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Abstract 

Opinions on moral neutrality in the question of same-sex marriage: an analysis of a 

Swedish parliament debate based on Michael J. Sandel’s political philosophy 

Although the ideal of liberal neutrality remains common in political philosophy, some 

authors argue that moral judgments are indispensable in public decisions. In particular, 

Michael J. Sandel has proposed that the question of legalizing same-sex marriage cannot 

be settled without ideas about the value and purpose of marriage. In this study, the final 

debate in the Swedish parliament about gender-neutral marriage is analyzed in terms of 

members of parliament’s opinions on state neutrality. It is shown that the ideal of moral 

neutrality are either rejected or accepted, but in the latter case the value-neutral ideal is 

not sustained throughout the course of the debate. Instead, members of parliament 

invoke ideas about the moral value of marriage and same-sex relationships. This adds 

some credibility to Sandel’s opinion that important public decisions rely on conceptions 

on what constitutes a good life. However, the ultimate success of Sandel’s argument 

depends on whether state recognition of civil marriage in itself can be justified on value-

neutral grounds. 
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INLEDNING 

Den 1 april 2009 antog Sveriges riksdag med 261 röster mot 22 civilutskottets förslag om en 

könsneutral äktenskapslagstiftning. Därigenom beslutade man att par med olika kön och par med 

samma kön skulle ha samma möjlighet att ingå äktenskap och att den speciella lagstiftningen för 

samkönade partnerskap skulle upphävas.1 Den allmänna debatten i media gav prov på skilda 

uppfattningar när det gäller om begreppet äktenskap i första hand bör definieras utifrån en 

religiös eller en sekulär utgångspunkt. Vissa ansåg att gällande lagstiftning diskriminerade 

samkönade par, medan andra tvärtom hävdade att lagförslaget inte tog hänsyn till grupper som 

ofta med religiös utgångspunkt ansåg att förslaget inte var förenligt med deras äktenskapssyn.2 

Civilutskottets förslag gällde också fortsatt vigselrätt för trossamfund. I samband med detta 

diskuterades särskilt om samkönade par borde få gifta sig inom Svenska kyrkan och i så fall på 

                                                             
1 Protokoll 2008/09:95, s 105. 
2 Se t ex Carlén–Hallström & Hansson 2011, Hansson 2012. 
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vilka grunder.3 Frågan om könsneutralt äktenskap i Sverige är alltså en fråga som på flera sätt har 

knutit an till värderingar och prioriteringar.  

Inom den politiska filosofin är en vanlig uppfattning att statens beslut bör fattas på ett sätt som är 

neutralt i förhållande till medborgarnas värderingar och livsval. Andra har ansett att sådana 

ställningstaganden är både nödvändiga och önskvärda.4 Den flera timmar långa debatt som 

föregick riksdagens beslut var en del av en lång process där riksdagen behandlat lagstiftning 

angående samkönade relationer. Redan 1984 konstaterade en statlig utredning att det fanns flera 

argument för en könsneutral äktenskapslagstiftning, men man avstod då från att lägga fram ett 

sådant förslag med det huvudsakliga motivet att värderingarna i samhället bedömdes vara sådana 

att samkönade äktenskap ”skulle innebära en ytterst genomgripande förändring i en djupt rotad 

syn på äktenskapet”.5 Samtidigt fastslog man med stöd av ett tidigare uttalande från riksdagen att 

”homosexuell samlevnad från samhällets synpunkt är en fullt acceptabel samlevnadsform”.6 

Utredningen försökte på så sätt balansera mellan värderingar som framhäver skillnader 

respektiver likheter mellan samkönade och olikkönade relationer. 

Det finns alltså flera skäl att klargöra vilka uppfattningar om statens neutralitet som kom till 

uttryck i Sveriges lagstiftande församling i samband med beslutet 2009. Ansåg man att beslut som 

detta bör vara så oberoende av värderingar som möjligt eller att moraliska bedömningar är en del 

av riksdagens uppdrag? Är de uppfattningar som framfördes förenliga med det sätt som debatten 

praktiskt tog form? En analys av dessa frågor bör kunna klargöra meningsskiljaktigheter i 

debatten och bidra till förståelsen av begreppet neutralitet inom lagstiftningen. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

SYFTE 

Uppsatsen kommer att behandla riksdagens debatt den 1 april 2009, efter vilken man beslutade 

att införa en könsneutral äktenskapslagstiftning i Sverige. Syftet med undersökningen är att 

klargöra uppfattningar bland riksdagsledamöterna om i vilken utsträckning staten bör ta ställning 

till värderingar. Detta innebär bland annat att utreda vilken roll man anser att lagstiftningen bör 

spela för att definiera äktenskapet. En rimlighetsbedömning av dessa uppfattningar är viktig dels 

                                                             
3 Se t ex Ahlkvist 2015, Dahlrot 2010, Nilsson 2007, Thörnqvist 2013. 
4 Tralau 2006, Sandel 2009. 
5 SOU 1984:63, s 98. 
6 SOU 1984:63, s 93. 
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med tanke på riksdagens roll som lagstiftande församling, dels eftersom diskussionen kan 

förväntas belysa den mer allmänna filosofiska frågan om värderingars roll i lagstiftningsärenden. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Den primära frågeställningen i uppsatsen är om riksdagsledamöterna har ansett att staten bör vara 

neutral i förhållande till moraliska frågor, och att beslutet om samkönade äktenskap således bör 

fattas oberoende av värderingar av vad som är ett gott liv, eller om de tvärtom har ansett att 

statens ställningstagande bör ta hänsyn till eller är ett uttryck för sådana värderingar. Jag kommer 

vidare att diskutera rimligheten i dessa uppfattningar i relation till de argument som debattörerna i 

praktiken använder sig av. I detta sammanhang använder jag analysredskap från den amerikanske 

filosofen Michael J. Sandels diskussion om värdeneutralitet och samkönade äktenskap. Därmed 

uppstår den sekundära frågeställningen om och i så fall hur Sandels diskussion kan generaliseras 

till och belysa den svenska kontexten. 

MATERIAL, METOD OCH TEORI 

MATERIAL 

Arbetet kommer att utgå från offentligt tryck som rör debatten i Sveriges riksdag kring 

könsneutrala äktenskap. Jag har valt att begränsa mig till den debatt som omedelbart föregick 

beslutet den 1 april 2009.7 För att klargöra argument som framkommer i debatten kommer jag 

förutom protokollet från debatten att använda mig av andra riksdagstryck, framför allt statens 

offentliga utredning, regeringens proposition och civilutskottets betänkande om könsneutrala 

äktenskap.8 Materialet som rör lagstiftning angående samkönade relationer är mer omfattande 

och inkluderar flera tidigare reformer, bland annat att sambolagen gjordes tillämplig för 

samkönade par 1988 och att registrerade partnerskap infördes 1995.9 Min begränsning har valts 

dels för att hålla uppsatsen inom ett rimligt omfång, dels för att könsneutrala äktenskap är den 

senaste större fråga som riksdagen har behandlat inom samlevnadslagstiftingen och således bör 

kunna belysa de mest aktuella uppfattningarna i frågan.  

Att jag har valt just frågan om äktenskapet för att belysa uppfattningar om värdeneutralitet i 

beslutsfattandet har två skäl. Dels är det, som vi sett, en fråga som har engagerat många i politiska 

sammanhang, inom trossamfund och bland allmänheten. Dels är frågan om äktenskapets 

                                                             
7 Protokoll 2008/09:95. 
8 SOU 2007:17, Proposition 2008/09:80, Betänkande 2008/09: CU19. 
9 Bexell 1995, s 72f. 
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utformning ett exempel på vad Göran Bexell kallar explicita moralfrågor, det vill säga ”sådana 

frågor som av politikerna själva och i allmän debatt brukar kallas moral- eller etikfrågor”.10 Med 

detta menas helt enkelt att värderingars positiva eller negativa betydelse för frågan redan är 

erkänd av dem som deltar i debatten. Det är mest upplysande att undersöka uppfattningar om 

värdeneutralitet i relation till en moralfråga, eftersom det kontroversiella i sådana uppfattningar 

gäller behandlingen av moralfrågor. Tydliga sakfrågor bör kunna hanteras på ett värdeneutralt sätt 

oavsett hur man ställer sig till värdeneutralitet i moralfrågor.11 

METOD 

Riksdagsdebatten kommer att studeras utifrån det skriftliga protokollet och behandlas därmed i 

denna uppsats som text, även om det ursprungliga framförandet var muntligt.12 Materialet 

kommer att bearbetas med hjälp av innehållslig idéanalys. Denna metod syftar till att klargöra 

vilka argument som framförs i texterna, att undersöka det logiska sambandet mellan argumenten 

samt att bedöma rimligheten i de uppfattningar som framförs. Metoden kan kontrasteras mot en 

funktionell idéanalys, som syftar till att belysa bakgrunden till att en författare omfattar vissa idéer 

eller teorier.13 Uppsatsen syftar alltså till att klargöra uppfattningar om statens värdeneutralitet 

men behandlar inte bakgrunden till att vissa politiker använder sig av vissa typer av argument, till 

exempel att de representerar skilda religiösa eller politiska traditioner. 

I artikeln ”Moral Argument and Liberal Toleration” beskriver Michael J. Sandel två 

förhållningssätt till statens värdeneutralitet i samband med lagstiftning. Enligt den ”naiva” synen 

beror lagars rättvisa på en moralisk värdering av det beteende som regleras. Enligt den 

”sofistikerade” synen kan lagarna bedömas utan någon sådan moralisk värdering och i stället 

avgöras utifrån någon mer allmän uppfattning om majoritetsstyre, individuella rättigheter, 

demokrati, frihet etc. Respektive synsätt kan leda till skilda ställningstaganden i sakfrågor. Till 

exempel kan man enligt den ”naiva” synen motivera ett förbud mot abort med att handlingen 

abort är moraliskt förkastlig eller enligt den ”sofistikerade” synen förkasta det utifrån individens 

rätt att göra sitt eget val.14 Sandels benämningar har uppenbarligen ett retoriskt syfte, eftersom 

han i artikeln argumenterar för vikten av ”a keener appreciation of the role of substantive moral 

discourse in political and constitutional argument”.15 I denna uppsats använder jag Sandels 

                                                             
10 Bexell 1995, s 8. 
11 Jfr Tralau 2006, s 204f. 
12 Den videofilmade debatten är för övrigt tillgänglig via riksdagens hemsida (http://www.riksdagen.se/ 
sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GW01CU19#/pos=2039). 
13 Grenholm 2006, s 213f. 
14 Sandel 1989, s 521. 
15 Sandel 1989, s 522. 
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analysschema för att tydliggöra riksdagsdebattörernas åsikter om statens neutralitet.16 Jag föredrar 

då att undvika de retoriskt syftande benämningarna och kommer i stället att tala om den 

värdeorienterade positionen och den värdeneutrala positionen. Hos Ulf Bjereld förekommer en liknande 

distinktion med benämningarna autonomiprincipen respektive den kommunitära principen.17 

Denna terminologi tycks mig mindre ändamålsenlig, eftersom den värdeneutrala positionen kan 

motiveras på flera sätt utöver autonomiprincipen, medan benämningen den kommunitära 

principen i för hög grad styr tankarna åt kommunitarianernas specifika version av den 

värdeorienterade positionen.18 

I vissa fall uttrycker debattörerna direkt en uppfattning om statens värdeneutralitet. I andra fall 

blir det nödvändigt att rekonstruera en implicit position, det vill säga att dra slutsatser om vilken 

uppfattning som följer av det som sägs explicit i texten.19 Den rimligaste tolkningen av en text är 

den som gör texten som helhet så godtagbar och logiskt motsägelsefri som möjligt.20 En del av 

detta tolkningsarbete blir alltså att pröva rimligheten i de ställningstaganden som görs om statens 

moraliska neutralitet. Jag kommer då inte att försöka ta slutlig ställning till den mer allmänna 

politisk-filosofiska frågan om staten bör förhålla sig neutral i moraliska frågor, som kräver en mer 

omfattande undersökning. I stället kommer jag att bedöma om debattörernas ställningstagande 

till statens roll är förenligt med de argument som de i praktiken använder i debatten. En praktisk 

argumentation med en slutsats som ”staten bör ta ställning i moralfrågor” kan nämligen ses som 

en logisk slutledning där åtminstone en av premisserna är ett moraliskt omdöme. Slutledningen är 

giltig om slutsatsens rimlighet följer av att premisserna är sanna eller rimliga.21 Om det exempelvis 

är så att någon anser att staten bör vara neutral i frågan om äktenskapets utformning men 

argumenterar för eller emot samkönade äktenskap utifrån att äktenskapet har ett specifikt 

moraliskt syfte, följer att han eller hon inte kan antas förespråka en strikt statlig värdeneutralitet. 

