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Dekonstruktion av äktenskapsbegreppet 
-En historisk-dekonstruktivistisk problematisering inom religionsvetenskapen om 
existensen av ett äktenskapsbegrepp med absolut bestämd innebörd, och en 
alternativ dekonstruktivistisk förklaringsmodell för existensen av ett 
äktenskapsbegrepp med relativ innebörd 

 
Abstract 
Äktenskapsbegreppet har under 1990- och 2000-talet varit under het debatt. Debatten har gällt 

om äktenskapsbegreppet kan innefatta samkönade parrelationer eller inte. I debatten har 

argument framförts som verkar mena att äktenskapsbegreppet har en absolut bestämd 

innebörd och att äktenskapsbegreppet därför är någonting givet som människan kan upptäcka. 

I uppsatsen problematiseras idén om existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp 

utifrån två inte helt åtskilda perspektiv, nämligen ett historiskt och ett filosofiskt 

dekonstruktivistiskt. Historien verkar vittna om att äktenskapsbegreppet har varit under 

förhandling förr. Att äktenskapsbegreppet faktiskt har varit under förhandling förr indikerar 

att ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp kanske aldrig har existerat. 

 Genom det filosofiskt dekonstruktivistiska perspektivet problematiseras idén om 

existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp. Ur detta perspektiv verkar det som om 

äktenskapsbegreppet varken i sig själv kan vara fullständigt, ha en ursprunglig innebörd, eller 

vara evigt gällande. Dessutom verkar det inte som om människan kan få direkt tillgång till ett 

eventuellt absolut bestämt äktenskapsbegrepp. 

 Ett alternativ till att äktenskapsbegreppet skulle vara någonting på förhand absolut 

bestämt presenteras under uppsatsens gång. Alternativet är att äktenskapsbegreppet är 

någonting av människan konstruerat, d.v.s. en mänsklig konstruktion. Innebörden i 

äktenskapsbegreppet är ur det perspektivet inte absolut bestämt utan istället provisoriskt 

bestämt. 

 Idén om existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp och idén om att vissa 

människor skulle kunna få direkt tillgång till detta leder uppsatsen vidare till dess avslutande 

diskussion om fundamentalism. Idén om att det skulle existera absolut bestämda begrepp, som 

t.ex. ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp och att vissa människor skulle kunna ha direkt 

tillgång till dessa verkar nämligen ha ett fundamentalistiskt karaktärsdrag i sig. Detta kan vara 

en fara i ljuset av att människor faktiskt inte är överens. 

 
Ämnesord: dekonstruktion, Jacques Derrida, fundamentalism, homosexualitet, 
postmodernism, religionsvetenskap, svenska kyrkan, samkönade, äktenskap, 
äktenskapsbegreppet 
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1 Inledning 
I den här uppsatsen kommer någonting så intressant och spännande som äktenskapsbegreppet 

att behandlas. Äktenskapsbegreppet används troligtvis dagligen av tusentals personer, eller 

kanske till och med miljontals om vi räknar in alla personer och alla språk. Många av oss 

känner någon eller några som dessutom har ingått eller planerar att ingå äktenskap med 

varandra och många av oss har även föräldrar som har ingått äktenskap med varandra. Många 

av oss har kanske även själva ingått äktenskap med någon som vi älskar och vill dela livet 

med. I dagspressen kan vi dagligen se bröllopsfoton, och vi kan dagligen läsa notiser om 

nygifta par som offentligt bekräftar sin ingångna äktenskapsrelation. Speciellt spännande blir 

det för många av oss när någon kunglighet är i fokus. Det verkar som om vi vet vad vi menar 

när vi läser och pratar om äktenskap. Vi förstår varandra, i alla fall på ett ungefär. 

Äktenskapsbegreppet är kanske heller inte ett begrepp som vi ständigt går omkring och 

reflekterar över; ”Vad är ett äktenskap?”. Alla människor är inte språkfilosofer eller teologer 

med inriktning mot äktenskapsbegreppet. Att ha äktenskapsbegreppet som specialintresse 

torde alltså tillhöra ovanligheterna. Det är kanske heller inget begrepp som gemene man 

finner stort behov av att utreda i detalj. För gemene man räcker det nog gott och väl att 

människor förstår varandra, i alla fall på ett ungefär. 

