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Titel  
Title 
Tvinga oss inte välsigna det som gud förbjuder – en diskussion kring motståndet mot en könsneutral 
äktenskapslag. 

Sammanfattning 
Abstract 
Denna uppsats är en diskursanalytisk undersökning av ett antal texter (debattartiklar, riksdagsmotioner samt ett 
utdrag ur en riksdagsdebatt) rörande frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Analysens fokus ligger på 
det sätt som texterna argumenterar mot en förändring av dagens äktenskapslag som skulle innebära att även ”en-
könade” par inkluderas. Centralt för uppsatsen är hur föreställningar om genus och sexualitet skapas och åter-
skapas i texterna som studeras. Uppsatsen präglas av ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt, vilket innebär 
att den utgår från den socialkonstruktivistiska premissen att världen, så som vi förstår den, är socialt konstruerad 
och att människor ständigt skapar och omskapar verkligheten i interaktion med varandra. Därför spelar också 
språket, som utgör en väsentlig en del av denna sociala interaktion, en avgörande roll för hur vi uppfattar att 
verkligheten är beskaffad.  
 
I de texter som analyserats, omskapas och upprätthålls en tydligt homofobisk diskurs som bygger på hierarkiskt 
(patriarkalt) ordnade, heteronormativt kontrollerade subjekt, vilket syns inte minst i den konsekventa använd-
ningen av turordningen ”man” sedan ”kvinna” som är genomgående i samtliga texter. Detta är inte obetydligt, 
utan visar på just den repetitiva process i vilken genus blir till – hierarkin uppstår och bibehålls genom uppre-
pandet. Begreppen ”man” och ”kvinna” blir därför också mycket mer än en markör för biologisk särskillnad, 
såsom görs gällande i de texter som analyserats. Som begreppspar blir kvinna/man på samma gång varandras 
motsatser och komplement, och på så sätt söker texterna bringa klarhet i den komplexitet av betydelser som kon-
kurrerar om att fylla begreppen. Homosexualitet framställs också genomgående som ett moraliskt problem, och 
attribut som promiskuitet, tillfälliga förbindelser, oansvarighet och egoism fogas till homosexuella som grupp, 
varpå det blir möjligt att motivera att man bör motverka den så kallade familjeupplösningen (som en könsneutral 
äktenskapslag antas bidra till) genom att äktenskapet bibehålls för de ansvarsfulla, omsorgsfulla, engagerade och 
inte minst heterosexuella par, vilka det framstår som värdefullt för samhället att investera i. Uppsatsen utgår från 
och anknyter till från en förståelse av kön/genus som grundar sig i Judith Butlers genusteori. 
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Inledning 
Under den allmänna motionstiden 2002/03 lämnades ett antal motioner som krävde av riksdagen 
att man på nytt skulle ta upp frågan om en könsneutral äktenskapslag. Frågan om huruvida äkten-
skapslagstiftningen borde göras könsneutral eller inte, har diskuterats förut, bl.a. i samband med 
att äktenskapsbalken (så som den idag ser ut) infördes 1987. Lagutskottets betänkande (LU22 - 
som behandlade närmare 100 motioner) rekommenderade riksdagen att ge regeringen i uppdrag 
att utreda äktenskapslagstiftningen, vilket bland annat också skulle innebära att undersöka försla-
get om att skriva lagstiftningen kring äktenskapet på så sätt att den omfattar även par av samma 
kön. Riksdagen biföll lagutskottets rekommendation1 och i ett pressmeddelande från 
justitiedepartementet, rapporterades att en utredning skall tillsättas för att: ”göra en grundlig 
analys av frågan och redovisa samtliga skäl som talar för och emot en sådan förändring.”2

     Förslaget om en könsneutral äktenskapslagstiftning har rönt stor uppmärksamhet och 
debatten kring ämnet startade förstås långt innan några formella förslag till riksdagen 
formulerades. En opinionsundersökning från Gallup som presenterades bland annat i Dagens 
Nyheter den 29 februari 2004, visade att en majoritet – 61 procent – av totalt 1011 tillfrågade var 
för att homosexuella skulle få ingå äktenskap, medan 30 procent var emot.3 Samtidigt hade dock 
mer än 30 000 namnunderskrifter från motståndare till förslaget samlats in och överlämnats till 
riksdagen, jämfört med dryga tusen underskrifter för, vid tiden för slutdebatteringen den 29 april.  
     Motståndet, framförallt bland vissa religiösa eller värdekonservativa grupper tycks vara stort. I 
januari 2004 samlades en mängd företrädare för olika kristna, muslimska och judiska trosförbund 
kring en debattartikel i Dagens Nyheter där de tog avstånd från kravet på en könsneutral 
äktenskapslagstiftning. De hävdade att:  
 

Äktenskapet måste bevaras som ett begrepp för samlevnad mellan man och kvinna. Om förslagen om att 
äktenskapslagstiftningen skall bli könsneutral, alltså även gälla homosexuella, går igenom i riksdagen skulle det 

allvarligt skada den traditionellt goda relationen mellan trossamfunden och staten.4  
 
I denna artikel, liksom i en motion från kristdemokraterna senare samma år, anses också att 
samhället bör bevara äktenskapet som ett begrepp för samlevnad mellan man och kvinna efter-
som ”det traditionella äktenskapet är den bästa grunden för individernas lycka, barnens framtid 
och samhällets bestånd”.5 Det är just denna konflikt mellan olika uppfattningar om vad 
begreppet äktenskap kan och ska innebära som är fokus för denna uppsats. 
  
 

                                                           
1 ”Beslut i korthet” från riksdagens hemsida:  http://www.riksdagen.se/bik/beslut.asp?ptnr=2425 (2005-02-02). 
Beslutet om utredning fattades av riksdagen den 29 april, 2004. 
2 Pressmeddelande från justitiedepartementet: http://www.regeringen.se/sb/d/5069/a/37931 (2005-02-02) 
3 ”Svenskar tycker att homovigsel är ok” ur Dagens Nyheter – dn.se 2004-02-29 
4 ”Homoäktenskap hotar fria kyrkor” ur Dagens Nyheter – dn.se 2004 –01-08 
5 2003/04:L304:  ”Äktenskapet”, förf. Tuve Skånberg (kd), Mikael Oscarsson (kd) och Marietta de Pourbaix-
Lundin (m) 
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Syfte och frågeställningar 

I min uppsats vill jag titta närmare på vilka idéer, framförallt rörande genus, som kan ligga bakom 
ställningstagandet mot en könsneutral äktenskapslag; på vilka sätt argumenteras det för att denna 
könsneutralisering av äktenskapsbalken inte bör genomföras? Min avsikt är att undersöka 
argument som exempelvis ”könsneutrala äktenskap är onaturliga” och ”äktenskapsbegreppets 
utvidgning kan komma barnen till skada” för att se den vidare kontext i vilken dessa antaganden 
ges legitimitet - det vill säga vilka diskurser dessa argument är en del av. För att kunna utröna 
detta är mina frågeställningar: 
 
- Vilka aktörer synliggörs i texterna/argumenten och hur positioneras de? (Vilka antas 

gynnas/skadas av förslaget och på vilket sätt?) 
 
- Hur naturaliseras argument om ”onaturlighet” eller ”skadlighet” i de olika texterna?  
 
- Vad säger detta om synen på kön/vilka föreställningar om familj och samhälle förmedlas 

genom texterna? 
 

 

Disposition 
Uppsatsen består av två större analysdelar. En första mer diskursanalytiskt inriktad och textnära 
del samt en andra del där de perspektiv/diskurser som urskiljts i den första delen, relateras till 
mer övergripande teorier om hur kön och sexualitet kopplas till särskilda maktordningar. Tyngd-
punkten kommer här framförallt att ligga på några av Judith Butlers genusteoretiska resonemang. 
Inledningsvis följer här en kort redogörelse för hur urvalet av det material som ligger till grund 
för uppsatsen har gått till. Efter denna kommer sedan ett större avsnitt om de teoretiska 
antaganden som denna uppsats grundar sig på, varpå de två huvuddelarna samt en 
sammanfattande och reflekterande diskussion kommer att följa. 
 
 
Presentation av material och urval 
Mitt empiriska material består av ett antal tidningsartiklar, motioner, debattutdrag m.m. i vilka de 
argument som jag nämnde ovan, har påträffats. Till en början kom insamlandet av material att bli 
relativt vidsträckt, då min avsikt alltså var att först finna argumenten för att sedan se hur de kon-
textualiserades. Eftersom jag valt att fokusera motståndet mot en könsneutral äktenskapslag har 
de texter jag letat efter i första hand varit sådana som tydligt tagit ställning för att äktenskapslagen 
skall vara kvar i sin nuvarande form, då en förändring av denna på ett eller annat sätt antas vara 
skadlig. Jag utgick från en debattartikel i Dagens Nyheter, som jag läst tidigare och som då fångat 
mitt intresse. Artikeln hette ”Homoäktenskap hotar fria kyrkor” och var undertecknad av ett 
flertal företrädare för en bred samling religiösa samfund och hade publicerats på DN Debatt den 

 5



8 januari 2004. Föremålet för konflikt i denna artikel var just förslaget om en könsneutral äkten-
skapslag. Det var också ur denna artikel jag hämtade de typer av formuleringar och argument som 
jag sedan sökte efter i andra texter. Jag använde mig också av tiden för artikelns publicerings-
datum när jag sedan försökte leta rätt på de motioner till riksdagen som artikeln talade om. Via 
Rixlex (på riksdagens hemsida), hittade jag således ett antal motioner med hjälp av sökordet 
”äktenskap” i det tidsmässiga urval som begränsats till allmänna motionstiden 2003/04.  
     Under tiden att jag sökte efter och läste olika motioner fick jag också reda på att de motioner 
som berörde frågan om könsneutrala äktenskap hade beretts av lagutskottet som publicerat ett 
betänkande – 2003/04:LU22, Äktenskap, partnerskap och samboende. Detta betänkande hade 
sedermera debatterats i riksdagen (28 april 2004), varför jag ansåg att det kunde vara av värde för 
uppsatsen att även titta på protokollet från denna debatt. Således började ett material ta form, jag 
hade ett protokoll från en riksdagsdebatt, ett antal motioner och ett betänkande som låg till grund 
för riksdagsdebatten samt ett inlägg på en debattsida i Dagens Nyheter. Jag ville dock inte 
begränsa denna uppsats till att mest behandla texter från en partipolitisk kontext, utan var även 
mycket intresserad av den genre som debattartikeln i DN representerade. Därför gick jag också 
vidare med att söka efter fler debattinlägg och valde rikta in mig dels på några av de stora dags-
tidningarnas, Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets hemsidor, på grund av deras stora ”räck-
vidd”, samt en mer ”profilerad”, kristen dagstidnings hemsida – Dagen. Att valet föll på denna 
tidning grundade sig i en uppfattning att en stor del av dem som vänt sig mot en könsneutral 
äktenskapslag varit representanter för ganska konservativa politiska partier eller företrädare för 
religiösa samfund, varför en tydligt religiös och även konservativt inriktad tidning verkade som en 
lämplig arena för den diskussion jag var intresserad av. Det var också här jag kom att hitta några 
av de artiklar och insändare som varit av störst betydelse för denna uppsats. En förteckning över 
de insändare, debattartiklar, motioner och protokoll som använts finns bifogad som bilaga (se sid. 
28 samt sid. 29). 
     Bland texterna jag studerat finns även två, en motion samt en ledare, som tar ställning för en 
könsneutral äktenskapslag, vilka har använts i jämförande syfte, för att underlätta urskiljandet av 
de ståndpunkter och värderingar som står i fokus i denna uppsats.  Allt som allt rör det sig om 5 
debattartiklar och insändare som varierar mellan en halv och en och en halv (A4) sida text, två 
riksdagsmotioner på sammanlagt ca fyra sidor samt ett debattutdrag som omfattar 35 sidor text. 
 