Personen i fråga anser ju i så fall att staten bör ta ställning i åtminstone en moralfråga, nämligen 

den aktuella frågan om äktenskapets definition och könsneutrala äktenskap. I denna form av 

intern kritik tar jag hjälp av Michael J. Sandels analys av den amerikanska rättsliga hanteringen av 

könsneutrala äktenskap.22 

                                                             
16 Ett analysschema är en uppsättning begrepp och distinktioner som avser att klargöra frågeställningar i en 
textanalys, se Grenholm 2006, s 220f. 
17 Bjereld 2000, s 38-39. 
18 Sandel nämner utöver autonomiprincipen motiv baserade på moralisk relativism, utilitarism respektive 
minimalism, det vill säga uppfattningen att statlig neutralitet minimerar risken för att konflikter uppstår på grund av 
moraliska eller religiösa meningsskiljaktigheter (1989, s 522). 
19 Grenholm 2006, s 241-243. 
20 Grenholm 2006, s 239. 
21 Grenholm 2006, s 297f. 
22 Sandel 1989 respektive Sandel 2009. 
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TEORI 

Michael J. Sandel beskriver alltså två skilda förhållningssätt till statens värdeneutralitet, här kallade 

den värdeorienterade respektive den värdeneutrala positionen.23 Ställningstaganden för respektive 

emot könsneutrala äktenskap kan göras såväl utifrån den ena som den andra positionen, vilket 

gör att vi kan ställa upp de möjliga alternativen i en fyrfältstabell. I tabellen nedan ges exempel på 

argument som faller inom respektive kategori. Det värdeorienterade argumentet mot 

könsneutrala äktenskap har valts för principiell tydlighet men står inom parentes, eftersom det 

inte förekommer i den undersökta riksdagsdebatten.24 Argument inom denna kategori brukar 

oftare bygga på att det finns positiva värden i äktenskapet mellan en man och en kvinna som 

samkönade relationer inte har förutsättningar att uppfylla.  

 Äktenskapslagstiftningen bör göras könsneutral 

Ja Nej 

Lagstiftningen om 

könsneutrala äktenskap 

bör ge uttryck för 

moraliska 

ställningstaganden 

Ja Samkönade relationer är lika 

värdefulla som olikkönade 

relationer och förtjänar därmed 

samma erkännande som 

olikkönade relationer 

(Samkönade relationer har inte 

samma värde som olikkönade 

relationer och bör därför inte få 

det erkännande som 

könsneutrala äktenskap skulle 

innebära) 

Nej Staten ska inte ta ställning till 

människors samlevnadsformer 

och därför ska äktenskap kunna 

ingås av både samkönade och 

olikkönade par 

Utifrån principen om barnets 

bästa bör äktenskap även 

fortsättningsvis reserveras för 

par av olika kön 

 

Det är viktigt att notera att den värdeneutrala positionen inte förutsätter något fullständigt 

oberoende av värderingar. Tvärtom utgår förespråkare för denna position som regel från idéer 

om grundläggande rättigheter eller allmänna moraliska principer som autonomiprincipen. Det 

karaktäristiska är i stället uppfattningen att ställningstagandet kan och bör göras oberoende av 

uppfattningar om vad som är ett gott liv, det vill säga i detta fall utan att ta ställning till det 

moraliska värdet i samkönade relationer.25 

I ”Moral Argument and Liberal Toleration” fokuserar Sandel på den värdeneutrala positionen, 

vilken i flera fall varit uttrycklig utgångspunkt för Högsta domstolens beslut i samlevnadsfrågor, 

                                                             
23 Sandel 1989, s 521. 
24 Det råder däremot inget tvivel om att det ibland förs fram i den allmänna debatten; se t ex Nilsson 2007. 
25 Tralau 2013, s 91; jfr Sandel 2009, s 151-153. 
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och visar på två svagheter. För det första kan enligt Sandel en social praktik inte godtas 

uteslutande baserat på en autonomiprincip, utan det krävs en minimal samsyn om att praktiken är 

moraliskt tillåten. Abort kan exempelvis enligt inte motiveras uteslutande utifrån den gravida 

kvinnans rätt att bestämma över sitt liv, såvida man inte har anslutit sig till uppfattningen att 

fostrets moraliska status skiljer sig på ett väsentligt sätt från kvinnans.26 För det andra innebär 

tolerans som grundas på autonomiprincipen en lägre grad av acceptans än den som grundas på en 

moralisk värdering. Respekt för samkönade pars livssituation kräver enligt Sandel att samhället 

inte bara tillåter deras samlevnad utan också erkänner att den har ett lika moraliskt värde.27   

I sin populärfilosofiska bok Justice: What’s the Right Thing to Do? hävdar Sandel att en strikt 

värdeneutral position varken är möjlig eller önskvärd. Frågor om vad som är rättvist eller 

diskriminerande kan i allmänhet inte avgöras oberoende av moraliska uppfattningar om vad som 

är ett gott liv och vilka dygder som samhället ska uppmuntra.28 Aristoteles hävdar enligt Sandels 

tolkning att rättvisa handlar dels om yttersta syften eller telos, dels om ära eller heder. Att definiera 

rättigheter förutsätter att vi diskuterar det yttersta syftet med den sociala praktik som frågan 

gäller, och att diskutera telos innebär åtminstone delvis att diskutera vilka dygder som praktiken 

avser att hedra och belöna.29 Eftersom denna uppfattning idag kan tyckas mindre intuitiv, lägger 

Sandel stort utrymme på att diskutera frågor om rättvisa som är svåra att avgöra oberoende av 

uppfattningar av vad som är ett gott liv. Sandel hävdar vidare med anknytning till både Aristoteles 

och den brittiske filosofen Alasdair MacIntyre att dessa uppfattningar formas i ett socialt 

sammanhang. Det finns, anser Sandel, moraliska förpliktelser som är oförenliga med moralisk 

individualism, till exempel ansvar för den egna familjen och länders plikt att gottgöra tidigare 

begångna övergrepp.30 Jag kommer att använda Sandels analys för att tydliggöra uppfattningar om 

värdeneutralitet i den svenska riksdagsdebatten, men jag kommer att så långt som möjligt låta 

mina slutsatser vara oberoende av om Sandels politiska filosofi mer allmänt är rimlig eller inte.  

Oberoende av det mer generella ställningstagandet anser Sandel att den värdeneutrala positionen 

är en viktig utgångspunkt för många offentliga beslut och därför förtjänar en särskild 

rimlighetsprövning.31 I ett avsnitt i Justice om könsneutrala äktenskap granskar Sandel ett ofta 

framfört värdeneutralt argument för samkönade äktenskap. Enligt detta argument ska varje 

individ ha rätt att välja sin partner, oavsett vad andra personligen anser om samkönade relationer. 

                                                             
26 Sandel 1989, s 531-532. 
27 Sandel 1989, s 536-537. 
28 Se t ex Sandel 2009, s 186, 251. 
29 ”Justice is teleological” respektive ”justice is honorific”: Sandel 2009, s 186. 
30 Sandel 2009, s 240-241. 
31 Sandel 1998, s 522. 
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Eftersom olikkönade men inte samkönade par har rätt att gifta sig, föreligger en olikhet inför 

lagen och därmed en otillåten diskriminering.32 Enligt Sandel handlar frågan i stället om 

samkönade relationer är värda det erkännande som samhället ger olikkönade relationer genom 

institutionen äktenskap. Sandels argument har två delar. Dels visar han precis som i ”Moral 

Argument and Liberal Toleration” på att faktiska domstolsbeslut baseras på värderingar, dels 

argumenterar han för att äktenskapet som statligt sanktionerad institution i sig innebär ett 

erkännande av vissa samlevnadsformer.  

I domen Goodridge vs. Dept. of Public Health (2003), som avgjorde frågan om könsneutrala 

äktenskap i delstaten Massachusetts, hävdar domaren Margaret Marshall att det statligt 

sanktionerade äktenskapet inte bara är en överenskommelse mellan två parter utan också ”a 

highly public celebration of the ideals of mutuality, companionship, intimacy, fidelity, and 

family.”33 Marshall ger alltså uttryckligen stöd för Aristoteles uppfattning att äktenskapet är ett 

sätt att hedra och belöna socialt erkända dygder. Vidare hävdar Marshall att samkönade par har 

samma förutsättningar att uppvisa dessa dygder, genom att argumentera för att äktenskapets telos 

inte, som ibland har hävdats, är fortplantning utan ”the exclusive and permanent commitment of 

the marriage partners to one another.”34 Könsneutrala äktenskap utmanar inte institutionen 

äktenskap, betonar domslutet, eftersom det fortfarande respekterar restriktionerna avseende 

antal, släktskap osv. Alltså, konkluderar Sandel, avgörs frågan om könsneutrala äktenskap inte på 

värdeneutral grund utan genom en utredning av vilka som kan uppfylla äktenskapets syfte och de 

dygder som hedras av äktenskapet.  

Sandels argument för att värdeneutralitet är oförenlig med statligt erkänt äktenskap är att staten 

inte endast har två alternativ – att erkänna samkönade och olikkönade äktenskap eller att enbart 

erkänna olikkönade äktenskap – utan även att inte alls erkänna äktenskapet som en 

samhällsinstitution. Detta sista alternativ har inte varit aktuellt i någon amerikansk delstat, men 

det har förespråkats av enstaka debattörer utifrån idéer om värdeneutralitet och skulle innebära 

att vem som vill får ingå äktenskap utan någon form av statlig reglering. Enligt Sandel är detta det 

enda alternativ som är öppet om man godtar en strikt värdeneutralitet, eftersom de bägge övriga 

inbegriper att äktenskapet ges statligt erkännande och att möjligheterna att inga äktenskap 

begränsas till vissa prioriterade relationer.35 Sandels argument för att detta måste ske med 

utgångspunkt från en värdering av relationer är dock relativt ofullständigt. 

                                                             
32 Sandel 2009, s 253. 
33 Goodridge vs. Dept. of Public Health (2003), citerat i Sandel 2009, s 258. 
34 Goodridge vs. Dept. of Public Health (2003), citerat i Sandel 2009, s 259. 
35 Sandel 2009, s 254. 
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Sandels analys av domslutet i Massachusetts ger som jag uppfattar det en värdefull belysning av 

hur värdeargument kan ligga till grund för lagstiftningsbeslut. Frågan om resultatet kan 

generaliseras behöver emellertid en vidare utredning. I Justice diskuteras könsneutrala äktenskap 

som bara en av många frågor där Sandel anser att en kommunitariansk politisk filosofi är mer 

rimlig än en som syftar till värdeneutralitet, och det kan vi inte bedöma inom ramen för denna 

uppsats. Även om man antar att domslutet är representativt för amerikansk rättstradition, 

behöver inte samma förhållanden gälla på andra platser, till exempel i Sverige. Sandels argument 

beror vidare på antagandet att värdeneutralitet ofrånkomligen leder endera till att äktenskapet 

avskaffas som statlig institution eller att äktenskapet öppnas upp för flera samlevnadsformer, och 

det behandlas alltför summariskt i boken för att kunna bedömas.  

