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1. Inledande ord

Hundra år av tvåsamhet. Avhandlingens titel rymmer både ett kon-
staterande och en analys; en inledande iakttagelse och en slutsats för 
studien. Tvåsamhet kan nämligen användas både som en beskrivning 
av en parrelation och som teoretiskt begrepp. Denna avhandling rör 
båda dessa aspekter, men fokuserar på den senare. Utgångspunkten 
är äktenskapet – en institution som under åren 1909–2009 endast 
kunde ingås och bestå av två personer. Men detta att äktenskapet är 
begränsat till två personer har en vidare betydelse i form av normer 
kopplade till tvåsamhet och hur de kommer till uttryck i statlig reg-
lering av intima relationer.

Den fullständiga titeln lyder Hundra år av tvåsamhet. Äktenskapet 
i svenska statliga utredningar 1909–2009. Undertiteln preciserar stu-
diens empiriska fokus. Genom att läsa SOU:er från åren 1909–2009 
analyserar jag äktenskapsbegreppet med särskilt fokus på statlig regle-
ring av intima relationer och de normer som kopplades därtill. Staten 
har den lagstiftande makten och styr alltså med hjälp av lagar vilka 
intima relationer som ger rättigheter och skyldigheter. Intima relatio-
ner används här som en gemensam etikett för olika typer av kärleks-
relationer och/eller sexuella relationer som man benämnt på skilda 
sätt under åren 1909–2009. Orden, såväl som lagarna och männis-
kors praktiker, har nämligen skiftat genom åren.

Äktenskapet 1909 var något mycket annorlunda än vad det var 
2009. Ett starkt traditionellt och religiöst baserat äktenskap genom 
vilket kvinnan blev omyndig förvandlades under hundra år till en 
könsneutral institution som ingås av formellt jämställda samkö-
nade eller olikkönade par. Hur gick denna förvandling till? Ett svar 
på denna fråga bör innehålla både kontinuiteter och förändringar. 
Varje periods särprägel bör ses i ljuset av både sin egen logik och 
senare perioders. En undersökning av hur äktenskapet förändrats 
innehåller samtidigt ett mer sällan sett påpekande om dess konti-
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nuitet. Hur förblir äktenskapet detsamma under hundra år och hur 
förvandlas det?

En studie som undersöker det föränderliga äktenskapsbegreppet 
får problem med de inledande sidorna – är det inte här äktenska-
pet ska beskrivas och förklaras? Min önskan är emellertid att ge en 
bakgrund till problemställningen för den här texten utan att fastslå 
det som analysen ska undersöka. För att skriva denna bakgrund tar 
jag därför hjälp av andra vetenskapliga discipliner. Här i inledningen 
får därför juridiken förklara äktenskapet, och tidigare forskning om 
äktenskapet från en rad olika discipliner får beskriva vad det kan 
innebära. Förhoppningsvis kan äktenskapet på detta sätt beskrivas 
utan att ges en bestämd innebörd.

Vad är ett äktenskap?
I läroboken Äktenskap, samboende, partnerskap skriven av Anders 
Agell och Margareta Brattström för juridikstuderande beskrivs 
äktenskap dels som ett avtal mellan makarna, vilket bygger på en 
gemensam viljeförklaring vid äktenskapets ingående, dels som ett sta-
tusförhållande, i den meningen att både äktenskapets tillkomst och 
upphörande beror av statlig myndighets beslut (Agell & Brattström 
2008, s. 29). Staten kontrollerar förutsättningarna för ett juridiskt 
giltigt äktenskap genom att uppställa äktenskapshinder – vilka idag 
är baserade på antingen arvsbiologiska skäl eller socialetiska hänsyn, 
där de socialetiska är de viktigaste: ”lagstiftaren har velat markera, att 
vissa förbindelser från samhällets synpunkt inte är önskvärda” (Agell 
& Brattström 2008, s. 30). Dagens äktenskapshinder är tre: ålder (att 
vara minst 18 år, dock med dispensmöjlighet), nära släktskap (rakt 
upp- eller nedstigande led och helsyskon utgör hinder) och förbud 
mot tvegifte. Vilka äktenskapshinder som har funnits och hur de har 
formulerats har emellertid förändrats mycket under avhandlingens 
undersökningsperiod och jag kommer därför att ta upp dessa och 
tidigare äktenskapshinder i respektive analyskapitel.

