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Abstract 
I have used a discourse analysis as a method and queertheori for the theoretical. In this 

paper I have analyzed how different wedding magazines write about partnerships, gender-

neutral marriage and wedding between homosexuals. I have for some time been interested in 

the beliefs wedding magazines have about homosexuality and how newspapers maintain hete-

ronormativity implicitly and explicitly. Bridal magazines are anxious to have the marriage as 

a design and standard when they write about partnership. When they write about the two dif-

ferent forms of marriage, they glorify the religious marriage and pay no attention to civil mar-

riage. When focus is on the religious marriage the bridal magazines writes exclusively about 

heterosexual marriage, which in turn confirms the heteronormativity. When wedding magazi-

nes writes about weddings for same-sex marriage, we as the readers find out that homosexual 

couples seek to formalize their love relationship and that they ideally would like a church 

approval ceremony. In my discussion I will include for instance, if the wedding of homosexu-

als is a queer act or hetero-normative imitation. I will also discuss whether to mention gay 

sexual identity in the wedding magazines, or if that can be excluded. 
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1. Inledning 
År 1995 tillkom lagen om registrerat partnerskap som innebar att homosexuella kärlekspar 

kunde formalisera sitt förhållande. Lagen var ett resultat av flera års lobbying mot den lag-

stadgade heteronormen (Adeniji 2008: 22). När partnerskapslagen existerade var registrerat 

partnerskap ett separat civilstånd i den svenska folkbokföringen (Rydström 2005: 320). Lagen 

om partnerskap respektive olikkönat äktenskap gav olika möjligheter för samkönade respekti-

ve heterosexuella par. År 2009 infördes lagen om könsneutralt äktenskap, och lagen om regi-

strerat partnerskap blev överflödig. 

Massmedia i allmänhet och bröllopstidningar i synnerhet har en viktig roll för reproducering-

en och bevarandet av vedertagna (hetero)normer och föreställningar om samlevnad, äktenskap 

och bröllop i samhället. Detta eftersom bröllopstidningar bland annat ger förslag för hur man 

ska och inte genomföra ett bröllop och hur ett lyckat bröllop bör vara. Bröllopstidningar kan 

ge en normerande bild av vilket kön och sexualitet brudparet förväntas att ha.  

Idag har Sverige en gemensam äktenskapslag för homo- och heterosexuella par som vill sank-

tionera sina kärleksförhållanden. Det har gått 15 år sedan homosexuella kärlekspar fick möj-

lighet att i juridisk mening sanktionera sitt förhållande. Trots det betraktas fortfarande hetero-

sexuella kärlekspar som det självklara brudparet i det allmänna talet om bröllop, men hur ser 

det ut i bröllopstidningar? Jag vill veta vilka föreställningar bröllopstidningar har om homo-

sexuella kärlekspar och hur heteronormativa antaganden existerar i bröllopstidningar. 

2. Studiens syfte och frågeställningar 

Innan jag började min empiriska undersökning tänkte jag jämföra om representationen av 

bröllop mellan homosexuella par har fått mer utrymme i bröllopstidningar, i samband med 

den nya lagen om könsneutralt äktenskap som instiftades 1 maj 2009. Detta eftersom jag 

trodde att en ny äktenskapslag ställde ny förhållningsätt i bröllopstidningar. Jag tänkte titta på 

bröllopstidningar några år innan och efter den nya lagen stiftades. Jag hittade ingen markant 

förändring, och därför har jag modifierat mitt syfte och frågeställningar. Det finns representa-

tioner av homosexuella par och det finns information om partnerskap/könsneutralt äktenskap i 

bröllopstidningar, men det är få både innan och efter. Mitt syfte är därför att granska de sam-

manhang där homosexuella par nämns, explicit och implicit.  
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Min översiktliga avsikt är att analysera, problematisera och lyfta fram bröllopstidningars im-

plicita (hetero)normer om samlevnad, äktenskap och bröllop. Jag kommer att belysa hur bröl-

lopstidningar representerar och konstruerar homosexuella kärlekspar. Detta genom att kritiskt 

granska hur heteronormativitet reproduceras i den diskursiva konstruktionen kring partner-

skap, könsneutralt äktenskap och bröllop mellan homosexuella par i bröllopstidningar.  

 

Sveriges största bröllopstidningar är Bröllopsguiden, Bröllopsmagasinet, Allt om bröllop, 

Amelia brud & bröllop.1 De inriktar sig till blivande brudpar och inbjudna gäster till bröllop. 

Enligt min mening är bröllopstidningar en av de viktiga aktörerna när det gäller att sätta dag-

ordningen för normen och ”sanningar” kring lyckat bröllop, och indirekt om lyckat samlevnad 

och äktenskap.  

 

Förutom att bröllopstidningarna återspeglar allmänhetens samhälleliga och kulturella normer 

och värderingar rörande bröllop, tror jag också att bröllopstidningar reproducerar normer och 

värderingar kring detta. Jag anser att bröllopstidningar har tolkningsföreträde, i form av att de 

reglerar vad de ger utrymme för och hur det representeras. Bröllopstidningar kan ha inflytan-

de över hur vi som konsumerar dessa tidningar uppfattar, tänker och får kunskap om bröllop. 

Därför kan bröllopstidningar ha betydelse för vårt agerande och hur vi organiserar vårt och 

andras bröllop. Mot bakgrund av det kommer jag att lyfta fram explicit och implicit hur ho-

mosexuella kärleksrelationer avspeglas i bröllopstidningarna. 

 

Uppsatsens frågeställningar är följande:  

– I vilka sammanhang skriver bröllopstidningarna om partnerskap, könsneutralt äktenskap 

och bröllop mellan homosexuella par? 

– Hur reproducerar bröllopstidningar heteronormativitet i relation till partnerskap, könsneut-

ralt äktenskap och bröllop mellan homosexuella par? 

– Vilka föreställningar om homosexuella och homosexualitet syns i bröllopstidningarna när 

frågan om partnerskap och könsneutralt äktenskap aktualiseras? 

3. Tidigare forskning 

De studier som jag har valt som tidigare forskning lyfter fram på olika sätt hur normer kring 

bröllop, tvåsamhet, samlevnad och sexualitet reproduceras i olika sammanhang. De tidigare 
                                                        
1 När jag refererar kommer jag använda förkortningar; Bröllopsguiden: BG, Bröllopsmagasinet: BM, Allt om 
bröllop: AoB och Amelia brud & bröllop: AB&B  
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forskningarna handlar om bröllopsföreställningar, äktenskapsnormen, heteronormativitet re-

spektive medias framställning av partnerskap. Min uppsats anser jag är en fortsätt studie av de 

som lyfts fram i de tidigare respektive forskningarna. 

 

Knuts har i sin avhandling Något gammalt, något nytt: skapandet av bröllopsföreställningar 

(2006) studerat hur bröllop reproduceras genom människor, föremål och föreställningar. Syf-

tet med Knuts avhandling är att se hur bröllopsföreställningar skapas i dagens konsumtions-

samhälle. Knuts baserar avhandlingen på ett heterogent material, från intervjuer med olika 

bröllopsaktörer och äldre arkivmaterial till populär- och facktexter. Medan bröllopstidningar 

har varit en del av Knuts empiriska material, så har min empiri enbart baserats av bröllopstid-

ningar. Trots att ett bröllop måste innehålla vigsel för att händelsen ska kallas bröllop, är det 

hur bröllopet omtalas som ger status, menar Knuts (2006: 17). Till bröllop kopplas traditioner, 

föreställningar och konsumtionsvaror, skriver Knuts (ibid). Idag handlar bröllop mer om att 

skapa en personlig upplevelse av bröllopet, för brudparet och för gäster (ibid). Detta är något 

som inte fanns i det äldre materialet, där idealet var att gifta in sig i ett kollektiv och att bröl-

lopet följde traditionen (ibid: 16). I Knuts avhandling är de bröllop som framställs som ”nor-

mala”, det vill säga bröllop mellan heterosexuella par, som är centralt. Till skillnad från Knuts 

avhandling kommer min studie handla om de som oftast exkluderas i diskursen om bröllop. 

 

I sin avhandling Inte den typ som gifter sig?: feministiska samtal om äktenskapsmotstånd 

(2008) har Adeniji skrivit om kvinnors äktenskapskritik. Detta bland annat med hjälp av in-

tervjuer, populär- och mediefokus och debatten som följde på FI: s förslag om en ny könsne-

utralt samlevnadsbalk. Avhandlingens syfte är att ha ett kritiskt samtal om, främst den kvinn-

liga, normen att gifta sig och titta på vad för följder det ger när man bryter mot denna norm. I 

min uppsats belyser jag homosexuella kärlekspar som följer denna norm, men deras homo-

sexuella identitet avviker från (hetero)normen. Adenijis informanterna nämnde ofta om ”tra-

ditionella bröllop” och utgick från att alla vet vad detta innebär, skriver Adeniji (2008: 130). 

För att förstå vad dessa normer består av, besökte Adeniji bröllopsportalen Bröllopstorgets 

hemsida. Bröllopstorget riktar sig till vita heterosexuella brudpar i 20-30 årsåldern med en 

stabil ekonomi, analyserar Adeniji utifrån bilderna i Bröllopstorget (ibid: 131). Dessa vita 

heterosexuella brudpar förväntas använda sig av hemsidans heteronormativa tips (ibid: 333). 

Liknande inriktning och tips finns i de bröllopstidningar som jag har undersökt. Adeniji ser 

Bröllopstorget som en heteronormativ plats, och jag ser bröllopstidningar på samma sätt. 

Adeniji menar att Bröllopstorget anspelat på en genusspecifik mall för brudparet samt för 
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gäster, där man får reda på hur man ska bete sig för att passa in (ibid: 130). Om individen som 

läser tipsen även har inordnat sig i den normativa strukturen, som säger att det är på detta sätt 

ett bröllop bör göras för att vara rätt, kommer tvånget som följd, förklarar Adeniji (ibid: 132). 

I mitt empiriska material finner jag liknande tendenser. Det vita heterosexuella brudparet är 

mallen och utgångspunkten när bröllopstidningarna skriver kring bröllop. 

