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Sammanfattning 
 
I den här uppsatsen tittar jag på debatten kring månggifte i Svenska tidningsartiklar. 

Debatten har fått nytt liv på senare år i och med förslag som kommit från både Feministisk 

initiativ och Centerpartiet om att öppna upp för en samlevandlag istället för en 

äktenskapslag. Uppsatsen är en kritisk diskursanalys enligt en modell av Norman 

Fairclough, jag har också valt att koppla det starkt till Queerteori och en queerteoretisk syn 

på heteronormativitet. I min analys hittades det ett par tydliga diskurser kring kön, 

ojämlikhet, äktenskap, heteronomativitet och valfrihet. Att gå igenom detta material visade 

på flera starka ståndpunkter ofta i direkt konflikt. Argument fördes från så väl gamla normer 

som näst intill karikatyriska föreställningar kring vad det skulle innebära att vara leva 

flersamt. Argumenten för visade istället på en vilja att normalisera snarare än acceptera. 

Önskan att måla upp livsstilen som varken mer eller mindre annorlunda än den monogama 

normen. Uppsatsen blir därför viktig då den är ett sätt att belysa dessa strukturer samt att i 

viss mån ifrågasätta de normer som finns.  
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Inledning 

Normer och hur de är uppbyggda styr mycket i våra liv, den här uppsatsen ska titta på 

relationer och hur polygami och polyamori uppfattas i vårt samhälle. Citatet nedan kommer 

från en artikel i Amelia om hur det är att leva som polyamorös och synen på relationer.  

 

Såklart kan man inte styra i vem man blir kär i men det blir klart enklare om man har samma syn på 

relationer.1 

 

Uppsatsen tar sitt avstamp i den debatt som funnits de senaste åren om att ersätta 

äktenskapsbalken med en samlevnadslag. Förslaget har funnits med i Feministiskt initiativs 

partiprogram sedan 2005 och 2013 kom ett idéprogram från Centerpartiet där ett liknande 

förslag fanns med. Båda dessa har lett till en stor debatt i samhället och framför allt i diverse 

tidningar. Att titta på de normer som omger debatten kräver ett ifrågasättande perspektiv 

därför kommer jag att använda mig av diskursanalys för att genom språket kunna se vad 

som händer när vi utmanar en norm som är vedertagen och till och med inskriven i lagen.  

Som citatet säger är det enklare att ha en relation med någon som har samma syn på 

relationer, eftersom jag själv lever med två män och har en relation med båda har tankarna 

på vad en relation är och hur de fungerar varit närvarande länge och att titta på polygami 

föll sig naturligt då jag lever i en relation utanför normen och delar en syn på relationer med 

de som står utanför normen.  Relationer är också något som tar upp mycket av vår vardag. 

Att vara medvetet singel vet vi kan leda till ett ifrågasättande från omgivning. Vi kan se de 

på exempel på tv program som gifta vid första ögonkastet och bonde söker fru. De finns 

också ett ifrågasättande i att inte gifta sig något som Anna Adenji tar upp i sin avhandling 

inte den typ som gifter sig. Genom att titta på relationer får vi alltså en inblick i en stor del 

av vårt samhälle. Att närma sig området tog tid, att komma fram till vad jag ville göra och 

hur jag ville göra det. Funderingar fanns kring att titta på populär kultur så som serier och 

film men i min efterforskning såg jag snabbt att de mesta som fanns kring ämnet utgick från 

USA samt att mycket av materialet utgick från mormoner. Jag funderade också på att ta ett 

mer intersektionalistiskt tänk då kultur och religion ändå fanns som argument väldigt ofta 

men jag ville öppna upp forskningen i Sverige, ämnet som står mig nära är mer eller mindre 

osynligt i Sverige både på forskning och i den allmänna diskussionen. Därför föll valet till 

slut på tidningsartiklar framför allt debattartiklar då jag dels visste att de funnits en debatt 

runt ämnet i det mediet och det gav mig en chans att se hur olika parter i Sverige ställde sig 

till ämnet. 

 

 

                                                   

1 Amelia 2010-09-22 Författare: Okänd 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att försöka belysa hur polyamorösa gestaltas i media och 

samhällsdebatten. Vilka diskurser befinner de sig i och vilka tillskrivs dem? Idag finns 

diskussioner på många olika håll, om allt från att utvidga antalet vårdnadshavare, till att låta 

ensamma kvinnor insemineras till att helt skriva om äktenskapslagen och ta bort 

antalsbestämmelserna. Familj, äktenskapet och hur vi ser på kärlek och vem man kan älska 

har i raskt takt förändrats de senaste åren så att titta på polyamorösa förhållanden är alltså 

högaktuellt. 

 

Mina forskningsfrågor blir därför:  

 

 Inom vilka diskurser befinner sig debatten kring polyamori och flersamma 

relationer i Svenska tidningar? 

 Vilka positioner finns inom sagda diskurser? 

 

Genom att titta på hur flersamma relationer, så som polygami och polyamori framställs 

måste vi också titta på vad som idag är normen och titta på motsatsförhållanden mellan 

dem.  

  

Begreppsdefinitioner 

Vi har redan stött på en del begrepp som kanske inte är självklara för alla och som kommer 

vara en del av den här uppsatsen. Här kommer jag gå igenom de mest centrala begreppen.  

Här kan man också se att de finns flera begrepp som går in i varandra.  

Poly – Är ett ord hämtat från grekiskan och betyder flera. Poly har blivit ett paraplybegrepp 

för en rad olika relationsformer som utmanar tvåsamhetsnormen. 

Polyamorös – Att vara polyamorös innebär att det inte finns någon begränsning för hur 

många någon kan älska ur ett romantiskt perspektiv. Polyamorösa fokuserar på känslor och 

kärlek. Det går alltså att vara asexuell och polyamorös. 

Polygami – Står i en strikt bemärkelse för månggifte och är motsatt till monogami. Ordet 

polygami används också i dagligt tal som en synonym för polyamorösa eller poly. 2 

Polyamori – Polyamori är en samansättning av poly som kommer från grekiskan som 

tidigare nämnt och amori kommer från latin och betyder kärlek. Alltså flersam kärlek. 3 

 

 

                                                   

2 http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Relationer/1-2-3-relationer/Poly--en-introduktion/ hämtad 2016-

04-20 

3 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/polyamory hämtad 2016-04-20 

http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Relationer/1-2-3-relationer/Poly--en-introduktion/
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/polyamory
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Teori och metod 

Här kommer jag presentera mina teorier och metoder, eftersom jag valt kritisk 

diskursanalys blandas här teorier och metoder. De ska alltså inte ses som en separat 

företeelse utan mer som var sitt stolsben som styrker upp varandra och befäster analysen.  

 

Social konstruktion 

För det här arbetet är avsikten att analysera diskurser, för att kunna göra det behöver vi först 

förstå hur en diskurs formas i samhället, för detta använder jag mig av socialkonstruktivism. 

Som koncept går social konstruktion att spåra till Kunskapssociologi skriven av Peter Berger 

och Thomas Luckmann. Den grundläggande tanken är att försöka förklara skillnaden mellan 

människor och andra varelser genom att analysera hur människans sociala beteende ger 

form åt dess miljö.4 Det Berger och Luckmann lyfter fram är hur människans 

anpassningsbarhet ger en möjlighet att välja sin miljö och skapa sin natur.5 Det som är 

utmärkande för socialkonstruktivism är hur människor i grupp skapar sina identiteter och 

förmedlar de tecken som möjliggör att dessa delas till andra och förs vidare.6 Med tiden 

skapas ett nät av vad som är rätt och fel i det givna samhället, och de som är en del av detta 

lär sig hur de ska förhålla sig till dessa regler och vilka konsekvenser det får att bryta mot 

dem.7 Samhället studeras utifrån hur det definierar sig själv.  

 

Diskursanalys 

Som jag tog upp i inledningen är min avsikt att titta på hur relationer och framförallt 

polyamorösa relationer uppfattas i samhället. Eftersom normer är något som konstrueras 

lämpar sig diskursanalys väl för att kunna analysera dessa normer. 8 

Diskursanalys kan ses som en paketlösning där metod och teori är sammanlänkade9 

Diskursanalys är inte helt okontroversiellt, bland annat på grund av hur det inte går att 

frikoppla metoden från teorin. Det är också en metod som är diffus och dess vetenskapliga 

värde var länge ifrågasatt.10 Kritik har dessutom riktat mot hur diskursanalysen använder 

                                                   

4 Berger L. Peter, Luckmann Thomas (2: upplaga 2007) Kunskapssociologi Hur individen uppfattar och 

formar sin sociala verklighet. Stockholm: Wahlström & Widstrand s.67f 

5  Ibid s.65 

6 Ibid s.65 

7 Berger L. P Luckmann T (2: upplaga 2007) Kunskapssociologi Hur individen uppfattar och formar sin 

sociala verklighet. s.119f 

8 Ibid s.156 

9Jörgensen Winther Marianne Phillips Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod Lund: 

Studentlitteratur s.10 

10Bergström Göran & Boréus Kristina (2: upplagan 2005) Textens mening och makt metodbok i 

samhällsvetenskaplig text och diskursanalys Lund: Studentlitteratur s. 305 
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sig av subjektiva analyser av verkligheten.11  En diskurs kan beskrivas som de ramar och 

filter genom vilka språket ges form och innehåll. Diskursen speglar det samhälle som 

använder språket ifråga och vilka värderingar de har. Det är genom dessa diskurser som det 

går att tolka de budskap som sänds ut och det är genom diskursen som det går att utröna 

vad som är normalt, vad som är normen i samhället.12 Det som skiljer diskursanalys från 

andra lingvistiska metoder är villigheten att kliva utanför den objektiva analysen och 

omfamna taken på att verkligheten är något som konstrueras.13 Något som byggs vid ett 

språkligt utbyte. Genom diskurser så skapas ramverk för det som utgör samhället. Genom 

att diskurser formas av individer i samhället så är de aldrig statiska utan ständigt i 

förändring. Detta gör att det inte finns någon absolut objektiv sanning för diskursanalysen 

att analysera. Det blir därför viktigt att notera att språket också blir en variabel i själva 

analysen, språk kan användas för att inkludera eller exkludera individer ur ett samhälle.14  

 

Kritisk diskursanalys 

Jag har i den här uppsatsen arbetat med diskursanalys som ett verktyg och inte som ett 

slutmål i sig själv. Det kan därför upplevas som lite ovant att ta del av analysen om man går 

in med förväntan att läsa en mer traditionell diskursanalytisk uppsats. 