Myndigheter är involverade vid flera steg på vägen mot att gifta 
sig. Hindersprövningen, vars villkor beskrevs ovan, görs av Skatte-
verket med hjälp av en blankett där de blivande makarna intygar 
på heder och samvete att inga äktenskapshinder föreligger. Vigseln, 
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som är nästa steg, kan ingås kyrkligt eller borgerligt – detta sedan 
1908 – och är beroende av behörig vigselförättare och korrekt genom-
förd vigselprocedur för att äktenskapet ska bli giltigt (Agell & Bratt-
ström 2008, s. 34). Skilsmässa, eller vad man inom juridiken kallar 
äktenskapsskillnad, ska ges efter makes vilja och skälen därför ska 
idag inte behöva redovisas (Agell & Brattström 2008, s. 43). Så har 
dock inte alltid varit fallet, vilket vi ska se i den kommande analysen, 
även om reglerna för äktenskapsskillnad under 1900-talet har blivit 
mer och mer tillåtande och inriktade på att endast de som vill förbli 
gifta ska vara det. I den juridiska litteraturen påpekas dock att det 
sällan är förutsättningarna för äktenskapsskillnad utan följdfrågorna 
som orsakar rättsliga problem – vad som ska hända med vårdnad om 
barn, underhåll och egendom vid en skilsmässa. 

Dessa frågor aktualiserar också de viktigaste skillnaderna mellan 
äktenskap och samboende. Varken regler om giftorätt, underhålls-
skyldighet eller arvsrätt gäller för samboende. Detta innebär att även 
om samboende har rätt till delning av egendom som införskaffats för 
gemensamt begagnande är denna rätt inte utsträckt till saker inför-
skaffade för fritidsändamål eller dylikt, medan giftorätten däremot 
medför att allt vid en skilsmässa ska delas mellan parterna. Under-
hållsskyldighet är en annan rätt som endast gifta har. Den innebär att 
inkomstbortfall som kan anses bero på rollfördelningen inom äkten-
skapet ska kompenseras under en övergångsperiod efter en skilsmässa. 
Även vid dödsfall är samboendes rättigheter begränsade och eventuella 
bröstarvingars del av arvet går inte att skjuta upp till ett senare till-
fälle – vid ett dödsfall kommer alltså tidigare och/eller gemensamma 
barn att ärva den bortgångne direkt, utan att det är möjligt, som i 
fallet med äktenskap, att låta makes arvslott gå före och till exempel 
förhindra att en gemensam familjebostad måste säljas för att betala ut 
bröstarvingarnas arv (Agell & Brattström 2008, s. 284).

Jag har ovan fokuserat på äktenskapet och något på samboende 
i min beskrivning av rättsverkningar och de juridiska innebörderna 
i begreppen. Det har emellertid under perioden 1909–2009 funnits 
fler sätt på vilka svenska staten har satt upp regler för människors 
parrelationer – det jag kallar att reglera intima relationer (jag kom-
mer att diskutera dessa begrepp närmare i teorikapitlet). I tabellen 
nedan visas översiktligt de parrelationer som varit juridiskt giltiga 
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under perioden. Äktenskapet är den enda av dessa som finns under 
hela perioden – dock i skiftande utformning, bland annat vad gäller 
könsbegränsningar, vilket också indikeras nedan.

Tablå 1. Juridiskt giltiga former av 
parrelationer i Sverige 1909–2009
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Mellan 1909 och 1915 fanns alltså tre typer av reglering för olikkönade 
intima relationer. De kunde vara i form av ofullkomnat äktenskap, 
trolovning eller äktenskap. Ofullkomnat äktenskap och trolovning 
hade båda sin bakgrund i traditionella svenska seder. Om samlag 
förekommit mellan fästefolk kunde en domstol i efterhand avgöra att 
de skulle anses ha ingått ett ofullkomnat äktenskap (Agell & Bratt-
ström 2008, s. 246).1 Trolovningen hade inte några rättsverkningar 
så länge den pågick, men vid avbrytandet av en ingången trolovning 
kunde mannen och kvinnan tvingas ge tillbaka gåvor som getts för 
det stundande äktenskapet, mannen kunde bli betalningsskyldig om 
kvinnan blivit med barn under trolovningstiden, och ifall barn avlats 
kunde även visst arv till kvinnan bli aktuellt om mannen dog (Agell 
& Brattström 2008, s. 27). Det ofullkomnade äktenskapet avskaf-
fades i och med lagen 1915 om äktenskaps ingående och upplösning, 
det vill säga den lag vars förarbete utgör startpunkten för denna stu-
die. Jag kommer därför inte att diskutera denna regleringsform när-
mare. Däremot fanns trolovningen med ända fram till 1973 och den 
kommer att diskuteras närmare i det första analyskapitlet.