 

I min uppsats ger jag mig in på ett fält av bröllopstidningar, där heteronormativiteten är utta-

lad genom att vara självklar. Därför i åtanke har jag valt Lindströms studie eftersom kyrkan 

liksom bröllopstidningar är ett explicit heteronormativ fält, där homosexuella är avvikaren. 

Lindströms syfte med sin avhandling Kamp om rummet – en studie av heteronormativitet i 

Svenska kyrkan (2005) är att undersöka hur normen för sexualitet, samlevnad och kön uppre-

pas och befäster sig i Svenska kyrkans texter om homosexualitet och kristen tro. Lindström 

syftar även på att urskilja hur dessa normer reproduceras i kristna homosexuellas livsberättel-

se. Avhandlingen visar att hänvisningar till bibeln och kristna traditioner sätter gränser för vad 

som kan betraktas som kyrkans gemenskap och vad som ska falla utanför. Samtalet om ho-

mosexualitet i kyrkan kan beskrivas som en kamp om var gränsen mellan normalt och onor-

malt ska dras, i frågor kring kön och sexualitet, skriver Lindström. Det är intressant att under-

söka om denna kamp också finns i bröllopstidningar.  

 

Jag ser mitt empiriska material, bröllopstidningar, som en medial aktör. Med tanke på det är 

det lämpligt att redovisa en studie om hur svensk massmedia har skildrat homosexuella och 

homosexualitet. Därför har jag valt Andreassons studie, Öppenhet och motstånd – Om homo-

sexualitet i massmedia 1990-1994 (1996). Andreassons har undersökt hur svensk massmedia 

har skildrat homosexuella och homosexualitet. Under första hälft av 1900-talet var partner-

skapsfrågan den centrala politiska frågan för homosexuella, vilket avspeglades i massmedier-

na, förklarar Andreasson. Han skriver att massmedierna ägnade utrymme för homosexuella 

kärlekspar i samband med diskussionen om införandet av partnerskapslagen i riksdagen. Ar-

tiklarna var oftast skrivna i positiva termer, med ett visst undantag (Andreasson 1996: 104). 

Kyrkliga företrädare som förekom i massmedierna var däremot ofta negativt inställda till 

partnerskapslagen och homosexualitet i överhuvudtaget, klargör Andreasson. När riksdagen 

beslutade om registrerat partnerskap var det en stor inrikesnyhet, skriver Andreasson. Genom 

partnerskapsfrågan ökade antalet homosexuella i massmedierna under 1990-talet, avslutar 

Andreasson. Det är intressant perspektiv om bröllopstidningarna också har ökad utrymmet för 

homosexuella i samband med lagen om partnerskap alternativt könsneutralt äktenskap.  
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4. Material och urval 

I den svenska marknaden finns det fem svenska bröllopstidningar: Bröllopsguiden, Bröllops-

magasinet, Allt om bröllop, Amelia brud & bröllop och Lifestyle Bröllop.2 I min studie har jag 

lämnat Lifestyle Bröllop utanför min analys. Den är dels relativ ny som har funnits i några få 

år och dels för att den inte finns arkiverad på Kungliga biblioteket, där jag har bedrivit min 

materialinsamling.  

 

Jag har i min studie använt fyra bröllopstidningar, det vill säga Bröllopsguiden, Bröllopsma-

gasinet, Allt om bröllop och Amelia brud & bröllop som empirisk material. Jag har undersökt 

respektive bröllopstidnings från första utgivningsnummer till det senaste numret med ett visst 

bortfall. Bortfallet beror på att de nummer inte finns att hitta på Kungliga Biblioteket.3 Jag har 

alltså undersökt samtliga nummer av Bröllopsguiden, Bröllopsmagasinet, Allt om bröllop och 

Amelia brud & bröllop som finns på Kungliga biblioteket.  

 

Bröllopsguiden har två årliga utgivningar och det första numret kom ut år 2002. Även Bröl-

lopsmagasinet kommer ut två gånger per år och första tryckta magasin gavs ut år 1997. Allt 

om bröllop ges ut oregelbundet och det första numret kom ut år 2002. Amelia brud & bröllop 

kommer ut en gång per år och har kommit ut sedan 1996.  

 

Jag har närläst bröllopstidningarna och fokuserat på de ställen som implicit eller explicit 

handlar om partnerskap, könsneutralt äktenskap och homosexualitet. Av de bröllopstidningar 

som jag har undersökt, har jag endast hittat reportage om bröllop mellan homosexuella par i 

Amelia brud & bröllop. Totalt är det sju artiklar, varav en skildrar bröllop mellan två män och 

sex artiklar skildrar bröllop mellan kvinnor. Förutom reportage nämns partnerskap i andra 

sammanhang som till exempel i faktarutor om juridik. Vad det gäller lagen om könsneutralt 

äktenskap utesluter nästan alla bröllopstidningar att skriva om den. I alla bröllopstidningarna 

aktualiserats dock partnerskap explicit och även implicit i normer om hur bröllop ska genom-

föras. Därför är det relevant att genomföra en bredare analys av tidningarna där även tystna-

der och för givet tagande lyfts fram. Detta återkommer jag till i avsnittet om diskursanalys.  

                                                        
 
3 De nummer jag inte har kunnat analysera är Amelia Brud & Bröllop: 2008-2009, Bröllopsmagasinet: 2006-
2007, Allt om bröllopet nr 2007:1, 2008: 4 och 2010:1 och Bröllopsguiden: 2009:1-2 och 2010:1 
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5. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt kommer jag att presentera min teoretiska utgångspunkt som jag kommer att 

analysera mitt empiriska material utifrån. Det teoretiska perspektivet som jag har valt att an-

vända är queerteori. En anledning till det är att jag kommer lyfta fram hur heteronormativitet 

reproduceras i relation till bröllopstidningarnas utsago om partnerskap, könsneutralt äkten-

skap och bröllop mellan homosexuella par. Jag använder queerteori också för att jag proble-

matiserar normer och normalisering kring samlevnad, äktenskap och bröllop. 

5.1 Queerteori som teoretisk utgångspunkt 
Queerteori innebär att man ifrågasätter sexuella definitioner och heteronormativa genusidenti-

teter (Rosenberg 2002: 63). Queerteoriker betraktar sexualiteter social, historiskt och geogra-

fiskt konstruerade (ibid). Lundahl skriver att normer omformuleras ständigt när gränserna för 

det acceptabla tänjs (Lundahl 2005: 261). Normen om vilka som kan accepteras som brudpar 

har tänjs med hjälp av lagändringar. På så sätt har normer om bröllop utvidgats. Utifrån kon-

text, tid och rum förändras vad som anses lämpligt, förklarar Martinsson och Reimer 

(2008:10). Mot bakgrund av Martinssons och Reimers tes anser jag att bröllopstidningarnas 

skildringar om bröllop är beroende av kontext, tid och rum. Till exempel skulle partnerskap, 

könsneutralt äktenskap och bröllop mellan homosexuella par vara omöjligt för några decenni-

er sedan. Det är fortfarande omöjligt i många kulturer. Normer och föreställningar kring vem 

brudparet kan vara är föränderliga.  

 

Heteronormativitet är queerteorins teoretiska verktyg som jag kommer använda i min uppsats. 

Heteronormativitet är de institutioner, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosex-

ualitet som något enhetligt och universellt (Rosenberg 2006: 100). Jag ser heteronormativitet 

som ett sätt att vidmakthålla heterosexualitet som självklart och som måttstock, när bröllops-

tidningarna skriver om homosexuella kärlekspar. Jag vill lyfta fram vad bröllopstidningarna 

innesluter och utesluter när de skriver om bröllop. Med hjälp av queerteorin ser jag min upp-

sats som heteronormkritisk. Som heterosexuell kvinna som lever i ett hetreonormativt samhäl-

le tror jag att min förförståelse om samlevnad, äktenskap och bröllop är mer eller mindre 

präglat av heteronormativa föreställningar. Därför anser jag att det är komplext och kanske 

oundvikligt att jag studerar heteronormativitet och samtidigt försöka komma bort från att vara 

heteronormativ i mina tolkningar.  
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Jag ser bröllopstidningarna som en heteronormativ plats, där heterosexualitet och den hetero-

sexuella kärleken ständigt reproduceras som det självklara. Därför är det intressant att lyfta 

fram hur heteronormativitet avspeglas i reproduceringen av homosexuella i bröllopstidningar-

na. Utifrån queerteorin är jag intresserad av hur heteronormativitet upprätthålls i förhållande 

till beskrivningar av homosexuella i bröllopstidningarna (jmf Ambjörnsson 2006: 78). Med 

hjälp av queerteorin kommer jag belysa hur heterosexualitet kan framstå som självklar, till 

skillnad av homosexualitet (jmf Kulick 2004: 24). Med ett queerteoretiskt perspektiv kommer 

jag lyfta fram vems perspektiv och normer som avspeglas när bröllopstidningarna skriver om 

partnerskap, könsneutralt äktenskap och bröllop mellan homosexuella par. 

6. Metodval 
I det här avsnittet kommer jag att presentera mitt metodval. Jag använder diskursanalys efter-

som bröllopstidningarna diskursivt konstruerar bilden av homosexuella par och heteronorma-

tivitet i relation till bröllop.  

6.1. Diskursanalys som metod 
Rosenberg skriver att diskurs är ”föreställningar och normer som ordnar verkligheten” (Ro-

senberg 2004: 16). Enligt min mening är bröllopstidningarnas föreställningar och normer 

kring bröllop ett exempel på detta. Jag ser bröllopstidningar som en av flera aktörer som ger 

oss diskursiva kompententer i hur vi, som läser bröllopstidningar, ska utforma vår samlevnad, 

äktenskap och bröllop. Detta med hjälp av tystnader och för givet taganden. 

 

I bröllopstidningarna ser jag bröllop som en nodalpunkt eftersom det är ”ett privilegierat teck-

en kring vilket de andra tecknen ordnad och från vilket de får sin betydelse” (Winther Jørgen-

sen & Phillips 2000: 33). Bröllop i sig säger nästan ingenting ”innan de genom ekvivalens-

kedjor sätts i förbindelse med andra tecken som ger innehåll” (ibid 2000:58). Bröllop får be-

tydelse på ett bestämt sätt genom att den förbinds framförallt till lagen och kyrkan (jmf ibid: 

33). ”Bröllop” blir bröllop genom att den knyts till andra betydelsebärare, som till exempel 

tvåsamhet, kärlek, romantik och tradition (jmf ibid: 58 och Adeniji 2008). 

