten därute. Vetenskapen 

kan aldrig ge en fullständig grund för att belysa samhällsförändringar eftersom såväl 

samhällskritik och återgärdesförslag alltid grundas på värderingar och normer som är av 

politisk och moralisk art. Vad som ses som ett problem och hur dessa problem skall lösas är 

därmed en fråga som berör alla medborgare i lika grad (Börjesson & Palmblad, 2007).  

 

4.2 Analysmetod 

Det finns som ovan nämnt inget givet tillvägagångssätt för diskursanalys. Var och en får hitta 

inspiration och finna sin egen väg för att uppnå resultat. Inspiration till vår analys har vi 

funnit i Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell som innebär att diskursen inte 

reduceras till enbart språket. Analysmetoden representerar tre dimensioner av en 

kommunikativ händelse; texten, diskursiv praktik och sociala praktiker. I texten som utgör 

den första dimensionen undersöks på ett mycket textnära sätt vad som sägs och vilka 

http://proxy.ub.umu.se/login?url=https://web.retriever-info.com/services/archive.html
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sanningar som uttrycks. Den diskursiva nivån utgör den andra dimensionen där relationer 

mellan texter undersöks för att finna gemensamma och konkurrerande diskurser. I den tredje 

dimensionen sätts resultaten från dimensionen ovan i ett större sammanhang för att se om den 

diskursiva praktiken reproducerar den aktuella diskursordningen och upprätthåller den sociala 

praktikens status. Förändras diskursordningen kan detta leda till sociala förändringar 

(Fairclough, 1995). Vi har omarbetat denna tredimensionella modell till att bli vår egen 

analysmetod som görs i tre steg. Fairclough gör i sitt första steg en mycket textnära analys för 

att urskilja vilka sanningar som uttrycks, vi valde att inte göra en textnära analys i vårt första 

steg utan istället ställde vi frågor till texterna som gjorde det enkelt att urskilja och 

kategorisera innehåll för att snabbt få en överblick av vad som sagts i materialet. Frågorna vi 

valde att ställa till texterna var desamma som frågeställningarna i uppsatsen; Vad ses som 

normalt och vedertaget i tidningstexterna? Vad framställs som onormalt i tidningstexterna? 

Vilka subjektspositioner framträder i tidningstexterna?  

 

I analysens andra steg undersöker Fairclough relationer mellan texterna för att finna 

gemensamma och konkurrerande diskurser. Vi har i vår analys inte undersökt hur texterna 

talar med varandra eller kontextualiseras utan i andra steget snarare fokuserat på att 

strukturera innehållet som framkommit efter första steget i analysen för att finna 

gemensamma och konkurrerande diskurser. Innehållet strukturerades och delades upp i 

kategorier, utifrån dessa urskilde vi sedan huvudkategorier som utgjordes av de största 

kategorierna och dess innehåll. Genom att hitta huvudkategorierna kunde vi finna tre rådande 

diskurser och tillhörande motdiskurser, dessa återkommer vi till i efterföljande kapitel. Vår 

sista fråga som ringade in subjektspositionerna hjälpte oss att förstärka och förtydliga den 

maktordning som återfinns i diskurserna.  

 

Fairclough sätter i analysens tredje steg resultaten i ett större sammanhang för att undersöka 

diskursordningen och den sociala praktikens status. Detta innebär att texten och den 

diskursiva praktiken ska sättas i förhållande till den bredare sociala praktiken den är en del av, 

den diskursiva praktiken och diskursordningen ska kartläggas. Vi gjorde ett avsteg från 

Faircloughs tredje nivå och lyfte endast diskurserna i ett större sammanhang genom att 

undersöka hur de kunde relateras till de utgångspunkter som återfinns i kapitel 2 och de 

teorier som legat till grund för analysen. Detta för att undersöka om det fanns en 

samstämmighet mellan dessa utgångspunkter, teorier och diskurserna och hur 

samstämmigheten i så fall uttryckts. Det empiriska materialet har i analysen presenterats med 

tidningen namn istället för författarens- eller författarnas namn då vi inte funnit det relevant 

att fokusera på vem eller vilka som uttalat sig i texterna och hur dessa kan kontextualiseras i 

förhållande till varandra. Materialet i denna analys likställs oberoende av vem som uttalar sig 

eftersom vi anser att alla uttalande är lika giltiga och påverkar diskurserna.   

4.3 Validitet, reliabilitet och etiska överväganden  

Validitet och reliabilitet är omdiskuterade begrepp i förhållanden till kvalitativ forskning. Vi 

finner det dock relevant att redogöra för begreppen och hur vi i studien tar dessa i beaktning 

för att stärka uppsatsens kvalitet. I detta avsnitt har vi även diskuterat hur vår metod och 

uppsats förhåller sig till etik i forskningssammanhang. 

 

Validitet handlar om giltighet och trovärdighet, huruvida de slutsatser som undersökningen 

genererat är sammanhängande eller inte. Slutsatsernas trovärdighet i vår forskning stärks av 

analysens förankring i de teoretiska utgångspunkter uppsatsen vilar på. Validitet rör också den 

utstäckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra sociala situationer och miljöer 

(Bryman, 2001). Vi anser att uppsatsens resultat illustrerar tankegångar som kan återfinnas 
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inom en rad områden i samhället. Mest värdefullt anser vi dock att resultatet är för de 

institutioner och organisationer som arbetar med barn och familjer. Reliabilitet handlar om 

studiens tillförlitlighet. Fejes och Thornberg (2009) poängterar vikten av att diskursanalysens 

läsare ska kunna följa de olika leden i analysen för att kunna säkerställa studiens trovärdighet 

och bedöma om den är skäligt genomförd. För att stärka reliabiliteten i vår uppsats har vi 

strävat efter en transparens i analysförfarandet och använt oss av citat för att visa hur det 

empiriska materialet och dess utsagor nyttjats i analysarbetet.  

 

Etik är i forskningssammanhang en mycket central del och står för en medveten reflektion 

kring vad forskning och dess val av metoder kan innebära för de inblandade 

forskningspersonerna, forskningssamhället och samhället (Kalman & Lövgren, 2012). Då vi 

valt att använda oss av en metod som inte innebär någon typ av kontakt med respondenter har 

vi inte fokuserat på de forskningsetiska principerna. Vi har dock medvetet reflekterat kring 

etik i förhållande till vår metod och uppsats. Texterna vi använt oss av är publicerade i 

offentligt tryck och vi har inte haft för avsikt att analysera enskilda skribenter, därför anser vi 

att det utifrån vårt empiriska material inte föreligger någon risk att kränka eller skada enskilda 

personer. Medvetna är vi också om våra egna roller som forskare och vad vår forskning kan 

bidra till i ett större sammanhang. Då forskningen skrivs inom ramen för vad diskursen 

reglerar som möjligt måste vi ställa oss frågan; vad innebär min forskning? Vilka kategorier, 

inkluderingar och exkluderingar skapar min text? Som forskare är vi medproducenter till 

diskurserna och medverkar till att upprätthålla och utmana dem (Fejes & Thornberg, 2009). 