 

Teoretiska förutsättningar 
 
Ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt 

Då jag huvudsakligen tänkt använda mig av diskursanalys som metod medför detta ett antal teo-
retiska antaganden som utgår från ett socialkonstruktivistiskt sätt att tänka. Diskursanalysen utgår 
nämligen från den socialkonstruktivistiska premissen att världen, så som vi uppfattar den, är soci-
alt konstruerad och att människor ständigt skapar och omskapar verkligheten i interaktion med 
varandra. I boken An Introduction to Social Constructionism sammanfattar Vivien Burr perspektivet i 

 6



fyra punkter, som hon anser är grundläggande för detta synsätt. Hon menar bland annat att 
socialkonstruktivister måste ha ett kritiskt förhållningssätt till kunskap som tas för given. Det är 
just i sammanhang där saker tas för givna som problematik uppstår. Vår förståelse av världen, 
skriver hon, är beroende av historiska och kulturella aspekter, vilket färgar av sig på de begrepp vi 
väljer att använda, då vi förklarar och försöker förstå vår omvärld. Denna kunskap bibehålls 
sedan genom sociala processer; det finns ingen ursprunglig, äkta kunskap ”(…) derived from the 
nature of the world as it really is (…)” utan kunskap är alltid sammankopplat med sociala hand-
lingar.6 När man förstår ”kunskapande” som en social process är det också lätt att förstå att detta 
har ett intimt samband med makt och maktstrukturer. Kunskapsproduktion är beroende av sär-
skilda maktförhållanden för att den kunskap som produceras ska anses giltig eller legitim, vilket 
gör det särskilt intressant att med hjälp av diskursanalysen studera de strategier i social/språklig 
interaktion som just syftar till att skapa denna legitimitet. 
    En diskurs, skriver författarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips i boken 
Diskursanalys som teori och metod, ”uppfattas som en fixering av betydelse inom en bestämd 
domän”.7 Hur vi antar eller föreställer oss att världen är beskaffad är alltså beroende av vilka 
språkliga system och konstellationer som står oss till buds (som vi producerar och reproducerar), 
och vad för relationer mellan aktörer, ting och företeelser de utpekar.  
 
Varför diskursanalys? 

Det som gör diskursanalysen särskilt intressant och lämplig i denna uppsats är att problematiken 
just kretsar kring rätten att definiera ett visst begrepp. I de texter jag studerar handlar konflikten 
om att få definiera och fylla begreppet äktenskap med ett visst innehåll, olika diskurser konkurre-
rar i ett mycket explicit sammanhang eftersom frågan slutgiltigt gäller vilken definition som skall 
lagfästas. Diskursanalysen blir därför användbar för att på ett djupare plan utforska och gestalta 
de antaganden om hur världen är och bör vara beskaffad som syns i de texter som tagit ställning 
för den definition som endast tillåter en man och en kvinna att ingå äktenskap. Diskursanalysen 
har rötter i strukturalism och poststrukturalism, där en viktig poäng, som Winther Jørgensen och 
Phillips skriver, är ”idén att förhållandet mellan språk och verklighet är godtyckligt (...)Vi tilldelar 
världen betydelse genom sociala konventioner, där bestämda ting förbinds med bestämda 
tecken.”8 Att förhållandet mellan språk och verklighet är godtyckligt ska inte förstås som att det 
är slumpmässigt, utan snarare att det inte finns någon nödvändighet i det sätt vissa tecken länkas 
till vissa företeelser eller ting i den fysiska världen. Ord och tecken får betydelse genom att skilja 
sig på särskilda sätt från andra ord och tecken. Exempelvis får ordet ”äktenskap” idag sin bety-
delse bland annat genom att skilja sig från ordet ”partnerskap”, eller ”samboförhållande”, men 
inget av detta är en gång för alla givet. Som Winther Jørgensen och Phillips skriver: 
 

                                                           
6 Vivien Burr, An Introduction to Social Constructionism (1995), s.3ff 
7 Winther Jørgensen och Phillips, s.33 
8 Ibid., s.16 
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I poststrukturalismen blir språkbruket således ett socialt fenomen: det är genom konflikter, 
konventioner och förhandlingar i ett socialt rum som betydelsestrukturer fixeras och sätts i fråga. (…) 
Diskursanalysens syfte är att kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska 
fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som 
naturliga.9

 
I denna uppsats kommer detta kartläggande konkret att innebära att studera just hur relationer 
mellan olika ord och begrepp i texterna konstrueras, och hur man därigenom skapar vissa 
betydelser och utesluter andra.  
 
Diskursanalys i praktiken 

I praktiken innebär alltså diskursanalysen att, som jag skrev ovan, kartlägga relationerna mellan 
orden i en text, vilka som kopplas samman, vilka som ställs i motsats till varandra och så vidare. 
Vid sidan av detta finns också ett kartläggande av olika legimitetsskapande strategier i texterna, 
hur byggs trovärdigheten upp – vad använder man för ”instrument”? Och vad för förförståelser 
är det som de bygger vidare på? Diskursteorin pekar på, som Winther Jørgensen och Phillips 
skriver, ”att man ska fokusera de konkreta uttrycken i deras egenskap av artikulationer”: 
 

Vilka betydelser etablerar de genom att sätta elementen i bestämda förhållanden till varandra och vilka 

betydelsemöjligheter utesluts? 10

 

Min ambition i analysen har därför varit att försöka hålla mig så nära det konkreta som möjligt, 
att diskutera tänkbara tolkningar och ställa dem mot varandra, och att göra detta så synligt som 
möjligt i min text. Jag har inte för avsikt att redan här göra några längre utlägg om diskursanaly-
tiska begrepp, dessa kommer istället att förklaras i samband med att jag tar upp dem i analysen. 
Dock ska jag redan här försöka ge en överblick över hur analysarbetet har gått till. Som jag 
beskrev i inledningen har jag utgått från vissa specifika påståenden rörande den aktuella debatten 
som exempelvis: ”könsneutrala äktenskap är onaturliga”, eller: ”könsneutrala äktenskap kan 
komma barnen till skada”. Efter att ha sökt efter texter på denna tematik, bland motioner som 
fanns utlagda på de olika partiernas hemsidor, bland de stora dagstidningarnas debattsidor och 
bland riksdagsprotokoll, så utkristalliserades så småningom ett material. Dessa texter har jag 
sedan läst och granskat i omgångar för att skönja just hur olika betydelser skapas, hur orden rela-
teras till varandra och skapar mening. Vissa ord och begrepp har efterhand kommit att ta plats 
som särskilt viktiga, och dessa kommer jag därför att ägna mycket utrymme åt i analysens första 
del. De två första av mina tre frågeställningar är formulerade på ett sådant sätt att de lätt ska 
kunna appliceras på texterna, och det är också framförallt dessa frågor som varit vägledande i 
själva analysen. Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att det jag letat efter med hjälp av fråge-
ställningarna har varit hur olika aktörer framställs, och då framförallt i relation till vad som anses 
naturligt (exempelvis att äktenskapet ska vara till för uteslutande kvinna och man) och vad som 
                                                           
9 Winther Jørgensen och Phillips, s.32 
10 Ibid., s.36 
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anses skadligt (exempelvis att man vidgar definitionen av äktenskap till att inkludera även homo-
sexuella). Med dessa frågeställningar som grund har jag således börjat på en mycket textnära nivå, 
och urskiljt vilka aktörer som gestaltas och hur aktörerna i sin tur sätts i relation med särskilda 
handlingar och händelser, och det är också på detta sätt som jag urskiljt de mönster som kunnat 
svara på den tredje frågeställningen – vilka idéer om kön och familj som synts i texterna. 
 
Kort om genusteori 

Som jag nämnde i dispositionen ovan, är därför också olika typer av könsmakts- och genusteorier 
mycket aktuella för förståelsen och analysen av mitt material. Detta då debatten om en 
könsneutral äktenskapslagstiftning till stor del också bygger på en konflikt om vad kön är och ska 
vara, något som också hänger ihop med idéer om sexualitet och normer för samlevnad.  Jag avser 
alltså dels att se på vilka sätt idéer om kön blir synliga i texten, samtidigt som jag använder 
kön/genus som ett instrument i analysen för att få en djupare förståelse av materialet.    
     Begreppet genus började användas mot slutet av 60-talet och avsåg då de aspekter av kön som 
inte hade något att göra med biologiskt kön11. Genus syftade på de kulturellt och socialt skapade 
föreställningar om exempelvis beteenden, preferenser och egenskaper som kopplades till speci-
fika kön. Dessa har i olika tider och på olika platser inneburit ganska olika saker men 
grundläggande för dessa genussystem, kan generellt sägas vara två saker. Det första handlar om 
en åtskillnad mellan kvinnligt och manligt kön såväl rumsligt som aktivitetsmässigt. Kvinnor utför 
kvinnliga sysslor/aktiviteter på platser som är till för kvinnor och män gör manliga saker på 
platser som är till för män. Det andra är att det också existerar en hierarki i vilken det som 
betraktas som manligt värderas högre än det kvinnliga. I denna uppdelning har också ofta funnits 
en tanke om att könen är varandras motsatser vad gäller egenskaper vilket yttrar sig i ett diko-
tomiskt tankesätt: kvinna-man, passiv-aktiv, känslomässig-rationell, natur-kultur, och så vidare. 
Ofta uppfattas också könen med sina förutsatta olikheter som varandras komplement, och de 
utgör tillsammans en slags helhet, vilket i sin tur också underförstår en heterosexuell norm. Be-
greppet genus kom alltså till för att visa att dessa antaganden var en konstruktion och inte något 
som följde naturligt av vissa biologiska särdrag. Dock är det många idag som även finner denna 
åtskillnad mellan genus och kön problematisk. Britt-Marie Thurén skriver i rapporten 
Genusforskning inom socialantropologin: 
 

Att skilja kön och genus åt var ett teoretiskt grepp för att avnaturalisera, men idag menar många att man 
åternaturaliserar om man skiljer kön från genus, eftersom man då gör samma antagande som vår kultur gjort i 
sekler, nämligen att natur och kultur är olika ting. I själva verket är det ju så att det som för människan som 
art är naturligt är att skapa kultur, det vill säga att bilda oss uppfattningar om det som finns runt omkring oss 
och att kommunicera med varandra om dessa uppfattningar.12

 

                                                           
11 Britt-Marie Thurén, Genusforskning inom socialantropologin (2002), s. 19 
12 Ibid. 
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Thurén skriver vidare att ”[v]i måste alltså inse att ”kön” är lika mycket en tankefigur som 
”genus”, och att även kroppen är kultur”.13 Detta är ett resonemang som Judith Butler, makt-, 
genus- och identitetsteoretiker, var en av de första att driva, och det är också hennes resonemang 
som stora delar av uppsatsens analys kommer att bygga på. Butler skriver i texten ”Kön/genus/ 
begär som subjekt” att:   
 

Om det är så att genus är den kulturella betydelse som en könad kropp antar, då kan ett genus inte sägas följa 
av ett kön på något entydigt sätt. Dragen till sin spets visar kön/genus-distinktionen att det finns en tydlig 
brist på kontinuitet mellan könade kroppar och kulturellt konstruerade genus. Om vi för ögonblicket 
accepterar stabiliteten hos binära kön, är det inte givet att konstruktionen ”män” kommer att  påföras 
uteslutande manliga kroppar eller att ”kvinnor” enbart beskriver kvinnliga kroppar.14  

 

Det som vi betraktar som biologiskt kön blir därför ointressant vid konstruktionen av genus, det 
intressanta är snarare med vilka mekanismer man framställer och etablerar olika genus som en 
naturlig följd av det vi betraktar som kön. Det viktiga är alltså inte huruvida enskilda män och 
kvinnor – individer – verkligen är på det ena eller det andra sättet, utan vad för slags idéer och 
bilder av kön som vi skapar och därmed tvingar enskilda personer att förhålla sig till. 
 