 

En diskurs är kopplat till specifika former av kunskap och får stöd inom institutioner (Rosen-

berg 2006: 21). Utifrån denna tes ser jag bröllopstidningarnas utsago om samlevnad, äkten-

skap och bröllop, är beroende av lagens och kyrkans förhållningssätt av dem. Bröllopstid-

ningarnas text är delar av en intertextuell kedja, det vill säga ”en serie texttyper som binds 
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samman i en kedja genom att varje text införlivar element från andra texter” (Winther Jørgen-

sen & Phillips 2000: 77). Med element menas att tecken inte fått sin slutgiltiga mening fixerad 

(ibid: 34). Jag ser bröllopstidningarnas utsagor om bröllop som en social och kulturell legiti-

mering av kärleksförhållanden, med hjälp av lagens och kyrkans definition. Genom dessa två 

institutionella makthavarens förhållningsätt till frågor rörande partnerskap, könsneutralt äk-

tenskap och bröllop mellan homosexuella par, kommer jag att lyfta fram hur den, explicit och 

implicit, diskursiva scenen för homosexuella i bröllopstidningarna ser ut.  

 

Diskursanalys innebär att granska över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle 

kunnat ha sägas (Rosenberg 2007: 21). Jag kommer att använda diskursanalys som metod för 

att belysa vilka föreställningar bröllopstidningarna har, explicit och implicit, om partnerskap, 

könsneutralt äktenskap och bröllop mellan homosexuella par. Genom diskursanalys kommer 

jag lyfta fram vilka tystnader och för givet tagande bröllopstidningarna har. Diskursanalys är 

en lämplig metod för att undersöka och ifrågasatta föreställningar som kan verka självklara 

(Lindström 2005: 19). Detta gör jag med hjälp av begrepp som återfinns inom diskursanaly-

sen, såsom intertextualitet, modalitet och nodalpunkt. Begreppen använder jag som analys-

verktyg och jag kommer att beskriva dem i den fortlöpande texten. 

7. Analys  

I analysdelen kommer jag att besvara uppsatsen frågeställningar. 

7.1 I vilka sammanhang skriver bröllopstidningarna om partnerskap, könsne‐

utralt äktenskap och bröllop mellan homosexuella par? 

Här kommer jag skriva hur bröllopstidningarna skriver explicit om partnerskap, könsneutralt 

äktenskap och bröllop mellan homosexuella par.  

7.1.1. Information om partnerskap  

I nästan varje nummer ger respektive bröllopstidning utrymme till fakta rörande vigsel och 

bröllop. Rubriker som ”Bröllopets A-Ö” (BG), ”Litet juridiklexikon” (AB&B) och ”Vigsel-

fakta Abc” (AoB) informerar läsaren till exempel om vad tärna, trolovning och vigsel utom-

lands innebär. Samtliga bröllopstidningar informerar även om partnerskap. Bröllopstidningar-

na förklarar innebörden av partnerskap, hur ett registrerat partnerskap genomförs och vilka 

rättigheter och skyldigheter par som ska registrera har parallellt med vad som står i partner-
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skapslagen. Bröllopstidningarna använder intertextualitet av lagen när de skriver om partner-

skap. Intertextualitet innebär att en text bygger på diskurser från andra texter (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 13). Till exempel skriver Allt om bröllop om partnerskap såhär: 

 
Partnerskap är ett äktenskapsliknande förhållande med i huvudsak samma rättsverkningar som 

gäller för äktenskap. /…/ Ceremonin är den samma som för borgerlig vigsel, fast orden man och 

hustru är utbytta mot partner (AoB 2003:2). 

 

Anledningen till att samtliga nummer av bröllopstidningarna skriver om partnerskap kan bero 

på att det finns bristande kunskap om partnerskap. Det kan vara en följd av att det inte står 

någon annanstans om vad partnerskap innebär, förutom i lagboken. Genom intertextuella tex-

ter bygger bröllopstidningarna utsagor om partnerskap vidare på partnerskapslagen. 

 

Winther Jørgensen & Phillips skriver att en markant form av intertextualitet är manifest inter-

textualitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 77). I en manifest intertextualitet är texter 

tydligare på att de bygger på andra texter genom att hänvisa till dem (ibid). När bröllopstid-

ningarna skriver om partnerskap är manifest intertextualitet uppenbart, eftersom de uttryckli-

gen refererar till partnerskaplagen. Ett exempel på det är när Allt om bröllop skriver att ”part-

nerskapslagen som trädde i kraft i Sverige 1995 ger samkönade par nästan samma rättigheter 

och skyldigheter som två personer som ingått äktenskap” (AoB 2006:4). Ett annat exempel av 

manifest intertextualitet är när Amelia brud & bröllop skriver såhär: 

 
Den 1 januari 1995 trädde lagen om registrerat partnerskap i kraft. Lagen innebär att homosexuella 

par har möjlighet att ingå så kallat partnerskap genom ett förfarande som i princip motsvarar bor-

gerlig vigsel (AB&B 2001).  

 

De utsagor som existerar inom en bestämd domän är oftast identiska, trots att det finns flera 

sätt att skapa utsagor, menar Winther Jørgensen & Phillips (2000: 19). Vad det gäller utsagor 

om partnerskap använder bröllopstidningarna upprepade gånger samma text om partnerskap i 

sina respektive nummer, som i princip är identisk med partnerskapslagen. Anledningen till att 

bröllopstidningarna har samma text om partnerskap förmodligen beror på den oförändrade 

partnerskapslagen. Detta påvisar också att bröllopstidningarna använder sig av intertextualitet.  

När Bröllopsmagasinet skriver om partnerskap, använder den inte intertextuella texter från 

lagen, utan även från RFSL. Tidningens information om partnerskap avslutas ofta såhär: 
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Mer om detta (läs: partnerskap, min anm.) finns att läsa i partnerskapslagen i Lagboken Lag (1994: 

1117) om registrerat partnerskap. RFSL har mer lättläst information om homosexuellas rättigheter 

vad det gäller partnerskap. Kolla ev nyheter på homosexuellas område (BM 2000: 7, 2002: 10, 

2003: 12-13, 2004: 15 och 2008: 8). 

 

Denna utsago är något jag reagerar på. Dels tolkar jag det som att Bröllopsmagasinet menar 

underförstått att de kan för lite, alternativt väljer att inte skriva, om homosexuella kärlekspar 

och därför hänvisar till RFSL. Dels tolkar jag det som att tidningen på ett implicit sätt förkla-

rar varför de i övriga artiklar underbetonar homosexuella.  

 

När bröllopstidningarna skriver om homosexuella kärlekspar i allmänhet och partnerskap i 

synnerhet jämför dessa ständigt explicit med äktenskap och implicit med heterosexuella. Med 

hjälp av uttryck som ”nästan samma”, ”äktenskapsliknande förhållande”, ”i stort sett detsam-

ma”, ”med vissa undantag”, ”motsvarar i stort” och ”gäller i princip även” skapar bröllopstid-

ningarna bilden av att registrerat partnerskap är nästan som äktenskap. I Amelia brud & bröl-

lop skriver tidningen uttryckligen att partnerskap är ”bara nästan som gifta” (AB&B 2001). I 

lagen får partnerskap sin betydelse genom att den jämföras med begreppet äktenskap (Adeniji 

2008: 26). När bröllopstidningarna beskriver partnerskap jämför de den med äktenskap, vil-

ket, som jag ser det på, betyder implicit vilka skillnader partnerskap har till skillnad från äk-

tenskap. På så sätt blir äktenskap normen. Detta påvisar ytterligare att bröllopstidningarna 

utgår från lagen och använder intertextualitet.  

 

Winther Jørgensen & Phillips skriver att det finns utsagor som man inte skulle få för sig att 

framföra eftersom de inte skulle bli accepterade som meningsfull (Winther Jørgensen & Phil-

lips 2000: 19). Ett exempel på det i mitt material är när bröllopstidningarna inte skriver om 

innebörden av äktenskap. Förmodligen tar bröllopstidningarna för givet att läsaren har för-

kunskaper av äktenskap, men inte om partnerskap. Kanske bröllopstidningar inte om vad äk-

tenskap innebär för att det inte betraktas som meningsfullt. Rosenberg skriver att de som be-

finner sig i ett socialt överläge behöver knappast förklara sig, medan de som avviker från 

normen ständigt måste förklara sig för omvärlden (Rosenberg 2004: 184). Genom att bröl-

lopstidningarna oftast skriver vad partnerskap innebär, kan det tolkas som det heterosexuella 

äktenskapet är en självklar social position. Äktenskap framstår på det här sättet i bröllopstid-

ningarna som en given fenomen som inte behöver förklaras.  
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Ett av de dominerande gruppernas privilegium är att de kan presentera sina normer som uni-

versella neutrala skriver Rosenberg (2006: 103). Genom att äktenskap används som utgångs-

punkt när partnerskap beskrivs i bröllopstidningarna, kan det i sin tur skapa en bild som att 

homosexuella par i själva verket strävar efter att ingå äktenskap. Detta har heterosexuella par 

haft privilegiet till fram till år 2009. Den juridiska och kulturella hierarkin mellan äktenskaps-

balken och lagen om registrerat partnerskap är outtalad men tydlig analyserar Adeniji (2008: 

23). Denna hierarki kan appliceras i bröllopstidningarnas utsago om partnerskap eftersom 

tidningarna använder äktenskapet som en mall och måttstock när de skriver om partnerskap.  

7.1.2. Information om könsneutralt äktenskap  
Efter att den könsneutrala äktenskapslagen trädde i kraft år 2009 utesluter nästan alla bröl-

lopstidningar i mitt material, skriva om lagändringen. Endast Amelia brud & bröllop skriver 

en intertextuell artikel om lagändringen under rubriken ”Snabblexikon – partnerskap”: 

Äktenskapslagstiftningen är könsneutralt sedan den första maj 2009. Har man tidigare ingått part-

nerskap kan man omvandla det till äktenskap. Homosexuella som registrerat partnerskap eller in-

går i äktenskap har samma skyldigheter och rättigheter gentemot varandra som gifta. (AB&B 

2010). 