1973 avskaffades trolovningen – den hade fallit i glömska och ris-
kerade att ge oförutsedda rättsverkningar för människor som inte ens 
var medvetna om att de skulle kunna betraktas som trolovade. Istället 
infördes en första variant av samboendelag för olikkönade par, som 
endast reglerade de samboendes gemensamma bostad. 1988 komplet-
terades denna lag med en särskild lag om homosexuellt samboende. 
Den kom dock inte att innebära att samma regler tillämpades på sam-
könat och olikkönat samboende, delvis eftersom det homosexuella 
samboendet reglerades i en särskild lag, vilket gjorde det lättare att 
kringgå den. År 2003 slogs lagarna därför samman till en könsneutral 
sambolag. År 1995 infördes den särskilda partnerskapslagen, vilken 
var menad som en äktenskapsliknande lag endast för samkönade par. 
Denna avskaffades dock 2009 när äktenskapslagen blev könsneutral.

Alla de nämnda regleringstyperna, förutom ofullkomnat äkten-
skap som avskaffades i och med Lagberedningens förslag 1913, 
kommer att beskrivas närmare och analyseras i senare kapitel. Den 
diskussion som förs om dem i materialet är omfattande och mång-

1. Fram till 1734 avgjorde kyrkan äktenskapsärenden, men därefter övergick denna 
rätt till världsliga domstolar (Taussi Sjöberg 1988, s. 42).
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fasetterad, vilket jag inte har kunnat göra rättvisa åt i de kortfattade 
beskrivningarna ovan – dessa har istället syftat till att bidra med en 
grundkunskap när vi senare går vidare till närmare analyser av hur 
statens representanter formulerat sig om dessa regleringar. Dessförin-
nan vill jag dock precisera temat för denna studie – nämligen hur jag 
avser att undersöka äktenskapet.

Vilket äktenskap ska undersökas?
Äktenskapet kan som antytts ovan ges olika betydelser. Det kan juri-
diskt ses som ett avtal eller som ett statusförhållande. Det kan, som 
jag ska diskutera senare i avsnittet om tidigare forskning, ses som 
en institution med viktiga funktioner i samhället, som en garant för 
samhällelig stabilitet eller som en ritual med normskapande kraft. 
Jag vill inte slå fast äktenskapets betydelse eftersom mitt syfte är att 
undersöka äktenskapsbegreppets förvandlingar över tid. Jag är således 
mer intresserad av vilken betydelse äktenskapet ges i dessa texter än 
av vilken betydelse äktenskapet kan sägas få i en bredare samhällelig 
mening. Däremot kommer jag nedan att precisera vilka aspekter av 
äktenskapet det är jag undersöker.

Som blev tydligt i beskrivningen av äktenskapets rättsverkningar 
är det till stor del ekonomiska förhållanden som regleras med hjälp av 
äktenskapslagen. De ekonomiska aspekterna står dock inte i centrum 
för denna studie, utan istället de intima och erotiska aspekterna av 
äktenskapet. Äktenskapet ses i denna studie som ett av flera sätt att reg-
lera intima relationer. Det finns vidare en rad olika sätt att undersöka 
äktenskapet på – olika studier som ger olika typer av resultat. Ett sätt 
att formulera den avgränsning som jag funnit användbar är i termer av 
form och innehåll. På liknande sätt som jag i förra avsnittet i tabellen 
beskrev former för reglering av parrelationer, kommer jag i denna stu-
die att fokusera på de formmässiga aspekterna av äktenskapet snarare 
än dess innehållsmässiga aspekter. Denna distinktion har getts olika 
innebörd genom den filosofiska historien och jag avser den innebörd 
som Georg Simmel en gång gav begreppen. Form hänvisar därmed 
till mer abstraherade och ”stabila” aspekter, medan innehåll avser mer 
konkreta och socialt praktiserade aspekter av ett socialt fenomen (Sim-
mel 1971, s. 351). Dessa konstituerar visserligen alltid varandra, men 
begreppen gör det möjligt att analytiskt fokusera det ena eller andra.
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Ytterligare ett begreppspar som kan hjälpa till att ringa in ett ana-
lytiskt fokus för denna avhandling är formella och informella insti-
tutioner, vilket ofta används för att visa på skillnader i formalisering 
mellan fenomen som alla är att betrakta som sociala institutioner. 
Äktenskapet skulle då karakteriseras som en formell institution. Att 
studera innehåll skulle enligt sociologisk familjeforskning kunna 
innebära att studera både hur äkta makar respektive sambor inter-
agerar i praktiken (de som ingår i formella institutioner) och hur 
familjer och par fungerar i vardagen (alltså det som kan beskrivas 
som mer informella institutioner). Dessa två kategorier studeras ofta 
i samma typer av sociologiska studier – en sociologisk standardförstå-
else, skulle man kunna säga, innebär att inte göra någon avgörande 
skillnad mellan dessa. En tendens inom sociologin har snarast varit 
att betona det informella framför det formella.