Om Sandels analys är riktig, kan man förvänta sig att frågan om könsneutrala äktenskap också i 

Sverige diskuteras delvis med en explicit värdeneutral utgångspunkt. Man kan också förvänta sig 

att frågan ändå inte kan avgöras som enbart en fråga om rättigheter eller diskriminering, utan att 

beslutsfattarna måste ägna sig åt värdefrågor om vad som är äktenskapets syfte och vilka dygder 

denna institution ska hedra.36 Jag kommer därför att undersöka hur den svenska debatten om 

könsneutrala äktenskap har hanterat frågor kring statlig värdeneutralitet, äktenskapets syfte och 

äktenskapet som hedrande. Den andra punkten, om äktenskapslagstiftning i sig måste inbegripa 

statliga värderingar, kommer att beröras mer kortfattat i senare delen av uppsatsen. 

FORSKNINGSÖVERSIKT 

Att de styrande organen i ett samhälle måste fatta beslut i sammansatta frågor som förutsätter 

värderingar och prioriteringar kan i viss mån tyckas självklart. Ändå har man i många 

sammanhang ansett att medborgarnas självbestämmande och en rättvis fördelning av rättigheter 

och tillgångar bäst säkras genom att staten undviker att ta parti för enskilda moraliska och 

religiösa uppfattningar. En inflytelserik modell för en sådan liberal politisk filosofi lades fram av 

John Rawls i A Theory of Justice (1971). Enligt Rawls får man den bästa avvägningen av samhällets 

principer genom att man föreställer sig hur människorna skulle utforma samhället om de befann 

sig i en ursprunglig position, där de kände till människans allmänna grundläggande behov men 

inte sina enskilda behov eller ställningar i samhället. Detta system kan enligt Rawls garantera 

medborgarnas grundläggande friheter, samtidigt som det i högre grad säkrar en rimlig grad av 

rättvisa än libertarianismens synsätt, som bygger på en oinskränkt rätt att ingå fria 

                                                             
36 Sandel 2009, s 260. 
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överenskommelser.37 Möjligheten att uppnå en sådan neutral position som Rawls kräver 

ifrågasattes under 1980-talet av ett antal filosofer som har getts den gemensamma benämningen 

kommunitarianer, även om de inte representerar någon helt homogen filosofisk riktning. Bland 

de viktigaste företrädarna för denna tradition är Alasdair MacIntyre, Michael Waltzer, Charles 

Taylor och Michael J. Sandel. Gemensamt för kommunitarianerna är att de ifrågasätter den 

liberala traditionens fokus på autonomi och i stället framhäver individens beroende av sitt sociala 

sammanhang. Principerna för rättvisa kan inte, menar kommunitarianerna, fastställas på ett sätt 

som är neutralt i förhållande till alla de moraliska och religiösa uppfattningar som finns i 

samhället. Framhävandet av traditionen har gjort att kommunitarismen ofta har associerats med 

konservativism, men grundidéerna är inte bindande för någon enskild politisk ideologi.38 Tvärtom 

har till exempel Sandel gjort sig känd som förespråkare för samkönade äktenskap, rätt till abort 

och reglering av marknaden, i USA ofta uppfattat som ”liberala” ställningstaganden.39  

Som nämnts ovan visar Sandel i artikeln ”Moral Argument and Liberal Toleration” (1989) att 

domslut om samkönade relationer ofta utgår från en värdeneutral position och samtidigt i 

praktiken argumenterar på ett sätt som är beroende av moraliska värderingar.40 Samma slutsats 

drar juristen Adam J. MacLeod (till synes utan kännedom om Sandels artikel) i en text från 2008 

om könsneutrala äktenskap, som då hade införts i Massachusetts, Kalifornien och Connecticut.41 

I Justice – What’s the Right Thing to Do? (2009) anknyter Sandel till Aristoteles och hävdar att 

rättigheter måste förstås utifrån uppfattningar om det yttersta syftet med det goda som fördelas 

och om det goda som något som ger ära eller heder. Högsta domstolen i Massachusetts ansåg i 

Goodridge vs. Dept. of Public Health att det är grundlagsstridigt att förneka samkönade par rätten att 

gifta sig. I domslutet åberopas en definition av äktenskapet som ett kärleksfullt åtagande mellan 

två personer. Vidare anser man att ett förbud mot samkönade äktenskap ger en felaktig signal om 

att samkönade relationer inte förtjänar samma respekt som olikkönade relationer. Man förhåller 

sig alltså inte neutral till olika uppfattningar om äktenskapets syfte, som den värdeneutrala 

positionen fordrar, utan argumenterar för att en viss uppfattning om äktenskapet är mer rimlig än 

de övriga.42  

Sandel och MacLeod argumenterar genom att visa på hur rättsväsendet har resonerat i 

avvägningen mellan lagstiftning och individuella rättigheter. Med hjälp av exempel visar de att 

                                                             
37 Sandel 2009, s 140-166. 
38 Bell 2013; Sandel 2009, s 220f; Sandel 1998, s ix-x. 
39 Sandel 2009. 
40 Sandel 1989. 
41 MacLeod 2008. 
42 Sandel 2009, s 253-260. 
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domstolsbesluten använt sig av moraliska omdömen för att motivera könsneutrala äktenskap, 

även när de uttryckligen har tagit ställning för den värdeneutrala positionen. Av detta följer 

emellertid inte den mer principiella slutsatsen att det skulle vara omöjligt att finna en moraliskt 

neutral motivering.43 Denna mer teoretiska fråga diskuteras av den svenske statsvetaren Johan 

Tralau i ett forskningsprogram, som syftar till att tillämpa principen om statens värdeneutralitet 

på frågor som rör äktenskapet. Projektet avser att ge principen om värdeneutralitet en så teoretisk 

stark formulering som möjligt och studera dess konsekvenser i frågor om äktenskap mellan par 

av samma kön, mellan syskon och mellan flera personer än två.44 I en publicerad artikel 

argumenterar Tralau för att förbudet mot sexuella förbindelser mellan vuxna samtyckande syskon 

inte är möjligt att motivera utifrån en strikt värdeneutralitet. I stället måste detta socialt mycket 

accepterade tabu upprätthållas med hjälp av moraliska ställningstaganden om vad som är ett gott 

liv.45 Flera artiklar planeras inom projektet men är ännu inte publicerade.46  

En annan öppen fråga är vilken position som är att föredra som normativt ideal. Kritiker har 

hävdat att det finns en risk för godtycke om domare och politiska beslutsfattare tar ställning för 

moraluppfattningar utan att sträva efter neutralitet. Med den värdeorienterade positionen finns 

det inget säkert skydd för minoriteten mot förtryck av majoriteten.47 Enligt Sandel är det en risk 

som inte kan elimineras. Det finns inga garantier för att ett beslut fattat på moralisk grund är rätt, 

men en öppen diskussion främjar engagemang, förankring i befolkningen och en allsidig 

belysning av frågorna.48 Den värdeneutrala positionen är dessutom enligt Sandels Liberalism and 

the Limits of Justice alltför restriktiv till vilka argument som tillåts i det offentliga samtalet. Har 

Rawls rätt kan man inte kritisera lagar som redan bygger på värderingar genom att ifrågasätta 

dessa värderingar, vilket enligt Sandel har varit avgörande för avskaffandet av slaveriet och än 

idag har betydelse för bland annat HBTQ-personers rättigheter.49  

En faktor som kan ha betydelse för tillämpningen av Sandels teori är skillnaden mellan 

amerikansk och svensk rättstradition. I Sverige anses riksdagens förarbeten vara av särskild 

betydelse för tolkningen av lagens intentioner. Det är därför av intresse att undersöka om de 

förhållanden Sandel har iakttagit också gäller i det svenska riksdagsarbetet. Teologen Göran 

Bexells Svensk moralpolitik undersöker hur några moralfrågor har behandlats politiskt under 

                                                             
43 I Sandels kritik av Rawls har exemplen också en principiell betydelse, eftersom Rawls har föreslagit Högsta 
domstolen som en modell för moralisk neutralitet: ”To check whether we are following public reason we might ask: 
how would our argument strike us presented in the form of a supreme court opinion?”, citerat i Sandel 1998, s 212. 
44 Tralau 2006. 
45 Tralau 2013. 
46 Johan Tralau, personligt meddelande, den 10 mars 2016. 
47 Abramson 2011, s 664. 
48 Sandel 2009, s 268f. 
49 Sandel 1998, s 184-218. 
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perioden 1950-1990.50 En av de frågor som diskuteras är förändringar i lagstiftningen om 

samlevnad, men könsneutrala äktenskap var ingen aktuell fråga under denna period; i stället 

behandlar Bexell bland annat beslutet om att avskaffa otrohet som grund för skilsmässa och 

införandet av sambolagen.51 Bexells övergripande tes är att det under den undersökta perioden 

har skett en utveckling från avmoralisering till remoralisering, det vill säga att man har gått från ett 

etiskt objektivitetsideal till att förespråka en mer allsidig etisk belysning.52  Tesen är huvudsakligen 

tänkt att vara deskriptiv och oberoende av ställningstagandena i de enskilda frågorna, men den 

innehåller också normativa moment i det att Bexell antar att samhället har behov av en etisk 

grundnorm som ligger till grund för statens handlande och nödvändiggör en bred etisk analys av 

politiska frågor.53 Bexells material är av samma karaktär som i denna uppsats, men han genomför 

huvudsakligen en funktionell idéanalys som relaterar den beskrivna utvecklingen till politiska och 

idéhistoriska tendenser. Han berör uppfattningar om värdeneutralitet som framkommer i 

materialet men genomför endast undantagsvis en intern kritik av den typ som åsyftas här.54 I ett 

fall citerar Bexell en riksdagsledamot som uttrycker att det inte finns ”anledning att diskutera 

etiska frågor” i relation till samboende för homosexuella men i fortsättningen refererar till ”en 

grundmurad värdering” om äktenskapet som en samlevnadsform för en man och en kvinna.55 En 

diskrepans påvisas således i detta fall mellan praktik och normativt ideal.  

Michael J. Sandels Justice knyts på ett kortfattat sätt an till den svenska debatten om könsneutrala 

äktenskap i en artikel av f d justitiekanslern Johan Hirschfeldt.56 Författaren konstaterar att 

civilutskottet i sitt betänkande om samkönade äktenskap ansluter sig till en form av 

neutralitetsprincip och frågar sig om denna utgångspunkt är principiellt hållbar. Därefter refererar 

han huvudidéerna i Sandels bok och synpunkterna i utredningen, propositionen och 

civilutskottets betänkande om samkönade äktenskap. Hirschfeldt bedömer att förarbetena 

erbjuder en sådan allsidig belysning av värdeargument för och emot lagförslaget som Sandel 

efterfrågar, även om de tagit ”tekniskt avstamp” i en neutralitetsprincip.57 Han konkluderar att 

lagstiftarens ställningstagande ”måste grundas på en diskussion om värderingar och 

värdekonflikter” men problematiserar inte om det är rimligt att i en sådan diskussion utgå från en 

neutralitetsprincip.58 

                                                             
50 Bexell 1995. 
51 Bexell 1995, s 63-75. 
52 Se t ex Bexell 1995, s 15. 
53 Bexell 1995, s 17f. 
54 Jfr Bexell 1995, s 12f. 
55 Bexell 1995, s 137. 
56 Hirschfeldt 2011. 
57 Hirschfeldt 2011, s 135, 143f. 
58 Hirschfeldt 2011, s 144. 
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I övrigt har forskningen om den svenska debatten huvudsakligen behandlat frågan om 

samkönade äktenskap inom Svenska kyrkan. Med varierande metoder – däribland 

argumentationsanalys, hermeneutik och diskursanalys – har man undersökt uppfattningar som 

framkommit i media, i Svenska kyrkans utredningar och bland präster.59 Två uppsatser behandlar 

mer allmänt uppfattningar om partnerskap och samkönade äktenskap i dagspressens 

rapportering.60 Jag har endast funnit en uppsats som berör den offentliga politiska behandlingen 

av könsneutrala äktenskap. Här undersöker Sara Dahlén med en diskursanalytisk metod 

föreställningar om kön och sexualitet som framträder i texter negativa till könsneutrala äktenskap, 

däribland motioner och riksdagsanföranden i samband med tillsättningen av den statliga 

utredningen.61 Analysen behandlar inte föreställningar om värdeneutralitet och inte inlägg som är 

positiva till könsneutrala äktenskap. En belysning av den svenska riksdagsdebatten om 

könsneutrala äktenskap i relation till frågor om värdeneutralitet bör därför kunna vara av intresse 

för den aktuella filosofiska debatten. 