 Men specialintresse för äktenskapsbegreppet existerar bevisligen hos en minoritet av 

befolkningen. Existensen av specialintresset är ju förutsättningen för den här uppsatsens 

existens. Vad som är spännande är att man inom minoriteten inte är överens. Även de som har 

äktenskapsbegreppet som specialintresse tvistar alltså om begreppets innebörd. Specialisterna 

verkar alltså förstå varandra när de pratar om äktenskapet, men bara på ett ungefär. 

 Oenigheten hos specialisterna kommer till starkt uttryck emellanåt. Ibland kommer den 

till uttryck så starkt att även gemene man kan läsa om oenigheten i media. Helt plötsligt är 

alltså äktenskapsbegreppet någonting viktigt och som kanske till och med gemene man börjar 

reflektera över. Oenigheten som syftas på och som läsaren säkert redan har gissat sig till är 

den samtida oenigheten i fråga om äktenskapsbegreppets innefattande, eller inte, av 

samkönade parrelationer. För i den frågan är äktenskapsspecialisterna definitivt inte överens, 

vilket har gett upphov till het debatt som har varat i flera år. 

 Debatten har bedrivits inom svenska kyrkan, inom det politiska Sverige, inom media 

och säkert även vid ett och annat frukostbord. I debatten har argument givetvis framförts både 

för och emot att äktenskapet kan innefatta samkönade parrelationer. Vissa specialister har i 

debatten ihärdigt och med övertygelse argumenterat för att äktenskapsbegreppet inte kan 
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innefatta samkönade parrelationer. Vad några av dem verkar mena är att äktenskapsbegreppet 

har en absolut bestämd innebörd. Inte sällan är det motståndarna mot att samkönade par ska 

kunna ingå äktenskap med varandra som har använt sig av bestämdhetsargumentet, om inte 

explicit, så i alla fall implicit. 

 Hävdande att äktenskapsbegreppet har en absolut bestämd innebörd är inte 

oproblematiskt. Det kommer att belysas i uppsatsen. I uppsatsen kommer ett debattinlägg som 

argumenterar för en absolut bestämd innebörd att studeras och problematiseras. Argumentet 

som kommer att problematiseras är religiöst betingat, och har presenterats inom Svenska 

kyrkan. Det är alltså existensen av ett absolut bestämt kristet äktenskapsbegrepp som har 

argumenterat för. Samma argument har dock även presenterats offentligt i dagspressen och 

har därmed blivit tillängligt för allmänheten. Det är versionen som har presenterats i 

dagspressen som i uppsatsen kommer att studeras närmare och problematisera. Att argumentet 

är offentligt tillgängligt att läsa gör uppsatsen intressant för en större skara läsare. 

 

1.1 Syfte 

Ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp är ett begrepp med en fast oföränderlig innebörd. Det 

är därför ett begrepp som är möjligt att upptäcka, snarare än ett begrepp konstruerat av 

människan själv. Det är alltså ett begrepp som existerar oberoende av människans existens. 

Ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp är alltså en konstant. 

 Det finns flera anledningar till att problematisera ett argument eller en idé om att det 

skulle existera ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp. Två anledningar kan särskilt lyftas 

fram. 

 En anledning är akademisk. Idén om att det skulle existera ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp, eller i vidare bemärkelse absolut bestämda begrepp överhuvudtaget, och 

att människan dessutom skulle ha tillgång till dessa är självklart spännande. Det skulle t.ex. 

innebära ett enklare liv för många. För gemene man skulle det t.ex. vara möjligt att slå upp 

betydelsen av t.ex. äktenskapsbegreppet i en väldigt utförlig ordbok och där igenom få 

tillgång till en fullständig beskrivning. Beskrivningen skulle vara evigt giltig. Beskrivningen 

skulle alltså fungera som en fast definition. Oenigheter i fråga om äktenskapsbegreppet skulle 

i ljuset av en existerande referens inte längre vara problematiska. Konflikten löses enklast 

genom att helt enkelt slå upp betydelsen. Det samma gäller så klart för alla begrepp som är 

bestämda. Existensen av bestämda begrepp kan därför hävdas vara positiv. 
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 Å andra sidan medför existensen av bestämda begrepp och tillgång till dessa kanske 

något negativt. Ett problem är att olika uppfattningar angående t.ex. äktenskapsbegreppet i 

ljuset av en absolut referens blir meningslösa. För många människor innebär det något 

negativt. För visst skulle det kunna hävdas att existensen av olika uppfattningar kan vara 

positiv. Om det istället skulle visa sig att begrepp är relativa till sin natur, så innebär det att 