Liksom andra texter bidrar också vår text till att skapa sanningar om vad som anses vara 

normalt respektive avvikande. På bekostnad av detta hoppas vi att vår uppsats kan bidra med 

nya infallvinklar och öppna ögonen för det förgivet tagna.  

 

5. Analys och resultat  
 

Syftet med denna uppsats var att analysera vad som ses som avvikande respektive normalt 

inom de rådande diskurserna kring polygami samt synligöra maktordningarna inom dessa 

diskurser. I vår analys kommer vi att presentera de tre rådande diskurserna kring polygami 

som vi utifrån vårt material funnit; diskursen om genusordningen, diskursen om 

tvåsamhetsnormen och diskursen om lagstiftning och individuell frihet. Dessa kommer i 

kapitelet att presenteras och under varje diskurs presenteras även tillhörande motdiskurser.  I 

diskurserna belyses vad som anses normalt respektive avvikande och analysen presenteras 

med exempel från empirin och teoretiska kopplingar. Maktordningarna kommer att 

synliggöras genom subjektspositioneringar inom diskurserna.   

5.1 Diskursen om genusordningen 

I mediedebatten om polygami som vi analyserat framträder en tydlig bild av att det är män 

som gifter sig med kvinnor och att det endast är mannen som tillåts att ingå äktenskap med 

fler partners. Detta är den normala synen på polygami som grundar sig i hur de traditionella 

polygamiska äktenskapen har sett ut och fortfarande ser ut i de länder där polygami är lagligt. 

Textförfattarna anser att polygami bygger på patriarkala traditioner och uttrycker en oro över 

att införandet av polygami skulle främja och befästa de patriarkala stukturerna djupare i 

samhället. Denna oro utrycks tydligt genom dessa två citat som nedan följer:   

 

Man kan även tänka sig att svenska män tar tillfället i akt och skaffar sig 

flera fruar under tvångsliknande förhållanden. Någon jämställdhet mellan 

könen ska vi knappast vänta, om detta skulle bli verklighet. All erfarenhet i 

modern tid visar att månggifte bara tillämpas och fungerar i mycket 



 

  13 

 

patriarkala och aktoritära samhällsystem. Inte bara barnen utan också 

kvinnorna kommer att missgynnas av månggifte. (Borås Tidning, 2013-02-

06)  

 

I Sverige skulle det förstås handla det om alla rätt att gifta sig med hur 

många som helst- självklart skulle en kvinna kunna ha flera män- och därför 

skulle polygami inte uttrycka någon ojämlikhet här. Men här skjuter 

feministiska debattörer, som Gudrun Schyman (på SVT:s debattsida 11 

januari), sig själva i foten. De påminner oss ständigt om att de patriarkala 

stukturerna sitter djupt i vår kultur och är långt ifrån eliminerade. Vad är det 

då som för att just polygama relationer skulle vara ett befriat område från de 

stukturer som förpestar så många andra områden? Varför skulle en öppnad 

dörr för polygami inte återspegla det – enligt dem själva – ojämlika 

samhället? ( Dagen, 2013-02-07) 

 

De feministiska tankegångarna om en hierarkisk genusordning som förekommer inom 

queerteorin innebär att manlighet har ett högre värde än kvinnlighet och påverkar vilka roller 

män och kvinnor tillåts och förväntas inta (Schilt & Westbrook, 2009). Författarna utgår från 

att vi lever i ett ojämlikt och patriarkalt samhälle där kvinnorna förväntas inta en underordnad 

position och beroendeställning gentemot männen. Citaten belyser att ett införande av 

polygami skulle missgynna jämställdheten vilket är ett återkommande argument i debatten. 

Citaten har en tydlig koppling till den normala synen att endast männen i ett patriarkalt 

samhälle tillåts ingå äktenskap med fler kvinnor. Därmed befäster texterna att mannen är 

normen och den starkaste parten i genusordningen. Ett citat som exemplifierar denna ordning 

går att återfinna nedan:  

 

Månggifte skulle, liksom att avkriminaliser sexköp, missgynna den svagare 

parten- kvinnan. (Folkbladet, 2013-01-14) 

 

Genusordningen är inom queerteorin nära sammankopplad med sexuella hierarkier där den 

normativa heterosexualiteten är överordnad vilken bygger på en attraktion mellan två personer 

av motsatta kön (Schilt & Westbrook, 2009). Att en man ingår äktenskap med flera kvinnor är 

den normala synen på polygami i denna diskurs vilket stärker heteronormen och denna norm 

förstärker i sin tur synen på homosexualitet som avvikande. Textförfattarna likställer 

homosexualitet med polygami och anser att dessa båda samlevnadsformer är irrelevanta i 

relation till civilrättslig lagstiftning. Textförfattarna anser att en lagstiftning som utgår från 

heteronormen är den rätta och skall bevaras, nedan exemplifieras detta genom två citat:  

 

Visst går det att lösa. Men varför ska staten lägga energi på att lagstifta om 

samlevnadskontrakt som är neutrala i förhållande till inte bara sexualitet 

utan också antal samlevande när alla dessa personer ändå kan leva 

tillsammans? (Kristianstadsbladet, 2013-01-11) 

 

VIL EVERI ett fritt samhälle där människor har frihet att själva välja hur de 

vill leva. De är förstås fritt fram för var och en som vill leva i polygama 

relationer att göra det. Men det finns lika lite anledning att i dag göra 

äktenskapet antalsneutralt som det 2009 fanns anledning att göra det 

könsneutralt. (Dagen, 2013-02-07. Felskrivning i originaltext)  
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Inom poststrukturalismen betonas hur språket skapar betydelser genom motsättningar. Hur 

eller vad någonting är kan vi förstå genom dess motsats. En syn på språket som konstruerande 

innebär att vi får en förståelse för ett fenomen eller föremål utifrån hur vi talar eller skriver 

om det (Bergström & Boréus, 2012). Att i texterna benämna kvinnan som svag förstärker 

synen på mannen som stark och överordnad vilket upprätthåller patriarkala strukturer. Ett 

flertal texter belyser också ekonomiska maktförhållanden mellan män och kvinnor. Mannens 

ofta starka ekonomiska ställning bidrar till ett utnyttjande av fattiga kvinnor och 

textförfattarna menar att polygami ytterligare stärker detta utnyttjande.  I en av texterna går 

det att läsa följande:  