Det är kanske snarare på formnivå som åtskillnaden mellan for-
mella och informella institutioner blir mer betydelsefull och tydlig. 
På formnivå – alltså den som rör abstraherade samhälleliga mönster 
– gör åtskillnaden mellan formella och informella institutioner att 
studier kan gälla antingen generaliserade mönster av utformningen 
av äktenskap och samboskap2 (formella institutioner) eller genera-
liserade mönster av utformningen av familjer och parförhållanden 
(informella institutioner). Det är alltså i den förstnämnda kategorin 
som denna studie ska sorteras in. Den handlar inte om hur äkten-
skap levs eller upplevs av dem som ingår dem eller av släktingar, vän-
ner eller andra runt omkring dem. Istället studeras de generaliserade 
mönster som formerna för reglering av intima relationer innebär. 
I samband med genomgången av tidigare forskning i nästa avsnitt 
kommer jag att återknyta till dessa olika sätt att studera äktenskapet.

Tidigare forskning
Denna undersökning har inte bara en forskningshemvist. Flera olika 
discipliner och forskningsområden blir relevanta och nedan beskrivs 
hur studien kan placeras in i skärningspunkten mellan olika fält. 
Dessa blir aktuella på basis av en disciplinär, teoretisk, empirisk eller 
tematisk anknytning till denna studie. Den forskning jag kommer att 

2. Med termen samboskap avses det som regleras enligt en sambolag, till skillnad 
från olika typer av informella samboenden.
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använda mig av mer direkt som teori eller metod diskuteras grundli-
gare i kommande kapitel.

Den disciplinära hemvisten för denna avhandling är sociologi, ett 
ämne som har en lång historia av att betona äktenskapets samhäl-
leliga roll. Äktenskapet har bland annat formulerats som en del av 
normskapandet i samhället (Berger & Kellner 1980, s. 302) och som 
något vars funktion i första hand är sammanhållningen av kärnfamil-
jen (Parsons 1980, s. 193). Den funktionalistiska syn på äktenskapet 
och familjen som betonar makarnas komplementaritet och köns-
uppdelade roller har kritiserats av senare feministisk familjesociologi 
(Roman 2004, s. 52). Trots att min studie skiljer sig från funktiona-
listiska studier på grundläggande sätt – i fråga om såväl skillnader i 
synen på familj som ontologiska frågor – har dessa studier undersökt 
formaspekter av äktenskapet och sett det som en formell institution 
på ett sätt som liknar min ambition här. En annan sociologisk teore-
tisk tradition har sysselsatt sig med senmodernitetens omvälvningar 
på det privata området och kan exemplifieras av Anthony Giddens 
(1992), Zygmunt Bauman (2003), Niklas Luhmann (2003), Ulrich 
Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim (1995). Gemensamt för dessa 
teoretiker är bland annat att de för en diskussion om kärleksbegrep-
pet, vilket även förekommer i ett nordiskt sammanhang och är något 
jag knyter an till i den kommande analysen (Ambjörnsson 1978; 
Frykman & Löfgren 1979; Haavind 1982; Jónasdóttir 1991). I anslut-
ning till denna kärleks- och intimitetsteoretiska tradition, och base-
rat på feministisk forskning om familjen, har det vuxit fram kritisk 
forskning om senmoderna relationer, vilken även betonar queera 
relationsformer (Jamieson 1998, 2004; Roseneil 2003, 2004, 2006). 
Denna tradition har dock inte lagt någon särskild vikt vid äktenska-
pet, utan snarare betonat de informella relationernas betydelse för 
förändringar i det intima livet.