HUVUDTEXT 

BAKGRUND TILL RIKSDAGENS DEBATT 

Riksdagen begärde 2004 en utredning om könsneutrala äktenskap. I mars 2007 presenterade 

regeringens utredare Hans Regner betänkandet Äktenskap för par av samma kön – Vigselfrågor (SOU 

2007:17).62 I utredningsarbetet ingick även en referensgrupp av politiker och representanter för 

flera trossamfund. Utredningen hade två huvudsyften: dels att klargöra skäl för eller emot en 

könsneutral äktenskapslagstiftning och ta ställning i frågan, dels att oberoende av denna slutsats 

ta ställning till formerna för ingående av äktenskap. Bland annat undersöktes frågan huruvida de 

som vill ingå äktenskap även fortsättningsvis skulle kunna välja mellan en borgerlig vigsel eller 

vigsel inom ett trossamfund, eller om äktenskapet endast skulle kunna ingås borgerligt.63 

Utredaren föreslår att äktenskapsbalken ska omformuleras till att även omfatta par av samma 

kön. Som konsekvens av detta ställningstagande föreslår utredaren att partnerskapslagen ska 

upphävas.64 Utredaren föreslår vidare att vigsel även fortsättningsvis ska kunna ske inom 

                                                             
59 Ahlkvist 2015, Dahlrot 2010, Längberg 2012, Modig 2009, Nilsson 2007, Thörnqvist 2013. 
60 Carlén-Hallström & Hansson 2011; Hansson 2012. 
61 Dahlén 2005. 
62 SOU 2007: 17. 
63 SOU 2007:17, s 15. 
64 SOU 2007:17, s 16-20. Likheten i bestämmelser gäller enligt förslaget också andra lagar som anknyter till 
äktenskapsbalken med undantag för föräldrabalkens så kallade faderskapspresumtion, som anger att en man som är 
gift med en kvinna när hon får barn ska antas vara barnets far. 
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trossamfund, och att det ska införas en uttrycklig bestämmelse om att befattningshavare inom 

trossamfund inte har någon skyldighet att förrätta vigsel.65 

Trots att utredaren tog ställning för en könsneutral äktenskapslagstiftning, föreslog regeringen 

2008 i sin proposition Äktenskapsfrågor att äktenskapet även fortsättningsvis skulle reserveras för 

par med olika kön.66 Några speciella skäl till denna avvägning görs inte i propositionen, utan 

regeringen konstaterar helt enkelt efter genomgång av remissvaren att ”frågan om begreppet och 

institutet äktenskap ska definieras så att det omfattar par av samma kön” kan ”lösas på olika 

sätt”.67 Efter ytterligare behandling i riksdagen föreslog civilutskottet 2009 i sitt betänkande 

Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor en könsneutral äktenskapslagstiftning, det vill säga att en och 

samma lag skulle gälla för par med olika respektive samma kön.68 Riksdagen debatterade 

betänkandet den 1 april 2009 och beslutet fattades samma dag.   

Civilutskottets betänkande behandlar inte enbart frågan om könsneutrala äktenskap utan även 

formerna för ingående av äktenskap. Liksom i utredningen och propositionen anser man i 

betänkandet att äktenskap även fortsättningsvis ska kunna ingås antingen borgerligt eller inom ett 

trossamfund. Vidare tydliggör man att vigselrätten för trossamfund inte ska innebära någon 

vigselplikt, det vill säga att en vigselförrättare inom ett trossamfund ska kunna säga nej till att viga 

exempelvis ett samkönat par.69 Avvikande meningar uttrycks i en reservation och flera särskilda 

yttranden i betänkandet. Yvonne Andersson (KD) anser i reservationen att utskottets förslag ska 

avslås. I stället bör regeringen tillsätta en utredning om en civilrättslig samlevnadsbalk för såväl 

olikkönade som samkönade par, där begreppet äktenskap inte längre ska ingå.70 Vidare anför hon 

i ett yttrande att Kristdemokraternas principiella inställning är att ”nuvarande ordning fungerar 

väl”, men att man som kompromisslösning föreslår en civilrättslig samlevnadsbalk.71 LiseLotte 

Olsson (V) anför i ett yttrande att Västerpartiet ställer sig bakom civilutskottets förslag men på 

sikt avser att arbeta mot civiläktenskap, det vill säga att äktenskap enbart ska kunna ingås 

borgerligt. Vidare anser Olsson att uppdraget som vigselförrättare ska vara personligt och förenat 

med vigselplikt.72 Jan Lindholm (MP) anför att även Miljöpartiet står bakom förslaget men avser 

att på sikt arbeta mot civiläktenskap. Vidare poängterar han att denna uppfattning skiljer sig från 

                                                             
65 SOU 2007:17, s 22-26. 
66 Prop. 2008/09:80. 
67 Prop. 2008/09:80, s 18. 
68 Betänkande 2008/09: CU19. 
69 Betänkande 2008/09: CU19, s 13-15. 
70 Betänkande 2008/09: CU19, s 38-39. 
71 Betänkande 2008/09: CU19, yttrande 2, s 41-42. 
72 Betänkande 2008/09: CU19, yttrande 3, s 42-43. 



17 
 

Kristdemokraternas förslag om en civilrättslig samlevnadsbalk i det att begreppet äktenskap 

bevaras inom lagstiftningen.73 

VÄRDEORIENTERING OCH VÄRDENEUTRALITET I RIKSDAGSDEBATTEN 

Enligt Sandel är det vanligt att domstolsbeslut utgår från en explicit värdeneutral position, oavsett 

om denna ståndpunkt sedan upprätthålls konsekvent eller inte. I det svenska förarbetet om 

könsneutrala äktenskap åberopar både utredningen och betänkandet ett ställningstagande för 

värdeneutralitet som gjordes av lagutskottet i samband med partnerskapslagens införande: 

Det bör inte ankomma på samhället att – genom lagstiftningen eller på annat sätt – ge uttryck för några 

värderingar när det gäller människors sätt att ordna sin samlevnad.74 

Utredaren säger vidare: 

En redovisning av skälen för eller emot ett vidgat äktenskapsbegrepp måste grundas på vad som sagts i den 

allmänna debatten eller som annars har en viss allmängiltighet. Rena känsloskäl som exempelvis kan bero på 

en persons inställning till homosexualitet måste lämnas åt sidan. Inte heller kan religiösa uppfattningar om 

homosexualitet som en mänsklig företeelse ges utrymme. Det kan inte vara min uppgift att värdera sådana 

uppfattningar som kan ha en rent religiös bakgrund. Inte heller kan jag välja eller vraka bland olika skäl för 

den ena eller andra lösningen beroende på min personliga uppfattning. Det måste i stället bli en fråga om 

skäl som kan mätas med en någorlunda objektiv måttstock.75 

Trots denna explicit värdeneutrala utgångspunkt bedömer och sammanväger förarbetena, som 

Hirschfeldt påpekar, flera argument som handlar om äktenskapets värde och behovet för par med 

samma eller olika kön att manifestera sin kärlek i ett ömsesidigt förpliktigande förhållande.76 I det 

följande ska jag undersöka om ledamöterna i riksdagsdebatten uttryckligen ansluter sig till endera 

den värdeneutrala eller den värdeorienterade positionen. Om så inte sker, kommer jag att med 

hjälp av Sandels begreppsapparat att undersöka om ledamöternas uppfattningar bäst klassificeras 

som uttryck för den värdeorienterade eller den värdeneutrala positionen. 

Enligt den värdeneutrala positionen bör ett beslut om könsneutrala äktenskap fattas utan att 

samhället gör någon värdering av samkönade relationer jämfört med olikkönade relationer. Flera 

ledamöter som är positiva till könsneutrala äktenskap anser emellertid att den gällande 

lagstiftningen med skilda regelverk för olikkönade och samkönade relationer uttrycker en sådan 

värdering och just därför måste avskaffas. ”Vår [Moderaternas] utgångspunkt är att kärleken 

                                                             
73 Betänkande 2008/09: CU19, yttrande 4, s 43-44. 
74 Betänkande 1993/94: LU28, s 8, SOU 2007:17, s 123, Betänkande 2008/09: CU19, s 10. 
75 SOU 2007:17, s 220f. 
76 Hirschfeldt 2011,s 143f. 
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mellan samkönade par är lika mycket värd som kärleken mellan heterosexuella par”, säger Olof 

Lavesson (M).77 ”Oavsett hur man talar runt det här handlar det ytterst om att man inte värderar 

relationen för samkönade par på samma sätt som för olikkönade par”, anser Hillevi Larsson (S) 

om den aktuella ordningen.78 På samma sätt hävdar Fredrik Lundh (S) att gällande regelverk är en 

”tydlig markering av hur lagstiftningen präglas av en särskiljande logik där homosexuella personer 

separeras från heterosexuella”.79  

Dessa ledamöter anser att staten bör införa könsneutrala äktenskap för att uttrycka att samhället 

värderar samkönade relationer lika högt som olikkönade relationer. Ställningstagandet bidrar till 

att förändra attityder i samhället och motverka diskriminering mot samkönade par. ”Det är 

oerhört viktigt […] att en lagstiftning har som främsta uppgift att vara normerande”, anser Egon 

Frid (V).80 Elisebeht Markström (S) håller med och anför att den nya lagstiftningen kommer att 

”bidra till att attityder och värderingar kring samkönade relationer kommer att ändras”.81 Även 

Maria Kornevik Jakobsson (C) hävdar att lagstiftning får konsekvenser i samhället och ”ändrar 

människors attityder och värderingar”.82 Tomas Tobé (M) sammanfattar på ett tydligt sätt 

beslutets betydelse som normgivare: 

Det är en stor dag. Det [beslutet] skickar en signal om att vi som lagstiftare inte vill stå i vägen för kärlek 

och att vi framför allt väljer att värdera ett äktenskap mellan Lisa och Anna eller Markus och Tomas som 

minst lika viktigt som det mellan Sofia och Olof. Det är det dagens debatt och beslut handlar om.83 

Helena Leander (MP) anser att förslaget ännu mer allmänt främjar ”ett sjyst, modernt och 

jämställt samhälle”.84 Jan Lindholm (MP) säger i linje med detta:  

För mig innebär inte dagens beslut bara ett steg framåt för dem som nu får möjlighet att ingå äktenskap. För 

mig är det också ett stort steg framåt för kultur och humanism. Med det här får vi, menar jag, inte bara ett 

klokare och visare samhälle utan också ett rättvisare, tolerantare och värdigare samhälle.85  

Vi kan alltså konkludera att ett flertal förespråkare för könsneutrala äktenskap inte bygger sin 

argumentation på värdeneutralitet utan framhåller att staten bekräftar att samkönade relationer 

har samma värde som olikkönade relationer. Denna värdeorienterade utgångspunkt hindrar inte 

att samma ledamöter framför argument som också är förenliga med den värdeneutrala 