 

Rika män från överklassen kommer att importera och gifta sig med flera och 

fattiga kvinnor, och därmed skaffa sig ett harem där kvinnans 

beroendeställning och underordning och är själva utgångspunkten, som 

sedan välsignas med lagstiftningens hjälp. (Folkbladet, 2013-01-14) 

 

Heterosexuella rika män utgör diskursens starkaste subjektsposition i egenskap av deras kön, 

sexualitet och det starka kapital de besitter. Kvinnor har som tidigare nämnts mindre makt än 

män, men det blir i ovanstående citat även tydligt att kvinnor har olika positioner gentemot 

varandra. Invandrarkvinnor i Sverige och kvinnor i ekonomiskt utsatta situationer innehar 

diskursens lägst stående positioner. Dessa positioner kvinnor emellan förtydligas i en 

debattartikel där en diskussion kring införandet av polygami förs. Textförfattaren utrycker en 

oro över en eventuell legalisering av polygami i Sverige: 

 

Skulle man göra det så skulle de mest konservativa patriarkerna utnyttja 

detta, och många invandrarflickors och kvinnors utsatthet skulle legaliseras 

och förvärras ännu mer. (Svenska Dagbladet, 2013-01-15)  

 

Den normala synen på polygami inom denna diskurs tycks vara att polygami i ett patriarkalt 

samhälle missgynnar jämställdheten där männens överordning berättigar endast dem till 

äktenskap med fler kvinnor. Detta argument är det mest förkommande och starkaste emot en 

legalisering av polygami. Inom diskursen kan vi dock återfinna en motdiskurs där 

textförfattarna argumenterar för ett införande av polygami och en öppen lagstiftning vilket 

beskrivs i nedanstående citat:   

 

Tanken att äktenskapet stärker patriarkatet är knappast ny- kända feminister 

som Emma Goldman eller Simone de Beauvoir kritiserade tidigt 

äktenskapet som en patriarkal och ojämställd institution. Detta kan såklart 

också gälla polygama förhållanden, men sann jämställdhet möjliggörs inte 

genom förbud utan genom människors fria val att styra över sina livsöden. 

(Dagen, 2013-01-14) 

 

NÅGOT SOM GARANTERAT inte hjälper jämställdheten är att 

omyndighetsförklara vuxna kvinnor och mäns kapasitet att själva avgöra hur 

och med vilka de lever sina liv. (Dagen, 2013-01-14. Felstavning i 

originaltext) 

 

Likt som den normala synen på polygami utrycker motdiskuren att ett införande av polygami 

inte skulle lösa den ojämställdhet som finns i samhället. Motdiskursens textförfattare 

ifrågasätter dock jämställdheten i den befintliga äktenskapsformen och menar att sann 
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jämställdhet endast går att uppnå genom fria val och rätten att själva bestämma över sina 

relationer.  

5.2 Diskursen om tvåsamhetsnormen  

I diskussionen om polygami framträder det tydligt hur starkt tvåsamhetsnormen präglar synen 

på äktenskapet och familjeförhållanden. Normer definierar vad som uppfattas som normalt 

och acceptabelt och tvåsamhetsnormen som utgörs av en heteronormativ relation mellan två 

vuxna personer är enligt majoriteten av textförfattarna den enda rätta samlevnadsformen.  

Nedan följer ett tydligt exempel: 

 

Centerns förslag till nytt idéprogram sätter fingret på en sån normalitet som 

inte får ifrågasättas. Äktenskapet och tvåsamheten. (Aftonbladet, 2013-01-

11) 

 

Foucault talar om utestängningsmekanismer och hur dessa bidrar till att reglerar vad som är 

acceptabelt att uttrycka sig om (Foucault, 1971). Förbudet av polygami som äktenskapsform i 

Sverige stärker tvåsamhetsnormen och förstärker synen på andra samlevnadsformer som 

onormala. För att stärka och bevara normen efterföljs avvikelse från dem av sanktioner vilket 

omfattar reaktioner från samhället i positiv eller negativ bemärkelse. Detta resonemang kring 

normalitet och avvikelse går också att återfinna i queerteorin som menar att samhället 

genomsyras av heteronormen där de som inte passar in ses som avvikande vilket leder till 

konsekvenser i form av begränsat handlingsutrymme och ojämna maktbalanser 

(Ambjörnsson, 2006). Ett flertal texter i diskursen uttrycker en negativ syn och en motvilja att 

legalisera polygami. Denna motvilja uttrycks genom ironiska och fördummande uttalanden 

kring polygami som samlevnadsform vilket är en negativ form av sanktion för att visa på att 

polygami avviker från normen. Citaten nedan exemplifierar: 

 

Förslaget om månggifte är så dumt så det finns inte ord. (Aftonbladet, 2013-

03-04) 

 

Och vem vet, det är kanske kul med månggifte. Bring them on, säger jag 

bara. Fast i praktiken skulle jag nog inte stå rycken. Jag är säker på att alla 

mina fruar skulle gadda ihop sig och jag inte fick bestämma någonting. 

(Kvällsposten, 2013-01-14) 
 

Tvåsamhetsnormen är svår att skilja från äktenskapsnormen i denna diskurs. Textförfattarna 

uttrycker en traditionell syn på vad som ryms inom ramen för ett äktenskap. Äktenskapet 

rymmer endast två parter av olika kön vilka ska ingå ett heligt förbund och lova varandra 

trohet. De äktenskapsformer som hamnar utanför denna ram negligeras och ses som mindre 

funktionella. En textförfattare uttrycker starka åsikter kring polygami och hävdar att 

äktenskapsformen kränker människovärdet:  

 

Månggifte går över den gränsen. Det innebär en kränkning av individernas 

människovärde, kärlekens och äktenskapets mening enligt den humanistiska 

traditionen. Det humanistiska äktenskapets ide är att det ingås och utvecklas 

i samförstånd mellan två individer med samma värde och rätt (Nerikes 

Allehanda, 2013-01-15)  

 

Textförfattarna låter sig också definiera kärleken. Den riktiga kärleken bygger på en 

exklusivitet och en tillhörighet som endast går att återfinna i en relation mellan två individer. 
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Författarna uttrycker att relationer mellan fler parter än två grundas på drifter och otrohet och 

kan inte på något sätt uppnå det behov av bekräftelse och trygghet människor behöver i en 

relation. Citaten nedan exemplifierar den syn på kärlek som uttrycks i diskursen: 