begreppsförändringar kan ske. Det innebär t.ex. att någonting i ett begrepp som uppfattas som 

negativt skulle kunna bytas ut mot något positivt. Vissa anser t.ex. att exkluderande av 

samkönade parrelationer i äktenskapsbegreppet är någonting negativt och att exkluderandet 

vittnar om gamla fördomar som kanske bör revideras.1 

 En annan anledning till att problematisera ett argument eller en idé om att det skulle 

existera ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp är en politisk-religiös sådan. Religiösa 

samfund gör nämligen emellanåt politiska anspråk. Detta blir påfallande uppenbart ifråga om 

debatten om äktenskapsbegreppet. Olika personer från olika religiösa samfund har t.ex. 

förenat sig i ett gemensamt upprop emot en neutral statlig äktenskapslagstiftning. Vad man 

har gjort anspråk på är alltså att bevara en, från deras perspektiv, kompromisslös religiös 

komponent i det juridiska äktenskapsbegreppet. Denna kompromisslösa komponent är att 

äktenskapsbegreppet endast kan innefatta en förening mellan särkönade par och inte 

samkönade.2 Religioner gör alltså politiska anspråk och när anspråk befästs politiskt så blir 

människor berörda. I uppsatsens slutskede diskuteras därför faran med argument som påstår 

att det skulle existera ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp och att det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet är möjligt för människan att få direkt tillgång till. Tillgång till ett absolut 

bestämt äktenskapsbegrepp kan nämligen vara maktfråga. 

 Mot bakgrund av ovanstående avser jag att problematisera idén om existensen av ett 

absolut bestämt äktenskapsbegrepp. 

 

1.2 Frågeställning 

Intresset för äktenskapsbegreppet ligger i tiden. Som redan nämnts har den samtida debatten 

om äktenskapsbegreppet innefattande av samkönade parrelationer bedrivits i flera år. Det är 

den debatten och särskilt ett speciellt debattinlägg därifrån som har väckt intresset för 

skrivandet av denna uppsats. Argumentet i debattinlägget verkar nämligen implicit påstå att 

                                                
1 Se t.ex. RFSL, Åsikter och verksamhet, 2009. Hämtat från <http://www.rfsl.se/?p=2797> 24 augusti 2009. 
2 Svenska Evangeliska Alliansen, Upprop Bevara Äktenskapet, 2006. Hämtat från 
<http://www.bevaraaktenskapet.nu/sidor/upprop.asp> 3 juli 2009. 
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det existerar ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp. Till detta argument förhåller sig 

uppsatsen kritisk. Vad motargumenten i uppsatsen påvisar är att något absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp troligtvis inte existerar. Dessutom belyses i uppsatsen det faktum att även 

om det skulle existera ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp, så är tillgängligheten till 

begreppet inte ren. Det absolut bestämda äktenskapsbegreppet verkar nämligen inte strömma 

direkt in i människors medvetanden. Även ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp måste läsas 

och därefter förstås. Därmed blir det omöjligt i en mänsklig kontext att avgöra vilken 

äktenskaplig innebörd som är den rätta, om en sådan skulle finnas. 

 Som alternativ till idén om existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp 

argumenteras det i uppsatsen för att äktenskapsbegreppet är av människan konstruerat, och att 

äktenskapsbegreppet därför har relativ innebörd. Den alternativa idén innebär att 

äktenskapsbegreppet aldrig fullständigt kan fastställas och att innebörden därför inte kan vara 

förevigt bestämd. 

 Uppsatsens frågeställning lyder därför: 

 

• Existerar det ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp, eller är äktenskapsbegreppet en 

mänsklig konstruktion som därmed har relativ innebörd? 

• Om det existerar ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp, kan människan upptäcka, och 

få direkt tillgång till detta? 

 

Uppsatsen kommer inte att leda fram till något slutgiltigt ”ja” eller ”nej” på frågan om 

huruvida ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp existerar eller inte. Den kommer heller inte 

att leda fram till något slutgiltigt svar på frågan om människan i så fall kan ha direkt tillgång 

till begreppet. I slutändan blir frågeställningen snarare än rimlighetsfråga som läsaren själv får 

ta ställning till. 