Gender Trouble – Genustrubbel  

1990 kom Butlers mycket uppmärksammade bok Gender Trouble, i vilken hon problematiserar 
kategorierna man/kvinna och framför sin teori om performativa kön. I korthet går denna teori ut 
på att kön är något vi iscensätter och gestaltar i en mängd handlingar varje dag - utan alla dessa 
handlingar finns inte det som vi uppfattar som kön. En stor del av hennes teorier utgår från 
fenomenet drag, vilken hon menar att de allra flesta uppfattar som en parodi på kön, då den obli-
gatoriska heterosexualiteten (där män är män och kvinnor är kvinnor och där en del av manlig-
heten respektive kvinnligheten består i åtrån till det ”motsatta könet”) hela tiden ”etablerar sig 
själv som originalet, det sanna, det autentiska” och gör allt annat till imitation.15  Men Butler 
menar att det just är genom samma mekanismer som kvinnlighet skapas i drag (där femininitet 
fästs vid ”manliga subjekt”) som kvinnlighet skapas överallt, även där den fästs vid ”kvinnliga 
subjekt”. Hon förklarar: 
 

Drag [iscensätter] den gestaltningsstruktur genom vilken alla genus tar form. Drag handlar inte om att ikläda sig 
ett genus som egentligen tillhör en annan grupp, det vill säga är en akt av fråntagande eller tillägnande som 
förutsätter att genus är könets rättmätiga egendom, att ”maskulin” tillhör det ”manliga” och ”feminin” tillhör 
det ”kvinnliga”. Det finns inte något ”korrekt” genus, ett genus som är korrekt för ett kön snarare än något 
annat, och som i en mening är könets kulturella egendom. (…) Drag utgör det vardagliga sätt på vilket genus 
tillskansas, dramatiseras, bärs och görs. Drag antyder att all genusutövning är ett slags gestaltning och 
approximering. Om detta stämmer, förefaller det som det inte finns något primärt eller ursprungligt genus 
som drag imiterar, utan genus är ett slags imitation för vilken det inte finns något original.16

                                                           
13 Thuren, s. 19 
14 Tiina Rosenberg, Könet brinner! Judith Butler – texter i urval. (2005), s. 45. 
15 Ibid., s. 72 
16 Rosenberg, s.72 
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De naturaliserade effekterna hos heterosexualiserade genus produceras även de genom imitativa 
strategier – och det är just idéer om kön som imiteras. Detta är grundläggande också för upprätt-
hållandet av den heterosexuella ordningen, eftersom könskategorierna alltid underförstår en hete-
rosexualitet som den norm varemot det avvikande skiljs ut.  
     Med Butlers resonemang öppnas för en annan förståelse av kön och en helt annan förståelse 
av sexualitet. Och det blir inte lika enkelt att rätt och slätt tala om heterosexualitet och homosex-
ualitet som ett slags motsvarigheter till varandra. Eftersom genusordningen medför den norma-
tiva heterosexualiteten och homosexualitet alltid definieras just som en avvikelse från denna norm 
går det inte att betrakta dem som två jämlika varianter underordnade samma storhet – som 
varianter av sexualitet. Snarare handlar det om ett system som regleras av föreställningar om 
femininitet och maskulinitet, och där vissa konstellationer på ett självklart sätt anses mer legitima 
och naturliga än andra. Detta återkommer vi dock till i analysens andra del. 
 
 
Analys 
Analysdelen är i denna uppsats uppdelad i två större avsnitt. Analysens första del är uppbyggd 
kring ett antal diskursanalytiska begrepp som hjälpt till att strukturera och synliggöra de argument 
jag sökt efter i texterna. Samtidigt tydliggör de också just de föreställningar om hur världen är och 
bör vara beskaffad, som påståendena jag sökt efter omgärdas av. I den första textnära delen utgår 
analysen från ett antal utdrag som jag anser är representativa för texterna som helhet. Dessa ut-
drag har jag för tydlighetens skull valt att återge med ett annat typsnitt än övrig text. Av samma 
skäl har också de avsnitt i utdragen som jag uppfattar som särskilt viktiga understrukits. Efter 
denna första del, följer således en andra del som kommer att återknyta till de genusteoretiska re-
sonemang som jag redogjorde för i stycket innan. 
 
Del I. Textnära analys 

 
Den naturliga familjen 
I diskursanalysen handlar det alltså om att identifiera olika element i diskurser för att kunna ut-
röna vilka antaganden en text vilar på, att se på vilka sätt en text länkas till andra och tillsammans 
skapar bilder och uppfattningar om ”hur saker är”. Detta verklighetsbygge kan förstås aldrig bli 
helt vattentätt och när vissa uppfattningar stöts mot andra blir sprickor synliga. Ett begrepp som 
blir intressant i detta sammanhang är flytande signifikant.17 Enkelt uttryckt avser detta ett begrepp 
vars definition är föremål för konflikt då det finns andra förståelser eller definitioner av ordet. 
Ofta är också uttolkningen av just dessa ord centrala för hur vi förväntas förstå texten som hel-
het. Exempel på flytande signifikanter i de texter jag valt att studera är bland andra begreppen 
”äktenskap”, ”kvinna”, ”man” och ”familj”, där de olika texterna försöker låsa begreppen på sär-
skilda sätt och låter dem konnotera vissa saker. I följande utdrag ur motion 2003/04:L304 till 

                                                           
17 Winther Jørgensen och Phillips, s. 35 ff 

 11



riksdagen beskrivs äktenskapet, av författarna Skånberg, Oscarsson och  de Pourbaix-Lundin, på 
detta sätt: 
 

Även i FN:s allmänna förklaring framgår det alltså tydligt att äktenskapet ligger till grund 
för familjen. Ur sammanhanget framgår att det som avses när det talas om familjen i 
artikel 16, är den ”naturliga familjen” den som har uppstått genom den naturliga sexuella 
relationen mellan en man och en kvinna. Den heterosexuella relationen är unik genom 
möjligheten att alstra barn, något som andra sexuella relationer saknar.18

 

I detta utdrag ges begreppet ”äktenskap” betydelsen ”grund för familjen” vilket i sin tur kopplas 
till den ”naturliga familjen”. Begreppet ”naturligt” framstår som oerhört intressant, då det associ-
erar till något som är självklart och en gång för alla givet, vilket i detta sammanhang får 
funktionen av att legitimera den sexuella relationen mellan kvinna och man och ge den en 
särställning gentemot andra relationer (Natur som något givet – Kultur som något skapat). Då 
äktenskapet länkas så tätt till familjen, med vilken avses den sociala sammanslutningen av en man, 
en kvinna och deras avkommor, lyfts också barnen fram som en central ”byggsten”, men de 
betraktas i detta sammanhang endast som det resultat den sexuella relationen ska producera, 
vilket äktenskapet ska ligga till grund för. I detta utdrag syns alltså en ganska stram definition av 
både äktenskap och familj. Det centrala är aktörerna som endast kan vara en man och en kvinna 
och deras aktivitet – barnalstrande. I motsats till detta skulle det vara möjligt att föreställa sig en 
definition som fokuserar relationer och den sociala samvaron i en familj, och lämnar öppet för 
andra aktörer än enbart två personer, en man och en kvinna.  
     Vid sidan av att hänvisa till det ”naturliga” för att på så sätt försöka låsa denna första 
definition finns också hänvisningen till ”historien” för att ytterligare naturalisera innebörden av 
begreppet ”äktenskap”. Följande textutdrag är hämtat från samma motion som ovan. 
 

Genom årtusenden har äktenskapet enligt den klassiska definitionen haft en särställning i varje 
kultur på jorden som den grundläggande enheten i samhället. Föreningen mellan man och 
kvinna som lever tillsammans, föder och fostrar barn är grunden i alla kulturer, medan inga 
kulturer eller samhällen gjort ”homosexuella äktenskap” till en del av sin familjestruktur.19

 

Genom att länka samman ”äktenskap” med artikulationerna ”klassisk”, ”genom årtusenden”, 
”haft en särställning i varje kultur” anspelar texten både på ett universellt antagande om definitio-
nens giltighet i ett globalt och historiskt sammanhang, samtidigt som man lyfter fram den 
partikulära egenskapen – nämligen begränsningen av aktörerna till en man och en kvinna – som 
blir det grundläggande i definitionen. Vid sidan av detta finns då ytterligare en partikularitet – 
homoäktenskap – som på grund av sin brist på giltighet/legitimitet i ett historiskt och kulturellt 
sammanhang samt sin brist på giltiga aktörer, enligt denna innehållsliga kedja, då utesluts ur den 
definition av äktenskap som i denna text framställs som den objektiva. 
                                                           
18 2003/04:L304:  ”Äktenskapet”, förf. Tuve Skånberg (kd), Mikael Oscarsson (kd) och Marietta de Pourbaix-
Lundin (m) 
19 Ibid. 
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…föräldrar, reproduktion, ansvar och stabilitet 
Denna sammanlänkning av begrepp med särskilda definitioner i dylika kedjor (vilket vi såg 
exempel på i föregående stycke) kallas i diskursanalysen för ekvivalenskedjor. Genom att titta på 
hur de olika tecknen organiseras och sorteras i texten, kan man också se på vilka sätt de ges ett 
särskilt innehåll. Ekvivalenskedjorna åskådliggör hur diskurser tillsluts genom att vissa tolkningar 
möjliggörs medan andra på samma gång utestängs. I stycket nedan ska jag visa hur man på detta 
sätt låser definitionen av ytterligare en flytande signifikant, nämligen ”förälder”, och hur denna 
definition i sin tur ges en central roll i relationen till äktenskapsbegreppet. I ett anförande från 
Kristdemokraterna i riksdagen låter det så här: 
 

Det bästa för ett barn är att få växa upp i en nära relation med sina föräldrar. (…) Ett av 
äktenskapets ursprungliga ändamål är just omsorgen om barnen.(…) Att diskutera äktenskapet 
och nöja sig med två vuxna människors relation till varandra är att göra det alldeles för lätt för 
sig. Alla barn har en naturlig rätt att bli omhändertagna och omvårdade av sina biologiska 
föräldrar eftersom det är de som är orsaken till och ansvariga för barnets tillblivelse och 
existens. Äktenskapet ska så långt det är möjligt omge barnen med ett rättsligt och etiskt 
sammanhang enligt FN:s barnkonvention, som använt begreppet ”familjemiljö”. Det ska säkra 
deras rättigheter visavi sina biologiska föräldrar och tydliggöra föräldrarnas skyldigheter. Det 
unika i äktenskapet är just den reproduktiva förmågan, som gör äktenskapet till en grundbult i 
samhällsbygget. Barn har också rätt till en manlig och en kvinnlig förebild. Även om inte alla 
barn har kontakt med både sin mamma och pappa, ska staten inte medverka till 
familjebildningar där barnet redan från början berövats rätten till en av sina föräldrar. Därför har 
Kristdemokraterna sagt nej till homosexuellas möjlighet till assisterad befruktning – alltså just för 
barnens skull. Samma resonemang förde vi när det gällde homosexuellas möjlighet att prövas 
som adoptivföräldrar. Riksdagsmajoriteten röstade dock igenom den lagändringen, tvärtemot en 
samlad barnexpertis. Att slå vakt om äktenskapet är att slå vakt om barnens rättigheter (…) 
Stabila och fungerande familjer är bra för både barn och vuxna och en förutsättning för ett gott 
samhälle.20   
 