 

Kritisk diskursanalys är utvecklad av Norman Fairclough. En viktig uppgift för kritisk 

diskursanalys är att identifiera och utreda strukturer i språket. Kritisk diskursanalys 

används då för att identifiera hur språket i en text stärker normer och maktsystem. Genom 

att exponera negativa eller exkluderande diskurser kan samhället ges en bättre förståelse 

hur dessa uppstått och vad som kan göras för att skapa positiva och inkluderande 

diskurser.15 I kritisk diskursanalys sägs det att diskursiva praktiker skapar och reproducerar 

ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper.16 Kritisk diskursanalys är kritisk i den 

meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga den diskursiva praktikens roll som 

innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i riktning mot 

mer jämlika maktförhållanden.17 Jag kommer också utgå ifrån text och skrivet material 

vilket gör att diskursanalys är en bra metod för att bryta ner och upptäcka strukturer.  

 

Syftet med den här metoden är att effektivt bryta ner en text eller annan källa som till 

exempel en bild eller ett framförande. Kritisk diskursanalys har i regel ett antal 

förutbestämda kategorier. Anspråk, mål och värderingar. Metoden letar efter nyckelteman 

                                                   

11 Börjeson Mats & Palmblad Eva (2007) Diskursanalys i praktiken Stockholm: Liber s.12 

12 Börjeson M & Palmblad E (2007) Diskursanalys i praktiken s.10 

13 Ibid s.10 

14 Ibid s.7f 

15 Fairclough Norman (2010) 2:a upp Critical Discourse Analysis Harlow: Pearson education Limited s.231f 

16Jörgensen Winther & Phillips (2000)  Diskursanalys som terori och metod s.69 

17 Ibid s.70 
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istället för specifika ord eller stycken i en text då ord i sig är betydelselösa utan en kontext 

bakom dom. Till exempel så är det viktigaste steget att utreda vilket anspråk en text har. Vad 

är avsikten? Detta behöver inte nödvändigtvis komma i textens början, utan kan komma 

djupt in i texten. På så sätt blir analysen mer organisk och tillåter att texten testas på ett 

instinktivt sätt. Vilka känslor väcker den och på vilket sätt presenteras anslaget. Detta är 

viktigt då den variant av metoden som jag fokuserat på är utvecklad för att analysera 

politiska anföranden där det verkliga anslaget ibland göms genom skickligt användande av 

språket. I politiska anföranden används ofta ett känsloladdat språk för att skapa en koppling 

mellan budskap och mottagare, detta är mycket likt det material som jag analyserat. 

Metoden går sedan djupare in i texten genom att utreda vilka avsikter som finns och hur 

dessa ska aktualiseras. 18 För mitt arbete är detta viktigt då väldigt få raka svar finns och 

mycket av de texter jag analyseras skrivs från ett känslomässigt perspektiv eller drivs av 

känsloladdad logik. Detta gör en mer strikt analysmetod svår att applicera.  

 

Min analys har arbetat utifrån den modell som beskrivs i Political Discoruse Analysis19 

vilken arbetar genom att bryta ner texten i tre huvudsakliga och två sekundära kategorier. 

Jag har valt att arbeta med de tre huvudsakliga då de sekundära endast är fördjupningar av 

de huvudsakliga och arbetade på en nivå som inte lämpade sig för den här uppsatsen. De tre 

huvudsakliga kategorierna är claim(to action) som jag har valt att översätta till anspråk, 

vilket har för avsikt att klargöra vad det Fairclough kallar en agent har för avsikt att göra. 

Deras agenda för att nå till nästa kategori vilket är goal, målet. Här klargörs vad det är 

agenten önskar uppnå och hur de ska realisera den tredje kategorin vilken är values, 

värderingar. Detta är vad agenten verkligen vill uppnå. Detta behöver inte nödvändigtvis 

stämma överens med agentens anspråk utan kan till och med gå tvärt emot vad agenten gör 

anspråk på att göra beroende på vad värderingen är. För mig bestod processen att först 

identifiera anspråket i de artiklar som jag valt ut. Detta var hur jag gjorde en grov sortering 

om artikeln skulle tillhöra för eller emot gruppen. Därefter arbetade jag med att identifiera 

vilka texter som förde argument kring samhällsförändring i sitt anspråk. Dessa kom att 

utgöra kärnan i min analys medan de texter som förde en mer allmän diskussion eller som 

endast drev spekulativ argumentation blev sekundära. Slutligen arbetade jag med den 

primära gruppen texter för att utröna vad värderingarna i texten egentligen var, dels för att 

se om de skulle kategoriseras i en annan kategori och dels för att får en förståelse för hur de 

olika samhällsbilderna faktiskt skulle komma att se ut om dessa agenter drev igenom sina 

värderingar. Slutligen så gick jag igenom primärkategorin och valde ut citat som i min 

mening var representativa för texten baserad på min analys.  

 

                                                   

18 Fairclough Isabella & Fairclough Norman (2012) Political Discourse analysis Abingdon: Routledge s.88f 

19  Ibid s.45 
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Intertextualitet och Interdiskursivitet 

I analysen för det här arbetet fyller intertextualitet och interdiskursivitet en viktig roll då så 

mycket av diskurserna bygger på gamla argument och normer, och att utreda hur tidigare 

texter och argument används och vilka påverkanskedjor som finns. Genom att utreda detta 

får de olika sidorna kring ämnet mer djup och det blir enklare att förklara varför nya ord 

som till exempel polyamori skapades när befintliga ord existerande.  

 

När en text analyseras är det oftast nödvändigt att observera i vilken kulturell kontext som 

texten befinner sig i, vilket språk som används och vilka ord som presenteras. Det är här 

intertextualitet kommer in. Intertextualitet är ett verktyg som utgår från tanken att en text 

aldrig bygger på endast sina egna meriter. I texten används ord som används tidigare och 

dessa ord har olika betydelser beroende på vilken kontext de ges. På så sätt kan en text 

formas och förstås på olika plan av de som läser den beroende på vilken bakgrund de har. I 

analyser av text kan detta fylla ett glapp som kan uppstå när en text och dess effekt 

analyseras.20 Intertextualitet uppstår också när en text lyfter in delar av en annan text för att 

antingen styrka sin egen ståndpunkt eller för att belysa en existerande fråga eller tanke. Det 

finns en stark relation mellan intertextualitet och interdiskursivitet. Interdiskursivitet är 

relaterat till intertextualitet och på många sätt samma verktyg. Interdiskursivitet används 

för att observera hur diskurser relaterar till varandra. På så sätt framträder en kedja av 

påverkan där en diskurs kan påverka en annan som i sin tur påverkar en tredje. Detta i sin 

tur kan ge indikationer på om utvecklingen i ett samhälle går mot att bryta mot etablerade 

normer eller stärka dem.21 

 

 

Queerteori   

Queerteorin bygger till stor det på en poststrukturalistisk tankebildning, där det anses att 

språket är med och bildar vår syn på världen men också på skillnaderna, du vet till exempel 

att du är ”vuxen” för att ”barn” finns som konstruktion. De är också viktigt att titta på 

uppskjutandet av ett ord, för om du bara tittar på skillnaderna kommer du söka innebörden 

i ett ord enbart i motsatsen. Det är minst lika viktigt att titta på kvinna som en förskjutning 

av flicka som de är att titta på det som en motsats av man. 22 Det är så här vi bygger identitet 

men det innebär också att identitet är något instabilt något som är i förändring när ordens 

betydelse förändras genom en kulturell, historisk eller social verkan. 23 Makten som språket 

får blir tydligt här när vi pratar om vad som är en normal identitet och vad som är en 

avvikande och det är alltså en central kärna hos queerteorin. 24 Det är inte bara genom att 

                                                   

20 Jörgensen Winther M Phillips L (2000) Diskursanalys som teori och metod s.77 

21 Ibid s 78 

22 Ambjörnson F. (2006)  Vad är queer? s. 44f 

23 Berg, Martin & Wickman, Jan (2010), Queer Malmö: Liber s. 23 

24 Ambjörnson F. (2006)  Vad är queer? S. 44f 
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prata om det som är normalt som det skapas en norm utan snarare när vi tar saker förgivna 

som språket blir en förtryckande maktfaktor. 25 Det är också därför jag valt queerteori som 

ett av perspektiven i min analys.  

Queerteorin är inte en enhetlig teoribildning, den bör istället förstås som ett antal olika 

perspektiv på samhälle, kultur och identitet. Queerteorins centrala områden handlar om 

normalisering, kring genus och sexualitet och fokus ligger på att synliggöra det osynliga 

mönster som gör att heterosexualitet betraktas som det normala och andra sexualiteter som 

avvikande. 26 Queerterori vill få oss att se bortom uppdelningarna av hetero- och 

homosexualitet, att försöka vända upp och ner på att de finns ett normalt och ett onormalt 

sätt att vara en sexuell person. På grund av detta ger Queerteoretiska redskapen att 

ifrågasätta samhällets normer och givna sanningar när de gäller sexualitet, genus eller andra 

former av normalitet. 27 

 

Queerteori uppstod omkring 1990 i samband med queerrörelsen och är därför en relativt 

ung teoribildning.  Forskningen skulle ta sig bort från att bara titta på det avvikande, istället 

bör vi ställa bredare frågor, som vad är egentligen sexualitet? Genom att lyfta blicken från 

avvikaren till det normala ville man också titta på att sexualitet är svårgripbart och 

mångtydigt. Queerteorin vill inte undersöka vad som är vad utan mer se på helheten, hur 

identiteter, handlingar, regler, normer och föreställningar bildar det som kallas sexualitet. 