Den teoretiska hemvisten för denna avhandling är främst queer-
teori. Det är en forskningstradition som vuxit fram ur materialistisk 
feministisk teori som vill vidareutveckla perspektiven på sexualitet 
(Rich 1980; Rubin 1993, 1997; Wittig 2007). Denna teoretiska tradi-
tion har utvecklats åt en rad håll och den har bland annat i ett svenskt 
sammanhang gett upphov till kritisk, queerteoretiskt inspirerad 
forskning om välfärdsstaten (Dahl 2005; Edenheim 2005; Holmberg 
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1993b; Kulick 2005) och sexualitet ur ett historiskt och idéhistoriskt 
perspektiv (Laskar 2005). Ett gemensamt drag för dessa studier är att 
heterosexualitet och heteronormativitet på olika sätt problematiserats 
på ett sätt som jag önskar anknyta till i denna studie.

Den empiriska grundvalen för den här avhandlingen är till största 
delen SOU:er. Andra liknande studier som använt material av detta 
slag har främst fokuserat på familjen (Lindgren 2006; Lundqvist 
2007), men utgör icke desto mindre viktiga referenspunkter för 
denna studie. Förutom dessa finns även studier med grund i andra 
typer av material som gör feministiskt inspirerade analyser av par 
(Eldén 2009; Holmberg 1993a; Jansson 1999; Martinsson 1997; Nor-
berg 2009; Nordin 2007). Dessa studier av paret baserade på andra 
empiriska underlag är alla exempel på den typ av forskning som jag 
diskuterade ovan och som skulle kunna beskrivas som upptagna 
framför allt av de innehållsmässiga aspekterna av informella relatio-
ner. Ännu fler studier kan i en bred mening anses studera familjen, 
vilken inte minst beforskats inom ett allt starkare genusvetenskapligt 
fält. Ett tema här är studier som undersöker samboendets framväxt 
(Lewin 1979; Lewin & Trost 1979; Trost 1990) och genusanalyser av 
föräldraskap och välfärdsstat (Bergman 2003; Björnberg 1993; Eriks-
son 2003). Vidare inbegriper denna studie en period av etthundra år, 
vilket gör historisk forskning om sexualitet med ett genusperspektiv 
relevant för att kontextualisera textanalysen (Kling 2010; Lennerhed 
1994, 2003; Lindholm & Nilsson 2002; Lundahl 2005; Runcis 1998; 
Rydström 2000, 2005, 2008).

Temat för analyserna i denna avhandling är äktenskapet. Forsk-
ningen i ett svenskt sammanhang som fokuserat på äktenskapet är 
begränsad, om man bortser från den tidigare citerade sociologiska 
teorin som ser äktenskapet som en av många samhälleliga norm-
skapande institutioner. Det finns juridisk forskning om äktenska-
pet (Agell 1984; Nylander 1961; Tottie 1974), antropologisk (Ade-
niji 2008), och historisk (Eriksson 2010; Fur 2010; Hansen 2010; 
Melby et al. 2006; Nilsson 1999; Taussi Sjöberg 1988), inom vilken 
särskilt ekonomi (Bersbo 2010; Niskanen 2000; Sjöberg 2001) och 
våld (Liliequist 2001; Lindstedt Cronberg 2010) har utgjort fokus för 
forskningen. Sociologin har i Sverige under de senaste decennierna 
inte heller intresserat sig särskilt för äktenskapet; det finns dock stu-
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dier från andra länder som undersöker äktenskapets plats i samtiden 
(Brook 2002; Cott 2000; Lewis 2001; Strassberg 1996–1997). Denna 
studie tar även upp partnerskapslagen, om vilken Jens Rydström skri-
vit (Rydström 2005, 2008, 2010). Internationellt sett har samkönat 
äktenskap eller civil partnership, som det bland annat kallas på engel-
ska, även varit föremål för studier (bl.a. Bonthuys 2008; Butler 2002; 
Harding 2008; Johnston 2008; Kandaswamy 2008; Lewin 2008; 
Nicol & Smith 2008; Oswald & Kuvalanka 2008; Peel & Harding 
2008; Smart 2008).