 

Självklart kan en annan person vara mer stimulerande och intressant på ett 

visst område än den man först är gift med. Men är det ett uttryck för kärlek 

att inkludera en till person- eller är det ett uttryck för själviskhet: att sätta 

mina behov i centrum? Kärlek, bortom förälskelsens stormande känslor, 

handlar ju om överlåtelse, om tillhörighet. (Dagen, 2013-02-07) 

 

Ytterst är kanske dock det starkaste argumentet mot polygamin ett 

psykologiskt som handlar om människors behov av bekräftelse och 

trygghet. Vuxna vill känna att de är älskade på ett unikt sätt genom att de 

har en trogen partner. Barn är angelägna om att deras föräldrar älskar dem 

och älskar varandra. (Norrbottens Kuriren, 2013-01-15)  

 

DEN ÄKTENSKAPLIGA kärleken låter sig inte delas. Den förutsätter 

helhjärtenhet, osviklig trohet, ett ödmjukt och tjänande omsesidigt 

förhållningsätt. Det stärker bådas verkliga frihet och värdighet som 

människor. Polygami skulle betyda fritt fram för drifternas tyranni. Den 

manliga ansvarslösheten skulle få ytterligare spelrum. Kvinnor skulle hamna 

i ett destruktivt beroende med djupa förödmjukelser och kränkningar som 

följd. Barn skulle bli alltmer desorienterade och utsatta i sitt sökande efter 

trygghet hos en mamma och en pappa. (Dagen, 2013-01-16) 

 

De starkaste kärlekssångerna besjunger inte samtidigt Anna, Bodil, Cecilia 

och Desirée. (Dagen, 2013-02-07) 

 

Inom queerteorin menar teoretikerna att makten återfinns hos de som tillhör normen vilka 

även bestämmer vad som anses vara normalt respektive avvikande (Ambjörnsson, 2006). I 

denna diskurs träder tydliga subjektspositioner fram där äkta makar i ett äktenskap för två 

som tillhör normen värderas högre än relationer som består av flera individer. Likt som i 

diskursen om genusordningen kan vi också finna i denna diskurs att mannen har en 

överordnad position gentemot kvinnan. Textförfattarna menar att polygama äktenskap skulle 

göra männen frikopplade från ansvar som familjefäder och trogna makar. Kvinnorna anses 

vara beroende av männen i destruktiva relationer som kränker deras människovärde. 

Diskursens mest utsatta subjektsposition utgörs av barnen i samhället. Textförfattarna anser 

att polygama äktenskap skulle försumma barnen och utsätta dem för en otrygg miljö på grund 

av ett splittrat nätverk. Barnens utsatthet exemplifieras i citaten nedan:   

 

Vi menar att förespråkarna för månggifte begår ett allvarligt systemfel. 

Barnen glöms bort. För dem är det inte likgiltigt hur det närmaste nätverket 

är. Familjen kan självfallet se olika ut och mycket kan hända som förändrar 

relationer mellan de vuxna. Att konstatera det är inte detsamma som att 

propagera för månggifte. (Borås Tidning, 2013-02-06) 

 

Det är inte mer ”frihet” vi behöver. Inte fler ansvarslösa fäder. Inte fler barn 

som längtar efter en pappas närvaro och kärlek. Vi behöver inte fler kvinnor 

som kränks av svek och av den hänsynslöshet som följer i spåren av ett 

uppblåst manligt ego. (Dagen, 2013-01-16) 
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Inom ramen för diskursen om tvåsamhetsnormen ryms en motdiskurs. Att barnen försummas i 

polygama äktenskap bemöts med motargument som handlar om barnens rätt till alla de som 

står barnet nära. Textförfattarna problematiserar att barn som lever utanför den erkända 

samlevnadsnormen inte kan få samhällets stöd och erkännande för vilka de upplever vara 

deras föräldrar. Citaten nedan uttrycker denna problematik:     

 

Jag tror att en mer flexibel samlevnadsbalk skulle göra det enklare att 

samarbeta kring barn och separation. Inte minst för att en sådan skulle göra 

att det inte längre var nödvändigt för vuxna att kämpa och slåss för att dela 

på två ynka positioner som ”barnets viktigaste”. Om familjer inte alltid 

måste se likadana ut ökar acceptansen för de familjer som ser annorlunda ut 

än min egen. (Aftonbladet, 2013-01-11)   

 

Polygami handlar om barnets bästa och rätt till samhällets erkännande och 

stöd av alla de som de upplever som sina föräldrar. Skolan, socialtjänsten 

vid LVU omhändertaganden och bodelaren ser inte alla runt ett barn och en 

vuxen som lever som familj, med dagens förbud mot tillgiften och att 

vårdnad kan vidgas till fler än två. (Västerbottens-Kuriren, 2013-01-22)  

 

Vi pratar om hur fint det skulle vara om alla barn kunde få ha till-gång till 

alla de vuxna de växer upp med- utan att separationer och skilsmässor bryter 

banden till plast- och bonusföräldrar. (Aftonbladet, 2013-01-11. 

Felskrivning i originaltext) 

 

Tvåsamhetsnormen är i diskursen central och definierar den normala samlevnadsformen och 

präglar synen på både äktenskapet och kärleken. Till detta synsätt kan vi finna motargument 

som utgör en del av motdiskursen. Motdiskursens textförfattare uttrycker att kärleken är 

odefinierbar och behöver inte begränsas till endast två parter. Kärleken är fri för var och en att 

tolka och rymmer inte några begränsningar. Citaten nedan belyser den alternativa synen på 

kärlek:  

 

ISINARTIKEL hävdar Gustavsson att den romantiska kärleken är 

begränsad mellan två individer. Det står såklart Gustavsson fritt att uppleva 

kärleken som endast monogam- och detta skulle nog även vi kunna skriva 

under på- men vi man omöjligen föra alla människors talan kring så pass 

personliga känslor som kärlek. (Dagen, 2013-01-14. Felskrivning i 

originaltext) 

 

Väldigt många är fientligt inställda till att fler personer än två ska kunna 

ingå äktenskap. Men faktum är att en del människor inte trivs i det 

monogama förhållande, utan vill ge sin kärlek till fler personer. (Dagens 

Nyheter, 2013-01-24) 

 