Här ser vi hur begreppet ”föräldrar” länkas samman med formuleringar och fraser som 
”biologiska”, ”ansvariga för barnets tillblivelse och existens”, ”reproduktiv förmåga”, ”manlig 
och kvinnlig förebild” och ”stabila och fungerande familjer”, vilket tillsammans skapar bilden av 
att riktiga föräldrar enbart kan utgöras av en man och en kvinna. Föräldraskapet förankras således 
– liksom vi tidigare såg att äktenskapet förankrades – i den reproduktiva förmågan. Denna kedja 
ställs sedan i motsats till ”familjebildningar där barnet berövats rätten till en av sina föräldrar”, 
vilket ytterligare förstärker intrycket av föräldraskapet som en biologisk process där reproduk-
tionen är det centrala. En person som inte varit delaktig i barnets tillkomst kan inte, enligt detta 
synsätt, betraktas som förälder. ”Biologiska föräldrar” kopplas också samman med något som 
”alla barn har en naturlig rätt att bli omhändertagna och omvårdade av”. Barnens själva tillkomst 
och förutsättningarna för den, fungerar som den partikulära egenskap i den heterosexuella rela-

                                                           
20 Utdrag ur riksdagsdebatt 28/4-04 (protokoll 2003/04:104), anförande nr. 108 Yvonne Andersson (kd) 
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tionen/äktenskapet, man lyfter fram för att avskilja den från andra relationer. Notera också ordet 
”berövats” i frasen: ”familjebildningar där barnet berövats rätten till en av sina föräldrar”. Om 
man har blivit berövad på något innebär det att man fråntagits något man hade rätt att ha. Frasen 
gör gällande att i familjebildningar som inte består av en man och en kvinna, så är det något som 
saknas, något som man antas förstå borde ha varit där. Och detta är den förälder som endast blir 
en förälder på det villkoret att den andra föräldern är av ett annat kön – betydelsen av förälder 
etableras här alltså relativt till den person som antas utgöra den andra delen i tvåpartsbegreppet 
föräldrar.   
     För att stärka och naturalisera påståendet om barnets rättighet till en manlig och en kvinnlig 
förälder vänder man sig också till FN:s barnkonvention. Här blir det diskursanalytiska begreppet 
intertextualitet intressant, som innebär att texter får sin betydelse beroende på hur de förhåller sig 
till andra texter, liksom ord får olika betydelse beroende på sina relationer till andra ord. Begrep-
pet myntades av Norman Fairclough och beskrivs på följande sätt av Winther Jørgensen och 
Phillips: ”Intertextualitet betecknar det förhållandet att kommunikativa händelser bygger på tidi-
gare händelser (…) Man kan aldrig undgå att använda ord som andra använt tidigare”.21 Hänvis-
ningen till barnkonventionen, något som Fairclough skulle ha kallat manifest intertextualitet (till 
skillnad från andra former som kan vara mer implicita), ger i detta sammanhang tyngd åt texten. 
Detta eftersom den bygger vidare på den legitimitet som redan etablerats kring konventionen 
som internationell överenskommelse och föreskrift. Dock är det intressant att notera att man inte 
ur fördraget hämtar ett explicit påstående, exempelvis ”föräldrar bör vara en man och en kvinna 
och dessa har skyldigheter gentemot sitt barn”. Själva påståendet är istället mycket mångtydigt: 
”Äktenskapet ska så långt det är möjligt omge barnen med ett rättsligt och etiskt sammanhang 
enligt FN:s barnkonvention, som använt begreppet ’familjemiljö’. Det ska säkra deras rättigheter 
visavi sina biologiska föräldrar och tydliggöra föräldrarnas skyldigheter”. 
     Det är alltså uppenbart att det inte är betydelsen av påståendet i sig som ger tyngd, utan det 
faktum att det är hämtat ur FN:s Barnkonvention. Detta påstående skulle inte ha samma bety-
delse om det inte anspelade på en annan text/artikulation som redan anses som självklar och legi-
tim.  
     Till skillnad från hänvisningen till barnkonventionen, som blir en mycket uppenbar form av 
intertextualitet, är de flesta andra intertextuella referenser mer implicita. Så är exempelvis fallet 
med påståendet att: ”Barn har också rätt till en manlig och en kvinnlig förebild”. Detta påstående 
anspelar i hög grad på en förförståelse av dels vad manligt och kvinnligt är för någonting och att 
de är olika saker, och dels att det är viktigt för barn att ha tillgång till både och. Strukturen och 
formuleringarna även i andra uttalanden (barnet som berövats på en förälder, underförstått berö-
vats på en man eller en kvinna, till skillnad från låt säga en vuxen person i en trygg och nära rela-
tion) gör att den samlade bilden blir att barnen lider en brist på något om de inte kommer i kon-
takt med båda könen, vilket kan kopplas samman med tanken om de olika könen som varandras 
komplement. Att sakna en kvinnlig respektive manlig förebild skulle inte vara viktigt om det inte 
                                                           
21 Winther Jørgensen och Phillips, s. 77 
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vore för den ideologiska utgångspunkt som hävdar en grundläggande olikhet mellan könen och 
söker bevara denna. I texten hänvisas också till ett tidigare riksdagsbeslut som framställs som 
liknande den debatt som denna text är en del av, där man påpekar hur riksdagsmajoriteten fattade 
ett beslut som gick ”tvärtemot en enad barnexpertis”. I denna text får denna hänvisning till en 
yttre (och objektiv) expertis funktionen av att underminera riksdagsmajoritetens trovärdighet, 
samtidigt som det också återigen lyfter fram beslutets skadeverkningar på barnen och därmed 
också riksdagsmajoritetens brist på hänsyn till dem.  
 
Ton och legitimitet  
I diskursanalysen (liksom de flesta språkteoretiska angreppssätt) finns det särskilda begrepp för 
att också sortera hur de olika orden i en text förbinds med varandra. Ett av dessa är modalitet, vil-
ket anger på vilket sätt något uttrycks – det vill säga om det är ett påstående, antagande, fråga, 
spekulation etc. Genomgående i nästan alla de texter jag studerat är vad som i Faircloughs kritiska 
diskursanalys kallas för objektiv modalitet, det vill säga att en utsaga om något som uttrycks som om 
det vore en sanning, ett sakförhållande. Winther Jørgensen och Phillips tar exempelvis upp skill-
naden i att uttala sig om temperaturen i ett rum genom att säga ”det är kallt” i motsats till att säga 
”Jag tycker det är kallt” och ”kanske är det lite kallt”.22 Vi kan på ett liknande sätt studera de fyra 
första meningarna i ett annat utdrag från samma anförande av Yvonne Andersson:   
 

Historien visar att familjesammanhållning är bra både för en kulturs och för ett gott samhälles 
utveckling och tillväxt. Familjer med äktenskapet som grund är stabilare än andra familjer som 
lever enligt juridiska samlevnadsformer. Enligt tillgänglig statistik är risken dubbelt så stor att ett 
barn till föräldrar som är sambor får uppleva att föräldrarna separerar jämfört med hur det är 
med barn vars föräldrar är gifta.23

 
Framförallt blir det ordet ”är” som avgör tolkningen av texten. Till skillnad från ”vi tycker att” 
och ”kanske kan det vara så att” visar ordet ”är” på ett försanthållande, och texten döljer på så 
sätt också de perspektiv med vilken denna kunskap uppkommit, och redogör inte heller för de 
faktorer som då antas ha lett till detta förhållande. Texten förutsätter att läsaren litar till att det 
verkligen förhåller sig så som påstås. Denna förmenta objektivitet förstärks sedan ytterligare med 
hjälp av uttrycken ”Historien visar” och  ”Enligt tillgänglig statistik är…”.  
     Det finns också förgivettaganden kring andra ord i utdraget. Exempelvis etablerar texten ett 
konsensus kring att ett samhälles utveckling (mot vad?) och tillväxt är eftersträvansvärt, och att 
”familjesammanhållning” och ”stabila samlevnadsformer” är bra ur denna synpunkt. Begreppen 
”stabila samlevnadsformer” och ”familjesammanhållning” i sin tur är i högsta grad flytande signi-
fikanter, och skulle kunna definieras på en mängd olika sätt. Dock låses betydelsen strax genom 
kopplingen till ”föräldrar som är gifta” och ”familjer med äktenskapet som grund”. Eftersom det 

                                                                                                                                                                                     
 
22 Winther Jørgensen och Phillips, s. 77 ff 
23 Utdrag ur riksdagsdebatt 28/4-04 (protokoll 2003/04:104), anförande nr. 108 Yvonne Andersson (kd) 
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ju idag bara är heterosexuella par som tillåts gifta sig, och uttrycket ”gifta föräldrar” också ställs i 
motsats till föräldrar som är sambo (sambolagstiftningen till skillnad från äktenskapslagstiftningen 
omfattar även par av samma kön) utesluts således betydelsen av homosexuell samlevnad som 
stabil samlevnadsform. Och som kedjan följer kan homosexuell samlevnad alltså inte heller vara 
eftersträvansvärt i skapandet av ett gott samhälle. Hänvisningen till orden ”utveckling och 
tillväxt” blir således intressanta då de påvisar talarens avsikt i någon mening, det vill säga att 
genom att sammankoppla de omgivande utsagorna med motivet att ”verka för ett gott samhälles 
utveckling och tillväxt” skapar man ett slags monopol som gör att den som motsätter sig 
utsagorna i övrigt ju inte heller kan antas verka för ett gott samhälle, tillväxt eller utveckling. Båda 
orden tillväxt och utveckling är i sig ganska flytande definitionsmässigt, men har oftast status av 
att vara något odisputabelt gott och eftersträvansvärt – och att påstå något annat är i princip 
omöjligt.  
     Samma typ av modalitet som ovan kan vi även se i nedanstående stycke som är fortsättningen 
på anförandet ovan. 