 I uppsatsen kommer alltså idén om existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp 

explicit att problematiseras. Men i vidare bemärkelse kommer implicit även existensen av 

absolut bestämda begrepp överhuvudtaget att problematiseras. För det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet kan i uppsatsen i princip bytas ut mot vilket absolut bestämt begrepp 

som helst, t.ex. atombegreppet eller kausalitetsbegreppet. 
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2 Teoretiskt perspektiv, metod och struktur 
Problematiseringen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp kommer att ske utifrån två 

perspektiv. Det ena perspektivet är historiskt och det andra är filosofiskt rationellt. 

Anledningen till att äktenskapsbegreppet problematiseras ur två perspektiv är för att ett 

historiskt perspektiv verkar stödja det filosofiskt rationella. Det historiska perspektivet 

exemplifierar alltså, och ger det filosofiskt rationella argumentet extra tyngd. 

 Ett historiskt perspektiv fungerar dessutom som en ingång till den samtida 

äktenskapsdebatten. För förståelse av samtiden kan det vara en god idé att studera dåtiden. Ett 

historiskt perspektiv fungerar alltså förutom som ett argument i uppsatsen även som en bild av 

hur äktenskapsbegreppet har behandlats och hur begreppet har tagit sig uttryck. Därför 

kommer det historiska perspektivet att presenteras före det rationella.  

 För syftet att problematisera existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp är 

presentation av två historiska äktenskapsdebatter tillräckligt. För om det skulle visa sig att en 

förändring av äktenskapsbegreppet har skett och att förändringen dessutom har blivit 

accepterad, så indikerar detta att äktenskapsbegreppet kanske inte är så absolut bestämt som 

man kanske kan tro. De två historiska exemplen som kommer att presenteras vittnar om att 

begreppsförändringar kan ske och att begreppsförändringar har skett. 

 Eventuella oenigheter i debatterna vittnar dessutom om att den eventuellt direkta 

tillgången till det eventuellt absolut bestämda äktenskapsbegreppet inte är så direkt. För om 

tillgången till ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp vore direkt för alla människor så vore en 

debatt meningslös. Alla människor skulle i så fall vara överens. Men överens är bevisligen 

många människor inte, inte ens specialisterna. 

 Uppsatsens filosofiskt rationella perspektiv är till större del baserat på 

dekonstruktivistiskt tankegods. Jacques Derridas filosofi spelar här en nyckelroll i 

problematiseringen. Flera källor har använts för läsning av den dekonstruktivistiska 

traditionen, men det huvudsakliga innehållet är hämtat från filosofie doktor Patrik Fridlunds 

avhandling Mobile Performances. 

 Dekonstruktion är svårdefinierbart. Uppslagsverket Vår tids filosofi benämner 

dekonstruktion som en kritik eller som en undersökning av en tradition ur ett 

inifrånperspektiv.3 Denna definition är förenklad, men visar ändå på ett ungefär vad 

dekonstruktion handlar om. Dekonstruktion skulle kunna definieras som en omfattande metod 

eller teori som innefattar alla möjliga medel och tekniker för att visa på en traditions 

                                                
3 Keld Brikner, et al, Vår Tids Filosofi Del 1, Bokförlaget Forum, Stockholm, 1995, s. 388-389. 
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inneboende brister. Den tradition som Derrida dekonstruerade kännetecknas av en strävan 

efter att fastställa någonting absolut bestämt som i sig själv är ursprungligt, evigt och 

fullständigt. Traditionen är alltså den västerländska metafysiken. Derrida problematiserar, 

eller dekonstruerar förutsättningarna för metafysiken att just kunna fastställa någonting 

absolut bestämt.4 

 En sådan problematisering kommer att göras på idén om existensen av ett absolut 

bestämt äktenskapsbegrepp. Det kommer att visa sig att ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp rimligtvis inte existerar. Dessutom kommer det att visa sig att 

tillgängligheten till ett eventuellt absolut bestämt äktenskapsbegrepp inte är direkt. Därmed 

går det i en mänsklig kontext inte att avgöra vilken äktenskaplig innebörd som är den rätta. 

 Uppsatsen är strukturerad enligt följande. Först kommer debattinlägget som implicit 

verkar argumentera för existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp att presenteras 

och förtydligas. Detta sker under rubrik 3. Debattinlägget kommer att presenteras i sin helhet 

så att läsaren själv kan ta ställning till om författarens läsning av det samma är rimlig. Under 

rubrik 4 kommer det historiska perspektivet att presenteras. Som redan nämnt kommer två 

skilda äktenskapsdebatter att exemplifiera äktenskapsbegreppets relativa karaktär. Därefter, 

under rubrik 5, kommer det filosofiskt dekonstruktivistiska perspektivet att presenteras. 