Tvåsamhetsnormen och den traditionella synen på äktenskapet utmanas av ett argument 

i motdiskursen som belyser normers föränderlighet. Diskursteoretiker menar att hur vi 

talar om ett fenomen skapar uppfattningar och bilder av verkligheten och dessa bilder är 

med hjälp av språket under ständig konstruktion. Vad som är tabu att tala om nu kan 

komma att bli accepterat i framtiden (Ahrne & Svensson, 2011). Citaten nedan 

exemplifierar äktenskapsformens föränderlighet:   
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Visst låter det främmande i dag med månggifte, öppna gränser och 

plattskatt, som jag inte alls ställer upp på. Vem hade ställt upp på 

homoäktenskap för tio år sedan? (Kvällsposten, 2013-01-16) 

 

Är det kanske samma motstånd vi ser mot polyamorösa förhållanden i dag, 

som vi såg mot samkönade förhållanden i går? (Dagens Nyheter, 2013-01-

24. Felskrivning i originaltext) 

5.3 Diskursen om lagstiftning och individuell frihet 

I en diskussion om polygami är lagstiftningen svår att utelämna eftersom lagen reglerar vilken 

typ av äktenskap vi tillåts ingå. Äktenskapsbalken är den balk som reglerar civilrättsliga 

förhållanden mellan två äkta makar. Textförfattarna anser att staten har ett ansvar att stifta 

lagar som skyddar de svaga individerna i ett samhälle. Polygamiska äktenskap anses i 

diskursen inte inneha samma rätt och värde och därför måste staten förbjuda denna 

samlevnadsform. Även i denna diskurs intar kvinnorna en underordnad position och anses 

vara en av de svagaste grupperna i samhället. Textförfattarna uttrycker att en öppnare 

lagstiftning skulle vara direkt skadligt för kvinnor. Citaten nedan belyser vikten av en 

lagstiftning som ska skydda svaga individer från månggifte:   

 

I månggiftet finns inte samma värde och rätt vare sig i praktiken eller i 

teorin- även om det finns ett samförstånd. Den humana rättstatens och 

välfärdsstatens grundläggande uppdrag är att genom lagstiftning och 

fördelningspolitik skydda de svaga individerna och grupperna i samhället. 

Med få undantag hör kvinnorna alltjämt till dem. De skulle framför allt bli 

de många i månggiftet.  (Nerikes Allehanda, 2013-01-15) 

 

Detsamma gäller för månggifte. Idag skyddar lagstiftningen kvinnan genom 

att inte acceptera månggifte. Vi anser att detta är rätt. (Västerbottens-

Kuriren, 2013-02-21) 

 

Till sist: lagstiftningen ska skydda den som är i underläge. Att 

avkriminalisera sexköp skulle försvaga kvinnors position. Detsamma gäller 

om månggifte görs lagligt. Detta är verkligheten i dagens Sverige. Nej till 

månggifte! (Västerbottens-Kuriren, 2013-02-21) 

 

Praktiska konsekvenser av en ändring i lagstiftningen är ett återkommande diskussionsämne 

bland textförfattarna. Att ändra äktenskapsbalken och de civilrättsliga reglerna skulle enligt 

författarna vara allt för svårt i praktiken och inte heller nödvändigt. En förändrad lagstiftning 

skulle inte gynna någon part i samhället utan endast vara tids- och energikrävande för 

lagstiftarna. De parter som vill leva i relationer med fler partners än två kan redan nu göra det 

utan civilrättsligt skydd och så anser textförfattarna att detta ska förbli. Citaten nedan är 

exempel på diskussionen kring lagstiftningen i denna diskurs:  

 

Om Kalle är gift men Lisa och Erik och Torsten går detta att reglera i ett 

civilrättsligt flerpartsavtal, av den typ som diskuterades när könsneutrala 

äktenskap tilläts. Men det blir oöverstigligt krångligt när Erik inte länge vill 

vara gifte med Torsten, men gärna med Lisa och Erik. Samtidigt kanske 

Lisa inte längre vill vara gift med Kalle. Hur ska man se på rätten till den 

gemensamt inköpta bostanden? Och hur gör man med barnen? Är det enligt 

presumtion allas eller måste man dna-bestämma ursprung och ta ställning 
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till vilka ägodelar varje barn har rätt till? (Trelleborgs Allehanda, 2013-01-

11) 

 

Ändå vore det inte rätt att riva upp Äktenskapsbalken. Bums. Den reglerar 

effektivt en rad civilrättsliga förhållanden mellan parter oavsett kön. Det är 

inte tillåtet att vara gift med flera samtidigt, men inte av moraliska skäl. Det 

är snarare en praktisk fråga med historiska rötter. (Trelleborgs Allehanda, 

2013-01-11).  

 

Men de folkvalda i riksdagen ska INTE rösta igenom ett formellt beslut om 

månggifte. Skälet är de praktiska konsekvenserna. (Folkbladet, 2013-02-14) 

 

Textförfattarna uttrycker i denna diskurs att månggifte skulle leda till en frihet och 

individualism som skulle präglas av ett bristande ansvarstagande. Detta skulle i sin tur kränka 

både individen själv och dess medmänniskor. Författarna ställer sig inte främmande till att 

individerna ska vara fria men denna frihet ska dock villkoras av staten för att inte leda till 

negativa konsekvenser. I denna diskurs blir det tydligt att staten innehar en mäktig position 

gentemot medborgarna. Staten har makt att stifta lagar och besluta om individernas fri- och 

rättigheter och därmed deras handlingsutrymme. Citaten nedan uttrycker diskursens syn på 

frihet:                                       

 

Men så var det själva idéerna, för också dom verkar programgruppen ha fått 

om bakfoten. Frihet är inte det enda värdet i världen; gemenskap och 

trygghet betyder något också. (Oskarshamns-Tidningen, 2013-02-01)  

 

Individen har sina friheter, men de är villkorade. De gäller så länge de inte 

kränker andras och eget människovärde. Den enes frihet får inte skada den 

andres. Självdestruktion ska man också skyddas mot. Månggifte är 

självdestruktivt. Frihet handlar alltid om en avvägning, om en fördelning 

mellan olika individer och en balans inom den enskilde. Det finns en gräns, 

där självrespekten och respekten för andra överskrids. Månggifte går över 

den gränsen. (Nerikes Allehanda, 2013-01-15) 

 

Men kvar står att en vildvuxen individualism leder till överutvecklad känsla 

för egen tillfredsställelse och underutvecklad känsla för ansvar. (Dagen, 

2013-01-16) 

 

Denna diskurs om lagstiftningen och individuell frihet rymmer en motdiskurs som ifrågasätter 

statens makt att reglera individens frihet. Motdiskursens författare sätter tilltro till 

individernas förmåga att själva besluta om hur det vill leva sina liv. De anser att privatlivet 

inte är statens angelägenhet utan upp till individerna själva. Citaten nedan exemplifierar detta:    

 

Den som värnar om individens frihet ser inga problem i att någon har hur 

många samtidiga förhållanden som helst. Det är inte samhällets sak. 