 
Barnet har största möjligheterna att utvecklas och mogna på ett positivt sätt i en stabil familje-
miljö. Det är inte för nöjes skull som man i samband med utredningar, ansökningsförfaranden 
och personkarakteristika vill ha svar på frågan om uppväxtförhållanden och relation till far och 
mor. Fungerar inte familjen som bas fungerar heller inte samhället. När vi bygger familjer bygger 
vi också för ett gott samhälle. Därför är denna fråga om äktenskapet så oändligt mycket större 
än att tillgodose vuxnas intresse av manifestering av sin kärlek till varandra. Den handlar om 
barnens möjligheter till en trygg uppväxt och om hur samhället ska organiseras i små och trygga 
miljöer där såväl vuxna som barn upplever omtanke och kärlek men där det också krävs 
ansvar.24  

 
Vi kan börja med att titta närmare på de två första meningarna. ”En stabil familjemiljö”, vars 
betydelse fixerades i det tidigare stycket, kopplas nu här till ”barnets positiva utveckling och 
mognad”. Om man jämför detta med den brist som barnet tidigare beskrevs lida om det inte 
fanns tillgång till både en kvinnlig och en manlig förälder, blir det tydligt att det är just detta som 
sägs även här, men istället för att uttrycka sig i negativa termer av avsaknad och brist lyfts be-
greppet ”stabil familjemiljö” fram, och en bild skapas av den eftersträvansvärda familjen istället 
för den icke-eftersträvansvärda som vi såg exemplifieras tidigare. Vikten av ”relation till far och 
mor” betonas också ytterligare genom att man kopplar samman det med situationer där det be-
döms viktigt att få information om ”uppväxtförhållanden”. Uppväxtförhållanden antas här alltså 
alltid inkludera en far och en mor, oavsett om de är närvarande eller frånvarande sådana. Det är 
idén om en far och en mor som framstår som det viktiga, och kanske är det också det som skapar 
intrycket av den frånvarande modern eller fadern som oersättlig. Återigen är detta ett uttryck för 
den starka ideologi som kräver att föräldrar är en man och en kvinna och som fokuserar den re-
produktiva aspekten som den centrala beståndsdelen i föräldraskapet. Uttrycket ”bygga familjer” 
blir även det intressant i detta avseende. Konflikten gäller huruvida man ska utvidga/omdefiniera 
                                                           
24 Utdrag ur riksdagsdebatt 28/4-04 (protokoll 2003/04:104), anförande nr. 108 Yvonne Andersson (kd) 
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äktenskapslagstiftningen så att även par av samma kön kan inkluderas i begreppet äktenskap. Det 
uttryck som många använt som arbetar för en sådan förändring har varit att utvidga lagstiftningen, 
vilket tvingat dem som är emot förändringen att plädera för en reglering, begränsning av begreppet. 
Regleringar och begränsningar uppfattas av många som negativt, och därför är det intressant att 
man i detta stycke väljer att vända på steken och tala om att ”bygga familjer” vilket ju istället kan 
uppfattas konstruktivt, positivt och framtidsinriktat. Familjen ges även här betydelse av att vara 
samhällets bas, och att ”bygga familjer”, på det specifika sätt som tidigare angivits, relateras till att 
”bygga för ett gott samhälle”. Då familjen etablerats som samhällets bas, kan man också hävda att 
”samhället inte fungerar utan fungerande familjer”. De fungerande familjerna avgränsades i sin 
tur redan tidigare till familjer där föräldrarna är gifta och där det fanns en far och en mor. På så 
sätt bemöts också argumentet om att äktenskap skulle handla enbart om ”vuxnas manifestering 
av sin kärlek till varandra”, och man förlägger istället äktenskapsbegreppet till något som är en-
bart bör vara en angelägenhet för föräldrar. Och då föräldrar enligt detta synsätt har begränsats 
till de vars ägg och sädesceller givit upphov till ett barn, kan man också på dessa grunder hävda 
att homosexuellas anspråk på att få dela äktenskapsbegreppet med heterosexuella par är illegitimt.   
 
Äktenskap, familj, reproduktion – heterosexualitet 
Även i den del av mitt material som består av insändare har fokus på kopplingen äktenskap-familj 
varit mycket stark, och även här syns uppdelningen mellan familjerna – de man måste värna (och 
de som också på ett självklart sätt är heterosexuella) och de homosexuella – de som kräver något 
de inte har rätt till och som alltid framställs som två enskilda vuxna – aldrig som föräldrar eller 
som familjer. Vilket också har som funktion att lyfta fram att de inte behöver samma skydd, eller 
snarare att grunden för deras krav inte är lika legitim som grunden för att motsätta sig dem, efter-
som man motsätter sig dem i barnens, de värnlösas namn. I utdraget nedan ur en insändare till 
tidningen Dagen gestaltas det på följande sätt:  
 

Vi lever i ett fritt land med både religionsfrihet och demokrati. Andligt tvång är inget att längta 
tillbaka till. Den som tror på homoäktenskap som en precis lika god samlevnadsform som 
vanliga äktenskap får naturligtvis tala för det. Men vad ska vi göra som tror att det här är uppåt 
väggarna fel – mot alla och mot Gud? Vi som tror att vårt land blöder på grund av familjeupp-
lösningen och som känner förtvivlan över alla steg som tas för att ifrågasätta familjen? Vi som 
ser hur barnen får betala ett högre och högre pris för vuxnas egoism, där det bara handlar om 
att få tillfredställa sina egna behov. Vad ska vi göra som präster i en kyrka som vill gå med hela 
vägen för att välsigna det som Gud i sitt ord förbjuder?25

 
Här ser vi tydligt hur konflikten målas ut mellan de som ”tror på homoäktenskap” och de som 
”tror att vårt land blöder på grund av familjeupplösningen”. Det är också intressant hur ”homo-
äktenskap” ställs i kontrast till ”vanliga äktenskap” – förledet ”homo” blir abnormaliteten, det 
som är motsatsen till vanligt/normalt. Att ”tro på homoäktenskap” kopplas sedan samman med 

                                                           
25 Insändare till Dagen 031202: Tvinga oss inte att välsigna det som Gud förbjuder 
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att ”det bara handlar om att få tillfredsställa sina egna behov” och man säger sig se ”hur barnen 
får betala ett högre och högre pris för vuxnas egoism”.   
 
Metaforer 
I utdraget ovan tycker jag också att metaforen ”vårt land blöder” är särskilt intressant. Vanligtvis 
är det bara levande varelser som antas kunna blöda, men i detta fall är det ”landet” som blöder 
och ”landet” kan därmed sägas symbolisera en slags kollektiv kropp. Orsaken till blödandet antas 
vara familjeupplösningen. När en kropp blöder beror det oftast på en skada eller en sjukdom. 
Uttrycket ”vårt land blöder på grund av familjeupplösningen” likställer således familjeupplösning 
med ett slags sjukdoms- eller skadetillstånd som den kollektiva kroppen ”landet” lider av. Detta 
blir också intressant i jämförelse med meningen innan ”Den som tror på homoäktenskap som en 
precis lika god samlevnadsform som vanliga äktenskap får naturligtvis tala för det”, men det som 
underförstås är ju att den som då talar för det också förespråkar något sjukligt, något som skadar 
oss som kollektiv. Det är också i ljuset av denna uppfattning som det blir tydligt att se varför den 
som förespråkar något sådant inte kan ha något annat motiv än ”att få tillfredställa sina egna 
behov”. 
     En annan sak som är slående i denna insändare, men också i artiklarna och riksdags-
motionerna, är liknelsen med att genom de beslut som fattats och kommer att fattas går vi längre 
och längre på en väg som leder åt fel håll (jämför i det tidigare stycket: ”Riksdagsmajoriteten 
röstade dock igenom den lagändringen, tvärtemot en samlad barnexpertis”). Författaren till denna 
insändare ”känner förtvivlan över alla steg som tas för att ifrågasätta familjen” (vi känner sedan 
tidigare igen tanken om homosexualitet och legitimerandet av denna som ett hot mot familjen, 
snarare än en annan slags familjeform), och frågar sig vad man ska göra som präster i en kyrka 
som ”vill gå med hela vägen för att välsigna det som Gud förbjuder”. Metaforen blir således 
tydlig – vi går på en väg som leder bort från det som är rätt och bort från det som Gud före-
skriver. Att förespråka homoäktenskap sägs också vara ”fel – mot alla och mot Gud”, vilket 
också implicerar att vi har ett ansvar att upprätthålla det som Gud föreskrivit, ett ansvar både 
gentemot Gud och gentemot alla – hans folk. Detta ansvar omfattar således att motverka familje-
upplösningen, för vilken en bot framställs vara att hindra kyrkan från att ta fler steg ”för att 
ifrågasätta familjen” – det vill säga erkänna homosexuella äktenskap. I en annan insändare (som 
är svar på den förra) argumenteras också där för hur absurt kravet på en könsneutral äktenskaps-
lagstiftning är: 

 
Jag blev mycket glad av att läsa Gunnar Erikssons insändare ”Tvinga oss inte välsigna det som 
Gud förbjuder”. Man tvingar sig inte in med en kristen bröllopsceremoni i en synagoga eller en 
moské. De har sina ceremonier som måste respekteras, det säger vanligt bondförnuft. Varför 
ska man då ta ett helt främmande koncept, som en enkönad vigselakt, och tvinga in det i en 
kyrka?  Men om det inte handlar om att föra in något nytt och främmande, utan att förändra 
något befintligt? Kyrkan måste väl vara så pass öppen att den kan omdefiniera vad ett äkten-
skap är? Här tycker jag Gunnar Erikssons argumentation är speciellt stark: Om Gud har instiftat 
äktenskapet mellan man och kvinna är det kanske bara så att det inte går att förändra?! En lik-
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nelse: Jag har ett träd och vill ha en hund. Ett träd är ett träd och en hund är en hund. Jag kan 
inte göra något åt det och jag hade inte kunnat göra något åt det ens om jag vore chef för 
skogsvårdsstyrelsen. Vare sig om jag hotar eller trugar kan jag få trädet att bli en hund. Det 
hjälper inte ens att hata trädet. Visst kan jag hugga ner det i vredesmod, efter att ha tappat tåla-
modet över att det vägrar att bli en hund, men det ger mig ingen hund – bara ett förstört träd.26

 
Genom en mängd exempel och liknelser söker texten etablera en distans mellan ”äktenskap 
mellan man och kvinna” och ”äktenskap mellan kvinna och kvinna eller man och man”. ”En 
enkönad vigselakt” framställs som lika absurt som att ”tvinga sig in med en kristen bröllopscere-
moni i en synagoga eller moské”, vilka förutsätts vara något vitt skilt från vartannat. Uttrycket 
”helt främmande koncept” förstärker ytterligare denna distans. 
     Något som är intressant är också uttrycket ”vanligt bondförnuft”. Genom hänvisningen till 
”vanligt bondförnuft” – vilket har betydelsen av att vara något som alla vet, något som är givet 
och självklart och har funktion av att vara obestridligt– skapas en legitimitet kring texten (den 
säger ju bara något som alla redan vet) och textens budskap naturaliseras. ”Ett träd är ett träd och 
en hund är en hund” säger precis samma sak. Detta är inget som kan ifrågasättas, det bara är så. 
”Om Gud instiftat äktenskapet för man och kvinna kanske det bara är så att det inte går att 
förändra?!”. Hänvisningen till Gud, som ska förstås som den makt som vi människor inte har 
något inflytande över och som här blir nyckeln till bevarandet av begreppet äktenskap i dess nu-
varande form, visar återigen på den nödvändighet med vilken de heterosexuella könskategorierna 
förstås i denna kontext. Ett äktenskap mellan två kvinnor kan aldrig vara ett äktenskap. Trädet är 
fortfarande ett träd, hunden är en hund och inga ansträngningar i världen kan få dem att bli något 
annat. Det enda de ger oss är ”ett förstört träd”. Tillåts även homosexuella att omfattas av äkten-
skapsbegreppet har man således ”förstört” äktenskapet. Ett homosexuellt äktenskap framställs 
således nästan som en parodi, en efterapning av det heterosexuella som betraktas som samtidigt 
omöjlig, i det närmaste löjeväckande men också hotfull, eftersom den aldrig kan eller får bli som 
sitt ”original”. Det är just här, vid denna heterosexuella gränspostering, som Judith Butlers per-
formanceteorier är som mest gångbara, vilket vi ska gå in närmare på i nästa avsnitt.  
     Vi har kunnat urskilja hur olika aktörer konstruerats i texterna; vuxna-barn, kvinnor-män, 
heterosexuella-homosexuella, föräldrar, gifta, staten, egoistiska vuxna, lobbygrupper och kyrkan. 
Vi har också sett hur de positioneras; de homosexuella som vill omfattas av samma äktenskapslag 
som heterosexuella blir egoistiska vuxna som inte tar hänsyn till barnen och som är hjälpta av 
starka lobbygrupper som påverkar staten att ta steg efter steg för att underminera ”familjen”. I ett 
tidigare stycke såg vi även hur effektivt man tillslöt betydelserna av begreppen man, kvinna, barn 
genom att länka dem till begreppen familj och reproduktion. Sedan kunde vi också se hur man 
ytterligare låste dessa positioner genom att tala om samhällets framtid och koppla även detta till 
familjens fortlevnad på det sätt man beskrivit. Homosexualiteten och den homosexuella samlev-
nadens intrång i de sfärer som länge varit reserverade för heterosexuella, och som då saknar vad 
som framställs som relevanta element i relation till den heterosexuella, framstår då som ett hot 

                                                           
26 Insändare till Dagen 040127, Ett samfunds ceremonier måste respekteras 
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mot både de stabila familjernas fortlevnad och samhällets. Detta i sin tur har ett intimt samband 
med det sätt på vilket texterna konstruerar kategorin kön, vilket vi nu ska gå in närmare på i 
analysens andra del. 
 