                                                             
77 Protokoll 2008/09:95, anförande 76, s 73. 
78 Protokoll 2008/09:95, anförande 33, s 33. 
79 Protokoll 2008/09:95, anförande 2, s 9. 
80 Protokoll 2008/09:95, anförande 34, s 34. 
81 Protokoll 2008/09:95, anförande 55, s 50. 
82 Protokoll 2008/09:95, anförande 68, s 70. 
83 Protokoll 2008/09:95, anförande 56, s 51. 
84 Protokoll 2008/09:95, anförande 92, s 88. 
85 Protokoll 2008/09:95, anförande 38, s 39. 
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positionen. För att ge ett exempel inleder Maria Wetterstrand (MP) ett anförande med 

värderingen ”all kärlek är bra kärlek”.86 Därefter går hon vidare och talar om att frågan även 

handlar om rättigheter. Hon åberopar då autonomiprincipen och menar att förslaget är ett steg 

mot att ”människor har en möjlighet att fritt välja hur de vill leva sina liv”.87 Detta innebär att när 

hon sedan talar om lagstiftningens normerande effekt, kan uttalandet vara förenligt med såväl en 

värdeorienterad som en värdeneutral utgångspunkt: 

Så länge samhällets lagstiftning gör skillnad mellan om ett par är av olika eller samma kön är det svårare att 

med kraft hävda att lika behandling av alla ska gälla i andra sammanhang. Det här har en normerande 

effekt.88 

Ett annat exempel på att värdeorienterade och värdeneutrala argument kombineras är ett 

anförande av Fredrik Lundh (S). Enligt Lundh handlar könsneutrala äktenskap om rätten att ingå 

äktenskap med vem man vill. Samtidigt grundas denna rätt på att samkönade och olikkönade 

relationer värderas lika. Förslaget handlar om ”rätten för två människor att befästa sin kärlek för 

varandra oavsett man lever med en man eller kvinna och samtidigt få dela samma trygghet och 

rättigheter som alla andra”.89 Barnperspektivet talar för samma slutsats, eftersom de barn som 

idag lever med homosexuella föräldrar får samhället bekräftelse att ”deras föräldrars kärlek till en 

annan man eller kvinna är precis lika fin som alla andra mammors och pappors”.90 Som nämnts 

tidigare är det även utifrån en värdeneutral utgångspunkt rimligt att samhället uttrycker vissa mer 

allmänna värderingar, i detta fall rätten till autonomi. Förekomsten av värdeneutrala argument i 

ett värdeorienterat sammanhang utgör således inget problem i samband med en intern kritik. Ett 

större problem är det självklart om värdeorienterade argument skulle uppträda i ett sammanhang 

där man uttryckligen åberopar värdeneutralitet. 

Ett försök att konsekvent argumentera för könsneutrala äktenskap på ett värdeneutralt sätt görs 

av ledamoten Anti Avsan (M). Han inleder sitt anförande med att åberopa en utilitaristisk 

bedömningsgrund för att hantera det faktum att det finns skilda uppfattningar i frågan:  

Frågan om könsneutrala äktenskap är en fråga som berör och engagerar många av det skälet att frågan till 

stor del handlar om hur ens egna värderingar förhåller sig till vilka möjligheter andra människor ska ha när 

de inrättar sina liv. En rimlig ansats när man ska diskutera en sådan fråga är ett brett samhällsperspektiv där 

man försöker se vad som medför den största fördelen för så många som möjligt.91 

                                                             
86 Protokoll 2008/09:95, anförande 19, s 22. 
87 Protokoll 2008/09:95, anförande 22, s 23. 
88 Protokoll 2008/09:95, anförande 19, s 22. 
89 Protokoll 2008/09:95, anförande 2, s 7. 
90 Protokoll 2008/09:95, anförande 2, s 8. 
91 Protokoll 2008/09:95, anförande 7, s 11. 
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I linje med detta argumenterar Avsan för att könsneutrala äktenskap är till fördel för samkönade 

par som vill ingå äktenskap men inte till nackdel för någon. Han tillbakavisar argument mot 

könsneutrala äktenskap utifrån barnperspektivet och traditionen, och han bedömer att frånvaron 

av vigselplikt innebär ett rimligt hänsynstagande till religiösa intressen: 

Förslaget om könsneutrala äktenskap inskränker inte friheten för någon. Förslaget ökar däremot friheten för 

några. Dessutom innehåller förslaget inte något tvång mot vare sig Svenska kyrkan, andra trossamfund, 

präster eller vigselförrättare inom något trossamfund.92  

Avsan hänvisar vidare till civilutskottets utgångpunkt att lagstiftningsarbetet bör ske utan 

”omotiverade värderingar”: 

Civilutskottets utgångspunkt har varit att rättsreglerna ska tillhandahålla praktiska lösningar för människors 

familjebildningar utan att ge uttryck för några omotiverade värderingar. Det synsättet har också genomsyrat 

de senaste årens reformer som har inneburit att registrerade partners rättsliga ställning blivit alltmer lik de 

gifta parens.93 

Så långt ansluter sig Anti Avsan explicit till den värdeneutrala positionen. Avsans anförande 

nämner dock inte att vissa familjebildningar inte erhåller någon rättslig reglering, även om 

könsneutrala äktenskap införs. Som kommer att diskuteras senare är det oklart om detta faktum 

kan motiveras utifrån en värdeneutral utgångspunkt, eller om det krävs en värdering som säger att 

olikkönade och samkönade relationer av en viss typ förtjänar ett erkännande som vissa andra 

relationer inte förtjänar. Däremot framhåller Avsan betydelsen av benämningen äktenskap. Det är 

just benämningen som avgör om särlagstiftningen för samkönade par ger uttryck för 

”omotiverade värderingar”, eftersom den rättsliga ställningen är likvärdig i övrigt. Eftersom tungt 

vägande skäl saknas för särlagstiftningen är skillnaden i benämningar normerande:  

Utgångspunkten för lagstiftningen måste vara att det som kommer till uttryck i lag återspeglar vad som är 

sanktionerat av samhället i stort och är normerande för de vardagliga levnadsförhållandena. En åtskillnad 

mellan äktenskap och registrerade partnerskap kan då uppfattas som en signal om det finns skäl att göra 

skillnad mellan sådana förhållanden.94 

Avsan anger här att lagstiftningen har en normerande betydelse, men han knyter till skillnad från 

flera av de tidigare nämnda ledamöterna an till majoritetsprincipen snarare än till lika värdering av 

relationer. Detta argumentationssätt kan godtas även enligt den värdeneutrala positionen. Så långt 

tycks alltså Avsans anförande vara ett konsekvent hållet exempel på den värdeneutrala positionen. 

                                                             
92 Protokoll 2008/09:95, anförande 7, s 14. 
93 Protokoll 2008/09:95, anförande 7, s 12. Jfr Betänkande 2008/09:CU19, s 10-11. 
94 Protokoll 2008/09:95, anförande 7, s 12. 
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När Avsan kommer in på barnperspektivet presenterar han dock samma värdeorienterade 

argument som Fredrik Lundh tidigare anfört.95 Avsan menar att samhället genom reglerna för 

adoption och assisterad befruktning har tagit ställning för att barn kan växa upp under lika goda 

villkor med homosexuella föräldrar. Mot bakgrund av detta kan en lagändring utgöra ett värde för 

barn i sådana familjer, i och med att den ”kan ge samkönade förhållanden mer legitimitet”.96 I 

slutänden antar Avsan alltså att en värdering av samkönade relationer är av betydelse för 

ställningstagandet till samkönade äktenskap. 

I likhet med Anti Avsan tar Jan Ertsborn (FP) sin utgångspunkt i principer om neutralitet och 

likabehandling: ”Kärlek mellan människor är inget som vi som politiker ska värdera. Alla ska 

behandlas lika. Äktenskapslagstiftningen reglerar det juridiska förhållandet mellan makarna. Dessa 

frågor är desamma i alla förhållanden oavsett personernas kön.”97 Argumentationen rör 

fortsättningsvis vigselrätten, och Ertsborn menar att det är fullt möjligt att bevara det juridiska 

begreppet äktenskap och samtidigt låta trossamfund och andra lägga in skilda värderingar i 

begreppet. Han yttrar sig dock inte om det finns andra värderingar än värdering av kärlek som 

skulle kunna ligga bakom det juridiska begreppet äktenskap. Han berör inte heller frågan om de 

juridiskt relevanta samlevnadsförhållandena är lika i andra konstellationer än par och därför skulle 

kunna motivera en vidare utvidgning av lagstiftningen. Det saknas därför tillräcklig information 

för att kunna avgöra om Ertsborns värdeneutrala position är internt hållbar. 

Den värdeneutrala positionen förespråkas också av Anna Kinberg Batra (M): ”Att ha åsikter som 

hur och vem man bildar familj ska inte åligga oss politiker. Valet av livspartner måste vara en 

fråga för individen” och vidare ”För mig är det självklart att politiken måste hjälpa till med lagar 

och regler men inte lägga värderingar i enskilda livsval”.98 Förslaget om könsneutrala äktenskap 

har enligt Kinberg Batra just den fördelen att det gör lagstiftningen oberoende av människors 

livsval och trosuppfattningar. Det är ”neutralt i förhållande både till olika människor och, för den 

delen, gudar”.99 Tidigare nämndes att det inte under riksdagsdebatten framförs några åsikter om 

att samkönade relationer skulle vara moraliskt förkastliga. Kinberg Batra framhåller dock att 

sådant förekommit tidigare, och hon anser att det liggande förslaget är ett uttryck för att man har 

kommit bort från sådana värderingar: 

Det har hänt väldigt mycket med debattklimatet sedan vi började driva den här frågan, många av oss, och 

sedan debatten om till exempel partnerskap. Då var det mycket ilska, mycket motstånd och mycket tal om 

                                                             
95 Protokoll 2008/09:95, anförande 2, s 8. 
96 Protokoll 2008/09:95, anförande 7, s 13. 
97 Protokoll 2008/09:95, anförande 13, s 18. 
98 Protokoll 2008/09:95, anförande 59, s 58. 
99 Protokoll 2008/09:95, anförande 59, s 58. 
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vad som är naturligt och inte, äckligt och inte och så vidare. Jag är väldigt glad över att vi har kommit bort 

från det och idag kan ta så bred ställning för rättvisa och trygga familjer.100 

I slutänden är alltså inte Kinberg Batras ställningstagande till könsneutrala äktenskap oberoende 

av åsikter om vad som är acceptabla samlevnadsformer. Tvärtom säger hon uttryckligen att de 

negativa uppfattningar om samkönade relationers värde som tidigare varit aktuella är felaktiga. 

Kinberg Batras explicit värdeneutrala position är således inte internt hållbar. 

Den grupp i riksdagen som motsätter sig majoritetsförslaget om könsneutrala äktenskap 

representeras i debatten av flera kristdemokratiska ledamöter och två moderata ledamöter.101 

Eftersom flera förespråkare för lagändringen uttryckt sig positivt om värdet av samkönade 

relationer, är det naturligt att flera av motståndarna framhåller att deras ställningstagande inte 

innebär någon negativ värdering. ”Jag hoppas att alla människor är lyckliga i den relation de går in 

i”, som Stefan Attefall (KD) uttrycker det.102 I stället betonar dessa riksdagsledamöter att 

minoritetsförslagen ger bättre uttryck för statens värdeneutralitet. 