Jacques Derrida som person kommer att presenteras, och därefter hans filosofi. Derridas 

filosofi kommer sedan att användas som motargument till idén om existensen av ett absolut 

bestämt äktenskapsbegrepp. Istället kommer det att argumenteras för att äktenskapsbegreppet 

är konstruerat av människan och därför har relativ innebörd. Efter problematiseringarna ställs 

under rubrik 6 åter frågan huruvida det existerar ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp eller 

inte, samt frågan om människan kan ha direkt tillgång till detta. Det svar som presenteras i 

uppsatsen är att det inte verkar rimligt att anta existensen av ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp och att det inte verkar rimligt att människan i så fall skulle kunna få direkt 

tillgång till detta. Under uppsatsen avslutande rubrik 7 diskuteras det faktum att idén om att 

människan skulle kunna få, och har tillgång till ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp faktiskt 

har fundamentalistiska drag. Därmed blir äktenskapsbegreppet en maktfråga. För om vissa 

människor skulle påstå sig ha direkt tillgång till ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp så 

borde väl resterande människor som inte har samma direkta tillgång rätta sig efter de 

människorna med insikt? 

                                                
4 Ibid, s. 387-388. 
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3 Ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp 
Argumentet som har lyfts fram ur den samtida äktenskapsdebatten har formulerats av Esbjörn 

Hagberg, Ragnar Persenius och Hans Stiglund. Hagberg, Persenius och Stiglund är inte vilka 

”tyckare” som helst utan kan snarare ses som specialister inom sitt område. De är alla tre 

biskopar och har därför studerat det kristna äktenskapsbegreppet grundligt. Det kristna 

äktenskapsbegreppet har haft stort inflytande på äktenskapsbergeppet i allmänhet.5 Deras 

uppfattning i äktenskapsfrågan är därför viktig för samhällsdebatten. Deras argument får 

genomslag både utifrån deras kunskaper, men även (och oundvikligen) utifrån deras status 

som biskopar. 

 Hagberg, Persenius och Stiglunds argument bygger på antagandet om existensen av ett 

absolut bestämt äktenskapsbegrepp. Enligt Hagberg, Persenius och Stiglund existerar det ett 

gudomligt mönster som gestaltas i en äktenskaplig relation mellan man och en kvinna. Det 

skulle alltså enligt dem existera en speciell på förhand bestämd äktenskaplig relation mellan 

man och kvinna. Denna speciella relation måste ha existerat redan innan den har blivit befäst i 

ett faktiskt äktenskap. Därmed måste det enligt Hagberg, Persenius och Stiglund existera en 

äktenskaplig innebörd redan före någon människa ingick något äktenskap. Det skulle alltså 

enligt Hagberg, Persenius och Stiglund tankegångar existera ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp. Dessutom verkar det på Hagberg, Persenius och Stiglunds argument som 

om människan kan ha direkt tillgång till detta absolut bestämda begrepp. Argumentet citeras 

nedan i sin helhet: 

 
Med starkt teologiskt stöd hävdar vi att det finns ett grundläggande skapelsemönster 
som gestaltas i äktenskapet mellan man och kvinna. Vår kyrkas vigselordning börjar 
med att anknyta till Guds skapelse av människan – av mannen och kvinnan – och 
kopplar äktenskapet till Guds vilja. Det är inte teologiskt möjligt att enbart definiera 
äktenskapet funktionellt utan hänsyn till kontrahenternas kön och roll när det gäller 
skapelsens fortbestånd. Skapelsen är inte enhetlig. Vårt ställningstagande innebär 
inte en värdering av kärleken mellan människor. Inte heller av människovärdet som 
är lika för alla. Längtan efter kärlek, trohet och gemenskap är densamma. Det är 
fråga om vad som är ett äktenskap. Vi menar att det är teologiskt nödvändigt från 
kyrkans sida att även fortsättningsvis göra tydligt att äktenskapet är mellan man och 
kvinna. Dessutom behövs den jämställda livsform för samkönade par som i dag 
kallas partnerskap men som också kan ges en annan beteckning.6 

 

Det verkar som om äktenskapsbegreppet enligt Hagberg, Persenius och Stiglund är absolut 

bestämt. Äktenskapsbegreppet har enligt Hagberg, Persenius och Stiglund ett absolut bestämt 