28 Till skillnad från tidigare sexualforskning utgår queerteorin från att heterosexualiteten är 

socialt, kulturellt och historiskt skapad. Det innebär att det inte går att ta heterosexualiteten 

för given, utan istället ska det undersökas hur den skapas, upprätthålls och fungerar. Det är 

inte de enskilda människornas sexuella handlingar som är intressanta i queerteorin utan 

mer det system som premierar ett visst sätt att organisera livet. 29 

 

 

Heteronormativitet 

Heteronormativitet är som jag nämnt en av de stora utgångspunkterna i queerteorin. Norm 

definieras oftast som en regel som kan anknytas till ett ändamål, ett ideal. Normer är sociala 

regelsystem som är osynliga tills dess att någon bryter mot dem. Normativitet innehåller ett 

eller flera sociala moraliska obligatoriska regler. Det ställs alltså krav på människor att de 

ska följa regler som andra har beslutat om. Normativitet blir alltså ett maktsystem som 

vidmakthåller och backar upp normer. Det blir därför naturligt att normativitet blir starkt 

kopplat till något som upplevs som påtvingat och vilket i sin tur kan uppfattas som ett 

förtryck. Förtryck är dock ett ord som får många att reagera och är ett väldigt laddat ord, ett 

                                                   

25 Rosenberg, Tiina. (2002), Queerfeministisk agenda Stockholm: Atlas s. 100ff. 

26 Ambjörnson Fanny (2006)  Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur s.50f 

27 Ibid s.9 

28 Ibid s.36 

29 Ibid s.51f 
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ord som många har svårt att se att det existerar i ett demokratiskt samhälle. Förtrycket i det 

här fallet blir dock mer något strukturellt snarare än ett resultat av politik och några få 

människors avsikter. 30  

 

Judith Butler har myntat uttrycket den heterosexuella matrisen. Den heterosexuella 

matrisen bygger på att vår kultur och vårt samhälle har en benägenhet att dela in och utgå 

ifrån stabila genuspositioner. Detta gör att den ”biologiska kvinnliga” och ”biologiska 

manliga” kroppen förväntas att mentalt, sexuellt och socialt uppfattas feminina och 

maskulina, de ska också identifiera sig som feminina och maskulina samt att de ska åtrå 

varandra. 31 Ambjörnsson påvisar med hjälp av den heterosexuella matrisen att 

heteronormativitet kan ta sig uttryck genom olika strategier, så som beroende, hierarkier, 

ignorans och stereotypisering.32 Tiina Rosenberg pekar på två bärande principer av 

heteronormativiteten: 

 

1. Uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi – de. 

2. Assimileringen genom införlivandet av avvikelser i normen.33 

 

Idag finns det en tydlig hierarki mellan det normala, normen, och det avvikande när det 

gäller sexualitet. Detta beror enligt Ambjörnsson på att vi idag delar upp hetero- och 

homosexualitet som motsatser.  Där heterosexualitet är det normala, det åtråvärda och fina 

och där homosexualitet bara existerar som en motsats. Heteronormativiteten är inte helt 

exkluderande mot det som är avvikande, utan detta kan inkluderas i normen. Denna 

inkludering är oftast under förutsättning att det avvikande inte tar plats eller driver en 

agenda. På så vis blir det en osynliggörande. En annan form av osynliggörande är 

sterotypsering av det som avviker från heteronormativiteten. Att demonisera och förlöjliga 

en homosexuell människa är att begränsa och reducera personens utrymme att vara en hel 

människa. 34 

 

Det är viktigt att påpeka att queerteorin inte vill att homosexualitet eller andra sexuella 

läggningar ska normaliseras eller pekas ut som en social minoritet, önskan är istället att 

utmana hela diskursen och strukturen kring uppdelningar. 35 Queerteorins idéer om 

heteronormativitet måste därför ses som empirisk kunskap om sexualitetsnormer med vissa 

geografiska och historiska sammanhang. Den kan också användas för att tänka mer allmänt 

kring normalitet, normalitetsprocesser och makt.36 

                                                   

30 Rosenberg, T (2002), Queerfeministisk agenda s.101 

31 Butler, Judith (2007). Genustrubbel. Riga: Diadalos s.91ff 

32 Ambjörnson F. (2006)  Vad är queer? S.63ff 

33 Rosenberg, T. (2002), Queerfeministisk agenda s.102 

34 Ambjörnson F. (2006)  Vad är queer? S.67 

35 Berg, M & Wickman, J (2010), Queer s. 21 

36 Ambjörnson F. (2006)  Vad är queer? S.79 
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Tidigare forskning 

Som ämne för forskning är polyamori och i en vidare utsträckning polygami relativt 

begränsat, vilket jag upptäckte när jag började arbeta med tidigare forskning. Det finns dock 

mycket forskning inom feminism och queer feminism som överlappar eller tar upp ämnet 

som en del av sin forskning. Den forskning jag kommer att presentera i detta stycke berör 

huvudsakligen queerteori och HBTQ- forskning, inom detta fält finns det ofta en 

underliggande tematik kring monogaminormen och hur samhället ser på förhållanden vilket 

gör den relevant för mitt eget arbete. Det är en jämn fördelning mellan svenska och 

utländska forskare och det var viktigt för mig att få ett svensk perspektiv då det trots allt är 

den kulturella sfären jag har en förförståelse inom. Detta för att slippa arbeta med ytterligare 

en variabel i form av ett främmande system av symbolik. Det tydligaste temat jag hittade var 

det kring heteronormativitet och hur det relaterade till kvinnans plats i samhället.  

 

Både Judith Stelboum essä Patriarchal Monogamy och Malena Gustavssons 

doktorsavhandling Blandade känslor – Bisexuella kvinnors praktik och politik söker svar 

på hur kvinnor påverkas av de olika normativa system som återfinns i det västerländska 

samhället.3738 Malena Gustavson säger att kunskapen om bisexualitet och dess praktiker är 

liten då forskningen fokuserar på homosexualitet eller heteronormativitet. Bisexualitet 

befinner sig inte riktigt i någon av dessa. Hennes avhandling blir därför något av en 

kartläggning hur bisexuella kvinnor strukturerar sin identitet och sin sexualitet.39 Judith 

Stelboum är en amerikansk kvinnolivsforskare som lagt stor tid på att studera lesbiska 

kvinnors liv. Hon tar upp att i dagens samhälle är vår tro på monogami så djupt inrotat i oss 

att det är det som ses som det utvecklade, det vuxna stabila sättet och att prata om icke-

monogami särskilt för kvinnor ses som omoget eller ibland ännu värre har ett dödsstraff 

kopplat till sig. Hon ser hur den feministiska rörelsen och hur queerrörelsen, nu när de 

utmanar det heteronormativa, också kan och borde utmana tvåsamhetsnormen. När den 

ena ändå ska skrivas om borde den andra följa med eftersom de är så djupt 

sammankopplade. Den typen av osynlighet, att även när det heteronomativa ifrågasätts så 

är det på monogamins regler med ett par bestående av två individer vilka lovar varandra 

någon nivå av exklusivitet, blir en typ av gråzon där det kan vara svårt att höra hemma.40 41 

På samma sätt blir konceptet familj annorlunda när heteronormen ifrågasätts.  

 

                                                   

37 Stelboum Judith P. (1999) Patriarchal Monogamy, Journal of Lesbian Studies, 3:1-2, 39-46, 

38 Gustavsson Malena (2006) Blandade känslor – bisexuella kvinnors praktik och politik Göteborg: Kabusa 

Böcker 

39 Ibid  

40 Ibid 

41Stelboum Judith P. (1999) Patriarchal Monogamy, Journal of Lesbian Studies, 3:1-2, 39-46,  
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Fanny Ambjörnsson har skrivit en del artiklar och böcker inom queerteori och genusfrågor. 

I sin artikel En säker plats: Alternativa familjer, relationsanarki och flersamhet bland 

unga queeraktivister, är det huvudsakliga syftet att undersöka motståndsstrategier och 

livsvillkor bland unga queeraktivister och artikeln fokuserar på diskursen familj och att det 

kan vara ett relativt flytande koncept. Hennes slutsats i artikeln är att det idag inte pratas så 

mycket om sexualitet bland queer ungdomar utan mer om familjeband och 

familjekonstruktioner.42 En annan person som ifrågasätter normen kring monogami och 

äktenskap är Anna Adenijis. Det jag kan se i Adenijis avhandling Inte den typ som gifter sig? 

Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd är att hon får fram att äktenskapsnormen är 

stark i Sverige. En kvinna ska vilja gifta sig och vill hon inte det anses det vara konstigt och 

till och med provocerande för omgivningen. Hon utforskar också en del av de olika 

perspektiv som finns runt äktenskapskritik, så som äktenskapets patriarkala struktur och 

kvinnans historiska ställning inom äktenskapet, att staten och kyrkan lägger sig i vem som 

får gifta sig.43    

 

Esther Rothblum är en av de forskare som har ämnet polyamori som sitt huvudsakliga 

område och Rothblums essä Poly-Friendships startar i argumentationen i att vi det moderna 

samhället definierar förhållanden efter sexuella eller icke sexuella och hur du inte kan anses 

ha ett kärleksförhållande med någon utan att sex är involverat. Detta ställer då lesbiska 

förhållanden något på sin spets då generaliseringen av sex har fått utvidgas från 

penetrerande sex till något mer. Så det finns en sfär av genus och queer forskningen som 

tittar på hur komplext samhällets enkla föreställning kring relationer är. Rothblum ”Ser 

samma problematik i samhället som jag fann hos Judith Stelboum i relation till hur djupt 

rotad normen kring monogami är. Även om Rothblum är betydligt mer intresserad av att se 

hur avskaffandet av den monogama normen blir en del av diskursen kring queer och 

feministisk forskning.”.44 Precis som Rothblum säger är hur vi pratar viktigt, språket är en 

bärande del i hur samhället skapas, genom språket gjuts en samhörighet och genom språket 

skapas utanförskap. Det var därför jag ville undersöka diskurser, för språket säger så mycket 

mer än orden i sig. Meg Baker har ihop med Ani Ritcher tar i sin artikel There Aren’t Words 

for What We Do or How We Feel So We Have To Make Them Up’: Constructing 

Polyamorous Languages in a Culture of Compulsory Monogamy det polyamorösa språket. 

De har genom att analysera med hjälp av diskursanalys hur polyamorösa i England skriver 

om känslor och sin livsstil via diskussionsforum på nätet. Baker och Ritcher diskutera 

svartsjuka och hur det kanske inte är ett naturligt tillstånd att vara svartsjuk utan en social 

konstruktion. Baker och Ritcher påpekar hur detta syns i forumtrådar de följt. I dessa trådar 

                                                   

42 Ambjörnsson Fanny (2010) En säker plats: Alternativa familjer, relationsanarki och flersamhet bland 

unga queeraktevister Stockholm: JINAB Branér, Anna (red) s.141ff 

43 Adeniji Anna (2008) Inte den typ som gifter sig? Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd Göteborg: 

Makadam förlag 

44 Rothblum Polyester Esther (1999) Poly-Friendships, Journal of Lesbian Studies, 3:1-2, 68-83 
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skapas nya ord för en känsla av olust som ett led i att kunna beskriva känslor som inte är 

svartsjuka men relaterade genom liknande upplevelser, vilket också ändrar synen på 

svartsjuka och hur den ska bemötas. Artikelns slutsats eller förhoppning är att visa att en 

omskrivning av språket av känslor, relationer och identitet kan utlösa en känsla av positivitet 

och stöd och istället för att då kanske avsluta ett förhållande går det att rädda. Det är dock 

viktigt att inte stirra sig blind på endast en aspekt eller annan.45 I Polyamory and its others 

utforskar Christan Klesse möjligheten om att polyamori borde ses på ur ett något mer 

intersektonellt synsätt. Något som han själv tycker saknas i den forskning som idag finns i 

ämnet och med hjälp av detta ser han hur polyamorösa ställer sig mot ”de andra”. I detta fall 

går han in på både de olika synsätten som existerar hos polyamorösa där det kan handla om 

allt mellan totalt öppna konstellationer till mer stängda grupper. Klesse slutsats är den att 

polyamori inte är en enskild diskurs utan hela tiden formas runt omkring den rörelse som 

driver den och det är också en av anledningarna till att det är svårt att få ett enhetligt grepp 

om vad polyamori egentligen innebär och vad det står för.46 

 

Precis som Ambjörnsson så tittar Karin Zetterqvist Nelson på familjen i relation till 

regnbågsrörelsen i sin artikel Regnbågsfamiljer som en utmaning till föräldraskapets 

genus i vilken hon analyserar hur den så kallade regnbågsfamiljen påverkar hur begreppet 

familj ska tolkas och hur det inte längre automatiskt handlar om heterosexuellt 

föräldraskap. Bland annat hur vägen till föräldraskapet ser väldigt annorlunda ut för 

homosexuella män i jämförelse med andra konstellationer och hur moder- och faderskapet 

har betydliga skillnader i vad som förväntas av dem. I de intervjuer som är en del av artikeln 

träder en väldigt normfast bild fram hos många av informanterna. Traditionella värderingar 

appliceras på normbrytande familjekonstellationer. Artikeln avslutas med tankar och 

funderingar kring vad det betyder för det traditionella rollerna i föräldraskapet att normen 

kring familjen utmanas.47 

 

Etiska ställningstaganden 

En stor risk med att belysa en diskurs är att du snarare kan befästa den. Jag står också nära 

ämnet då jag själv lever i ett polyamoröst förhållande och detta kan leda till att min blick kan 

vara färgad och på så sätt både befästa eller argumentera utifrån denna färgade blick, men 

det gör också att jag har en insyn i denna diskurs. Det svåra har varit att hålla mig neutral i 

mitt arbete och inte försöka styra för mycket över materialet. Det var viktigt i ett sådant läge 

                                                   

45 Ritche Ani & Barker Meg ‘There Aren’t Words for What We Do or How We Feel So We Have To Make Them 

Up’: Constructing Polyamorous Languages in a Culture of Compulsory Monogamy Sexualities (2006) vol. 

9 no. 5 584-601 

46 Klesse Christan Polyamory and its ‘Others’: Contesting the Terms of Non-Monogamy Sexualities 

(2006)  vol. 9 no. 5 565-583 

47 Nelson Zetterqvist Karin (2010) Regnbågsfamiljer som en utmaning till föräldraskapets genus Stockholm: 

JINAB Branér, Anna (red) s.111ff 



12 

att kunna sätta en parantes om sig själv, och att jag försökte ställa mig främmande inför 

materialet så att jag även kunde se de diskurser jag tar som självklarheter.48  Mitt val av 

material och tydliga avgränsningar hjälpte till med detta. Att se världen genom en bestämd 

teori hjälpte också precis som Jörgensen och Phillips rådde en i boken Diskursanalys som 

terori och metod. 49 

 

Empiriskt urval 

De flesta av artiklarna i det empiriska materialet är just debattartiklar, några är reportage 

artiklar då jag ville ha både folk som argumenterade för och emot polygami och polyamori 

men också perspektiv från båda hållen. I de flesta debatt artiklarna var de inte folk som i 

alla fall öppet sa att de levde i polyamorösa förhållanden utan olika människor som tyckte 

saker, jag tyckte det var lika viktigt att få med folk som öppet sa att de levde i polyamorösa 

förhållanden.  

Här har jag även gjort en del avgränsningar, jag har valt att begränsa mitt sökfält till 

Mediearkivet. Jag har nedan gjort en tabell över de sökord som användes och i vilka 

kombinationer de användes för att de ska vara lätt att se vilka resultat vi fick vart.  

 

Sökord Antal sökresultat 

Polygami  3399 

Månggifte 10418 

Polyamori 385 

Polyamorös  365 

Polygami + månggifte +polyamori 55 

Polygami +månggifte 1141 

Polyamori + månggifte 78 

Polyamori + polygami 143 

 

 

Jag började snabbt läsa igenom de artiklar för att bilda mig en uppfattning av vilket material 

som fanns som fanns med när jag sökte på polyamori, polygami och månggifte. Första steget 

blev att sålla bort de texter som helt enkelt inte var relevant för ämnet, de som rörde fåglars 

biologi eller om månggifte i Nigeria då jag valt att fokusera på Sverige och debatten i Sverige. 

Jag hade hela tiden de fyra stegen av metoden i huvudet när jag läste texten, en del av 

texterna hänvisade tillbaka till andra texter och för att kunna följa kedjorna sökte jag upp 

dessa specifikt och dubbelkollade under vilka sökord de fanns under, att förstå den 

                                                   

48 Jörgensen Winther & Phillips (2000)  Diskursanalys som terori och metod s.28 

49 Ibid s. 29 
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diskursiva kedjan är en viktig del av metoden. När jag började se samband mellan texterna 

och de strukturer de byggde upp genom att lägga dem i högar efter vad deras anspråk50 var 

valde jag ut de texter som tydligast befäste de strukturer. Detta skedde efter två 

genomläsningar där det varje gång sållades bort fler och fler texter, i slutet fanns det 17 texter 

kvar och de fick bli mitt empiriska material.  

 

 

Analys 

I det här avsnittet kommer min analys presenteras utifrån de diskurs områden jag hittade. 

I delen döpt den starke mannen, den svaga kvinnan tittar jag på hur könsroller inom 

debatten presenteras och vilka roller som kvinnor och män förväntas ha i förhållanden. I 

kapitalet man ska vara två tittar jag närmare på argumenten att kärlek är till för två och 

annan kärlek inte kan existerar det leder in i kapitalt om de fria valet och hur mycket 

”staten” ska eller inte lägga sig i vem och hur du får älska. I det sista kapitlet tittar vi på 

argumenten kring barnen och hur de används som ett argumentationsgrepp emot eller för 

polyamorösa förhållanden.  

Den starka mannen, den svaga kvinnan 

I min analys av det empiriska materialet blir det väldigt tydligt att mycket av 

argumentationen är ur ett jämställdhetsperspektiv I Kalmar län var de liberala kvinnorna 

extra aktiva och publicerade 2013 en debattartikel i Oskarshamns tidning och en i Östran, 

Kalmars lokala tidning, som är näst intill identiska med undantag för citatet jag valt ut här 

nedan. Det är tillagt i artikeln som finns med i Östran som publicerades två dagar senare. 

Det gör citatet ännu mer relevant då avsändarna valde att lägga till det då det gavs mer 

utrymme i Östran. 

 

Det är endast män som får gifta sig med flera partners51 

  

Utgångspunkten här är tydlig. Det finns ingen möjlighet att jämställd polygami kan existera. 