Genomgången ovan av tidigare forskning gör det möjligt att pre-
cisera vinsten med denna studie och fördelarna med dess utform-
ning. För det första följer studien den queerteoretiska uppmaningen 
att kritiskt granska heterosexualiteten och dess institutioner för att 
undvika dess naturalisering (Wittig 2007, s. 103). Denna uppmaning 
är dessutom djupt sociologisk och följer den strävan som kan ses i tra-
ditionell sociologi att utforska det vi tar allra mest för givet – normen. 
Här skär således queerteori och sociologisk teori varandra. I teorika-
pitlet kommer jag att diskutera hur dessa begreppsapparater förhåller 
sig till varandra. Vidare ska påpekas att föreliggande studie dessutom 
undersöker reglering av intima relationer på ett sätt som inkluderar 
både heterosexuella och homosexuella, olikkönade och samkönade 
par. I detta avseende kan studien sägas komplettera tidigare forsk-
ning, vilken i hög grad gjort antingen det ena eller det andra. För det 
andra har tidigare forskning konstaterat att äktenskapet är ett starkt 
ideal samt att tvåsamheten är hegemonisk (Adeniji 2008; Gustav-
son 2006, s. 113; Hirdman 1989, s. 135). Denna studie utforskar hur 
dessa ideal och normativiteter skapas och upprätthålls diskursivt i 
material som rör statens reglering av intima relationer. För det tredje 
har tidigare forskning studerat HBT-rättigheter, sexuellt medborgar-
skap och kampen för dessa rättigheter. Däremot har den i mindre 
utsträckning knutit an till det heterosexuella äktenskapet som den av 
staten upphöjda formen för intima relationer. Denna studie undersö-
ker framväxten av reglering av samkönade intima relationer i relation 
till reglering av olikkönade intima relationer, vilket ger möjlighet att 
resonera om hur staten själv motiverar dessa olika regleringar – något 
som bidrar till förståelsen av hur förslagen förankras diskursivt. 



Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande studie är att undersöka äktenskapsbegreppet 
och därtill kopplade diskursiva konstrueranden i statliga utredningar 
1909–2009. Den forskningsfråga som drivit studien har varit frågan 
om vilka förändringar äktenskapsbegreppet genomgick i denna dis-
kursiva kontext mellan 1909 och 2009 och som ledde fram till att 
det gjordes könsneutralt. Fokus för studien är konstruktionen av 
äktenskapet som formell institution, snarare än informell, och form 
snarare än innehåll. Äktenskapet ses i denna studie som ett av flera 
sätt att reglera intima relationer. Analysen tar följaktligen fasta på 
de intima och erotiska aspekterna av framställningen av äktenskapet.

Frågeställningar som funnits med från början av analysarbetet är: 
Hur har äktenskapsbegreppet förändrats under perioden? Hur har 
man i materialet motiverat och diskuterat införandet, förändringarna 
och avskaffandet av andra former för statlig reglering av intima rela-
tioner – trolovning, samboende, homosexuellt samboende, partner-
skap?

Under analysarbetets gång har ytterligare frågeställningar blivit 
aktuella. Dessa kan sorteras i tre grupper efter de avsnitt i slutsatska-
pitlet där de besvaras. Den första rör frågor om reglering av intima 
relationer och förändringen av statens fokus för denna reglering: Hur 
har äktenskapets ställning förändrats under perioden i relation till de 
andra formerna för reglering? Vilka andra diskursiva konstrueran-
den blir relevanta för analysen av äktenskapet? Vilka konsekvenser 
får exempelvis konstruerandet av äktenskapslikhet och kärlek för 
äktenskapsbegreppet? Den andra gruppen av frågeställningar rör två-
samhet och heteronormativitet: Vilka normer aktiveras i materialet 
– i termer av både moraliska gränsdragningar och heteronormativi-
tet? Hur blir det möjligt att problematisera de teoretiska begreppen 
heteronormativitet och tvåsamhetsnormer utifrån denna analys? Den 
sista gruppen av frågeställningar rör äktenskapets relation till samhäl-
let i materialet: Vad är det äktenskapet gör i materialet? Vilken syn 
på samhället framträder i och med framställningen av äktenskapet? 
Varför måste äktenskapet bevaras och skyddas?