Del II. Texterna i relation till Butlers genusteori 

 
Kategorin kön är den politiska kategori som gör samhället heterosexuellt27  
Som jag skrev i början så bär kategorierna ”kvinna” och ”man” på en underförstådd hetero-
sexualitet, de styrs av den heterosexuella matrisen, som Butler skulle ha uttryckt det. Jag ska nu 
beskriva ungefär vad jag tror hon menar med det. Tiina Rosenberg skriver i förordet till Könet 
brinner, där hon samlat och översatt några av Butlers viktigaste texter till svenska, att kön och 
sexualitet har ett nära samband eftersom ”den kulturella produktionen av kvinnlighet och man-
lighet är kopplad till den heterosexuella matrisen. Genusregleringen har alltid varit en central del 
av homofobisk maktutövning.”28 Hon skriver vidare också att: 

 
(…) Butlers skarpa kritik av distinktionen mellan sex (kön) och gender (genus) framhåller hur förtryckande och 
försvagande den heterosexuella logikens historisk binaritet varit för homosexuella. Distinktionen mellan kön 
och genus är central: ”Till följd av detta förhåller sig inte genus till kultur som kön förhåller sig till natur. 
Genus är också det diskursiva/kulturella medel som skapar och installerar ’könad natur’, eller ’ett naturligt 
kön’ som ’fördiskursivt, som existerande före kulturen, som en politiskt neutral yta på vilken kulturen agerar.” 
För Butler är myten om den på förhand könsbestämda kroppen epistemologiskt likvärdig med myten om det 
givna: liksom det givna endast kan identifieras via en diskursiv struktur som först tillåter oss att namnge det, 
så är det de kulturellt tillgängliga genuskoderna (codes of gender) som ”sexualiserar” en kropp och som konstrue-
rar den riktning det sexuella begäret tar i och ur denna kropp.29

 
Med den heterosexuella logikens binaritet avses just tanken om att det bara finns två kön, kvinnor 
och män och att dessa endast begär varandra. Att det heterosexuella begäret är ett villkor för 
normala könet. Det är detta som är den heterosexuella matrisen. Det är den som skiljer ut och 
stigmatiserar det som inte faller innanför dess ramar, vilket sker genom språkbruk såväl som kon-
kret praktik. I motsats till den heterosexuella matrisen och dess ”naturaliserande” av genus, 
menar Butler att tillblivelsen av genus inte alls sker på något naturligt sätt. Det blir återigen viktigt 
att lyfta fram den poststrukturalistiska premissen att natur, liksom allting annat, får sin betydelse 
först genom kulturen, genom språket och identifikationen. Butler använder sig ofta av liknelser 
med fenomenet drag för att åskådliggöra på vilket sätt detta betydelseskapande sker. Hon menar 
att alla könsidentiteter skapas på samma sätt som drag skapar manlighet på ”kvinnliga” kroppar 
och kvinnlighet på ”manliga” kroppar. På detta sätt problematiserar hon även den ontologiska 
modell som hävdar att identiteten ”finns” inom oss, att identitet är ett slags autentiskt inre som 
blir påtagligt då det kommer till uttryck i den fysiska kroppens uppenbarelse och beteende. Hon 
skriver:  

                                                           
27 Monique Wittig citerad i Rosenberg, s. 36 
28 Rosenberg, s. 114 
29 Ibid., s. 23 
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Den kritiska potentialen i drag ligger framförallt i kritiken av en rådande sanningsregim om ”könet”, en regim 
jag menar är genomsyrad av heterosexism. Distinktionen mellan den ”inre” sanningen om femininitet, be-
traktad som en psykisk disposition eller jagets kärna, och den ”yttre” sanningen, betraktad som framträdande 
eller presentation, skapar en motsägelsefull genusformation i vilken det inte går att urskilja en oföränderlig 
”sanning”. Genus är varken en uteslutande psykisk sanning, uppfattad som ”inre” och ”dold”, eller reducer-
bart till något ytligt framträdande. Tvärtom kan dess obestämbarhet beskrivas som spelet mellan det psykiska 
och framträdandet (i den senare sfären ingår vad som framträder i ord).30

 

Av detta följer förstås också idén att vissa genus inte har något självklart samband med vissa 
kroppar, utan att detta tillsynes självklara samband har sin förklaring i konstruktionen av kön i 
den heterosexuella matrisen, som framställer effekterna av dessa idéstrukturer som de naturliga 
utgångspunkterna. Det vill säga, som vi såg i stycket ovan; genus installerar det naturliga könet, 
och framställer det som om det vore icke-skapat, som något existerande oberoende av kultur och 
diskurs. Det ingår i framställningen av kön – i performativiteten – att den uppfattas, inte som en 
gestaltning, utan som något naturligt som kommer till uttryck av sig självt, och det är nödvändigt 
för att framställningen (performance) ska lyckas, att den inte uppfattas just som en sådan. I Yvonne 
Anderssons förtydligande som följde efter det anförande vi tidigare såg exempel ur, ser vi prov på 
hur just beteende och handlingar förankras i en ”könsprototyp” som något naturligt: 
 

Jag sade att en av de viktigaste och primära uppgifterna för ett äktenskap var just att se till att 
miljön blir bra för barnen, som tillkommer genom parternas olika handlingar i äktenskapet. (…) 
Vi tycker inte att den homosexuella miljön är den bästa för barnen att växa upp i. Eftersom vi 
anser att barn ska ha en manlig och en kvinnlig förebild och i största möjliga mån ha kontakt 
med sina biologiska föräldrar, ska vi inte medverka till familjebildningar där barnen inte kan få 
eller får kontakt med den andra partnern. 31

 
Jag tycker att uttrycket ”parternas olika handlingar i äktenskapet” framstår som särskilt intressant. 
Den miljö som är bäst för barnen antas tillkomma av parternas olika handlingar i äktenskapet. I 
detta syns tydligt just hur tanken om att kön och handling har ett naturligt samband, och att i 
äktenskap mellan två människor av olika kön står de för olika handlingar som tillsammans kom-
pletterar varandra och skapar den bästa miljön för barnen. Sedan kommer ett uttryck som blir 
nästan ännu intressantare ur denna synpunkt, nämligen sammanfogningen av artikulationerna 
”homosexuell” och ”miljö”. ”Den homosexuella miljön” anger att homosexualiteten är något 
som finns där i luften på något sätt, och att den inte är hälsosam eller sund för barnen (likt luft-
föroreningar kanske rentav). Sedan ser vi återigen exempel på föräldrabegreppet och dess 
manliga/kvinnliga beståndsdelar, och där bristen på biologiska komponenter blir oacceptabel. 
    I ett stycke långt senare i debatten håller Tuve Skånberg, även han representant för Krist-
demokraterna, ett anförande som är mycket intressant med avseende på just naturligheten – den 
förgivettagna kopplingen mellan, ”kön > syfte > handling”. Han säger: 
                                                           
30 Rosenberg, s. 114 
31 Utdrag ur riksdagsdebatt 28/4-04 (protokoll 2003/04:104), anförande nr. 110 Yvonne Andersson (kd) 
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Vissa saker är skapelsegivna. Och vare sig vi tycker om det eller inte är det, som så ofta upp-
repats i den här debatten, bara en man och en kvinna som kan få barn. Det går inte i någon ut-
veckling att få någon annan syn på detta. Det gör att själva naturen sätter stopp för den pro-
gressivitet och den utveckling som Martin Andreasson efterlyser. Jag menar att man går utöver 
vad som är givet av skapelsen och av utvecklingen när man begär en lagstiftning som legiti-
merar som äktenskap det som vi uppenbarligen inte har skapats för.32

 
Allt detta tal om hur kvinnor och män är och bör vara, förstärker och upprätthåller, samtidigt 
som det också upprätthålls av, den heterosexuella matrisen. Den som säger att män och kvinnor 
(för den säger det sällan i omvänd ordning) har skapats för att komplettera, och därför också bara 
åtrå, varandra.  
     Enligt Butler har vi dock inte skapats i något syfte, vi och våra kroppar är inte skapade i ett 
enda givet ögonblick alls – men idén om att det förhåller sig så, är en del av den betydelse som 
tillskrivs oss genom processer av kontinuerlig social interaktion. Subjektet är ett resultat av hand-
lingarna – inte något som föregår dem och vars egenskaper och predestination handlingarna är ett 
resultat av. Detta är förstås inte den subjektsuppfattning som dominerar de texter som är föremål 
för analys i den här uppsatsen, bland dem syns just den subjekts- och identitetsuppfattning som 
Butler finner så problematisk, den som menar att identiteten – ”jaget” är sprunget ur ett auten-
tiskt inre, och ger uttryck för något som på ett naturligt, givet sätt är en själv.33 Istället menar 
Butler att alla aspekter av identiteter blir till genom en i det närmaste tvångsmässig upprepning, 
efterhärmning av idéer om beteenden – performances. 
 