Att män är de enda som kan tjäna på polygami kommer att vara ett återkommande tema i 

motståndarsidans argumentation. Med utgångspunkt i Faircloughs metod för diskursanalys 

kan en ansats (jmfr Claim) bekräftas.52 Att motverka en etablering av månggifte baserat på 

risken för en minskad jämställdhet i samhället. Att ersätta äktenskapsbalken med en 

samlevnadslag skulle öppna för en förtryckande struktur. Denna syn grundar sig hur det 

traditionellt sett ut i andra länder som tillåtligt polygami, där det enbart är mannen som ”får 

                                                   

50 Se avsnitt om kritisk diskursanalys 

51 Östran 2013-04-24 Författare: Liberala Kvinnor i Kalmar län 

52Fairclough Isabela Fairglough Norman(2012) Political Discourse analysis  A method for advanced students 

New York: Routledge s.45  
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ta” fler fruar och även om förslagen från både Centerpartiet och Feministiskt initiativ inte 

innehöll att det bara var män som skulle få ta flera fruar är det den bild som målas upp av 

de som argumenterar emot. Liberala kvinnor går vidare i sin debatt artikel och påvisar även 

detta.  

 

I länder där månggifte idag praktiseras är den globala könsmaktsordningen extra tydlig, män 

är överordnade och kvinnor underordnade.53 

 

Här gör författaren anspråk på att presentera en sanning. Genom att presentera ett 

argument som går att verifiera, att månggifte finns i länder som har en struktur där män är 

överordnade kvinnor bygger det en kedja av argument som i sin tur bygger legitimitet för 

hela författarens text. Genom att åberopa en global könsmaktsordning gör författaren 

anspråk på en universell sanning kopplad till månggifte. Här går det att se början till ett mål 

(jmfr Goal) med argumentationen, genom att det ges en vision av hur utvecklingen av 

samhället skulle se ut om man tillät månggifte. Könsmaktsordningen som teori är baserad 

på tankarna kring att det finns en skillnad mellan de som designerats som män och de som 

designerats som kvinnor i samhället. Äktenskapet är enligt Stelboum en viktig del av att 

befästa och vidmakthålla denna samhällsordning.54  

 

Marie Bergqvist och Jan Hägglund, båda verksamma i Arbetarpartiet ställer sig väldigt 

frågande till vilken påverkan polygami skulle ha på samhället. I sin debattartikel Månggifte 

drabbar fattiga kvinnor går man till angrepp på F! och Centerns förslag i frågan. 

 

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

därmed skaffa sig ett harem där kvinnans beroendeställning och underordning och är själva 

utgångspunkten, som sedan välsignas med lagstiftningens hjälp.55 

 

Här ser vi ännu en intressant sak relaterad till konceptet könsmaktsordningen, genom att 

språket är en konstruktivistisk skapelse och världen skapas som verkligheten genom 

språket56 blir det tydligt här att den vita rika heterosexuella mannen befästs ännu mer som 

den starka, den vita kvinnan underordnas honom och sen kommer den ännu svagare 

invandrarkvinnan. Det är alltså kvinnorna som måste skyddas. Vi ser det till och med direkt 

i citatet under. Även detta citat har Jan Hägglund som medförfattare. 

 

                                                   

53 Östran 2013-04-24 Författare: Liberala Kvinnor i Kalmar län 

54 Stelboum Judith P. (1999) Patriarchal Monogamy, Journal of Lesbian Studies, 3:1-2, 39-46, 

55 Folkbladet 2013-01-14 Författare 5 

56 Begström G & Boréus K (2005) Textens mening och makt metodbok i samhällsvetenskaplig text och 

diskursanalys s.22 
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Detsamma gäller för månggifte. Idag skyddar lagstiftningen kvinnan genom att inte acceptera 

månggifte. Vi anser att detta är rätt.57 

 

Detta ovanstående citat är en klar definition av avsändarens mål: gruppens värdegrund och 

värderingar blottläggs. Genom användandet av vi och rätt så står det klart att avsändaren 

ser en förändring av lagen till en mer öppen lag kring samlevnad som något negativt. I 

diskursen finns det även de som försöker tala emot och påpeka att de länder som idag tillåter 

polygami kanske har mer av ett kulturellt problem och det faktum att polygami inte 

praktiseras som månggifte utan som att män får gifta sig med flera kvinnor men kvinnor 

inte har samma rättigheter. Även i fall de Liberala kvinnorna ville argumentera i mot 

månggifte utifrån hur det ser ut i andra länder så försökte Liberala ungdomsförbundet flytta 

argumentationen ifrån det. Nedan följer ett citat från Daniel Lucas och Oscar Areskog. Deras 

artikel är en av fyra debattartiklar som argumenterar för eller emot polygami i tidningen 

Dagen.  

 

Att hänvisa till jämställdhetssituationen i länder där polygami är lagligt är varken intressant 

eller relevant. De utgår från att dessa länders jämställdhetsproblem är kopplade till polygamin 

i sig.58 

 

Liberala Ungdomsförbundet lägger här fram kritik mot hur argument kring polygami 

presenteras. Här belyser de att det troligen finns underliggande värderingar (jmfr Values59), 

en mening dold under det öppna budskapet. Det finns ett starkt ogillande mot månggifte 

men istället för att öppet bekräfta denna värdegrund väljer man att applicera en mål- 

orienterad argumentation. Den huvudsakliga kritiken består i att det skapas en koppling 

mellan månggifte som relationsform och sociokulturella utövningar kring jämställdhet utan 

att erbjuda någon insikt i hur de länkar samman dessa. Areskog och Lucas lyfter en viktig 

poäng då de förslag som presenteras kring månggifte från Feministiskt Initiativ och 

Centerpartiet inte innehåller något förslag som pekar mot att de vill att det svenska 

samhället ska anamma liknande värderingar där personer inte behandlas lika utan snarare 

att stärka individens rätt att själv besluta kring den typ av liv denne vill leva.  

 

När motdiskursen ska bemöta denna kritik kan jag se i min analys att polygami blir det 

väsentliga i diskursen, att det är starkt kopplat till månggifte och att så många kopplar 

polygami med att män får gifta sig med flera kvinnor. Det märks också när vi tittar på artiklar 

som intervjuat polyamorösa. Där används aldrig ordet polygami utan istället orden 

polyamori, något som belyses i följande artikel från Åsa Passanisi som gjort en intervju med 

polyamorösa Karin. 

                                                   

57 VästerbottensKuriren, 2013-02-12 författare: Jan Hägglund Marika Atlergrim.  

58 Dagen 2013-02-14 Författare: Daniel Lucas Oskar Areskog  

59 Fairclough I Fairglough N (2012) Political Discourse analysis  A method for advanced students s.46 
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Polyamori skiljer sig från polygami, som är giftermål mellan flera parter. Som relationsform 

har polyamori sina rötter i 1800-talets utopiska samhällen i USA. Genom fri kärlek ville 

medlemmarna komma bort från traditionella könsroller, svartsjuka och äganderätt.60 

 

Här är det tydligt att avsändaren försöker skapa en särskiljning mellan en negativ diskurs 

och den förändring de önskar åstadkomma. Det går att utröna att det är en negativ diskurs 

genom till exempel hur ordet svartsjuka kopplas till äganderätt. Genom att koppla dessa ord 

till polygami avser avsändaren att skapa en länk hos mottagaren. På samma sätt väljer 

avsändaren att koppla fri kärlek till konceptet polyamori vilket då hamnar i ett 

motsatsförhållande, äganderätt mot frihet. När avsändaren talar om polyamori som något 

med rötter i 1800-talets utopi är detta ett sätt att föra tankarna till en romantiserad tid, en 

idealbild. Avsikten verkar vara att skapa en emotionell koppling snarare än att bygga på 

fakta. Christian Kleese tar upp problemet med termer och negativa diskurser i sin 

forskningsartikel och säger att eftersom polyamorösa förhållanden existerar i så många olika 

samhällsgrupper och samtidigt är så tabubelagt så är det svårt att skapa ord som alla kan 

enas om.61 Det är samma spår som vi även hittar i Bakers och Ritchers forskningsartikel, 

eftersom normerna är så pass djupt befästa måste nya ord hittas på för att kunna bryta 

diskurserna, och det gör att alla kanske inte känner till orden, en del kanske sprids utanför 

gruppen men får en annan mening.62  

 

Fairclough tar upp hur ord inom diskurser har historia och hur denna historia ofta färgar 

diskursen. Det är därför skapandet av ordet polyamori (polyamory) vilket är ett sammansatt 

ord med sina rötter i grekiska och latin, blir en viktig länk i att förstå hur de som lever en 

flersam livsstil upplever situationen. Ordet skapades 199063 och lades till i Oxford English 

Dictionary 2006.64  Där homosexuella fick en viss framgång i att återta kontroll över ord 

som användes för att förringa dem65 gick polyrörelsen en annan väg och skapade ett nytt ord 

för sin livsstil. Det är ett sätt att bryta en diskurskedja istället för att styra om den, Fairclough 

lyfter fram detta i Media Discourse.66 Genom att skapa ett nytt ord och ett nytt sammanhang 

kan en ny diskurs bildas och i sin tur kan den sedan byggas ut till en egen kedja av diskurser 

                                                   

60 Aftonbladet 2013- 08-01 Författare: Åsa Passanisi 

61 Klesse Christan Polyamory and its ‘Others’: Contesting the Terms of Non-Monogamy Sexualities 

(2006)  vol. 9 no. 5 565-583 

62 Ritche Ani & Barker Meg ‘There Aren’t Words for What We Do or How We Feel So We Have To Make Them 

Up’: Constructing Polyamorous Languages in a Culture of Compulsory Monogamy Sexualities (2006) vol. 

9 no. 5 584-601 

63 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/polyamory?q=Polyamory 

64http://public.oed.com/the-oed-today/recent-updates-to-the-oed/previous-updates/september-2006-

update 

65 Rosenberg, Tiina. (2002), Queerfeministisk agenda Stockholm: Atlas appendix A 

66 Fairclough Norman (1995) Media discourse New York: Bloomsburry academic s.77-79 
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som med tiden ersätter den gamla. Att valet blev att skapa ett nytt ord talar dock för hur 

djupt rotad den tidigare diskursen kopplad till ordet polygami är.  