 

När partnerskap gällde skrev Amelia brud & bröllop att ”homosexuella som registrerat part-

nerskap har samma rättigheter/skyldigheter gentemot varandra som gifta” (AB&B 2000, 

2005, 2006 och 2007). Det är i princip samma text som Amelia brud & bröllop använder sig 

av eftersom Amelia brud & bröllop skriver implicit att homosexuella par har samma rättighe-

ter och skyldigheter gentemot varandra oavsett vare sig homosexuella ingår partnerskap eller 

äktenskap. Av Amelia brud & bröllops utsago framställs den enda skillnaden med könsneut-

ralt äktenskap är att homosexuella par kan ingå äktenskap. Det vill säga att begreppet partner-

skap har ändrats till könsneutralt äktenskap. 

Innan lagen om könsneutralt äktenskap trädde i kraft har några av Amelia brud & bröllop im-

plicit och Allt om bröllop explicit skrivit om könsneutralt äktenskap. Till exempel i Amelia 

brud & bröllop står det implicit om könsneutralt äktenskap. Som läsare får reda på att det 

manliga brudparet: 

Helst hade vi velat gifta oss på riktigt. Ändras äktenskapslagen snabbviger vi oss nog igen. Inte för 

att vi är kristna utan mer av princip /…/ Hur man än gör vid ett homobröllop blir det ju inte tradi-

tionellt /…/ Till och med gängse bordplacering faller” (AB&B 2005).  
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Här åsyftar utsagan implicit om könsneutralt äktenskap. Vad jag förstår av utsagan vill det 

homosexuella paret ingå äktenskap eftersom det innebär att gifta sig ”på riktigt”, i kontrast till 

registrerat partnerskap som kan tolkas som om den vore på ”låtsas”. Jag tolkar också utsagan 

som en medvetenhet om att olikkönade äktenskapslagen kommer så småningom förändras till 

könsneutralt. Vidare skulle man kunna utläsa att kyrklig vigsel tas för givet att det är lika med 

att ingå äktenskap. Av denna utsaga menar brudparet implicit att kyrklig vigsel eller äkten-

skapet är den enda genuina och traditionella bröllopsformen. Denna tankegång kan dras paral-

leller med bröllopstidningarnas utsaga om att kyrklig vigsel är det enda ”riktiga” vigselfor-

men, som jag kommer diskutera närmare (läs 7.2.1. Borgerlig vigsel kontra kyrklig vigsel). 

Ett sätt att tolka utsagan är att de intervjuade homosexuella paren uppenbarligen internaliserat 

denna framställning.  

Efter att Allt om bröllop har informerat om vad partnerskapslagen innebär och statistisk över 

om hur många som har ingått partnerskap, skriver tidningen explicit om könsneutralt äkten-

skap: 

Flera länder har på senare år infört könsneutrala äktenskapslagar. En statlig utredning pågår med 

uppgift att ta ställning till huruvida par av samma kön ska kunna få möjlighet att ingå äktenskap. 

Utredningen ska vara klar 30 mars 2007 (AoB 2006:4). 

Allt om bröllop jämför med andra länder och skriver att de har infört lag om könsneutralt äk-

tenskap och sedan refererar tidningen till en statlig utredning om könsneutralt äktenskap. Allt 

om bröllops nummer från 2007 står det ingenting om utredningens resultat. Resterande bröl-

lopstidningar, det vill säga Bröllopsguiden och Bröllopsmagasinet, skriver varken om köns-

neutralt äktenskap eller lagändringen, trots att de har skriva om partnerskap.  

 

Knuts problematiserar om att heterosexuell parbildning tas för given i bröllopstidningar 

(Knuts 2006). Den tiden som Knuts skrev avhandling existerade inte någon könsneutralt äk-

tenskapsbalk, vilket gör när jag skriver min uppsats. Trots det framställs bröllop fortfarande 

av bröllopstidningarna som ett heterosexuellt projekt. Anledningen till att bröllopstidningar 

utelämnar att skriva om den nya könsneutrala äktenskapslagen kan bero på flera orsaker. Ef-

tersom heterosexualitet under lång tid reproducerats och materialiserats i kyrkan som den 

enda begripliga sexualitet, har den kommit att framstå som den givna sexualiteten på bekost-

nad av andra sexualiteter, skriver Lindström (2005: 20). Detta tes kan appliceras i mitt empi-

riska material. Genom att lagar och kyrkan länge inte godkänt och erkänt andra kärleksförhål-

lande än heterosexuella, har deras kärleksleverne betraktats som den normala i bröllopstid-
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ningar. På så sätt kan det vara komplext att inkludera homosexuella par på en gång i bröllops-

tidningarna trots lagens och kyrkans förändrade förhållningsätt.  

7.1.3. Reportage om homosexuella brudpar 
Endast Amelia brud & bröllop skriver reportage om bröllop mellan homosexuella par. Jag har 

tidigare diskuterat att bröllop i sig inte säger mycket, utan måste sättas i relation till andra 

tecken för att ge mening. I Amelia brud & bröllops utsago om bröllop mellan homosexuella 

par är tecken som tvåsamhet, kärlek, partnerskap och borgerlig vigsel som knyts ihop med 

bröllop. Även tecken som ”homobröllop” (AB&B 2005) och ”lesbiskt kyrkobröllop” (AB&B 

2001) går att finna i samband Amelia brud & bröllops utsago om bröllop mellan homosexuel-

la par. När Amelia brud & bröllop skriver om ett bröllop mellan två kvinnor skriver tidningen 

begreppet bröllop med och utan citattecken: 

 
De förlovade sig den 5 februari förra året. Och började planera sitt bröllop. /…/ Söndagen den 

sjunde oktober, på Birgittadagen, ägde ”bröllopet” rum (AB&B 2001). 

 

Jag ser tecknet bröllop i det här sammanhanget som element, eftersom tecknet är mångtydligt 

(jmf Winther Jørgensen & Phillips 2000: 34). Tecknet bröllop i det här sammanhanget är 

element eftersom artikelförfattaren i Amelia brud & bröllop inte har bestämt sig om man kan 

kalla bröllop mellan homosexuella par för just bröllop eller inte. På så sätt har tecknet i det 

sammanhanget inte fått sin mening fixerad. 

7.2. Hur reproducerar bröllopstidningar heteronormativitet i relation till part‐

nerskap, könsneutralt äktenskap och bröllop mellan homosexuella par? 

I detta avsnitt undersöker jag hur bröllopstidningarna implicit reproducerar heteronormativite-

ten i relation till partnerskap, könsneutralt äktenskap och bröllop mellan homosexuella par.  

7.2.1. Borgerlig vigsel kontra kyrklig vigsel  
I varje nummer skriver bröllopstidningarna om kyrklig och borgerlig vigsel. I bröllopstid-

ningarnas beskrivningar av kyrklig vigsel ställs den som kontrast till borgerligt vigsel. Ett 

exempel på detta är när Amelia brud & bröllop skriver att ”man kan skrida uppför altargången 

under pompa och ståt eller springa in ett snabbis i rådhuset” (AB&B 2001). När bröllopstid-

ningarna skriver om partnerskap hänvisar de till lagen, men de skriver om de två olika vigsel-

former är det främst kyrkans vigselform som bröllopstidningarna använder intertextualitet av. 
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I det här sammanhanget är föreställningen om kyrkliga traditioner starkare än det juridiska 

sättet att vigas.  

 

Bröllopstidningarna skriver detaljrikt och längre om kyrklig vigsel med positiva termer än 

borgerlig vigsel. Till exempel i Amelia brud & bröllop står det att kyrklig vigsel är: 

 
Högtidligt, romantisk, traditionsenligt. Det går knappast att misslyckas! Ett kyrkobröllop är för 

många bilden av ett ”riktigt” bröllop (AB&B: 2000).  

 

Genom Amelia brud & bröllops utsago om kyrklig vigsel får vi som läsare veta att man nästan 

alltid lyckats med ett traditionellt kyrkobröllop. Amelia brud & bröllop skapar bilden av att 

kyrklig vigsel är det ”riktiga” bröllopet, vilket kontrasteras till borgerligt vigsel. I samma tid-

ningsnummer skrivs det att borgerlig vigsel är: 

 
Snabb, oromantisk ceremoni. Ingen lång, vit klänning, inga brudnäbbar, och sällan någon storsla-

gen fest efteråt. En del ångrar sig efter en snabbvigsel, och önskar att de trots allt hade gjort något 

mer av sin bröllopsdag. Så tänk igenom innan vad ni egentligen vill (AB&B: 2000).  

 

I utsagorna är det uppenbart att Amelia brud & bröllop förespråkar för kyrklig vigsel än bor-

gerlig. Winther Jørgensen & Phillips skriver att ett slags modalitet är tillåtelse ”som konstrue-

rar sociala relationer på ett bestämt sätt” (ibid). Denna modalitetsform går att bland annat hitta 

i Bröllopsguiden som skriver följande:  

 
Detta (borgerlig vigsel, min anm.) låter ju riktigt tråkigt. Och ofta gör ett borgerligt brudpar inget 

större väsen av sin vigsel. Men lägg märke till att det inte finns några hinder för att bjuda in släkt 

och vänner till en borgerlig vigselakt, eller att fråga om vigselförrättaren har möjlighet att ställa 

upp på en udda tid eller plats. Det finns inga som helst hinder att göra en borgerlig vigsel till en 

festlig högtid (BG: 2002: 1, 2003: 1-2 och 2004: 1).  

 

Genom modaliteten tillåtelse sätter Bröllopsguiden sig i en position där tidningen ”kan ge 

mottagaren lov att göra ett och annat” (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 89). I Bröllops-

guidens utsago ger tidningen tillåtelse bland annat till att bjuda in släkt och vänner till borger-

lig vigselakt. I utsagan skriver Bröllopsguiden att borgerlig vigsel är ”ju riktigt tråkigt” och 

utelämnar agenten (jmf ibid: 87). Bröllopsguiden skriver inte explicit vem som tycker att det 

är tråkigt med borgerlig vigsel, utan skriver det som om det vore ett faktum, och inte som 

subjektiv åsikt (jmf ibid: 89).  
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Genom att skriva att ”det finns inga som helst hinder” tillåter Bröllopsguiden att göra borger-

lig vigsel till en festlig högtid, och därför undviker man kanske att ha en borgerlig vigsel som 

är ”riktigt tråkigt”. Bröllopsguiden skriver också detta: 

 
Borgerlig vigsel behöver inte alls vara en trist och kort ceremoni, inte heller behöver man vara en 

av många köade brudpar i det kommunala stadshuset eller i tingsrätten. Förvisso är detta ett bra al-

ternativ för den som vill ha en snabb och effektiv vigsel, eller som vill tona ned det ceremoniella. 