Stefan Attefall frågar sig: ”Vad är politikens roll i detta? Vad är statens roll? Vad bör och vad kan 

vi lagstifta om?”103 Han reagerar på att det under debatten har talats om värdering av kärlek och 

förnekar att detta är statens uppgift: ”Jag hoppas för allt i världen att vi inte tänker oss en stat 

som värderar kärlek.”104 Han anser att rådande lagstiftning inte behöver förändras. Det föreligger 

ingen diskriminering, eftersom det inte finns några betydande juridiska skillnader mellan 

äktenskap och partnerskap. I andra hand anser Attefall att Kristdemokraternas förslag om en civil 

samlevnadsbalk har förutsättningar att få en bred uppslutning och respekterar såväl 

religionsfriheten som ”alla människors åsikter”.105 Yvonne Andersson (KD) argumenterar för att 

förslaget om en civil samlevnadsbalk bäst stämmer överens med kyrkans åtskiljande från staten 

och pluralism vad gäller åsikter om äktenskap och samlevnadsformer. Skälet till detta är att 

förslaget lämnar definitionen och utformningen av äktenskapet åt det civila samhället i motsats 

till offentliga institutioner.106  Hon hävdar vidare att frågan om könsneutrala äktenskap inte kan 

ses som en fråga om diskriminering, eftersom diskriminering inte ”kan handla om att man har 

                                                             
100 Protokoll 2008/09:95, anförande 59, s 59. 
101 Protokoll 2008/09:95, Yvonne Andersson, anförande 1 m fl, Stefan Attefall, anförande 20 m fl, Ingemar Vänerlöv, 
anförande 44 m fl, Mikael Oscarsson, anförande 58, Eva Johnsson, anförande 61 m fl, Alf Svensson, anförande 67 m fl,  
Lennart Sackrédeus, anförande 77 (alla KD), samt Lars-Arne Staxäng, anförande 66, och Hans Wallmark, anförande 87 
(båda M). 
102 Protokoll 2008/09:95, anförande 30, s 30. 
103 Protokoll 2008/09:95, anförande 20, s 24. 
104 Protokoll 2008/09:95, anförande 20, s 24. 
105 Protokoll 2008/09:95, anförande 20, s 26. 
106 Protokoll 2008/09:95, anförande 1, s 5-7. 
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olika namn på olika företeelser”.107 På motsvarande sätt poängterar Hans Wallmark (M) att 

människornas livsval och livsåskådningar är en viktig del av äktenskapsfrågan men att åsikterna 

skiljer sig åt. Enligt Wallmark bör därför begreppet äktenskap helt lämnas utanför lagstiftningen:  

För en hel del personer handlar denna fråga om identitet och självbild. Det handlar om hur man själv 

definierar sig som människa och sätter sig i ett större sammanhang. Det gäller dem som önskar se ett 

könsneutralt äktenskapsbegrepp och också dem som önskar slå vakt om äktenskapsbegreppets traditionella 

form.108 

Sett utifrån dessa citat tycks det som att minoritetsgruppens ställningstagande grundas på den 

värdeneutrala positionen, även om slutsatsen skiljer sig från den som dras av Anti Avsan (M), Jan 

Ertsborn (FP) och Anna Kinberg Batra (M). Frågan är dock mer komplicerad än så. Precis som i 

Sandels analys av domslutet i Massachusetts kan värderingar av vad som är ett gott liv döljas 

bakom principer om värdeneutralitet. Eva Johnsson (KD) avfärdar diskussionen om 

lagstiftningens normerande effekter med att debatten handlar om ett försök att ”lagstifta för att 

förändra ett semantiskt faktum”.109 Hon menar alltså att man inte kan ändra definitionen av 

äktenskapet till att omfatta par av samma kön, eftersom en sådan definition skulle vara felaktig 

eller absurd. Frågan kommer därmed att handla om den rätta definitionen av äktenskapet och om 

denna definition bygger på värderingar eller inte. Som utgångspunkt för en diskussion om detta 

kommer jag att ta upp det i debatten vanligt förekommande begreppet diskriminering.  

ÄR RÅDANDE ÄKTENSKAPSLAGSTIFTNING DISKRIMINERANDE? 

Under riskdagsdebatten uttrycks vitt skilda uppfattningar i frågan om diskriminering. Enligt 

Mikael Oscarsson (KD) har utredaren ”slagit fast” att åtskillnaden mellan olikkönade äktenskap 

och samkönade registrerade partnerskap inte utgör diskriminering.110 Hillevi Larsson (S) anser 

tvärtom att införandet av könsneutrala äktenskap är en nödvändig följd av lagstiftarens ansvar för 

att motverka diskriminering.111 Ingemar Vänerlöv (KD) hävdar å andra sidan att en könsneutral 

äktenskapsbalk som skulle innebära ”en statligt sanktionerad diskriminering”, eftersom man inte 

tagit hänsyn till de samfund som av religiös övertygelse har avvisat könsneutrala äktenskap.112 Hur 

är dessa motsägande uppfattningar möjliga? 

                                                             
107 Protokoll 2008/09:95, anförande 1, s 6. 
108 Protokoll 2008/09:95, anförande 87 , s83. 
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Enligt diskrimineringslagen avser diskriminering att någon missgynnas eller behandlas sämre än 

någon annan på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, såvida inte 

förfaringssättet har ett berättigat syfte.113 Eftersom de juridiska rättigheterna och skyldigheterna 

inom äktenskap och registrerade partnerskap är väsentligen lika, blir frågan om de skilda 

benämningarna i sig innebär en otillåten särbehandling. ”Det som den här debatten har mycket 

har kommit att handla om är ett enda ord”, säger Hillevi Larsson.114 Detta kan vid första 

påseende tyckas motsäga Michael J. Sandels uppfattning att lagstiftning om äktenskap innebär ett 

erkännande av vilka dygder samhället ser som viktiga. Om inga fördelar uppnås med äktenskap i 

jämförelse med registrerade partnerskap, tycks inte äktenskapet kunna erbjuda någon högre grad 

av erkännande än det registrerade partnerskapet.115 En genomgång av riksdagsdebatten visar dock 

att många anser att ordvalet faktiskt har betydelse.  

Enligt Yvonne Andersson (KD) utgör gällande lagstiftning ingen diskriminering, eftersom 

villkoren är lika för samkönade och olikkönade par. Det föreligger därmed inget missgynnande.116 

Enligt Alf Svensson (KD) motiveras de skilda regelverken av att det rör sig om skilda företeelser: 

”Äktenskap är inte per definition partnerskap, partnerskap är inte per definition äktenskap och 

samboförhållande är något annat än partnerskap.”117 Jan Lindholm (MP) och Helena Bargholtz 

(FP) hävdar emellertid att det föreligger diskriminering, eftersom det finns skilda regelverk utan 

att det finns någon skälig grund för detta. Eftersom det finns personer som önskar ingå 

äktenskap men förnekas denna möjlighet utgör de skilda benämningarna ett missgynnande som 

inte kan motiveras.118 Frågan om diskriminering kan alltså inte avgöras av att undersöka villkoren 

för par som ingår äktenskap och par som ingår registrerat partnerskap, utan det krävs en 

bedömning dels av om samkönade par kan uppfylla villkoren för att ingå äktenskap, dels av om 

skillnaden i benämning i sig utgör en värdering, det vill säga om benämningen äktenskap har ett 

högre värde än benämningen registerat partnerskap.  

Jag vill nu visa på att Sandels diskussion av äktenskapet kan belysa frågan om hur användningen 

av ett enskilt ord kan ge upphov till så skilda uppfattningar om diskriminering. Om definitionen 

av äktenskap handlar om vilket eller vilka yttersta syften äktenskapet har och inte rent tekniska 

aspekter, stämmer ovanstående frågor överens med frågan om äktenskapets telos och äktenskapet 

                                                             
113 Lag 2008:567, 1 kap. 4§. Denna lag trädde i kraft den 1 januari 2009, alltså först efter tidpunkten för utredningen 
SOU 2007:17 men kort före den undersökta riksdagsdebatten. 
114 Protokoll 2008/09:95, anförande 33, s 33. 
115 Jfr Abramson 2011, s 558, not 18. 
116 Protokoll 2008/09:95, anförande 1, s 6; anförande 42, s 42. 
117 Protokoll 2008/09:95, anförande 67, s 68. 
118 Protokoll 2008/09:95, anförande 43, s 42; anförande 60, s 60. 
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som något som ger ära eller heder, enligt Sandel grunden för frågor om rättvisa. Vi ska nu se hur 

dessa frågor behandlas i debatten. 

ÄKTENSKAPETS SYFTE OCH VÄRDE 

Enligt flera motståndare till könsneutrala äktenskap kan ett äktenskap definitionsmässigt bara 

ingås mellan en man och en kvinna. Ett av argumenten som framförs är historiskt. Äktenskapet 

har helt enkelt hittills alltid stått för en relation mellan en man och en kvinna; det är som Alf 

Svensson uttrycker det ”en kulturell ordning som har gällt inte bara i vårt land, utan i olika 

kulturer världen över i decennier och århundraden”.119 Varken den befintliga definitionen eller 

traditioner kan emellertid avgöra frågan om lagstiftningen bör formuleras så att även samkönade 

par ska kunna ingå äktenskap. Egon Frid (V) hävdar att begreppet äktenskap inte ändras i och 

med lagförslaget om könsneutrala äktenskap; det handlar i stället om en utvidgning.120 Yvonne 

Andersson (KD) menar i stället att ”det är självklart” att begreppet är en förändring.121 Detta 

innebär att det begreppsliga innehållet i äktenskap inte klargörs av upplysningen att det enligt 

gällande lagstiftning måste inbegripa en man och en kvinna. Debatten kommer därför i stor 

utsträckning att röra vad som är äktenskapets syfte. Om samkönade par har samma 

förutsättningar att uppfylla äktenskapets syfte, bör de beredas möjligheten att ingå äktenskap. Om 

de inte har samma förutsättningar, finns det rimliga skäl att behålla den befintliga ordningen.  

Maria Kornevik Jakobsson (C) anför att begreppet äktenskapet har ändrats över tid. Under vissa 

perioder har inte sällan praktiska överväganden varit övervägande. Nu gäller enligt Kornevik 

Jakobsson en annan definition: ”Idag handlar äktenskapet om viljan och beslutet att två vuxna 

individer väljer att leva i en livslång relation byggd på ömsesidig kärlek och med gemensamt 

ansvar för varandra.”122 Hillevi Larsson (S) säger att äktenskapet historiskt ofta har handlat om att 

knyta allianser, men nu ”handlar det framför allt om kärlek”.123 Eftersom olikkönade och 

samkönade par har samma förutsättningar när det gäller kärlek och förtroende, så är en 

särlagstiftning diskriminerande, anser Larsson. Kornevik Jakobssons och Larssons argument 

stämmer väl överens med en värdeorienterad position, eftersom de gör värderingen att 

samkönade och olikkönade relationer har samma möjligheter att uppfylla äktenskapets syfte. 

Liksom i Goodridge vs. Dept. of Public Health återkommer definitionen av äktenskapet som ett 

                                                             
119 Protokoll 2008/09:95, anförande 67, s 67. Se även t ex anförande 1 av Yvonne Andersson (KD), s 5. 
120 Protokoll 2008/09:95, anförande 36, s 37. 
121 Protokoll 2008/09:95, anförande 37, s 37. 
122 Protokoll 2008/09:95, anförande 12, s 17. 
123 Protokoll 2008/09:95, anförande 33, s 32. 
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kärleksfullt åtagande i riksdagsdebatten, och enligt Fredrik Lundh (S) finns det en stor politisk 

samsyn i detta: 

Här finns enighet mellan sex partier om rätten för två människor att befästa sin kärlek inför varandra oavsett 

om man lever med en man eller kvinna och samtidigt få samma trygghet och rättigheter som alla andra.124 

Med utgångspunkt från definitionen av äktenskapet som ett kärleksfullt åtagande blir det naturligt 

att förespråka möjligheten för samkönade par att ingå äktenskap. Vissa ledamöter bestrider 

emellertid denna definition av äktenskapet och hävdar att äktenskapet ytterst handlar om 

familjebildning. ”I alla kulturer har äktenskapet tjänat som norm och ideal för att knyta barnet till 

dess mamma och pappa”, säger Mikael Oscarsson (KD).125 Stefan Attefall (KD) utgår som 

tidigare nämnts från en explicit värdeneutral position. I linje med detta hävdar han att begreppet 

äktenskap bör definieras ”av var och en” i stället för av staten. Å andra sidan anser han att 

förslaget om en samlevnadsbalk innebär ”respekt för dem som värnar om begreppet äktenskap 

och den tradition och kultur det har stått för historiskt sett”.126 Det har tidigare i Attefalls 

anföranden framgått att han anser att det rent civila äktenskapet är en andrahandslösning, som 

blir aktuell då omständigheterna gör det mindre lämpligt att behålla nuvarande lagstiftning 

inklusive juridisk reglering. Därmed saknas ett led i argumentationen, som skulle förklara varför 

juridisk reglering kan godtas i det ena fallet men inte det andra. Detta antyder att Attefall i själva 

verket inte är neutral i förhållande till definitionen av äktenskapet utan motsätter sig det liggande 

lagförslaget mot bakgrund av att det står för en felaktig definition: 

Äktenskap mellan en man och en kvinna är en samlevnadsform som har existerat under lång tid och som 

över tid är den stabilaste formen för att också säkra barns rätt till omsorg från båda sina biologiska 

föräldrar.127 

Frågan blir därmed om Attefalls äktenskapsdefinition är ett uttryck för värderingar eller inte. Att 

det olikkönade äktenskapet har funnits under lång tid är förstås oomtvistligt, men även 

stabiliteten i samlevnadsformen skulle i princip kunna utredas empiriskt, även om det inte sker i 

Attefalls anförande. Citatet ovan betonar tradition, stabilitet och omsorg som positiva värden. 