 

Man ska vara två 

Artiklarna i Dagen är som tidigare nämnt en serie av debattartiklar. Citatet nedan är hämtat 

från den första artikeln. Genom att använda absoluta termer så lämnar författaren inget 

utrymme för diskussion eller tolkning. Istället kräver texten som den är utformad att läsaren 

accepterar eller avfärdar det som skrivs och på så sätt positionerar sig på den ena eller andra 

sidan av argumentet. 

 

 Tänk på litteraturen, poesin, filmen... allt från "Romeo och Julia" till "Borta med vinden". Stor 

kärlek är monogam.67 

 

Vad vi ser här är användandet av en stark diskurs, genom att knyta an till klassiska verk 

inom underhållningsmedia skapar man en association till en väldigt specifikt känsla. Att 

lyfta två historier om tvåsam kärlek som har stark kulturell förankring, även om det är ett 

olyckligt val med tanke på hur sagda kärlekshistorier slutar i tragedi och sorg. Det är dock 

ett starkt budskap som sänds. Att sann kärlek är mellan två personer enbart och att det bör 

vara man och kvinna om man ser till att båda exempel är av en normativ typ. Både Adenji 

och Ambjörnsson tar upp detta. Ambjörnsson konstaterar att normen om tvåsamhet i vårt 

samhälle är så stark att den helt enkelt inte ifrågasätts och Adenji tar i sin avhandling upp 

att dags- och kvällspress målar upp tvåsamheten som det alla människor strävar efter.68 

Ambjörnsson konstaterar också att det till exempel ibland kan vara värre att öppet leva som 

polyamorös än som homosexuell eftersom tvåsamhetsrelationer är så normaliserade och ett 

ifrågasättande blir väldigt utmanande.  Familjebildning ingår i den förväntade resa som en 

individ ska göra. Växa upp, utbilda sig, skaffa jobb och barn, bilda familj. Detta är en extra 

tydlig norm för kvinnor där mycket av vad som förväntas cirkulerar runt familjebildandet.69 

I Norrbotten-kuriren diskuterade Mathias Bred det på följande sätt.  

 

Men i själva verket är det liberala samhället något som uppstått bara där ett flertal tydliga 

normer är på plats. En avgörande sådan är just familjen baserad på tvåsamhet. 70 

 

Det Bred lyfter fram här är precis som han säger en väl etablerad norm kring ordet familj. 

Inte så mycket vad det betyder idag utan vad det har betytt. I dagens samhälle kan en familj 

ta en mängd olika former genom skilsmässor och omgiften och andra typer av levnadsätt. 

                                                   

67 Dagen 2013-02-07 Författare: Stefan Gustavsson 

68 Adeniji A (2008) Inte den typ som gifter sig? Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd s.208 

69 Ambjörnsson Fanny En säker plats: Alternativa familjer, relationsanarki och flersamhet bland unga 

queeraktevister Branér, Anna (red) s.151f  

70Norrbotten-kuriren 2013-01-15 Författare: Mathias Bred 
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Normen som är kopplad till familjen som en enhet av två vuxna och ett eller flera barn är 

dock så pass stark att avvikelser från detta hamnar under stark kritik. Tvåsamhetsnormen 

blir därför en representant för den offentliga föreställningen av vad våra relationer ska vara. 

Detta har lett fram till en feministisk och queerteoretisk kritik mot äktenskapet och 

tvåsamhetsnormen som ett system för att bevara gamla värderingar. Kritiken mot just 

kärnfamiljen blir ett återkommande tema.71  

 

Malena Gustavson säger att det kan vara viktigt att skilja på just monogami och tvåsamhet. 

Tvåsamheten behöver egentligen inte betyda sexuell lojalitet utan en mer känslosam 

lojalitet. I dagens samhälle vet vi att ett par kan ha andra sexuella relationer både öppet eller 

i hemlighet men fortfarande ses som ett par. I monogami däremot finns det en hederskodex 

där trohet och sexuell lojalitet förväntas, detta kommer främst fram under äktenskapet även 

om andra typer av parförhållanden kan innehålla ett monogamt ideal.72 I Expressen blev 

Ingmar Persson intervjuad år 2000. Persson är docent i praktiskt filosofi vid Lunds 

universitet och intervjun skulle handla om hur invandringen kanske skulle påverka vår syn 

på familjer och äktenskap. Hans tankar rörde dock mer det svenska samhället och vad vi 

redan idag tolererar och att det därför blir naturligt att lagen så småningom skulle ändras.  

 

Enligt Ingmar Persson har vi, genom att tolerera otrohet, skilsmässor och nya äktenskap, i 

praktiken redan tagit farväl av "den gamla institutionen monogami", som förutsatte fasta 

familjebildningar.73 

 

Anspråket här säger att det inte finns något behov att diskutera om samhället ska acceptera 

förhållanden som är polygama. Målet blir att etablera hur diskussionen kring polygami och 

månggifte förs på felaktiga grunder. Det som presenteras här är en teori om att begreppet 

monogami, tvåsamhet och familjebildningar kommer få en förskjutning likt den som 

queerteorin tar upp.74 Genom att normerna kring monogami förskjuts så kan det som är 

acceptabelt förändras. Till exempel är ingen socialt tvingad att förbli ogift efter att deras 

partner avlidit eller de blivit frånskilda. När monogaminormen ändras, förändras också de 

normer som är kopplade till det. Familjen, som bygger på monogaminormen kommer också 

att förskjutas och det är på så sätt som Persson menar att en förändring kommer att ske. Det 

som syns i dag är redan att familjen som koncept håller på att förändras. Vi kan se samma 

typ av tankar i en artikel på kultursidorna i Expressen inför Stockholms Pride 2014. Temat 

på Stockholms Pride 2014 var vardag och Stefan Ingvarsson argumenterade för att vi i 

vardagen är otrygga i och med att äktenskapet och i utsträckningen även kärlek ska 

definieras av praxis och normer till och med när vi ska tolka lagtext. Att det behövs tydliga 

                                                   

71 Gustavsson Malena (2006) Blandade känslor – bisexuella kvinnors praktik och politik s. 111 

72 Ibid s. 113 

73 Expressen 2000-04-11 Författare Claes Carlsson 

74 Ambjörnson F. (2006)  Vad är queer? s. 44f 
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ramverk för vad som är kärlek, rätt kärlek och acceptabel kärlek. För på så sätt definieras 

vad som är ett normaliserat äktenskap även om lagen i sig själv helt saknar definitioner på 

vad ett äktenskap är, bara att det ska ske under äktenskapliga former. Detta skapar otrygghet 

då det lämnas helt upp till tolkaren att skapa sina egna normer.  

 

Temat för årets Stockholm Pride… är vardagen och just vardagen skulle bli en tryggare plats 

om vi såg över de lagar som reglerar samlevnad och familj i grunden.75 

 

Äktenskap och familj är något som kopplas samman i många debatter. Något som citaten 

som finns ovan trycker på. I det material som analyserats lyfts familjen vid flera olika 

tillfällen upp som en norm för trygghet. Argument förs för att det är just bristen på en 

enhetlig familj enligt den traditionella formen med två huvudsakliga vårdnadshavare som 

skapar otrygghet inom polygama familjer.76, 77 I Norrbottens-kuriren går en insändare ännu 

längre och kallar Centerpartiets förslag om månggifte för ett angrepp på kärnfamiljen som 

samhällsbärare. Genom att kalla det samhällsbärarande visar det på hur centralt konceptet 

av familj är, specifikt kärnfamiljen. Som tagits upp tidigare så är dock ingen diskurs i 

samhället fristående utan del av en större kedja.78 Att använda termen samhällsbärande är 

också intressant då det också informerar om motsatsförhållandet. Det vill säga att det som 

attackerar kärnfamiljen är samhällsförödande. Detta skapar en koppling till månggifte som 

något negativ och nedbrytande. I samma insändare i Kuriren så benämns förslaget att titta 

på alternativ till det traditionella äktenskapet som ”Stureplans-Centeridéer” och liberala 

förslag.79 Detta visar på en distansering från skribenten som positionerar sig själv som någon 

som inte är Stureplans-Center. Stureplans-centern förknippas ofta med storstads- 

människor och liberalistiska idéer när Centern i stort normalt ses som ett landsbygdsparti 

med lätt konservativa idéer. Genom att förskjuta en del av det egna partiet till en position av 

lägre värde så går det att skapa distans till deras argument. Att skapa en vi mot dom situation 

där det går att stärka sitt eget argument genom att åberopa traditionella värden. 

 

Det fria valet 

Det talas mycket om normer och värderingar i debatten kring flersamhet. Det är dock väldigt 

sällan det målas en bild av hur det vardagliga livet ser ut. En artikel i Borås Tidning ger en 

inblick i det vardagliga när en polyamorös familj intervjuas. Familjen får ge sin bild av bland 

annat hur en fredagskväll för dem kan se ut. Till skillnad från den bild som motståndssidan 

vill måla upp visar artikeln en ”vanlig” familj som åker och bowlar med sina vänner och äter 

                                                   

75 Expressen 2014-07-26 Författare Stefan Ingvarsson 

76 Dagen 2013-01-22 Författare Lars Adaktusson 

77 Dagen 2013-02-22 Författare Emma Henriksson 

78 Fairclough Norman (1995) Media discourse New York: Bloomsburry academic s.77-79 

79 Norrbotten-kuriren 2013-01-15 Författare: Mathias Bred 
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tacos. Vid detta tillfälle fick en av familjens vänner frågan hur de upplevde att få reda på hur 

familjen levde.   