(Kristianstadsbladet, 2013-01-11) 

 

”Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva 

tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar.” 

(Norrbottens-Kuriren, 2013-01-12) 
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”Människor måste själva få besluta över sina privatliv, relationer och 

tillgångar.” (Oskarshamns-Tidningen, 2013-02-01) 

 

Det ansvar som individerna bör och ska ta för kärleken och sina relationer är inget som heller 

bör eller ska regleras i lagstiftning. Författarna anser att staten istället bör bistå människor 

med grundförutsättningar för att själva skapa villkor för ett bra liv vilket uttrycks i citaten 

nedan:   

 

En ansvarsfull sexualitet och nära relation handlar om ett djupare ansvar 

för och tillit till varandra än vad någon lag kan göra. (Kyrkans tidning, 

2013-01-21) 

 

Staten varken kan eller bör definiera det kärleksband som äktenskapet 

symboliserar för de flesta. Just därför bör lagen ge en bred och öppen 

plattsform för människan och det civila samhället att bygga sin egen lycka 

på. (Dagen, 2013-02-14) 

 

Det enda som krävs är att det offentliga lägger en stabil men öppen 

grundsten och sätter sin tillit till människan och hennes förmåga att bygga 

sig ett bra liv på egna villkor. (Dagen, 2013-02-14) 

 

6. Slutsatser och diskussion 

 

Utifrån vår analys av materialet kunde vi utläsa vad som sågs som avvikande respektive 

normalt och detta bildade tre rådande diskurser och tillhörande motdiskuser. Diskursen om 

genusordningen utgörs av den normala synen på polygami som en ojämställd samlevnadsform 

och att en legalisering skulle befästa patriarkala strukturer djupare och stärka mannens 

överordning ytterligare. Diskursen om tvåsamhetsnormen definierar den normala synen på 

samlevnad, äktenskap och kärlek utifrån heteronormen. Diskursen om lagstiftning och 

individuell frihet handlar om att en förändrad äktenskapsbalk inte skulle gynna någon part i 

samhället utan endast vara besvärlig att genomföra i praktiken.    

 

De rådande diskurserna påverkar synen på polygami och bidrar till ett upprätthållande av 

normer kring relationsskapande. Normer definierar vad som uppfattas som acceptabelt och 

normalt och makten återfinns hos de som tillhör normen (Ambjörnsson, 2006). Heteronormen 

och tvåsamhetsnormen är så starka att vi ofta inte reflekterar över dem förrän de utmanas, 

vilket Centerns idéförslag gjorde. Genom sanktioner försvaras normer när de utmanas och i 

diskursen om tvåsamhetsnormen blev detta tydligt då några av textförfattarna fördummade 

förslaget för att bevara sin maktposition och ställning som den enda rätta. Fördummandet 

uttrycktes i termer av att förslaget var så dumt att det inte fanns ord för det och att det 

överhuvudtaget inte bör talas om. Vi anser att detta är ett sätt att förminska människor som 

står bakom idén att tillåta alternativa relationsformer i civilrättslig lagstiftning.  Ironi är också 

ett sätt som ett flertal textförfattare använt sig av för att avfärda polygami som 

samlevnadsform och dess förespråkare. De språkliga uttrycken är av stor betydelse för hur vi 

ser på polygami och påverkar vår förståelse för samlevnadsformen. Den poststrukturalistiska 

teoribildningen med dess närhet till språket belyser hur uppfattningar och betydelser skapas 

genom motsättningar (Börjesson & Palmblad, 2007). Hur eller vad något är kan vi förstå 

genom dess motsats, i texterna har heterosexualitet definierats som normalt och upphöjts till 

norm genom att nedvärdera dess motpol homosexualiteten. Likaså har tvåsamheten upphöjts 

till norm genom att polygami betraktats som onormalt och problematiskt. För att bevara de 
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rådande normerna och maktordningarna måste motsatsförhållandena upprätthållas. En 

legalisering av polygami som samlevnadsform skulle reducera motsatsförhållandena och 

utmana maktordningarna, vilket kan vara en förklaring till de starka reaktioner som förslaget 

väckt. 

 

Tvåsamhetsnormen och heteronormen tror vi bidrar till en bekvämlighet i relationsskapande 

för många människor då en heterosexuell relation mellan två personer ses som den enda rätta 

samlevnadsformen. En utmanande samlevnadsform ruckar på den normala synen och erbjuder 

nya sätt att skapa relationer på. Accepterandet av andra relationsformer öppnar upp för 

människor att ifrågasätta sina val av relationer i förhållande till de rådande normerna. Vi antar 

att detta ifrågasättande kan upplevas besvärligt och skapa reaktioner eftersom det strider mot 

majoritetsnormerna och synen på kärlek och relationer vi blivit socialiserade in i. Riktig 

kärlek beskrivs i diskursen om tvåsamhetsnormen som exklusiv och denna exklusivitet kan 

endast finnas i en relation mellan två. Den normala synen på kärlek är att den inte kan delas 

mellan flera i en relation. Relationer som utgörs av fler än två partners bygger snarare på 

drifter och därför kan dessa relationer aldrig bidra med den trygghet människor behöver. Likt 

som i den motdiskurs vi funnit ställer vi oss också frågande till hur något så subjektivt som 

kärlek kan definieras som något fast och entydigt. Vi anser att de styrande normerna påverkar 

vem och vilka vi tillåts älska på ett bestämt sätt, men vi anser också att den normerande kärlek 

som finns idag är föränderlig. Tittar vi tillbaka på synen kring samkönad kärlek kan vi se en 

hur en förskjutning skett, från att ha klassificerats som en psykisk störning så sent som i slutet 

på 70- talet till att på 2000-talet accepterats som en samlevnadsform med samma möjligheter 

som heterosexuella relationer. Detta exempel visar tydligt på hur synen på normerande kärlek 

kan förändras över tid.  