Det utgör därmed rimligen inte en rent empirisk utsaga utan innehåller också ett uttalande om 

äktenskapets syfte, nämligen att säkra reproduktion och samhällelig stabilitet. 

Yvonne Andersson och Stefan Attefall anser att äktenskapet som relation mellan en man och en 

kvinna har ”djupa traditionella, kulturella och religiösa rötter”. Äktenskapet står för trygghet och 

                                                             
124 Protokoll 2008/09:95, anförande 2, s 7. 
125 Protokoll 2008/09:95, anförande 58, s 57. 
126 Protokoll 2008/09:95, anförande 30, s 31. 
127 Protokoll 2008/09:95, anförande 20, s 25. 
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en månghundraårig kultur. Enligt Andersson är äktenskapet ett ”religiöst begrepp” med ”en 

civilrättslig följdeffekt” och ”har moraliska delar i sig”. Det är den ”över tid stabilaste 

samlevnadsformen”, och för en familj är ”utgångspunkten i äktenskapet det som kan ge de barn 

som kommer till familjen genom föräldrarnas gemensamma liv den trygghet som varje barn har 

rätt till”. Därför anser Andersson att det inte finns ”någon anledning att förändra äktenskapet”.128 

Samtidigt menar Andersson att en civil samlevnadslagstiftning lämnar definitionen av äktenskapet 

åt det civila samhället. Trots detta medger hon uppenbarligen inte att detta kan innebära vilka 

tolkningar av äktenskapet som helst, utan hon hävdar en viss definition av äktenskapet, som 

bland annat förutsätter att gifta par består av en man och en kvinna och att det är ett religiöst 

begrepp, är den korrekta.129  

Vi har redan konstaterat att äktenskapet är en förmedlare av positiva värden enligt dem som 

förespråkar samkönade äktenskap på värdeorienterad grund. Enligt Fredrik Lundh och Maria 

Kornevik Jakobsson handlar det om kärlek och trygghet. Samma sak gäller dock även den 

minoritetsgrupp som anför en explicit värdeneutralitet som grund för sitt ställningstagande mot 

könsneutral äktenskapslagstiftning. För Stefan Attefall och Yvonne Andersson handlar 

äktenskapet om familj, trygghet och traditioner. Därmed kan man med Michael J. Sandels 

begreppsapparat konstatera att såväl förespråkare som motståndare medger att rätten att ingå 

äktenskap beror dels på en uppfattning om äktenskapets syfte, dels på en uppfattning om att 

äktenskapet avser att hedra vissa dygder. Att det är fråga om en diskussion om telos uttrycks 

explicit av Lennart Sacrédeus, som sammanfattar: 

Två dimensioner har alltid ansetts tillhöra äktenskapets essens och kärna. Det första är en komplementaritet 

mellan man och kvinna. Det andra är en potentiell möjlighet att föra livet vidare.130 

Enligt min bedömning är det således inte rimligt att betrakta minoritetspositionen som 

värdeneutral, utan den kan bäst tolkas så att den avvisar könsneutrala äktenskap med en 

värdeorienterad utgångspunkt. Samma tolkning gör också av flera av riksdagsledamöterna.131  

I föregående avsnitt såg vi att Anti Avsan (M) gjorde ett relativt genomfört försök att 

argumentera för samkönade äktenskap på värdeneutral grund. I motsats till bland annat Yvonne 

Andersson försvarar Avsan samhällets rätt att behålla begreppet äktenskap inom 

                                                             
128 Protokoll 2008/09:95, anförande 1, s 5. 
129 Protokoll 2008/09:95, anförande 35, s 36. 
130 Protokoll 2008/09:95, anförande 77, s 76. 
131 Protokoll 2008/09:95, se t ex anförande 4 av Fredrik Lundh (S), s 11, anförande 51 av Börje Vestlund (S), s 47f, och 
anförande 76 av Olof Lavesson (M), s 74. 
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samlevnadslagstiftningen. I relation till detta är det intressant att jämföra definitionen av 

äktenskapet som ett kärleksfullt åtagande med denna tekniskt klingande definition: 

Äktenskapet är ett rättsligt statusförhållande som uppkommer genom ett moment av myndighetsutövning, 

vilket är själva vigseln enligt det så kallade vigselformuläret. Reglerna i äktenskapsbalken är en civilrättslig 

reglering.132 

Jag har tidigare påannonserat att Avsans framgång med värdeneutraliteten delvis beror på om det 

kan motiveras på ett värdeneutralt sätt att bara vissa familjebildningar erhåller en rättslig reglering. 

Denna fråga kommer att behandlas i följande avsnitt.  

HAR POLYGAMI MED SAKEN ATT GÖRA? 

I debatten argumenterar Cecilia Wikström (FP) dels för det liggande förslaget om könsneutrala 

äktenskap, dels för att man bör arbeta för att äktenskapet i framtiden blir en rent civilrättslig 

institution.133 Det innebär enligt Wikström att ”man slipper värderingar av de olika slag av 

familjebildningar som finns och som alltid har funnits”. ”Låt människor gifta sig med vem de 

vill!” konkluderar Wikström.134 Mikael Oscarsson (KD) riktar sig som svar på detta till 

Miljöpartiet, vars kongress nyligen diskuterat införandet av en antalsneutral 

äktenskapslagstiftning.135 Detta inlägg bemöts inte, men Lennart Sacrédeus (KD) återkommer till 

ämnet och påpekar att Centerpartiets och Miljöpartiets ungdomsförbund förespråkat 

antalsneutrala äktenskap. I stället hävdar Sacrédeus att ”[d]et är i högsta grad legitimt för ett 

samhälle att upprätthålla en unik institution, äktenskapet, för den unika relation som finns mellan 

man och kvinna”.136 Börje Vestlund (S) replikerar att frågan om vidare utvidgning av äktenskapet 

är irrelevant, då det inte finns någon ”seriös sexualpolitisk debattör” som driver frågan.137 

Sacrédeus insisterar på att om jämställdhet, kärlek och relationer skulle ligga till grund för 

definitionen av äktenskapet, måste alla relationer bekräftas, oberoende av antal, ålder eller 

släktskap.138 Vestlund hävdar då att de aktuella begränsningarna motiveras av att ”samhället måste 

skydda den svaga individen”.139 Enligt denna princip kan barn inte tillåtas att gifta sig, och man 

har valt att dra gränsen vid 18 år, anser Vestlund. 

                                                             
132 Protokoll 2008/09:95, anförande 7, s 12f. 
133 Protokoll 2008/09:95, anförande 57, s 53-56. 
134 Protokoll 2008/09:95, anförande 57, s 55. 
135 Protokoll 2008/09:95, anförande 58, s 57. 
136 Protokoll 2008/09:95, anförande 77, s 77. 
137 Protokoll 2008/09:95, anförande 78, s 78. 
138 Protokoll 2008/09:95, anförande 81, s 80. 
139 Protokoll 2008/09:95, anförande 82, s 80. 
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Oscarsson och Sacrédeus hävdar alltså att om man definierar äktenskapet så att det utgår från 

kärlek mellan människor, så måste lagstiftningen medge former av äktenskap som samhället anser 

vara oönskade. Detta är en form av reductio ad incommodium, det vill säga ett argument som syftar 

till att leda moståndaren till en konklusion som många skulle anse obekväm.140 Eftersom 

Sacrédeus har den explicita utgångspunkten att samhället inte ska uttala sig om människors 

kärleksrelationer, är syftet alltså att påvisa det orimliga i Vestlunds position.141 Vestlund besvarar 

emellertid utmaningen på ett oväntat sätt genom att med att anföra ett värdeneutralt argument: 

även om utgångspunkten är att människor som vill gifta sig ska få det, kan barnäktenskap 

förbjudas med utgångspunkt från principen att den svagares rätt ska skyddas. Vestlund påpekar 

också att Sacrédeus utgångspunkt i själva verket inte heller den är värdeneutral, eftersom han 

”talar om sin dimension och definitionen om att föra livet vidare”.142  

Något ytterligare sägs inte i debatten i denna fråga, men diskussionen låter oss dra två slutsatser. 

För det första är det inte rimligt att som Vestlund gör inledningsvis avfärda frågan om en 

utvidgad rätt till äktenskap som irrelevant för frågan om samkönade äktenskap. Frågan uppstår 

både inom ramen för den värdeorienterade positionen och, som nämndes redan i 

forskningsöversikten, även den värdeneutrala positionen. Oavsett om äktenskapet definieras 

utifrån kärlek eller fria överenskommelser behöver man utreda varför vissa typer av äktenskap ska 

uteslutas. Att frågan dessutom har en viss politisk aktualitet kan man konstatera. Redan 2002 

föreslog Lars Lindblad och Tobias Billström (båda M) i en motion att äktenskaps- och 

partnerskapslagstiftningen skulle ersättas med fria civilrättsliga avtal mellan ”kvinnor, män, 

kompisar eller syskon”. Motivet var dels att öka medvetenheten om de rättigheter och 

förpliktelser äktenskap och partnerskap innebär, dels den värdeneutrala utgångspunkten att staten 

inte bör ”favorisera eller peka ut en viss samlevnadsform”. 143 Idag (2016) förespråkas en 

äktenskaps- och sambolagstiftning som är neutral avseende både kön och antal åtminstone av 

Centerns ungdomsförbund, Liberala ungdomsförbundet, Piratpartiet och Feministiskt initiativ.144 

För det andra presenterar Vestlund ett argument mot barnäktenskap som, även om det är 

kortfattat formulerat, tycks vara förenligt med en värdeneutral position. Han behandlar dock inte 

andra tänkbara utvidgningar av begreppet äktenskap.  

                                                             
140 Johan Tralau behandlar behandlar ett sådant argument i Tralau 2013, fast där med udden riktad mot den 
värdeneutrala positionen. 
141 Protokoll 2008/09:95, anförande 79, s 79. 
142 Protokoll 2008/09:95, anförande 80, s 79. Vestlund syftar på Sacrédeus’ ovan citerade uttalande om äktenskapets 
”essens och kärna”, anförande 77, s 76. 
143 Motion 2002/03: L321. 
144 Centerpartiets ungdomsförbunds idéprogram, Liberala ungdomsförbundet ”Vår politik i korthet”, Piratpartiets 
valmanifest 2014, Feministiskt initiativs politiska program ”Familj, föräldraskap och barn”, läst 2016-05-10.  
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Litteraturen om äktenskapslagstiftning i förhållande till värdeneutralitet är omfattande och kan 

här inte diskuteras på ett uttömmande sätt. Den första huvudfrågan är om statligt sanktionerat 

äktenskap överhuvudtaget är förenligt med den värdeneutrala positionen, eller om den statliga 

sanktioneringen innebär en högre värdering av äktenskapet jämfört med andra 

samlevnadsformer.145 Så hävdar till exempel Clare Chambers att äktenskapet är oförenligt med 

värdeneutralitet och bör avskaffas,146 medan Simon Căbulea May anser att äktenskapet kan 

motiveras på ett värdeneutralt sätt, förutsatt att vissa rent empiriska förhållanden råder.147 Den 

andra huvudfrågan är huruvida äktenskapet, om det kan motiveras, kan begränsas till vissa 

grupper utifrån värdeneutrala principer.  Som nämnts tidigare hävdar Johan Tralau att 

värdeneutrala argument emot äktenskap mellan vuxna syskon är ohållbara, vilket skulle leda till 

att man måste endera godta sådana äktenskap eller överge den värdeneutrala positionen.148 

Matthew O’Brien hävdar att samkönade äktenskap inte kan motiveras utifrån värdeneutrala 

principer, medan samhället däremot bör reglera olikkönade äktenskap, detta motiverat av 

intresset att uppmuntra relationer som potentiellt har förutsättningar för fortplantning.149 Emily 

Crookston hävdar i stället att man med utgångspunkt från den värdeneutrala positionen bör 

acceptera könsneutrala men inte antalsneutrala äktenskap, förutsatt att man i likhet med Rawls 

godtar principen att rätten att ingå fria kontrakt kan begränsas för att skydda den svagare parten. 