  

De är som en vanlig familj som gör vanliga familjesaker. Bara fler.80 

 

I detta citat finns en tydlig koppling till diskursen om familjen. När man ställer upp 

kärnfamiljen som ett riktmärke, en vanlig familj så bekräftas denna norm, När familjen i 

artikel sedan jämställs med kärnfamiljen så sker en normalisering, Dessutom så trivialiseras 

motståndsidan genom att kalla familjen situation för ”bara fler”. Ordet bara avfärdar i förväg 

eventuella motargument genom att placera dessa i en position där de ska uppfattas som 

småaktiga.  I den intervju som Åsa Passanisi gjort med en kvinna som kallas Karin lyfts det 

också fram hur små skillnaderna är. Där framhålls att ett polyamoröst förhållande har 

samma behov som ett monogamt, att det bara är fler personer involverade.81  Detta förstärks 

också i artikeln då reportern i inledningen målar upp en scen som avslutas med följande 

citat. 

 

Det är en vanlig scen i många svenska hem, men ändå helt annorlunda efter att två familjer 

slogs ihop av kärlek i somras.82 

 

Detta är ett exempel på när anslaget kopplar det normbrytande till det normativa och ställer 

dem som två sidor av samma mynt. Målet går att se som en normalisering baserat på det 

återkommande användandet av ordet vanligt. Att det normbrytande ska bli det vanliga. Att 

leva ett liv som är normbrytande, oavsett om det är av eget val eller inte kan vara en process 

där individen blir placerad i identiteter av omgivningen som individen själv inte känner igen 

sig i. Detta är något som Rosenberg tar upp i sin bok, där det belyses hur omgivningen i sin 

välvilja att stötta och hjälpa till vänder sig till individen som lever ett normbrytande liv som 

någon som kan och vill lära ut.83 För den som lever öppet som polyamorös möter ofta frågor 

kring sitt privatliv som sällan eller aldrig skulle ställas till en normbejakande familj. Det kan 

till exempel handla om frågor kring deras intima liv och hur de skiljer sig från en ”vanlig” 

familj.84  

 

När Harald Stribén, grundaren av internetnätverket polyheart.se, blev intervjuad av 

Landskrona-posten kom frågan om hur han såg någon fara med att hans barn växte upp med 

föräldrar som öppet hade andra relationer.  

 

                                                   

80 Borås Tidning 2015-12-13 Författare: Vedrana Sivac 

81 Aftonbladet 2013- 08-01 Författare: Åsa Passanisi 

82 Borås Tidning 2015-12-13 Författare: Vedrana Sivac 

83 Rosenberg, T. (2002), Queerfeministisk agenda s.59 

84 Borås Tidning 2015-12-13 Författare: Vedrana Sivac 
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Våra barn växer upp med ett alternativ till normen, mitt framför näsan på dem85 

 

Stribén ser istället en risk i att dölja denna typ av information för barnen.86 Citatet ovan 

pekar på en möjlig väg att gå för att normalisera det som ligger utanför den gällande normen. 

Vi ser även detta i en annan artikel om en polyamorös familj där artikeln konstaterar att det 

blivit normalt för barnen eller som sonen Marcus säger, det är roligt när vi är fler.87 De är 

alla en del av samma familj oavsett om de är biologiska syskon eller ej. Den äldsta av barnen 

går även ett steg längre och säger att eftersom föräldrarna bryter normer kommer hennes 

egna val som vuxen antagligen accepteras lättare vad de än är.88 Rosenberg tar upp att det 

är viktigt att lära sig ett både och-tänkande. Människor är både lika och olika det är därför 

viktigt hur social olikhet ses på av samhället. Hon argumenterar för att horisontellt 

betraktande av olikheter vilket skulle möjliggöra att flera variationer kan existera sida vid 

sida. Olikheter är enligt Rosenberg alltid produkten av en social process och det gäller även 

hur vi ser på och tar till oss dessa olikheter. Genom att föräldrar bryter normer framför sina 

barn förändras alltså denna sociala process då barnen får uppleva en annan social process. 

89  

 

Rosenberg tar även upp att vi måste omdefiniera likhetsideal, om alla ska behandlas lika 

förutsätter det att alla är lika. Detta är något som ibland försvinner när politik ska bli socialt 

medveten. I strävan att behandla alla lika skapar man olika behandling. Stribén talar om hur 

den riktiga skadan sker när samhället genom staten skuldbelägger ett agerande. Han 

exemplifierar med föräldrar som ljuger om sitt liv för att skydda barnen. Att leva med flera 

partners är inte olagligt, men då det är olagligt att gifta sig med flera skapas en diskursiv 

koppling, olagligt är något negativt, därför är månggifte dåligt. Om månggifte är dåligt är 

det dåligt att ha flera partners, alltså behöver det gömmas. 90 Det skulle dock förutsätta att 

folk hade mer makt över sina enskilda liv och en större frihet att organisera sitt liv som de 

vill.91 Det är också ett av de återkommande argumenten i artiklarna. ”Staten” ska inte lägga 

sig i vem du delar ditt liv med. Liberala ungdomsförbundet sammanfattar samma tanke på 

följande sätt. 

 

När det kommer till valet av livspartner bör det vara en fråga för de inblandade och inte för 

staten.92 

 

                                                   

85 Landskrona Posten 2012-04-28 Författare Cecilia Franck 

86 Landskrona Posten 2012-04-28 Författare Cecilia Franck 

87 Borås Tidning 2015-12-13 Författare: Vedrana Sivac 

88 Borås Tidning 2015-12-13 Författare: Vedrana Sivac 

89 Rosenberg T. (2002) Queerfeministisk agenda s165 

90 Landskrona Posten 2012-04-28 Författare Cecilia Franck 

91 Rosenberg T. (2002) Queerfeministisk agenda s166f 

92 Dagen 2013-02-14 Författare: Daniel Lucas Oskar Areskog 
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Här ser vi åter ett anslag positionerat som ett logiskt argument med avsikten att utesluta alla 

andra möjligheter. Dock går det inte från själva citatet att utröna vad skribentens åsikt är, 

vilket är varför det valdes ut. Denna åsikt delas av både de som är mot polygami och för 

polyamori. Även om båda är överens så argumenterar de utifrån två väldigt olika 

ståndpunkter. De som inte vill se en förändring av äktenskapet ser helst att staten låter 

äktenskapsbalken vara som den är, bevara status quo och inte tvinga fram förändringar, 

vilket syns här i en debattartikel från Jonas Duveborn underskriven enbart med hans namn, 

en indikation på att han uttalar sig som privat person även om en snabb googling visar att 

han är aktiv inom moderaterna.  

 

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?93 

 

 Bland de som stödjer en polyamorös livsstil finns de som inte vill att staten ska begränsa 

vem och hur många man kan leva med och fortfarande åtnjuta juridiskt skydd. Ett friare val 

utan den begränsning som finns idag. Här går det att se att ”Staten” i denna diskurs ges en 

viktig roll och en stor makt från båda huvuddiskursen och motdiskursen att begränsa det 

fria valet eller att öppna för ett friare val.  

 

Barnen 

Diskursen om barnen har vi redan berört via Harald Strébens tankar om att hans barn växer 

upp med en ny norm framför sina ögon, ett av barnen i den polyamorösa familjen som 

intervjuades i Borås tidning tycker till exempel att de var skönt att föräldrarna bröt mot 

normer för de skulle göra det lättare för henne att bli accepterad om hon valde att bryta från 

normer. Här ska vi dock gå djupare in diskursen kring barns vara eller icke vara i just 

polyamorösa förhållanden. Citatet nedan gör anspråk på att barnen skulle känna sig 

splittrade om de fick fler än två föräldrar och om föräldrarna hade mer än en partner.  

 

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. 94 

 

Anslaget att det går att jämställa trogenhet i ett vuxet förhållande med den 

beroendesituation som ett barn har till sin förälder skapar en position som är svårt att 

angripa då ett angrepp på den tidigare är ett angrepp på den senare och diskursen kring 

barnets väl är starkt förankrad i samhället. Här gör författaren flera starka antaganden att 

barn skulle tro att föräldrarna inte älskade varandra om de hade flera partners, likt det vi 

                                                   

93 Kristianstadsbladet, 2013-01-11 Jonas Duveborn 

94 Norrbottens Kuriren, 2013-01-15 Författare: Mathias Bred 
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såg i analysstycket Man ska vara två ser vi tendenserna till att kärlek helt inte går att känna 

för mer än en och att detta skulle orsaka en oro för barnen. Detta är ett sätt att stärka 

diskursen kring tvåsamhet. Genom att åberopa barnens trygghet så knyts ytterligare en stark 

diskurs till argumentet mot flersamhet och månggifte. Detta påminner om den typ av 

argumentation som skedde kring homosexuella familjer och huruvida inseminering och 

adoption skulle vara öppet för registrerade partners.95 Tanken fördjupas i en av artiklarna i 

Dagen skriven av Sigfrid Deminger, pastor och tidigare rektor vid Örebros Missionskola. 