 

Inom diskursen för genusordningen finner vi återkommande argument om att polygami endast 

kommer att praktiseras av män på grund av att män i ett patriarkalt samhälle innehar mer makt 

än kvinnor som förväntas inta en underordnad position och beroendeställning. Polygamiska 

äktenskap skulle på grund av denna ojämna maktbalans missgynna jämställdheten. Kvinnan 

framställs inom diskursen som svag och i behov av en beskyddande lagstiftning vilket 

förstärker mannens överordnade position.  Vi ställer oss frågande till om en legalisering av 

polygama äktenskap endast missgynnar kvinnor eller om det också kan vara ett hot mot de 

patriarkala strukturerna och att förslaget därför möter starkt motstånd. Det faktum att vi lever 

i ett patriarkalt samhälle där relationerna styrs av tvåsamhetsnormen och heteronormen 

upprätthåller männens makt över kvinnorna (Gustavsson, 2006). Detta betyder att vi lever i ett 

ojämställt samhälle som upprätthålls av de styrande normerna kring relationsskapande. En 

legalisering av andra samlevnadsformer hotar normerna och den givna maktordningen som 

finns i heteronormativa parförhållanden. Om tanken frångås på att endast män skulle 

praktisera polygami tror vi att en legalisering skulle öppna upp för ett relationsskapande där 

makten snarare utjämnas än förstärks.  

 

Inom diskursen om tvåsamhetsnormen anses barn liksom kvinnor i en polygamisk relation 

inneha en mycket utsatt position som präglas av otrygghet. Männen anses i polygama 

äktenskap bli frikopplade från ansvar som familjefäder och trogna makar vilket bidrar till ett 

splittrat närverk och försummande av barn. Denna utgångspunkt tycker vi är föråldrad och 

nedvärderar män som familjefäder. Vi antar att de flesta fäder vill vara delaktiga i sina barns 

liv oavsett äktenskapsform. Det finns och kommer troligen alltid att finnas undantag från detta 

men vi ställer oss frågande till om polygamiska förhållanden endast skulle öka antalet 

försummade barn eller om det skulle kunna skänka dem mer trygghet? Gerson (2009) talar 

om hur det amerikanska samhället på grund av förändringar präglas av oförutsägbarhet som 
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kräver ett öppet förhållningssätt kring relationsskapande. Undersökningspersonerna i studien 

påtalar vikten av många nära relationer utanför familjen för att skapa trygghet för barnen i ett 

föränderligt samhälle. Dessa samhällsförändringar präglar också stora delar av västvärlden 

och vi tror därför att en acceptans av polygamiska relationer där barnen kan ha flera fäder och 

mödrar kan bidra till ett ökat nätverk och därmed en ökad trygghet för barnen.  

 

Lagstiftningen reglerar vilka äktenskapsformer vi tillåts ingå i vilket påverkar synen på 

relationsskapande. Inom diskursen för lagstiftning och individuell frihet ses lagen som ett 

skydd för svagare parter och människors frihet ska regleras av staten för att inte leda till 

negativa konsekvenser och bristande ansvarstagande. I diskursen återfinns argumentet om att 

en inkludering av polygamiska förhållanden i äktenskapsbalken inte skulle gynna någon part 

utan endast vara besvärligt att genomföra på ett praktiskt plan. Vi ställer oss frågande till detta 

argument eftersom samhället redan har öppnats upp för fler alternativa levnadssätt och vi 

anser att lagstiftningen måste följa därefter. En tro på att polygami kan praktiseras av både 

män och kvinnor på lika villkor sätter tilltro till människorna att de själva kan ansvara för sina 

relationer. Ojämställdhet kan återfinnas i de mest accepterade samlevnadsformerna liksom i 

alternativa samlevnadsformer men i likhet med argumenten i motdiskursen tror vi inte att en 

begränsning i lagen löser ojämställdheten utan att det snarare behövs en öppnare lagstiftning 

där kvinnor och män själva får välja sina relationer. En öppnare lagstiftning kan vara ett steg 

mot mer jämställda relationer och en förskjutning av maktbalanser eftersom de givna 

maktbalanserna som återfinns i normativa relationer utmanas.    

 

Vi hoppas att vår uppsats kan väcka frågor som utmanar de rådande normerna och de djupt 

rotade värdringarna kring kärlek och relationer. Normer påverkar hur vi ser på samhället och 

individerna och inom socialt arbete tror vi att det kan finnas en tendens att socialisera in 

människor i det normativa, till stor del på grund av den lagstiftning som socionomer måste 

förhålla sig till. Som socionomer representerar vi samhället vilket innebär att våra handlingar 

och föreställningar är normsättande. Därför anser vi att det är av största vikt för socionomer 

och andra yrkesgrupper som arbetar med människor att rannsaka sig själva och reflektera över 

de rådande normerna för att inte osynliggöra och diskriminera människor som inte lever inom 

ramarna för normerna. Vidare eftersöker vi forskning som riktar blicken mot det normativa 

snarare än mot det avvikande. Vi ser gärna en studie kring hur socionomerna i sina yrkesroller 

präglas och påverkas av de rådande normerna och hur de bidrar till att upprätthålla normerna. 

 

7. Metodkritik och slutord 
 

Språket är en förutsättning för att kunna tänka på ett fenomen och skapar uppfattningar för 

hur vi tänker på fenomen. Diskursanalysen grundar sig i språket och handlar om att undersöka 

hur fenomen skapas och synliggöra det förgivet tagna. Analytikerns uppgift är att studera vad 

som anses vara normalt och icke normalt genom att analysera de sanningsspråk som 

dominerar och exkluderas. Diskursanalysen som metod har möjliggjort att vårt syfte kunnat 

uppfyllas, medvetna är vi dock om vi inte står utanför diskurserna eftersom de språkliga 

mönstren påverkar och begränsar även vårt tankemönster. Medvetna är vi också om att vi 

själva haft en mycket betydande roll i analysen och av de tolkningar som framkommit.  Det är 

svårt att som diskursanalytiker förhålla oss objektiva och ställa oss utanför diskurserna 

eftersom vi själva är en del i skapandet och upprätthållandet av dessa. Denna medvetenhet har 

dock gjort det lättare för oss att reflektera över de diskurser som framträtt.   

 

Det empiriska material vår undersökning bygger på har tagits fram genom en sökning på ordet 

månggifte i databasen Mediearkivet. På grund av uppsatsens begränsade storlek och 
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begränsade tidsram ansåg vi att vi inte kunde inkludera all typ av press. Vi valde därför aktivt 

att begränsa vår sökning till texter publicerade i prioriterad landsortspress och storstadspress 

då denna press når flest antal människor vilket vi ansåg vara viktigt för vår undersökning. 