Inget hindrar att man ändå klär upp sig i något vitt och tjusigt eller har en riktigt stort och pampigt 

fest efteråt (BG 2002: 1). 
 

Samtliga bröllopstidningar är eniga om att kyrklig vigsel är något att föredra till skillnad från 

borgerlig vigsel. Utsagor av betydelsen av kyrklig respektive borgerlig vigsel är moment i 

bröllopstidningarnas diskurs, eftersom de är ”relativ fixerade och oemotsagda” (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 37).  

 

När bröllopstidningarna skriver om de två olika vigselformerna använder de formerna sanning 

och subjektivitet som modalitet (jmf ibid: 89). Modalitet innebär att man fokuserar ”på tala-

rens grad av instämmande på en sats” (ibid:88). Sanning som modalitet betyder att ”talaren 

instämmer fullständig i sitt påstående” och framställer en sats som ”en bestämd kunskap som 

sann och oomtvistlig” (ibid). Subjektivitet som modalitet innebär att man lägger fram egna 

tolkningar som om de vore fakta och objektiva (ibid:89). Bröllopstidningarna använder moda-

liteter sanning och subjektivitet då de instämmer i sitt påstående när de till exempel tolkar 

kyrklig vigsel som romantisk respektive borgerlig vigsel som oromantisk. Dessa påståenden, 

som är subjektiva tolkningar, kan betraktas som sanna och till synes objektiva (jmf ibid).  

 

Bröllopsguiden skriver vid upprepade tillfällen att ”borgerlig vigsel blev tillgänglig för alla år 

1908” (BG 2002: 1-2, 2003: 1-2, 2004: 1-2, 2005: 1-2, 2006: 1-2, 2007: 1-2, 2008: 1). År 

1908:s lag inkluderade kanske vissa till rätten till borgerlig vigsel. Men enligt min mening är 

uttrycket ”alla” uteslutande eftersom det exkluderar de som inte räknas in i uttrycket, i det här 

fallet homosexuella. Det var först år 1995 genom partnerskaplagen trädde i kraft som homo-

sexuella par fick rätten att vigas borgerligt. Implicit negligeras homosexuella kärlekspar i 

Bröllopsguidens uttryck av begreppet ”alla”.  

 

Samtliga bröllopstidningar skriver att ceremonin för partnerskapsregistrering är likadant för 

borgerlig vigsel med varierade grad av instämmande. Allt om bröllop skriver att ”ceremonin 
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är den samma som för borgerlig vigsel, fast ordet man och hustru är utbytta mot partner” 

(AoB 2002: 13, 2003: 2 och 2004:1). Amelia brud & bröllop skriver att ”det speciella när två 

personer av samma kön gifter sig /…/ är att det är giltigt enbart vi en borgerlig ceremoni” 

(AB&B 2000). Bröllopsmagasinet skriver att ceremonin av registrerat partnerskap ”motsvarar 

i stort en borgerlig vigsel (BM 2002:10 och 2003:12). Bröllopsguiden skriver att ”ceremonin 

är i stort sett den samma som vid en borgerlig vigsel” (BG 2003:3, 2004:1, 2005:1-2, 2006:1-

2, 2007:1-2, 2008:1). Bröllopstidningarna har olika modaliteter när de förbinder sig med sitt 

påstående att partnerskapsregistrering är den samma för borgerlig vigsel (jmf Winther Jørgen-

sen & Phillips 2000: 88). Bröllopstidningarnas kontrasterade tolkningar av dessa två olika 

vigselformer ger exempel på implicit heteronorm, då kyrklig vigsel glorifieras och borgerlig 

vigsel underbetonas.  

 

När bröllopstidningarna skriver om borgerligt respektive kyrklig vigsel tilltalar de implicit en 

heteronormativ målgrupp. Detta eftersom bröllopstidningar negligerar implicit homosexuella 

par eftersom de fram till 2009 hade bara rätten att välja en vigselform, borgerligt vigsel. Ro-

senberg skriver att de värderingar som uttrycker de privilegierade gruppers erfarenheter och 

syften presenteras som neutrala (Rosenberg 2006: 103). Detta blir implicit uppenbart när 

samtliga bröllopstidningar skriver att blivande brudpar har två vigselceremonier att välja, an-

tingen en borgerlig eller kyrklig vigsel. Bröllopstidningarna tar för givet att kyrklig vigsel 

som en självklar vigselform. Därmed utesluter tidningarna vissa grupper i samhället som inte 

kan vigas i kyrkan på grund av sin sexuella identitet. Bröllopstidningarna nämner inte att he-

terosexuella par har andra villkor än homosexuella eller att kyrklig vigsel är något som hete-

rosexuella har ensamrätt till. På då sätt bekräftar bröllopstidningarna heteronormativiteten. 

Med ett queer perspektiv är det problematiskt att bröllopstidningarna har ett heteronormativt 

tolkningsföreträde när de skriver om vigselformerna.  

7.2.3. Förlovning som ett heteronormativt projekt 

Rosenberg skriver att heterosexualitet har en självklart och privilegiet social position till skill-

nad från homosexualitet (Rosenberg 2006: 18). Denna tendens går att till exempel se explicit i 

Bröllopsmagasinet i en artikel om förlovning med rubriken ”Löfte om kärlek” (BM 2009: 24). 

I artikeln skrivs det vad förlovning har för betydelse förut och idag. I artikeln tas det även upp 

om hur man kan fria och fira sin förlovning. I det sista stycket står det följande: 
Även homosexuella par kan förlova sig med varandra och det finns absolut inga skillnader mellan 

dem och ett heterosexuellt par. För det homosexuella paret väntar sedan ett eventuellt partnerskap 
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istället för ett äktenskap, men det är lika högtidligt med en förlovning oavsett vilket (BM 2009: 

24). 

 

”Sedan kyrklig vigsel genom 1734 års lag blivit obligatorisk föregicks denna i allmänhet av 

förlovning, en privat ceremoni med ringväxling men utan rättsligt bindande kraft” (se NE:s 

beskrivningar om lysning, trolovning och vigsel4). Eftersom förlovning inte har juridisk bind-

ning är det därför anmärkningsvärt att artikelförfattaren betonar att homosexuella par också 

kan förlova sig. Genom att skriva att ”även homosexuella par” tolkar jag det som om artikel-

författaren förutsätter att i övrig text i artikeln är inriktat till heterosexuella läsare. Utifrån 

utsagan går det att se att Bröllopsmagasinet använder modaliteten tillåtelse, när tidningen ger 

tillåtelse till homosexuella par att förlova sig. 

Med Bröllopsmagasinets artikel om förlovning blir heteronormativitet tydlig. Även annonse-

ring för förlovningsringar utgår från en heteronormativ ansats, skriver Knuts (2006). Knuts 

skriver att annonserna för förlovningsringar förekommer med formuleringar som ”kvinnans 

ring på köpet” (ibid: 93). Knuts funderar hur denna formulering skulle tolkas om det är två 

kvinnor som ska köpa ringar, blir både ringar gratis då? Vidare undrar Knuts om det är manli-

ga homosexuella par som ska förlovas, innebär det enlig formuleringen om att ingen ring blir 

gratis då? Diskursen om bröllop har en heteronormativ utgångspunkt, påvisar explicit Bröl-

lopsmagasinets förlovningsartikel och annonsering för förlovningsringar. 

7.3. Vilka föreställningar om homosexuella och homosexualitet syns i bröl‐
lopstidningarna när frågan om partnerskap och könsneutralt äktenskap ak‐
tualiseras? 
Vid upprepade tillfällen skriver bröllopstidningarna om homosexuella kändispar som väljer 

att ingå partnerskap eller äktenskap. Detta görs med två typer av utsagor, ena utsagan är att 

parets homosexualitet understryks och den andra utsagan är att parets sexualitet inte nämns. 

Som röd tråd skriver bröllopstidningarna om att homosexuella par eftersträvar efter att regi-

strera sitt kärleksförhållande och få erkännande av staten och kyrkan. När bröllopstidningarna 

skriver om bröllop mellan homosexuella par går det att finna komplikationer i utsagan, för-

knippat med faktum om att det är just homosexuella. Det handlar dels om att homosexuella 

parets svårigheter att bli välsignat av kyrkan och dels rädslan att få homofobiska bemötande.  

                                                        
4 http://www.ne.se/br%C3%B6llop/sverige/lysning-trolovning-och-vigsel?i_h_word=f%C3%B6rlovning 
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7.3.1. Kändisar som ingår partnerskap eller gifter sig 

När bröllopstidningarna skriver om partnerskap och bröllop mellan homosexuella par är det 

vanligt att de skriver om kändisar som har ingått registrerat partnerskap. Till exempel skriver 

Amelia brud & bröllop om att ”Eva Dahlgren och Efva Attling har gjort det. Liksom Mark 

Levengood och Jonas Gardell” (AB&B 1997). Det kan tolkas som registrerat partnerskap är 

något exklusivt som kändisar sysslar med. Det kan också uppfattas som att vanliga homosex-

uella personer ska kunna ha kändisar som förebild när de väljer att registrera partnerskap.  

 

När bröllopstidningarna skriver om homosexuella kändispar som väljer att sanktionera sitt 

kärleksförhållande eller om deras bröllop, händer det att tidningarna explicit inte skriver deras 

sexuella identitet. Till exempel skriver Amelia brud & bröllop såhär: 

 
T-tröja och vit kavaj var melodin när schlagerkungen Christer Björkman, 41, och musikalartisten 

Martin Kagemark, 25, fick varandra på en båt i Stockholms skärgård. Mona Sahlin var vigselför-

rättare (AB&B 2001). 