 

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.96 

 

Mannen i detta citat blir beskylld för att i grunden vara ansvarslös och utan en fast struktur 

som tvåsamheten innebär skulle mannen helt enkelt driva omkring mellan olika familjer, bli 

en frånvarande fader vilket skulle leda till ett otryggt barn som hela tiden skulle känna sig 

vilsen utan en fast mamma och pappa. Just denna bild av en familj som en man och en 

kvinna samt ett eller flera barn är något som lyser igenom, en kvarleva som inte lyckats bryta 

sig fri från en tid när heterosexuell familjebildning var det enda alternativet.97 Med termen 

”den manliga ansvarslösheten” så pekar författaren på att mannen är inkapabel att hantera 

sina egna drifter och endast ett tvåsamt äktenskap kan tygla dessa. När sedan kvinnan 

placeras i positionen som beroende och inkapabel att styra sin egen situation vidmakthålls 

en könsmaktsdiskurs av den typ som motståndssidan säger sig vilja motarbeta. I en debatt-

artikel i Borås tidning skriven av aktiva inom kristna samfund lägger man fram samma oro 

på följande sätt:  

 

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.98 

 

Det argumenteras också att självklart kan familjer se olika ut och barn kanske redan har 

bonusmammor och bonuspappor men att föräldrarna aktivt skulle dela sin kärlek mellan 

olika föräldrar skulle ändå göra att barnen glöms eller tar skada. Genom att tala för 

motståndssidan skapar författaren en bild av hur de argumenterar utan att behöva erbjuda 

några citat eller andra referenser. På så sätt kan de forma diskursen utan att bemöta några 

faktiska argument. Att författarna talar från en övertygad position går att länka till den 

                                                   

95 Zetterqvist Nelson, Karin Rengbågsfamiljer som en utmaning till föräldrarskapets genus s.111 

96 Dagen, 2013-01-16 Sigfrid Deminger 

97 Zetterqvist Nelson, Karin Rengbågsfamiljer som en utmaning till föräldrarskapets genus s.111 

98 Borås Tidning, 2013-02-06 Författare: Gunnar Hyltén Chrys C. Caragounis Stefan Swärd 
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kulturella diskurs i vilken författarna ingår. Äktenskapet håller en central position inom den 

kristna kyrkan och själva vigselakten är ett viktigt befästande av den kristna tron.  

 

I motdiskursen hittar vi istället Maria Kedvall före detta ordförande i Polyföreningen, som 

vill hävda att en mer flexibel samlevnadslag skulle öppna upp för mindre bråk mellan 

föräldrar gällande vårdnaden av barnen.  

 

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”99  

 

Anslaget här är att det behövs en förändring av lagen kring samlevnad och återigen används 

diskursen kring barnet för att ge tyngd åt sitt argument. Barnets viktigaste eller barnets 

bästa som de står i lagen är alltså enligt diskursen en källa till problem och lösningen är en 

friare samlevnadsbalk där samarbetsproblemen kanske skulle minska. Här antyder 

författarna också genom sitt ordval att vårdnadsfrågan skapar konflikter. Detta blir i sin tur 

en kritik mot den gällande normen kring familjen.  

 

Att gifta sig är fortfarande kärlekens mål för många - och nu föreslås att den som vill ska kunna 

gifta sig med mer än en av sina kärlekar. [….] 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.100 

 

I detta citat finns det två anslag, det första är ett bekräftande av den norm som finns kring 

giftermål, ordet mål finns med och dessutom så görs en direkt koppling mellan kärlek och 

giftermål. Det andra anslaget följer det första tematiskt då det berör hur en viss procent av 

alla giftermål slutar. Här skapar man en koppling mellan separation och hur det är något 

negativt genom att positionera motsatsen som något fint. Åter går det att se hur barnen 

används som ett verktyg för att stärka argumentationen. Hur fint det vore om barnen slapp 

uppleva hur band bryts. Ordet ”bryts” är också ett tydligt markerande att den delen av texten 

ska ses ut ett negativt perspektiv. De bakomliggande värderingarna kan ses som att man vill 

att giftermålet ska bevaras, men endast så att det kulturella värdet kan bevaras när man 

utvidgar det från monogamt till polygamt.   

 

 

 

                                                   

99 Aftonbladet, 2013-01-11 Författare: Maria Kedvall 

100 Aftonbladet, 2013-01-11 Författare: Maria Kedvall 
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DISKUSSION 

 

Av de 17 texter som kom att utgöra mitt empiriska material för denna uppsats var 

debattörerna för bevarandet av den nuvarande ordningen i majoritet. Termen månggifte var 

den vanligast återkommande och det står klart att polygami framställs som en ojämlik 

relationsform. I många av de diskurser som vi tittat på återkommer det om och om igen att 

något måste skyddas från förtryck och exploatering. Kvinnan, barnet och samhället i sig 

skulle skyddas från denna relationsform. Ofta var förtrycket kopplat till kulturer utanför den 

västerländska. Det framstår också tydligt att det bakomliggande målet är att heteronormen 

ska skyddas via äktenskapet och familjebildningen för att bibehålla samhället som det är. 

Familjen är en viktig punkt oavsett vilken sida i debatten som diskuteras. Familj kan betyda 

många olika saker. Från kärnfamiljen till äktenskapet till det som kallas den valda familjen, 

de vänner och nära relationer som en person väljer att omge sig med och betrakta som sin 

familj, även om de saknar biologiska band. Denna tankegång om det friare valet av familj 

finns även hos Ambjörnsson. Ambjörnsson gestaltar detta med hjälp av en relationskarta. 

En karta du gör för att se hur dina relationer kring folk i din närhet ser ut. Namn skrivs upp, 

pilar ritas och ett mönster träder fram. Hon noterade i sin deltagande observation att den 

biologiska familjen oftast fick litet spelrum på hennes informanters kartor, om de var med 

överhuvudtaget. I stället var det den valda familjen som fick stå i centrum, den som kunde 

bestå av livspartners eller nära vänner.101 Ambjörnsson utvecklar resonemanget med att 

säga att en omdefiniering av hur vi ser på relationer till en mer friare variant kan vara något 

för framtiden. Att en relation utvecklas efter egna gemensamma överenskommelser och på 

så vis kommer även familjen utvecklas till att vara uppbyggd på samma principer.  

 

I flera av artiklarna fördes ett argument kring hur en förändring av den monogama normen 

i samhället skulle leda till försämrade levnadsvillkor för främst kvinnor men även barn. 

Detta är må hända ett lätt steg att ta när man tittar på samhällen som idag tillåter månggifte. 

I flera av dessa har kvinnan en svag position.102 103 Men genom att arbeta med en sådan 

argumentation låser man sig. Vid flera tillfällen används just ord så som beroendeställning 

och trohet, ord med mycket tyngd bakom. Ord med specifika meningar och diskurser. 

Genom att använda dessa ord befästs en väldigt specifik diskurs som tydligt målar 

monogami, framför allt den heteronomativa monogamin, som något som är rent och ska 

bevaras.  

                                                   

101Ambjörnsson F En säker plats: Alternativa familjer, relationsanarki och flersamhet bland unga 

queeraktevister s.141 

102 Östran 2013-04-24 Författare: Liberala Kvinnor i Kalmar län 

103 http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
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På samma sätt verkar polygami ha väldigt negativa kopplingar som är djupt rotade i en typ 

av motsatsförhållande till äktenskapet och i förlängningen kärnfamiljen. Det framstår som 

om det helt enkelt inte fanns något utrymme att försöka kuva den existerande diskursen. Att 

normen kring tvåsamheten och äktenskapet helt enkelt är så stark att den inte skulle gå att 

rubba inom överskådlig tid. På så sätt blir det naturligt att de som vill leva flersamt att bryta 

med ord som polygami och månggifte och frigöra sin livsstil från äktenskapsnormen. Med 

utgångspunkt i vad som diskuterats ovan och med stöd i Fairclough är det inte omöjligt att 

se varför en distansering från begreppet polygami var önskvärt för de som avsåg att 

normalisera förhållandeformen. Att använda en term som inte är del av en diskurs där män 

är de enda som får ha flersamma förhållande skapar utrymme att definiera en ny diskurs 

kring flersamhet. Det finns vissa likheter i hur de som aktivt arbetar för att etablera 

flersamhet som en erkänd förhållandeform och hur homosexuella arbetade för att ta kontroll 

över den diskurs som omgav dem Som Ambjörnsson diskuterar finns makten hos de som 

håller sig innanför normen. Vi blir lärda vem och hur vi kan älska genom diskursen.104 

Relationer oavsett hur de ser ut är en komplicerad sak, och mallen mamma, pappa, barn 

fungerar inte riktigt som det enda rättesnöret i vårt samhälle längre. Ändå är det något 

många fortfarande verkar sträva efter.  

 

Lagstiftningen hjälper mycket till för vad vi ska uppfatta som normalt. På 70-talet klassades 

homosexualitet som en psykisk sjukdom, idag är äktenskapslagen könsneutral. En friare lag 

kring samlevnad och kanske till och med en lagstiftning frikopplad från äktenskapet skulle 

kanske leda till en avveckling av tvåsamhetsnormen helt och hållet. I analysen av det fria 

valet blir det tydligt att det är vad försvararna av förslagen kring samlevandslagar hoppas. 

De som står på andra sidan tar mer en ”don’t ask don’t tell”105 ståndpunkt. Att säga att 

lagstiftningen idag ska skydda oss från ojämlikhet blir orimligt när den i grunden redan är 

ojämlik och premierar en typ av förhållanden framför alla andra alternativ. Förändringar i 

samlevnadsbalken skulle kunna leda till en förskjutning i de könsroller som äktenskapet för 

med sig, som påvisats i analysen. Det skulle också kunna leda till en kaskadeffekt där lagar 

om vårdnadshavare och arv också blev omarbetade, vilket skulle kunna underlätta för alla 

de barn och familjer som inte lever med båda biologiska föräldrarna ihop.  

 

Jag hoppas med den här uppsatsen kunnat påvisa en del av de normer som finns i samhället 

kring kärlek, familj, äktenskap och relationer och hur dessa normer idag utmanas. Min 

önskan är att detta kanske väcker en fundering hos läsaren kring egna relationer och de val 

                                                   

104 Ambjörnson Fanny (2006)  Vad är queer? s22 

105 https://global.britannica.com/event/Dont-Ask-Dont-Tell 
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du haft, eller kanske inte haft. Jag skulle gärna se vidare forskning kring just detta, hur 

mycket den genomsnittliga människan funderar kring sina relationsval? För om min 

begränsade undersökning på något sätt är en indikation på samhället i stort finns det mycket 

mer att arbeta med kring detta ämne. 
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