Sökningen gav oss 1251 träffar som vi valde att manuellt läsa igenom för att plocka ut de 

texter som uteslutande behandlade fenomenen månggifte och/eller polygami, 42 texter 

uppfyllde detta krav. I urvalet har vi inte gjort någon skillnad på texternas sammanhang utan 

alla typer av texter utifrån det krav vi ställde har inkluderats. Urvalet bestod av debattartiklar, 

ledare, nyhetsartiklar och insändare. Det finns hos oss en medvetenhet om att detta 

urvalsförfarande byggts på subjektiva uppfattningar om vilket material som lämpat sig för vår 

undersökning. Detta ser vi dock inte som ett problem då materialet bidrog till en nyanserad 

analys. Materialets tillförlitlighet i relation till vår undersökning anser vi vara god då 

materialet skrivits och finns tillgängligt för hela befolkningen. Trovärdigheten i texterna kan 

ifrågasättas men inte i relation till vår undersökning då vi anser att allt material i denna 

undersökning oavsett sammanhang påverkar diskurserna.  

 

Faircloughs tredimensionella analysmodell lyfter en kommunikativ händelse i tre dimensioner 

vilket vi anser utgöra en god grund för en diskursanalys eftersom materialet bearbetas i tre 

steg. Vi har omarbetat denna tredimensionella modell till att bli vår egen analysmetod och 

därmed frångått det syfte Fairclough ämnar uppnå genom sin metod. Det första steget i vår 

analys utgjordes inte av en textnära läsning likt Faircloughs första steg, utan vi valde att ställa 

tre frågor till texterna för att snabbt kunna överblicka vad som sagts i texterna. Frågorna vi 

valde att ställa till texterna var desamma som frågeställningarna i uppsatsen; Vad ses som 

normalt och vedertaget i tidningstexterna? Vad framställs som onormalt i tidningstexterna? 

Vilka subjektspositioner framträder i tidningstexterna? Detta tillvägagångssätt reducerar till 

skillnad från en textnära läsning möjligheter att finna intressant material utanför svaren på de 

givna frågorna. Vinsten med att avgränsa oss och ställa endast dessa frågor var att vi fick ett 

lättöverskådligt material att arbeta med i analysens kommande steg. 

 

Fairclough undersöker i den tredimensionella analysmodellens andra steg relationerna mellan 

texterna för att finna gemensamma och konkurrerande diskurser. I vårt andra steg skapade vi 

utifrån svaren på våra frågor i analysens första steg en struktur i materialet och kategoriserade 

innehållet för att finna rådande diskurser och motdiskurser. Vi valde att inte undersöka hur 

texterna kontextualiserats i relation till varandra, hur de talar med varandra och i vilket 

sammanhang de skrivits. I analysens andra steg har vi accepterat texternas sammanhang utan 

att analysera dessa vidare vilket innebär att vi i analysen inte fått någon förståelse för motivet 

bakom texten uppkomst och dess mottagande. Detta kan givetvis ses som en förlust i 

analysförfarandet men vi tror att vårt omarbetade steg givit oss tydligare bilder av diskurserna 

och bättre förutsättningar för att besvara vårt syfte.     

 

Vi har gjort ett avsteg från Faircloughs tredje steg som innebär att sätta resultaten i ett större 

sammanhang för att undersöka diskursordningen och den sociala praktikens status. I detta steg 

ämnas det att undersöka om sammanhanget texterna kan förstås i reproducerar eller 

omstrukturerar den existerande diskursordningen. I analysens andra steg tog vi ej hänsyn till 

texternas sammanhang vilket innebar att vi inte heller i detta steg tagit hänsyn till hur 

sammanhangen påverkar diskursordningen eller om det skett förändringar i ordningen. Vi har 

istället lyft diskurserna i ett större sammanhang genom att undersöka hur de kan relaterats till 

de utgångspunkter som återfinns i kapitel 2 och de teorier som uppsatsen vilar på. Att knyta 

resultaten och analysen till teorierna i detta steg har styrt vårt arbete då vi medvetet kopplat 

ihop det empiriska materialet med teorierna. Medvetna är vi om att vår analysmodell skiljer 

sig från Faircloughs på de flesta punkter. De på förhand utvalda teorier och utgångspunkter 
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har skapat lite utrymme för vidare tolkningar utanför de teoretiska ramarna och påverkat vilka 

slutsatser som kunnat utläsas i studien. För oss har detta arbetssätt dock utifrån våra teorier 

underlättat förståelsen för resultaten och bidragit till en teoretiskt välstrukturerad uppsats. 

 

Att göra en diskuranalys kräver noggrannhet och ett reflekterande förhållningssätt. Under 

arbetes gång har vi funnit det mycket värdefullt att vara två personer som granskat och 

bearbetat materialet. Vi har tillsammans utformat uppsatsens syfte, frågeställningar och dess 

teoretiska utgångspunkter genom en öppen dialog med varandra. Materialet som legat till 

grund för kapitel 2 och 3 har vi tillsammans tagit fram, bearbetat och sammanställt genom att 

diskutera och skriva texterna i samförstånd. Det empiriska materialet som analysen utgjorts av 

har vi också tillsammans tagit fram och genomläst för att säkerställa relevansen för uppsatsen. 

Metoden har vi tillsammans utformat och genom den bearbetat det empiriska materialet 

genom ett utbyte av tankar och idéer. Analys, resultat och diskussion har också skrivits i 

samförstånd. Detta för att kunna presentera ett välarbetat resultat och en mer djupgående 

analys samt en mer nyanserad diskussion. Vår ansvarsfördelning utgörs av att Ida ansvarar för 

kapitel 1 och 3, Jessica ansvarar för kapitel 2 och 4 i uppsatsen. Resterande kapitel ansvarar vi 

tillsammans för. 

 

Ett utbyte av tankar och idéer om texterna har bidragit till en bättre förståelse för materialet 

och underlättat i sökandet av vad som framställts som normalt respektive avvikande och vilka 

maktordningar som funnits i diskurserna. Vi har funnit det viktigt att tillsammans skriva och 

bearbeta uppsatsens alla delar då diskursanalysen krävt ett kritiskt och reflekterande 

förhållningssätt. Att vi tillsammans författat uppsatsens alla delar anser vi har bidragit till 

djupare analys och förhöjd kvalitet på arbetet. För oss har diskursanalys varit ett värdefullt 

verktyg i förståelsen för hur diskurser skapas och upprätthålls. Diskursanalys är för oss mer 

än en analysmetod i forskningssamanhang, det är ett sätt för oss i vardagen att förstå och 

ifrågasätta verkligheten. Att tala och skriva om fenomen som föränderliga kan öppna upp 

ögonen för att samhället inte behöver vara som det sägs vara. Vi hoppas att vår uppsats har 

bidragit till en förståelse för hur olika samlevnadsformer privilegieras, inkluderas och 

exkluderas i samhället. Vi hoppas också att uppsatsen öppnat upp ögonen för det förgivet 

tagna normerna och bidragit till ett frågasättande av dessa, vilket vi tror skapar ett öppnare 

klimat för föränderingar i samhället.  
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