 

Kändisparets sexuella identitet nämns inte och inte heller att de har ingått partnerskap. Kän-

disparets bröllop beskrivs på liknande sätt som andra (heterosexuella) brudpar i samma arti-

kel. I Allt om bröllop finns det en artikel med rubriken ”Gift er som Ellen och Portia” där arti-

keln skriver om hur deras bröllop genomfördes (AoB 2009: 2). Det finns en bild på Ellen 

DeGeneres med kostym och Portia de Rossi med brudklänning där de håller varandras händer, 

troligen från bröllopet. Även i den här artikeln står det ingenting om deras sexuella tillhörig-

het. I artiklar om bröllop mellan homosexuella icke-kända par skriver dock bröllopstidningar-

na vid upprepande gånger brudparets sexuella identitet. När bröllopstidningarna skriver om 

heterosexuella brudpar utesluter de alltid att nämna deras sexuella identitet, oavsett om brud-

paret är känd eller inte. Kanske för att det tas gör givet att de är heterosexuella.  

 

Bröllopstidningarna skriver om att homosexuella kärlekspar eftersträvar att statligt formalise-

ra sitt förhållande. Till exempel står det i Amelia brud & bröllop att ”så fort lagen om registre-

rat partnerskap gick igenom gifte sig Moira Sullivan och Ulrika Skogby” (AB&B 1996). I 

Amelia brud & bröllop står det att: 
Eva och Evfa (Dahlgren och Attling) var först och snabbt ut med mediebevakat partnerskap, så 

snart den nya lagen trätt i kraft 1996. Men trots snabbheten var evenemanget välplanerad (AB&B 

2000).  
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I Bröllopsmagasinet står det att Ellen och Portia börjande bröllopsplanera ”efter att högsta 

domstolen i Kaliforniens klubbade igenom förslaget att tillåta homosexuella giftermål” (BM 

2009: 25). Bröllopstidningarna skriver att homosexuella kändispar redan direkt efter lagen 

tillät homosexuella par ingå partnerskap alternativ äktenskap, planerade sitt bröllop. Utsagor-

na om att homosexuella par vill ingå partnerskap eller äktenskap bekräftar normen att man ska 

statligt sanktionera sitt förhållande (jmf Adeniji 2008). Bröllopstidningarna skapar en bild av 

att homosexuella kärlekspar efterlängtar att imitera den heteronormativa institutionen för att 

sanktionera sitt förhållande. Anledningar till att bröllopstidningarna väljer att ge utrymme för 

homosexuella kändisar som har ingått registrerat partnerskap eller äktenskap, kan vara flera. 

En tolkning kan vara att den heteronormativa praktiken att gifta sig glorifieras. Det kan också 

tolkas som en subversiv akt genom att visa att bröllop inte behöver vara heterosexuellt.  

7.3.2. Homofobiska livsvillkor 

När Amelia brud & bröllop skriver om bröllop mellan homosexuella par lyfter tidningen upp 

homosexuella brudparets oro för att omgivningen ska ha homofobisk bemötande. Till exem-

pel i Amelia brud & bröllop finns det ett reportage om ett bröllop mellan två kvinnor, där det 

går att finna underliggande konflikt om att vara homosexuell i en mellanstor stad (AB&B 

2000). I reportagen, som är skriven av den ena brudparet, får vi som läsare läsa att:  

 
Om man bor i en mellanstor svensk stad kan det i vår situation vara frestande att vara diskret. Men 

från första början bestämde vi oss för att inte försöka dölja vår kärlek till varann. Tvärtom. Vi gick 

hand i hand på stan och när vi planerade vårt bröllop ville vi ha en stor fest för släkt, vänner och 

arbetskamrater (AB&B 2000). 

 

Som läsare får vi implicit veta att det finns implicit svårigheter för homosexuella par att vara 

visa sin kärlek till varandra. Brudparet kopplar svårigheten till att de bor i en mellanstor 

svensk stad. Utsagan kan tolkas som om det vore enkelt att vara öppen homosexuell i en stor-

stad, till skillnad från en mellanstor stad. I Amelia brud & bröllop finns det ett reportage med 

ett lesbiskt brudpar som bland annat berättar hur de hanterade ett eventuellt homofobisk be-

mötande av festlokalens personal (AB&B 2006). I reportagen står det: 
Vi berättade därför i förväg att vi var två tjejer som skulle gifta oss och att huvuddelen av gäster-

na skulle vara homo- eller bisexuella. ”Jaha”, sa de bara, och behandlade oss som vilket annat 

bröllopspar som helst. Det kändes väldigt skönt, och speciellt en så viktig dag som denna 

(AB&B 2006). 
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Detta brudpar bor och gifte sig i Stockholm vilket påvisar att oro för homofobisk bemötande 

inte bara existerar i mellanstor svensk stad, utan även i en storstad. Att ett homosexuellt kär-

lekspar väljer att viga sig och ha bröllop är enligt min mening ett sätt att leva öppet homosex-

uellt. Utifrån dessa två brudpar som Amelia brud & bröllop har skildrat, kan man förstå att en 

konsekvens av denna öppenhet är en oro för homofobisk bemötande av omgivningen.  

7.3.3. Homosexuella par som har bröllop vill få kyrklig erkännande 

I skildringar om bröllop mellan homosexuella par får läsaren veta att det flesta av homosexu-

ella brudparen i reportagen vill vigas på liknande sätt som heterosexuella har haft ensamrätt 

till. Det vill säga få kyrklig godkännande genom att vigas i kyrkan.  

 

I Amelia brud & bröllop finns det i varje nummer frågespalt där läsaren kan ställa frågor till 

en präst rörande bröllop. I ett nummer av Amelia brud & bröllop går det att läsa detta: 

 
Fråga: Vi är ett homosexuellt par som vill ha kyrklig vigsel. Vi har förstått att det kan stöta på pro-

blem eftersom vissa präster nekar att viga homosexuella i kyrkorummet. Finns det någon ”lista” på 

präster som är villiga och som vi kan ta kontakt med? 

Svar: Det finns många präster som tycker att homosexuellas kärlek är precis lika viktig och värde-

full som heterosexuellas. Någon officiell lista finns inte, men du kan ta kontakt med mig via Ame-

lia så kan jag säkert förmedla en kontakt (AB&B 2003).  

 

Av frågeställningen får vi som läsare veta homosexuella par riskerar att nekas om de vill få en 

kyrklig välsignelse. Detta homosexuella par anser att det behövs ”lista” över homovänliga 

präster som kan tänkas välsigna homosexuella par. Det är en lucka som bröllopstidningarna 

lika väl kunde fylla, om de inte var så fokuserade på heteronormativiteten. Det är intressant 

att prästen skriver att ”många präster som tycker att homosexuellas kärlek är precis lika viktig 

och värdefull som heterosexuellas”. Jag tolkar utsagan på flera sätt. Prästen menar implicit 

och tar för givet att alla präster tycker att heterosexuell kärlek är värdefull och viktig. Här 

använder prästen en sanning som ett slags modalitet, då prästens sats framställs som en be-

stämd kunskap som är oomtvistlig (jmf Winther Jørgensen & Phillips 2000: 89). Samtidigt 

förstår jag av prästens svar att homosexuell kärlek kan betraktas olika grad viktigt beroende 

vilket präst man frågar. Jag har tidigare diskuterat att när bröllopstidningarna skriver om part-

nerskap använder de heterosexualitet som måttstock och mall. Liknande tendenser finns i 

prästens utsaga, när homosexuell kärlek jämförs med heterosexuell.  
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I Amelia brud & bröllop får vi som läsare veta att homosexuella par anstränger sig att hitta 

homovänliga kyrkor, för att kunna få välsignelse av kyrkan. Till exempel skriver Amelia brud 

& bröllop såhär om ett bröllop mellan två kvinnor:  

 
När de bestämde sig för att gifta sig efter sju år vågade de knappt hoppas på kyrkan, fastän de ville 

ha en andlig dimension på sin ceremoni. /…/ Ann-Cherie och Johanna från Göteborg fick nej, först 

av hemförsamlingen och sedan av Johannas barndomsförsamling men kunde till slut välja Fiske-

bäckskils kyrka i Lysekil (AB&B 2005). 

 

Utifrån utsagan får vi som läsare veta att kyrkor inte accepterar vigsel om man är homosexu-

ell brudpar, men att det är möjligt. I ett annat nummer av Amelia brud & bröllop skildras med 

tidningens termer ”ett lesbiskt kyrkobröllop” (AB&B 2001). Anledningen till att brudparet 

vill få en kyrklig välsignelse förklarar brudparet såhär: 

 
Vi hade tidigare trott att det var omöjligt (att borgerlig vigas i kyrkan, min anm.). Men vi tyckte 

både att det skulle kännas extra kul. Vi ville ju att vårt bröllop skulle vara så naturligt som möjligt 

för farmor och alla andra släktingar. /…/ Just att vi kunde ingå vårt partnerskap i kyrkan gjorde vår 

viktigaste dag i livet ännu viktigare (AB&B 2001). 
 

Det som definieras som naturligt kan tolkas som att brudparet ville anpassa sig till den hetero-

sexuella normen för hur ett bröllop ska genomföras, och därför ville att vigseln skedde i kyr-

kan. Det kan också tolkas som att ”farmor och alla andra släktingar” inte ska störas av att 

brudparet är homosexuella, och därför ska vigseln vara ”så naturligt som möjligt”. Genom att 

tecknen ”partnerskap i kyrkan” förbinds med tecknen ”gjorde vår viktigaste dag i livet ännu 

viktigare” ger den kyrklig vigsel innehåll som en eftersträvansvärt och viktig vigselform (jmf 

Winther Jørgensen & Phillips 2000: 58). Med ett queer perspektiv kan man beklaga om att 

homosexuella par har en önskan om att få passa in i den rådande heterosexuella normen. Detta 

eftersom bröllop i sig är normerade institution som fungerar som heteronormativ tvåsamhet 

(Adeniji 2008: 64) och förstärker normen om sexuell anständighet (ibid: 297). 