Performance  
Genus iscensätts således genom upprepningar, och det är genom upprepningen som både identi-
teten och subjektet blir till. På detta sätt blir även språkbruk ett sätt att etablera och bekräfta olika 
identiteter. J.L. Austin lanserade 1962 i How to do things with words sin teori om det performativa 
språket.34 I korthet kan man säga att teorin gick ut på att själva språket i vissa situationer betrakta-
des som en handling. Austin begränsade då dessa talhandlingar till exempelvis prästens uttalande 
vid vigselakten: ”Jag förklarar er härmed…” eller domarens uttalande i domstolen: ”Jag dömer 
dig härmed till…”. Som performativt tal betraktades alltså uttryck som fick bindande konsekven-
ser. Denna teori har av flera, bland annat Butler, utvecklats till en tanke om att språkbruk alltid 
innebär en handling av något slag. Denna tanke är också som vi såg i början, en av de bärande 
idéerna i diskursanalysen. Språket är viktigt eftersom det konstituerar verkligheten och i och med 
detta blir språket också en form av handling, varje uttalande är ett skapande eller återskapande av 

                                                           
32 Utdrag ur riksdagsdebatt 28/4-04 (protokoll 2003/04:104), anförande nr. 161 Tuve Skånberg (kd) 
33 Även Charles Taylor problematiserar denna identitetsuppfattning i essän ”Det mångkulturella samhället och 
erkännandets politik” (1994), där han diskuterar uppkomsten av den människosyn, eller syn på individen, som 
präglar en stor del av det västerländska samhället idag. Han använder sig just av begreppet ”inre autenticitet” och 
syftar då på den ofta förgivettagna idé om att vi bär vår identitet inom oss, den är någonting som existerar 
bortom vårt sociala samspel och bortom de strukturer som formar detta samspel. 
34 J. L. Austin, How to do things with words (1962) 
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betydelsestrukturer som spelar roll för hur vi uppfattar att världen är beskaffad. Tal om kön med-
för också alltid förväntningar och förutsättanden och kan antingen bidra till att upprätthålla eller 
förändra de betydelsestrukturer som omgärdar begreppet.  
     I en debattartikel i Svenska Dagbladet – ”Omöjligt välsigna homovigsel” – kan vi se ytterligare 
exempel på hur språkbruk upprätthåller en viss ordning och avfärdar en annan: 
 

Svenska kyrkan står fast vid att ”äktenskapet är ett heligt förbund förordnat och välsignat av 
Gud, himmelens och jordens skapare”. Så heter det i vigselordningen, som tar för givet att 
äktenskap ingås mellan en man och en kvinna. Detta har kyrkan alltid lärt. Det behövs en man 
och en kvinna för att det ska bli några barn, vilket inte är detsamma som att alla män och 
kvinnor får barn. Det finns dessutom i den kristna traditionen ett synsätt att mannen och kvinnan 
kompletterar varandra, växer och blir vad de är avsedda att vara i det kärleksfulla och varaktiga 
mötet med varandra.35  

 
Det är intressant att se hur de olika fraserna i detta stycke fogas samman. Vigselordningen ”tar 
för givet att äktenskap ingås mellan en man och en kvinna”. Därför att (?) det ”behövs en man 
och en kvinna för att det ska bli några barn”. Denna kedja såg vi också tidigare: äktenskap-familj-
man-kvinna-barn. Här finns också uttryckligen tanken om könen som varandras komplement: 
”mannen och kvinnan kompletterar varandra, växer och blir vad de är avsedda att vara”. Ut-
trycket ”blir vad de är avsedda att vara” är intressant, eftersom det pekar mot samma typ av iden-
titet som beskrevs ovan, den inre psykiska dispositionen som förverkligas, levs ut i den naturliga, 
givna (ej skapade/konstruerade) relationen mellan en man och en kvinna.  Om tanken är att kö-
nen kompletterar varandra och tillsammans växer in i det som de är avsedda att vara, blir det ju 
också alltför uppenbart att homosexuella förhållanden också måste betraktas som fruktlösa och 
deras krav på jämbördighet därför illegitima.  
I de texter som här analyserats omskapas och upprätthålls en tydligt homofobisk diskurs som 
bygger på hierarkiskt (patriarkalt) ordnade, heteronormativt kontrollerade subjekt. Detta syns inte 
minst i den konsekventa användningen av turordningen ”man” sedan ”kvinna” som är genomgå-
ende, utan undantag, i samtliga texter jag analyserat. Detta är inte obetydligt, utan visar på just 
den repetitiva process i vilken genus skapas – hierarkin blir till i upprepandet och det är först när 
vi förändrar upprepningen som vi har en möjlighet att förändra hierarkin. Begreppen ”man” och 
”kvinna” är som vi har kunnat se, oändligt mycket större (för att använda Yvonne Anderssons 
ord), än en markör för biologisk särskillnad, såsom texterna gör gällande. Som begreppspar blir 
kvinna/man samtidigt varandras motsatser och komplement och på så sätt söker texterna bringa 
klarhet i den komplexitet av betydelser som konkurrerar om att fylla begreppen. Homosexualitet 
framställs också genomgående som ett moraliskt problem, och attribut som promiskuitet, kort-
variga förhållanden, oansvarighet och egoism fogas till homosexuella som grupp, varpå det blir 
möjligt att motivera att man bör motverka den så kallade familjeupplösningen genom att äkten-

                                                           
35 SvD: Brännpunkt 2004-02-17, Omöjligt välsigna homovigsel 
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skapet bibehålls för de ansvarsfulla, omsorgsfulla, engagerade och inte minst heterosexuella par, 
vilka det är värdefullt för samhället att investera i.  
 
 
Slutdiskussion 

Kanske är det dags att återigen ta en titt på de frågeställningar som uppsatsen utgått från? Vilka 
antogs förslaget om en könsneutral äktenskapslag gynna och vilka antogs skadas av en sådan för-
ändring? På vilket sätt? Hur naturaliserade texterna argument om ”onaturlighet” eller ”skadlig-
het”? Och slutligen, vad kan vi säga om synen på kön, om vilka föreställningar om familj och 
samhälle som förmedlats genom de olika argumenten? Jag ska försöka att kortfattat redogöra för 
hur jag uppfattat svaren på dessa frågor nedan. 
     Jag har funnit prov på ett antal olika strategier som använts för att naturalisera och legitimera 
textens budskap. Exempelvis har jag kunnat konstatera att ordet naturligt använts flitigt och att 
funktionen av detta ord varit att skapa en legitimitet kring det som påstods vara naturligt såsom 
den sexuella relationen mellan kvinna och man, till skillnad från det skapade (onaturliga), det vill 
säga exempelvis den sexuella relationen mellan två kvinnor som istället misstänkliggjordes. Detta 
har direkt att göra med den heterosexuella logikens binaritet, som avser just tanken om att det 
bara finns två kön, kvinnor och män och att begär endast får uppstå dem emellan. Det hetero-
sexuella begäret som är ett villkor för det normala/naturliga könet.  
     Texterna har också i hög grad utgått från definitionen av äktenskapet som en heterosexuell 
sfär och anspelat på ett universellt antagande om dess giltighet i ett globalt och historiskt sam-
manhang. Homoäktenskap har då på grund av sin brist på giltighet/legitimitet i ett historiskt och 
kulturellt sammanhang samt sin brist på giltiga aktörer således uteslutits ur äktenskaps-
definitionen. 
     Ytterligare en stark länk i kedjan har varit att förankra äktenskapet i familjen, och inte minst 
att låsa definitionen på ett sådant sätt att homosexuella aldrig kan framstå som tänkbara föräldrar. 
Föräldraskapet förankrades följaktligen i den reproduktiva förmågan. Detta ställdes sedan i mot-
sats till den typ av familjebildningar som samhället inte bör medverka till att skapa – det vill säga 
där barnet ”berövats rätten till en av sina föräldrar”. Denna framställning förstärker på det sättet 
intrycket av föräldraskapet som en biologisk process där reproduktionen är det centrala, och det 
då underförstås att homosexuella aldrig kan bli ”riktiga” föräldrar. Här har det också varit spän-
nande att notera på vilka sätt detta skett. Bland annat har det skett genom ett kontinuerligt om-
nämnande av begreppen kvinna och man i samband med ”familj”, ”barn”, ”ansvar”, medan be-
greppet homosexuell kontinuerligt sammankopplats med attribut som egoism, kortsiktighet och 
moraliskt tvivelaktigt leverne. Homosexuella har aldrig sammankopplats med familjer, utan har 
hela tiden framställts som två oberoende vuxna. Detta är intressant, då jag har kunnat se en tydlig 
argumentation där man påstått sig ta de ”värnlösa” barnens parti gentemot dessa egoistiska 
vuxna, för att på så sätt vinna legitimitet för sina resonemang. Barnen blir de som vi måste 
skydda och förse med de förebilder av såväl manligt som kvinnligt kön som de behöver. Att re-
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servera familjesfären för aktörer som vars partner är av motsatt kön, antas då kunna motverka 
familjeupplösningen som sedan sägs få positiva effekter för samhället i stort, för utvecklingen och 
för tillväxten. Just denna argumentation, som lutar sig mot ett antagande om att framtiden måste 
utvecklas på ett särskilt sätt (liksom också ”för barnens skull”-argumenten gör) och att detta med-
för att vi måste agera på ett särskilt sätt just nu, tycker jag är särskilt intressant, eftersom den på 
sin höjd aldrig kan handla om annat än kvalificerade gissningar. Sambanden mellan de handlingar 
i nuet som sedan leder till vissa konsekvenser i framtiden, måste ju vara tämligen komplexa och 
svåra att kartlägga i förväg (men det framstår som oerhört enkelt i samtliga texter). Dock är det 
just detta som gör den typen av argumentation så finurlig, eftersom det ju inte är någon annan 
som kan hävda något annat med mer säkerhet rörande sakernas tillstånd i framtiden heller. Dess-
utom förutsätts vi ju alla vara eniga om att framtiden medför ett slags imperativt ”Gör gott!”, 
vilket naturligtvis förpliktigar. 
     En utgångspunkt i denna uppsats var att det som vi betraktar som biologiskt kön är ointres-
sant vid konstruktionen av genus, och att genus i sin tur innebär system för upprätthållande av en 
viss ordning och därmed också uteslutande av andra möjliga ordningar. I ljuset av denna ut-
gångspunkt framstår därför inte risken för att barnen skadas på grund av bristen på antingen 
manliga eller kvinnliga förebilder som lika alarmerande för mig som för författarna till de texter 
jag analyserat. I analysen har jag försökt vara medveten även om min egen position i förhållande 
till texterna och deras budskap. Att homosexualitet är förknippat med stigma och avvikelse från 
normen är inget nytt, men så som debatten förs i olika medier och samhällsinstanser (riksdag, 
offentlig politik) innebär även en religiös identitet och en öppet kristen livsstil (till vilken många 
av författarna bekänner sig) att man riskerar viss stigmatisering, eftersom det svenska samhället i 
stor utsträckning är ett relativt sekulariserat sådant. Det finns i och för sig stora skillnader i kon-
sekvenserna av dessa olika stigman, eftersom man i vissa religiösa sammanhang kan anspela på 
mer ”traditionella” livsval och värderingar vad gäller familjekonstellationer och därigenom vinna 
legitimitet. Som homosexuell när du gör anspråk på att vara ”minst lika god” i dessa sammanhang 
måste du istället argumentera för en förändring av de mönster som de andra vill bevara, och söka 
legitimitet just i förändring och ”modernitet”. Dock känner jag att det är viktigt att ta hänsyn till 
att man i båda fall har att göra med en slags minoritetsperspektiv, där det gäller att försvara sina 
val då man är ifrågasatt på olika sätt. Denna försvarsinställning är något som också varit väldigt 
framträdande i de flesta texter. Det som dock talar emot de grupper som motsätter sig exempel-
vis ett könsneutralt äktenskapsbegrepp (eller fria aborter för att ta ett annat exempel) är en allt-
mer förhärskande ideologi om framåtskridande, förändring och utveckling (nyliberalism) som 
tagit plats i samhället. Det är också här diskussionen om politiska rättigheter blir så brännande, 
eftersom båda sidor utgår från liknande principer kring mänskliga rättigheter, människovärde och 
likabehandling men ser realiserandet av dem på fundamentalt olika sätt. Jag har inte försökt att 
ansluta mig till någon form av nyliberal strömning och hävda att dylika åsikter som representeras i 
mina texter måste utvecklas, att de är förlegade eller föråldrade. Istället har min ambition varit 
just att påvisa bland annat att det inte finns någon nödvändighet i det sätt som genus konstrueras 
på, och givet konsekvenserna – kränkning, diskriminering, exkludering – som är resultatet av de 
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genuskonstruktioner som etableras i de texter jag studerat och som även tenderar att vara norm-
givande i många sammanhang utanför, kanske det inte vore helt dumt att söka förändra dem? Å 
andra sidan finns det ju en rad frågor rörande hur denna förändring skall ske. De som 
argumenterar för en könsneutral äktenskapslag utgår oftast från ett slags inklusivt tänkande, där 
det centrala blir att i likabehandlingens namn, öppna upp för alla de domäner som tidigare varit 
till för vissa. Men det finns förstås problem även i detta synsätt. Butler skriver i texten ”Kon-
kurrerande universaliteter” att: 
 