Äktenskap mellan flera parter riskerar nämligen att resurssvaga personer utnyttjas på ett sätt som 

inte sker vid äktenskap mellan två parter.150 Att som helhet bedöma dessa argument förutsätter 

ingående resonemang kring exakt vilken form av värdeneutral politisk filosofi som diskuteras och 

i vilken grad argumenten är hållbara utifrån sakskäl eller allmänna moraliska principer som den 

politiska filosofin i fråga godtar. I detta sammanhang får vi nöja oss med konstaterandet att 

begränsningar i rätten till äktenskap är av relevans för frågan om könsneutrala äktenskap, och att 

det inte kan anses uteslutet att äktenskap mellan två personer oavsett kön skulle kunna motiveras 

från en värdeneutral utgångspunkt.  

AV- OCH REMORALISERING 

Göran Bexell har uppställt fyra kriterier för att en fråga ska betraktas som remoraliserad. För det 

första tenderar begrepp som moral och etik att återkomma, vanligen i positiv kontext. För det 

andra återupptäcks moralfrågornas etiska komplexitet och behovet av allsidig etisk bearbetning 
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gör sig åter gällande. För det tredje återkommer krav på att staten genom lagstiftning eller på 

annat sätt skall ta ställning i moralfrågor, helst med utgångspunkt i uttalade etiska normer. För det 

fjärde bedöms moraluppfattningar inte bara som subjektiva, godtyckliga och privata utan också 

som i viss mån objektiva och prövbara.151 

Kännetecknas riksdagsdebatten om könsneutrala äktenskap av remoralisering? För det första kan 

man se att orden moral och etik visserligen inte förekommer ofta i debatten, men att det i dessa 

fall sker i en positiv kontext.152 Vad gäller den andra punkten, har Bexell högt ställda krav på vad 

som är en allsidig etisk analys, men man bör nog säga att debatten som helhet ger en allsidig 

genomgång av skäl som kan anföras för eller emot könsneutrala äktenskap, och att man i 

allmänhet medger att detta rör sig om en etisk värdering. De flesta viktiga argument av dem som 

redovisas i utredningen tas upp och debatteras.153 Den tredje punkten är ett normativt 

ställningstagande från Bexells sida för den värdeorienterade positionen. Analysen i denna uppsats 

har visat en explicit värdeorientering inte är genomgående i debatten, även om analysen också 

visar att man inte till fullo tar konsekvenserna av värdeneutrala principer. Som Ulf Bjereld 

påpekar är det trots allt önskvärt med en allsidig belysning av etiska frågor oavsett man tar 

ställning för värdeorientering eller värdeneutralitet.154 Vad gäller den fjärde punkten, så sägs det 

inte mycket i debatten om värdeobjektivitet. Man uttrycker dock i stort sett en allmänt positiv 

inställning till moraliska inslag i debatten, även om Anti Avsan (M) talade om ”onödiga 

värderingar”.  

Hittills har vi diskuterat värderingar och inte religion. En praktik som i så hög grad präglas av 

såväl borgerliga som kyrkliga traditioner som äktenskapet väcker dock frågan om hur man har 

förhållit sig till religiösa argument i politiken. I den allmänna filosofiska debatten har det ofta 

hävdats att religiösa grunder bör hållas undan från det offentliga maktutövandet med motivet att 

sådana skulle vara konfliktalstrande. Andra anser att religiösa motiv kan spela en roll som 

motiverande drivkraft till positiva förändringar och som bakomliggande skäl till grundläggande 

rättigheter.155 

I riksdagsdebatten om könsneutrala äktenskap finns det endast ett exempel på ett argument som 

är teologiskt i den bemärkelsen att det till sitt innehåll bygger på ett uttalande av explicit religiös 

natur. Detta är då Maria Kornevik Jakobsson (C) säger: 

                                                             
151 Bexell 1995, s 16-17. 
152 Protokoll 2008/09:95; moral nämns på s 5, 40 och 41, etik inte alls. F ö nämns etik och moral i samma protokoll i 
frågor om offentlig upphandling (s 107) och uranbrytning (s 157, 167), vilka diskuterades samma dag. 
153 SOU 2007:17, kap. 7, s 217-324. 
154 Bjereld 2000, s 98-100. 
155 Se t ex Brommesson och Friberg-Fernros 2013, s 79-82, 87-88; Sandel 2009, s 244-251. 
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Det är inte acceptabelt att någon ska särbehandlas på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet. Kom 

ihåg att om Gud har skapat alla människor så har han skapat alla människor. Han har inte skapat ett A- och 

ett B-lag, några som får vara med och några som inte får vara med. Det är min personliga uppfattning om 

Guds budskap.156 

Argumentet är ofullständigt men avser sannolikt ungefär att Gud har gett alla människor samma 

värde oavsett sexuell läggning, varför en värderande särlagstiftning inte kan godtas. Möjligen 

skulle man som ett religiöst argument också kunna räkna Cecilia Wikströms (FP) citat från 

”kärlekens höga visa” (1 Kor 13:1-7, 13) efter ett uttalande om att värden behöver ”mer kärlek”, 

även om hon tidigare förnekat att den kyrkliga vigselrätten har teologisk grund.157  

Anti Avsan (M) och LiseLotte Olsson (V) motsätter sig uppfattningen att teologiska argument 

kan vara relevanta för riksdagens överläggningar. Avsan menar att ”motiven för den 

äktenskapsrättsliga regleringen ska vara fristående från religiösa värderingar”,158 och LiseLotte 

Olsson framhåller att ”Vänsterpartiet menar att en av Gud given ordning inte kan ligga till grund 

för en modern lagstiftning”.159 Avsan och Olsson står dock på samma sida som Kornevik 

Jakobsson i riksdagsdebatten. Deras udd är därför snarare riktad mot de kristdemokratiska 

ledamöter som framhåller religiösa traditioner och värderingar bakom begreppet äktenskap.160 

Majoritetsgruppen ger denna aspekt en mindre tyngd och anser att en rimlig hänsyn har tagits till 

religiösa grupper bland annat genom föreskriften att vigselförrättare inom trossamfund inte har 

någon vigselplikt.161 Anti Avsan framhåller vidare att olika religiösa grupper har gjort olika 

ställningstaganden till samkönade äktenskap, och det är därför av särskilt värde att riksdagen 

”tillhandahåller en lagstiftning som inte tar hänsyn till olika religiösa intressen”.162 Alf Svensson 

(KD), som anser att äktenskapet har en teologisk grund, hävdar trots det att det inte är lämpligt 

att ”teologisera från den här talarstolen”.163 

Trots att ledamöterna i stort sett tycks godta utredarens uppfattning om att religiösa argument 

bör hållas utanför debatten, är det vanligt att de anspelar på sin kyrkliga tillhörighet eller sina 

religiösa behov. Det kan till exempel gälla att de är troende kristna, medlemmar i Svenska kyrkan 

eller ibland deltar i gudstjänster. 164 Detta i kombination till det återkommande uttalandet att 

äktenskapet har en religiös grund, vilket rimligen är en teologisk uppfattning, kan medföra att det 
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finns religiösa motiv som ligger bakom ställningstagandet men inte förs fram i debatten. Den 

uttalade återhållsamheten i den aktuella debatten kan därför bidra till en mindre allsidig belysning 

än vad som är önskvärt. 

SAMMANFATTNING 

Denna uppsats undersöker uppfattningar om statens värdeneutralitet genom att genomföra en 

argumentationsanalys av debatten i Sveriges riksdag den 1 april 2009 om könsneutrala äktenskap. 

Syftet är att belysa grunderna för politiskt beslutsfattande i en angelägen samhällsfråga. Den 

primära frågeställningen är om riksdagsledamöterna har ansett att staten bör vara neutral i 

förhållande till moraliska frågor och att beslutet om samkönade äktenskap bör fattas oberoende 

av värderingar av vad som är ett gott liv, eller om de tvärtom har ansett att staten ska uttrycka 

sådana värderingar. Analysen av riksdagsdebatten visar att flera av ledamöterna framhåller 

lagstiftningens normerande roll och anser att en könsneutral äktenskapslagstiftning ska signalera 

att samkönade relationer har samma värde som olikkönade relationer. Andra ledamöter förnekar 

att staten ska göra sådana värderingar. Med hjälp av Michael J. Sandels analys av frågan om 

könsneutrala äktenskap genomför jag en intern kritik, som bygger på att visa hur ledamöter som 

åberopar en explicit värdeneutral position grundar sitt ställningstagande på föreställningar av vad 

som är äktenskapets yttersta syfte och värde. Vissa av ledamöterna gör mer konsekventa försök 

att motivera sitt ställningstagande utifrån mer allmänna moraliska principer som är förenliga med 

statens värdeneutralitet. Även i dessa fall uttrycker ledamöterna åsikter om lagstiftningens 

normerande roll, som tangerar den värdeorienterade positionen. Här kvarstår emellertid en viss 

osäkerhet om den värdeneutrala positionens hållbarhet, som bland annat beror på en osäkerhet 

om exakt vilka värderingar som kan godtas med värdeneutral utgångspunkt och om det statligt 

sanktionerade äktenskapet kan motiveras på värdeneutral grund. Teologiska argument är ovanliga 

i debatten trots att flera av riksdagsledamöterna anser att äktenskapet har en religiös grund. 

Undersöknigen visar därför att det finns utrymme för en mer klargörande analys av hur man ser 

på statens roll som normgivare och betydelsen av religiösa grunder för politiska beslut. 

En sekundär frågeställning i uppsatsen är om och i så fall hur Sandels diskussion om samkönade 

äktenskap kan generaliseras till och belysa den svenska kontexten. Analysen har visat att Sandels 

begreppsapparat framgångsrikt kan användas för att klargöra uppfattningar om värdeneutralitet i 

politiska församlingar i en svensk kontext. Resultaten har därmed betydelse inte bara för att öka 

kunskapen om förhållanden i Sveriges lagstiftande församling utan bidrar också mer allmänt till 

den filosofiska frågan om värderingars roll i lagstiftningsärenden. Om Sandels eget 
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ställningstagande ytterst är hållbart, det vill säga om en värdeorienterad utgångspunkt inte bara är 

användbar utan också nödvändig, beror därtill bland annat på om den värdeneutrala positionen är 

tillräcklig för att motivera en statligt erkänd äktenskapsinstitution. Den svenska riksdagsdebatten 

berör frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning måste innebära att rätten till äktenskap 

utvidgas utöver till att omfatta olikkönade och samkönade par, men svaret på frågan om detta 

kan avgöras på värdeneutral grund kan inte fastställas inom ramen för denna uppsats.  

Som antytts ovan, finns det principiella möjligheter att fortsätta det arbete som genomförts i 

denna uppsats dels i att undersöka hur uppfattningar av värdeneutralitet kommer till uttryck i 

andra aktuella politiska sammanhang, till exempel fördelningspolitik, biståndsfrågor eller 

flyktingpolitik, dels i att på ett teoretiskt plan ytterligare utreda värdeneutralitetens ramar. 
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