7.3.4. Registrerat partnerskap av juridisk och känslomässig skäl 

I de reportage som skildrar bröllop mellan heterosexuella par förklarar inte brudparet varför 

de valde att gifta sig. Däremot förekommer det klargöranden till exempel varför brudparet 

valde genomföra bröllopet på just det sättet de gjorde. Vid skildringar om bröllop mellan ho-
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mosexuella par får vi läsare förklarat varför brudparet valde att ingå partnerskap. Till exempel 

står det i Amelia brud & bröllop såhär: 

 
Eva Ahlberg och Jeanette Öberg valde att registrera partnerskap av två skäl, ett juridiskt och ett 

känslomässigt. Det juridiska gällde sådant som efterlevandeförsäkring. – Men framför allt ville vi 

bekräfta vårt förhållande inför omvärlden (AB&B 1996). 

 

I samma reportage tipsar det lesbiska paret till andra som går i samma tankar att de inte ska 

”förringa ceremonin, inte smyga iväg på en kafferast, utan unna sig att göra det till sitt livs 

ögonblick” (AB&B 1996). Jag tolkar det å ena sidan att artikelförfattaren och läsaren är över-

ens om att ”andra som går i samma tankar” är underförstått homosexuella par. Detta eftersom 

man inte förväntar eller föreställer att heterosexuella par gifter sig i smyg under en kafferast. 

Å andra sidan kan ”andra som går i samma tankar” tänkas vara de som gifter sig borgerligt. 

Här förutsätter man då att borgerlig vigsel är något som man i vanliga fall tonar ner.  

 

Amelia brud & bröllop förklarar hur ceremonin för registrerat partnerskap ser ut i samband 

med att tidningen skildrar bröllop mellan två kvinnor:  

 
Själva akten är snarlik vanlig borgerlig vigsel. Men frasen om att äktenskapet är till för samhällets 

fortbestånd (läs: barnafödande) är utbytt mot, att paret nu har gemensamma rättigheter och skyl-

digheter i samhället. Orden ”make/maka” är utbytta mot ”partner”. Men man får fortfarande svara 

”Ja” på ”Tager Du denna …” Och sedan får de nyregistrerade växla ringar och pussas om de vill 

(AB&B 1996). 

 

I utsagan jämförs implicit ceremonin för partnerskap med vigsel mellan heterosexuella. I ar-

tiklar om bröllop mellan heterosexuella par informerar inte bröllopstidningarna vad kyrklig 

vigsel alternativt borgerlig innebär och hur det genomförs, antagligen för det tas gör givet. 

 

Winther Jørgensen & Phillips skriver att media ofta lägger fram tolkningar som de vore fakta 

genom att använda objektiva, och inte subjektiva modaliteter (Winther Jørgensen & Phillips 

2000: 89). Bröllopstidningarna är inget undantag. När bröllopstidningarna skriver om partner-

skap är de måna om att skriva vad för undantag homosexuella kärlekspar har jämfört med 

heterosexuella. Främsta skillnaden läggs på föräldraskapet och reproduktion. I Amelia brud & 

bröllop får vi som läsare veta att samhällets fortbestånd är barnfödande (AB&B 1996). Sam-

ma tidning skriver att ”den stora skillnaden är att homosexuella partners inte har rätt till 
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gemensam vårdnad om barn eller adopterade barn” (AB&B 2000, 2005, 2006 och 2007). Allt 

om bröllop skriver att det ”viktigaste undantaget är rätten i adoption” mellan partnerskap och 

äktenskap (AoB 2003:2). Vad som är den stora skillnaden eller viktigaste undantaget är inte 

objektiv, utan är en subjektiv tolkning som bröllopstidningarna har. I sin tur är dessa utsagor 

subjektiva modaliteter, men explicit uttrycks de som om de vore objektiva (jmf Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Utav bröllopstidningars utsaga påvisar tidningarna att de har fö-

reställningar om att bröllop hänger samman med reproduktion och föräldraskap.  

7.3.5. Hur beskrivs homosexuella par?  
Nästan alla reportage om bröllop mellan homosexuella par i bröllopstidningarna, finns det 

bilder på brudparet från bröllop, där brudparet har utstyrsel som är traditionell könskodade. 

Symboliska bröllopsattribut som blomsterbukett, bröllopsklänning och färgen vitt på plaggen 

uppvisas hos de lesbiska brudparen medan manliga homosexuella brudparet är klädda i mörk 

kostym. Butler skriver att det finns normer om att man som kvinna eller man ska uttrycka sig 

och identifiera sig överens med sin juridiska kön (Butler 2005). Eftersom de homosexuella 

brudparen avviker från (hetero)normen, vill kanske brudparen inte avvika utseendemässigt. 

Jag tolkar också det som om de homosexuella paren vill visa att de, trots att de bryter mot 

(hetero)normen, accepterar och kanske har de internaliserat de könskodade plaggen.  

 

I Amelia brud & bröllop står det under en bildtext att ”partnerskap ligger i tiden – det märks 

inte minst på modevisningarna i Paris där det här vackra och enkönade paret visade bröllops-

kläder” (AB&B 1997). Det är bild på två blonda långhåriga och hårdsminkande kvinnor. Den 

ena kvinnan har på en sig en vit kostym och den andra har en vit bröllopsklänning med 

blomsterbukett. Det är intressant att ena av kvinnorna har ett traditionell manlig plagg, kos-

tym, för dessa två kvinnor ska framställas som ett brudpar. Det kan tolkas om att kostymkläd-

da kvinnan har klätt sig till en man, och att det egentligen inte ska tolkas som ett lesbiskt 

brudpar, utan som ett heterosexuellt par. Genom att skriva att ”partnerskap ligger i tiden” kan 

det tolkas som tidningen menar att partnerskap är ett rådande mode. 

 

Adeniji har hittat bilder på kvinnliga homosexuella par i Bröllopstorget, där både brudarna var 

klädda i traditionella bröllopsklänningar och klassiska håruppsättningar (Adeniji 2008). Bil-

den av den ”normala” brudparet kan tolkas att även lesbiska kvinnor är ”riktiga” kvinnor, som 

gärna vill gifta sig (ibid: 145). Liknande tankegångar kan appliceras på bilder på de homosex-



 27 

uella brudparen i Amelia brud & bröllop. Det enda homosexuella brudparet som avviker från 

den könskodade utstyrsel, i tidningen är det lesbiska brudparet där båda har på sig kostym.  

 

Andreasson skriver att nyhetsmaterialet i dagspressen osynliggör lesbiska kvinnor, när ämnet 

homosexualitet behandlas (Andreasson 1996: 43). När bröllopstidningarna skriver om bröllop 

mellan homosexuella par är det tvärtom, det är det manliga homosexuella paret som knappt 

syns. Endast i Amelia brud & bröllop skildras för första och hittills enda gången, ett bröllop 

mellan två män (AB&B 2005). På Bröllopstorgets hemsida står kvinnans roll ständigt i cent-

rum, medan mannen hänger bara med, analyserar Adeniji (2008: 134). Bröllopstidningar i 

allmänhet fokuserar främst till kvinnan, skriver Knuts (2006). Samma tendenser finns det i 

bröllopstidningarna jag har undersökt, där de fokuserar på de kvinnliga homosexuella brudpa-

ren samtidigt som de manliga homosexuella negligeras.  

De homosexuella brudpar som Amelia brud & bröllop skriver om, vill men har det svårt att 

leva upp till det dominerande heterosexuella gruppens förväntningar och normer. Det är svårt 

eftersom samlevnadslagen har framtill 2009 gjort åtskillnad mellan kärlekspar beroende på 

sexuell identitet. De intervjuade homosexuella brudparen, som Amelia brud & bröllop har valt 

att lyfta fram, vill mer eller mindre assimilera till det universella (hetero)normen vad det gäll-

er samlevnad, äktenskap och bröllop. Detta heteronormativitet, som till synes betraktas som 

det neutrala och måttstock för hur ett bröllop ska se, kan möjligtvis bidra till att heterosexuella 

bröllop uppfattas som universella och eftersträvansvärda. I sin tur blir heterosexualitet något 

privilegierat och normaliserat i bröllopssammanhang. Detta medan bröllop mellan homosexu-

ella par tolkas som speciella.  

Anledningen till att homosexuella kärlekspar vill få kyrklig erkännande och att bröllopstid-

ningarna lyfter fram homosexuella kändisar som har ingått partnerskap alternativt äktenskap 

när lagen tillät, kan bero på flera orsaker. Det kan tolkas som om att homosexuella kärlekspar 

väljer att formalisera sitt förhållande eftersom de har mindre chans att få bekräftelse av om-

givningen än för heterosexuella par (jmf Rydström 2005). Adeniji skriver att bröllop symboli-

serar att en högre makt sanktionerar och godkänner beslutet att sanktionera sitt förhållande 

(Adeniji 2008: 287). Denna högre makt kan vara gud, prästen eller staten (ibid). Av bröllops-

tidningarna får vi som läser veta att homosexuella par väljer att vigas och ha bröllop så fort 

staten sanktioner deras kärleksförhållande.  
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Förutom staten vill homosexuella paren också få erkännande av kyrkan, går det att läsa fram-

förallt i Amelia brud & bröllop. Eftersom homosexuella brudpar inte får kyrkobröllop bekla-

gas detta. Anledningen till homosexuella pars vilja att få kyrklig vigsel kan bero på att bröl-

lopstidningarna framställer denna vigselform som om det vore det genuina sättet. Homosexu-

ella par i bröllopstidningarna kan ha internaliserat sedan detta. Mortensen skriver att våra 

föreställningar om kön och sexualitet uppstår som en effekt av en sanningsregim som är legi-

timerat av ett maktpolitiskt system (Mortensen 2007: 9). I bröllopstidningarnas sanningsre-

gim om bröllop är de beroende av lagens och kyrkans legitimitet. Bröllopstidningarna beskri-

ver bröllop mellan homosexuella par som om att det handlar om att få samhällets erkännande, 

och att det inte är något privat och romantisk angelägenhet. 