Den lesbiska och homosexuella rörelsen, som på vissa håll har breddats till att innefatta en rad olika sexuella 
minoriteter, har under senare år ställts inför olika frågor om assimilering till rådande normer. Medan en del 
har agiterat för att få möjlighet att tjänstgöra i den amerikanska militären, söker andra omformulera kritiken 
mot militärväsendet och ifrågasätter värdet av att vara delaktig i det. På liknande sätt har somliga aktivister i 
vissa delar av Europa (i synnerhet Frankrike och Holland) och i Förenta Staterna strävat efter att utvidga 
äktenskapsinstitutionen till icke-heterosexuella par, medan andra fortfarande är starkt kritiska till äktenskaps-
institutionen och har ifrågasatt om inte det statliga erkännandet av monogama partners, i slutändan kan 
komma att minska utrymmet för ett antal sexuella minoriteters sexuella frihet.36  

 
Denna strävan efter att inkluderas i rådande normer, menar Butler, inte är någon bra lösning 
eftersom detta i sin tur bara leder till nya normer och nya marginaliseringar. Istället för den 
åstundade förändringen skulle detta kanske endast vara att bygga vidare på den diskriminerande 
universalism som så länge utgått från ett manligt, vitt, heterosexuellt övertag. Kanske vore en 
könsneutral äktenskapslag inte alls ett framsteg, utan ett återvändande till gamla mönster med 
bara små förändringar i förutsättningar. Kanske vore det mer önskvärt att, istället för att ersätta 
partnerskapslagen med en könsneutral äktenskapslag, låta dem båda finnas parallellt och vara 
öppna för såväl två- som enkönade par, såsom gjorts exempelvis i Holland? Eller som Butler 
skriver, borde vi kanske sträva efter att helt komma bort från behovet av statlig sanktionering av 
samlevnadsformer? Det finns troligtvis inga enkla svar på dessa frågor. Och skulle de finnas så är 
detta ändå inte platsen att redovisa dem på. Därför väljer jag att lämna denna text med dessa 
funderingar, och låter någon annan, någon annan stans, plocka upp en tråd och bygga vidare på 
den oändliga kedja av intertextualitet som även denna uppsats är en del av. 

                                                           
36 Rosenberg, s. 270 ff. 
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Bilaga 2: artiklar ur Dagen 
 
 
Ett samfunds ceremonier måste respekteras  - insändare till Dagen, publicerad 2004-01-27. 
 
Jag blev mycket glad av att läsa Gunnar Erikssons insändare ”Tvinga oss inte välsigna det som Gud 
förbjuder”. Man tvingar inte in sig med en kristen bröllopsceremoni i en synagoga eller moské.  
De har sina ceremonier som måste respekteras, det säger vanligt bondförnuft. Varför ska man då ta 
ett helt främmande koncept, som en enkönad vigselakt, och tvinga in det i en kyrka? 
 
 
Men om det inte handlar om att föra in något nytt och främmande, utan att förändra något befintligt? 
Kyrkan måste väl vara så pass öppen att den kan omdefiniera vad ett äktenskap är?  
Här tycker jag Gunnar Erikssons argumentation är speciellt stark: Om Gud instiftat äktenskapet mellan 
man och kvinna är det kanske bara så att det inte går att förändra?!  
En liknelse: Jag har ett träd och vill ha en hund. Ett träd är ett träd. Jag kan inte göra något åt det och 
hade heller inte kunnat göra något åt det ens om jag vore chef för skogsvårdsstyrelsen. Vare sig om 
jag hotar eller trugar kan jag få trädet att bli en hund. Det hjälper inte ens att hata trädet. Visst kan jag 
hugga ner det i vredesmod, efter att ha tappat tålamodet över att det vägrar bli en hund, men det ger 
mig ingen hund – bara ett förstört träd. 
 
 
Stefan Gustavsson skrev för en tid sedan en underbar insändare med titeln ”Etiska ödesfrågor får inte 
döljas av känsloreaktioner” där han mycket välgrundat uppmanade till att vara noga med definitionerna 
och inte i onödan slänga sig med känsloargument. I debatten om kyrkliga enkönade äktenskap är 
känslomässig argumentation speciellt utbredd, vilket Stefan också förklarade.  
Tyvärr verkar det ändå som många inom kyrkan dras med av omvärldens allmänt liberalhumanistiska 
etikflum och luras ut på sidospår. Argumentationen blir då lätt något i stil med: Tvåkönade äktenskapet 
har blivit ett verktyg att förtrycka homosexuella.  
 
 
Kyrkan är emot förtryck, alltså borde kyrkan vara emot tvåkönade äktenskap. Detta kan sägas på 
tusen olika sätt, mer eller mindre snyggt inpackat, men är i alla fallen felaktigt.  
Debatten om homosexuellas rättigheter har nämligen inget med debatten om äktenskapets definition 
att göra, som Stefan Gustavsson också visade. Förstår man inte det kan man varken föra en saklig 
debatt om homosexuellas rättigheter eller äktenskapets definition.  
För att tydliggöra hur enkelt det är att falla in på sidospår vill jag be dig observera mitt uttryck ovan om 
vanligt bondförnuft.  
 
Betyder det att jag nedvärderar bönder? Jag kanske till och med hatar bönder?  
Du kan använda det för att komma åt mig som person om du vill och på så sätt kringgå hela min 
egentliga argumentation, om du nu har som yttersta syfte att komma åt mig som person.  
 
 
Frågan blir då om ditt mål är att bemöta min argumentation eller smutskasta min person. Eller för att 
föra tillbaka resonemanget till sakfrågan, om du vill förändra de kyrkliga äktenskapen – vad har du för 
uppsåt?  
Och om du är emot en förändringsprocess, använder du rätt argumentation, eller luras du ut på 
sidospår?  
Om någon efter att ha läst denna insändare anklagar mig för att hata bönder kommer jag bara att 
försiktigt undra vad bönder har med saken att göra.  

Fredrik Fredh 
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Tvinga oss inte välsigna det som Gud förbjuder – insändare till Dagen, publicerad 2003-12-02. 
 
 
Det går många historier om den gamle prosten Arvid Hellström på Öckerö. Någon ville på en fest göra 
sig lustig över Bibeln. ”Hur var det egentligen med Bileams åsna”, sa han. ”Tror prosten verkligen att 
åsnan pratade?”  
Bileam var profeten som blev sänd att förbanna där Gud välsignat. Han visste vad som var Guds vilja. 
Han skulle inte gå med när Balaks folk kom för att hämta honom. Det hade Gud sagt. Ändå gjorde han 
det. Men den åsna Bileam red på var lydigare än han själv. Den la sig trotsigt ner på vägen och ville 
inte ta ett steg vidare. Och inför Bileams hot och slag började den tala. 
Jag känner mig som Bileams åsna. Jag vill lägga mig ner och säga: Inte ett steg till på den här vägen! 
Vad handlar det om? Kyrkans högsta ledning vill få oss att välsigna det Gud förbjuder. 
I tre motioner inför vårriksdagen ligger förslag från representanter för olika riksdagspartier att göra 
äktenskapet könsneutralt. Starka lobbygrupper har verkat för det länge. Nu har man bara sista stycket 
av vägen kvar. Och då gäller det också att få med kyrkan. Nu har kyrkomötet sagt sitt. Man vill se ett 
förslag på hur en kyrklig akt i handboken skulle kunna se ut som i praktiken innebär en juridiskt 
bindande homovigsel som prästen ska välsigna. 
 
Vi lever i ett fritt land med både religionsfrihet och demokrati. Andligt tvång är inget att längta tillbaka 
till. Den som tror på homoäktenskap som en precis lika god samlevnadsform som vanliga äktenskap 
får naturligtvis tala för det. 
Men vad ska vi göra som tror att det här är uppåt väggarna fel – mot alla och mot Gud? Vi som tror att 
vårt land blöder på grund av familjeupplösningen och som känner förtvivlan över alla steg som tas för 
att ifrågasätta familjen? Vi som ser hur barnen få betala ett högre och högre pris för vuxnas egoism, 
där det bara handlar om att få tillfredsställa alla sina egna behov. Vad ska vi göra som präster och 
vigselförrättare i en kyrka som vill gå med hela vägen för att välsigna det Gud i sitt ord förbjuder? 
 
I en mening är det är redan kört. Riksdagen kommer att göra äktenskapet könsneutralt. Kyrkan 
kommer att införa den ordning som är beställd. Frågan är bara om det dröjer ett år eller ett par år – av 
taktiska skäl. Vad ska vi göra? 
Jag vet vad jag vill göra. Jag vill göra som Bileams åsna. Lägga mig ner och säga: Jag går inte ett 
steg på den vägen. Nu måste kyrkan lämna ifrån sig vigselrätten. Men det vill den inte göra. Därför 
måste vi vara många vigselförrättare, manliga som kvinnliga präster och pastorer i alla samfund som 
tillsammans går till regeringen och säger: ”Ta ifrån oss vigselrätten, män och kvinnor får naturligtvis 
själva välja hur de vill leva, men ni kan aldrig få oss att välsigna det Gud förbjuder.” Jag tror att vi 
måste säga detta nu, inte vänta på utredningar som bara är ett spel för galleriet. Vem tar initiativet? 
Profeten Bileam är en tragisk gestalt i 4 Mosebok. Först vägrar han kategoriskt att följa med dem som 
hämtat honom. För Gud har sagt till honom: ”Du ska inte gå med!” Han utsätts för påtryckningar och 
mutor: ”Låt ingenting hindra dig från att komma till mig, för jag vill bevisa dig mycket stor ära.” Men 
Bileam är obeveklig: ”Även om Balak skulle ge mig så mycket silver och guld som hans palats 
rymmer, kan jag inte överträda Herrens, min Guds befallning.” 
Men så ger han lillfingret och säger: ”Men stanna kvar över natten, så ska jag få reda på vad Herren 
mer har att säga mig”. Så hör han naturligtvis Gud säga något annat och följer med. 
 
Det verkar ändå som Bileam håller fast och inte kan tala emot Herrens ord. Tre gånger upprepas det. 
Men sedan vittnar fortsättningen och några andra ställen i Bibeln om att Bileam blev en profet som 
förledde folket att överge Gud. 
”Bileamismen” har blivit en ledande riktning i vår kyrka. Vad Gud säger i sitt ord kanske ändå inte är 
riktigt klart. ”Vi måste lyssna en gång till” – underförstått: tills vi hittar de svar vi själva vill ha. Från 
politiskt håll är trycket stort: ”Välsigna även om Gud förbannar. Vi ska ge dig stor ära! Även om du inte 
är beredd att gå hela vägen, så kom med ett litet stycke!” 
Vad svarade prosten Hellström på Öckerö? Han sa: ”Jag har hört många åsnor tala, senast i dag!”  

Gunnar Eriksson präst i Svenska kyrkan, Lane Ryr 
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