8. Diskussion  

Ett normerande ideal i det västerländska samhället är att man ska leva i heterosexuell tvåsam-

het med någon som är ungefär jämngammal (Norberg 2009: 29). Normen om tvåsamhet och 

vara ungefär jämngamla uppfylls av de brudpar som Amelia brud & bröllop skildrar, förutom 

vad det gäller sexuell läggning. Lindström skriver att homosexuella tolereras under villkoren 

att de lever på ett sådant sätt att de avviker så lite som möjligt från och hyllar samma ideal 

som de lever i den heterosexuella tvåsamheten (Lindström 2005: 157). Detta framträder bland 

annat i skildringen av de homosexuella brudparens vilja att formalisera sitt förhållande som 

heterosexuella hade ensamrätt till, det vill säga vigas i kyrkan. I artiklarna om bröllop mellan 

homosexuella par finns det knappt några skillnader på dessa bröllop än heterosexuella. En 

anledning till det kan vara att bröllop mellan homosexuella par som tas upp i tidningen anpas-

sar sig till den rådande heteronormativiteten och likheter med bröllop mellan heterosexuella 

par betonas. De homosexuella par som bröllopstidningar skriver om, har internaliserat den 

rådande heteronormen för hur bröllop ska genomföras, och därför eftersträvar de att gifta sig 

som heterosexuella. Därför kan skildringarna av homosexuella brudpar kanske inte vara stö-

rande eller avvikande.  

 

Med ett queer perspektiv kan reportage om bröllop mellan homosexuella par tolkas på två 

olika sätt. Det kan å ena sidan betraktas som omstörtade genom att den ifrågasätter föreställ-

ningen om att den heliga föreningen mellan två människor är bara förbehållen till man och 

kvinna (Ambjörnsson 2006: 95). Genom att bröllopstidningarna ger utrymme för partnerskap, 

könsneutralt äktenskap och bröllop mellan homosexuella par påvisar tidningarna att föreställ-

ningen om att sanktionera sitt kärleksförhållande, inte är enbart reserverat till heterosexuella 
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par. Genom skildringar om bröllop mellan homosexuella par kan det utmana bilden av det 

heterosexuella äktenskapet som det enda normala och naturliga sättet att leva (ibid). På så sätt 

kan heteronormativiteten i bröllopstidningar rubbas.  

 

Å andra sidan kan det tolkas som ”ett fantasilös strävan att imitera efter erkännande på majo-

ritetssamhällets villkor och normalisering” (Rydström 2005: 331). När bröllopstidningarna 

skriver om homosexuella par som väljer att ingå partnerskap alternativt äktenskap, kan det 

bidra till att tidningarna skapar en bild på att homosexuella par vill erkännas på heterosexuel-

las villkor. Det kan tolkas att det är därför homosexuella par väljer att sanktionera sitt förhål-

lande. Att ingå partnerskap eller äktenskap kan också ses som ett sätt att förstärka normativa 

antaganden om att äktenskapsliknande tvåsamhet står över andra former av relationer (Nor-

berg 2009: 199). När bröllopstidningarna skriver glorifierade om homo- och heterosexuella 

kärlekspar som väljer att registrera sitt förhållande, kan det riskera att negligera andra sam-

levnadsformer. Med ett queer perspektiv är det problematiskt att sträva efter normalisering 

och erkännande av sin samlevnadsform. Det kan exkludera och stigmatisera de människor 

som organiserar sina förhållanden på andra sätt än den föreskrivna. Till exempel de som väl-

jer att stanna utanför ett statlig registrerat kärleksförhållande, de är polygama eller lever till-

sammans utan att ha sexuella förbindelser.  

 

Bröllopstidningarna i mitt material använder heteronormativita antaganden om samlevnad, 

äktenskap och bröllop som de vore universella. Rosenberg skriver att eftersom dominerande 

grupper kontrollerar kommunikationsverktygen, så uttrycks deras erfarenheter och perspektiv 

av sociala företeelser (Rosenberg 2004: 186). Med tanke på det kan det tolkas som om att 

heterosexuella grupper kontrollerar bröllopstidningarna och därför skrivs deras erfarenheter 

och perspektiv om samlevnad, äktenskap och bröllop som om de vore universellt giltiga och 

relevanta även för homosexuella. Heterosexuella förmår inte att se sitt egna perspektiv som ett 

bland flera andra, och därför ger de inte utrymme för homosexuellas erfarenheter (ibid). Detta 

stämmer överens i de bröllopstidningar som jag har undersökt. Detta eftersom trots partner-

skapslagen och den relativt nya lagen om könsneutralt äktenskap kvarstår heteronormativite-

ten som mall i bröllopstidningarna. I sin tur bekräftar bröllopstidningarna heteronormativitet 

och underbetonar homosexuell samlevnad, äktenskap och bröllop.  

Anledningen till att heteronormativiteten är fortfarande tydlig och dominerande i bröllopstid-

ningarna, trots lagändringar som har möjliggjort att sanktionera homosexuellt kärleksförhål-
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lande kan bero på flera orsaker. En av anledningen till att bröllop mellan homosexuella par är 

nedtonad, kan vara att alternativa sexuella identiteter kan hota heteronormativiteten (jmf Ols-

son 2004: 89). Detta i form att homosexualitet kan visa att människor kan organisera sin sam-

levnad på andra sätt än den heterosexuella normen (jmf ibid). Genom att bröllopstidningarna 

explicit och implicit inriktar sig till den heteronormativa läsaren, trots att lagen och kyrkan 

legitimerar homosexuella vigslar, förblir heteronormativitet i bröllopstidningarna i princip 

orubbat. Om bröllopstidningarna skulle ge mer utrymme för homosexuellas erfarenheter om 

bröllop, skulle det kunna utmana den dominerande heterosexuella gruppens anspråk och do-

minans på allmängiltighet om samlevnad, äktenskap och bröllop.  

 

I mitt material har jag hittat artiklar där det skrivs om homosexuella par utan att det nämns att 

de är just homosexuella. Detta tycker jag å ena sidan kan vara problematisk eftersom tidning-

arna kan underbetona och assimilera homosexuella i den heteronormativa diskursen. Å andra 

sidan; när man inte hela tiden poängterar homosexuella att de är just homosexuella, kan ho-

mosexuella kanske inte känna sig som avvikare och utpekad, utan istället som "en i gänget”. 

Jag är kritisk till att sociala grupper som avviker från normen ständig ska understrykas och 

markeras. Samtidigt tänker jag att bröllopstidningarna behövde skriva särskilda artiklar som 

var inriktade till homosexuella eftersom de inte hade samma villkor som heterosexuella när 

partnerskapslagen existerade. Idag med det könsneutrala äktenskapsbalken spelar sexuella 

identiteter inte någon roll längre, och därför kan man tycka att bröllopstidningarna inte behö-

ver betona vad för sexuell identitet de personer som bröllopstidningarna skildrar har. Är det 

bra att det nämns att homosexuella paren är just homosexuella eller inte i bröllopstidningar, är 

en fråga som jag började fundera under uppsatsskrivande. Det är inte lätt att svara på frågan 

eftersom både alternativet ger problematiska och komplexa konsekvenser.  

 

Jag ser bröllopstidningarna som grindvakter, det vill säga att de bestämmer vilka artiklar, äm-

nen och vinklar som ska lyftas fram och vilka som ska negligeras (jmf Berger 2007: 128). 

Bröllopstidningarna bestämmer vilka historier som är viktiga och vad läsaren ska få veta, ge-

nom att filtera bort vissa och låta publicera andra (jmf ibid). Definitioner av sanktionering av 

samlevnadsformer, äktenskap och i sin tur bröllop är något som framförallt lagen och kyrkan 

mer eller mindre bestämmer. Trots det är det ändå bröllopstidningarna som har makten att 

välja vilka ämnen och brudpar de väljer att ge utrymme.  
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I mitt material använder bröllopstidningarna intertextualitet när de framförallt skriver om 

partnerskap samt vigselform och bröllop. I bröllopstidningarnas texter om partnerskap använ-

der tidningarna hänvisningar, begrepp och sats som partnerskapslagen bygger på (jmf Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 58). När bröllopstidningarna skriver om vigselform och bröllop, 

bygger de sina tolkningar framförallt på kyrkans traditioner och kyrkobröllop (jmf ibid). Jag 

ser därför lagens och kyrkans förhållningsätt om partnerskap, äktenskap och bröllop som en 

form av kunskap som bröllopstidningarna tar stöd av och är beroende av. Bröllopstidningar 

blir på det sättet både en arena för lagen och kyrkan men också en aktör för hur bröllop ska 

diskursiv konstrueras. 

 

Jag anser att gamla värderingar om att äktenskap mellan man och kvinna kvarstår, om äkten-

skap och bröllop mellan homosexuella par inte skildras i massmedia i allmänhet och i synner-

het i bröllopstidningar. Därför tror jag inte att det räcker med att bara ändra lagen som tillåter 

homosexuella par ingå äktenskap. För att inkludera homosexuella par behöver media i allmänt 

och i synnerhet bröllopstidningar uppdatera sina framställningar om samlevnad, äktenskap 

och bröllop. Bröllopstidningar kan nå till flera (homosexuella) läsare genom att undvika att ha 

heteronormativ inriktning. Detta kan möjligtvis på lång sikt gynna bröllopstidningar kommer-

siellt och kanske störa heteronormativiteten.  

 

Genom ökad integrering och synlighet av homosexuella i massmedia, som i det här fallet 

bröllopstidningar, tror jag att det på sikt skulle bidra till ökad förståelse för kärlek och äkten-

skap mellan homosexuella par. Enligt min mening är det viktigt om att bli medveten om att 

heteronormativitet existerar och hur den skapar möjligheter respektive begräsningar beroende 

på vilket kön man begär. Utifrån mitt empiriska material anser jag att bröllopstidningarna 

speglar den heterosexuella gruppens syn på samlevnad, äktenskap och bröllop samt normer 

kring sexualitet och begär. Om några decennier hoppas jag att det i bröllopstidningar kommer 

vara lika vanligt att läsa om bröllop mellan homosexuella par som heterosexuella. 
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Bröllopsguiden (BG) 

2008: nr 1 

2007: nr 1, 2 

2006: nr 1, 2 

2005: nr 1, 2 
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2003: nr 1, 2 

2002: nr 1, 2 

 

Bröllopsmagasinet (BM) 

2010: nr 26 

2009: nr 24, 25 

2008: nr 23 

2005: nr 16, 17 

2004: nr 14, 15 

2003: nr 12, 13 

2002: nr 10, 11 

2001: nr 8, 9 

2000: nr 6, 7 

1999: nr 4, 5 

1998: nr 2, 3 

1997: nr 1 

 

Allt om bröllop (AoB) 
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