                                                
5 Detta påstående blir tydligt under rubrik 4, där äktenskapsbegreppets historik behandlas. 
6 Esbjörn Hagberg & Ragnar Persenius & Hans Stiglund, ”Gör tydligt att Äktenskapet är för Man och Kvinna”, 
Svenska Dagbladet, 27 sep 2007. 
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innehåll och relationen mellan man och kvinna är ett sådant innehåll. Att använda 

äktenskapsbegreppet som en beteckning på en relation mellan samkönade par är enligt deras 

perspektiv därför helt enkelt felaktigt. Om man följer Hagberg, Persenius och Stiglunds 

tankegångar, att det skulle existera ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp, så blir det 

irrelevant vad människan egentligen tycker om äktenskapsbegreppet. Äktenskapsbegreppet 

kan vi enligt Hagberg, Persenius och Stiglunds tankegångar alltså inte påverka. 

Äktenskapsbegreppet verkar därför vara någonting givet till människans värld, någonting som 

existerar i sig själv, och någonting som människan kan upptäcka. Det skulle alltså enligt deras 

tankegångar existera ett rent, absoult bestämt äktenskapsbegrepp bakom alla beskrivningar 

som har gjorts av begreppet genom världshistorien.  

 I kontrast till äktenskapsbegreppet så verkar Hagberg, Persenius och Stiglund mena att 

partnerskapsbegreppet är någonting som inte är givet. De skriver att partnerskapsbegreppet 

behövs. Behövs implicerar att ett behov har funnits och att behovet har fyllts genom 

konstruerandet av ett begrepp. Partnerskapsbegreppet verkar alltså enligt Hagberg, Persenius 

och Stiglund vara en annan typ av begrepp i förhållande till äktenskapsbegreppet. Kanske 

menar Hagberg, Persenius och Stiglund att partnerskapsbegreppet har förhandlats fram av 

människan. Dessutom skriver de att partnerskapsbegreppet kan ges en annan beteckning. Det 

verkar alltså inte vara viktigt enligt Hagberg, Persenius och Stiglund att 

partnerskapsbegreppet betecknas med just ”partnerskap”. En annan beteckning som t.ex. 

”likkönad relation”, ”kompisskap”, eller en påhittad beteckning som ”hulleryt” skulle inte 

vara problematisk att använda. Detta indikerar att Hagberg, Persenius och Stiglund kanske 

anser att beteckningen ”äktenskap” är en speciell beteckning. Kanske menar Hagberg, 

Persenius och Stiglund att även själva beteckningen ”äktenskap” är bestämd och att även 

beteckningen därför är given och någonting som människan kan upptäcka. 

 Ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp måste ha vissa egenskaper för att kunna vara just 

absolut bestämt. Det måste vara evigt gällande för annars vore det inte för alltid absolut 

bestämt. Eftersom det måste vara evigt gällande så måste det även vara ursprungligt. 

Äktenskapsbegreppet måste alltså ha existerat redan i tidernas begynnelse. Dessutom måste 

ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp vara fullständigt. För om äktenskapsbegreppet inte 

vore fullständigt så skulle människan kunna tillföra någonting till äktenskapsbegreppet. Men 

så verkar inte Hagberg, Persenius och Stiglunds argument mena. Enligt Hagberg, Persenius 

och Stiglunds tankegångar verkar innebörden vara absolut bestämd. Relationen mellan man 

och kvinna påstås vara en sådan absolut bestämd kärninnebörd. Kärninnebörden i 

äktenskapsbegreppet kan människan alltså enligt Hagberg, Persenius och Stiglund inte ändra 
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på. Ingenting nytt kan därför enligt deras tankegångar tillföras till det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet. Därför är Hagberg, Persenius och Stiglunds absolut bestämda 

äktenskapsbegrepp i sig själv fullständigt. I fortsättningen kommer ”relationen man kvinna” 

att användas och avse Hagberg, Persenius och Stiglunds speciella äktenskapliga relation. 

 Hagberg, Persenius och Stiglunds påstående, att det skulle existera ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp är problematiskt ur flera perspektiv. För det första verkar historien vittna 

om att äktenskapsbegreppet faktiskt har förhandlats fram, d.v.s. konstruerats av människan. 

Detta kommer att belysas nedan under rubrik 4. För det andra så verkar det som om idén om 

ett existerande absolut bestämt äktenskapsbegrepp är problematisk att upprätthålla ur ett 

filosofiskt rationellt perspektiv. Fyra problematiseringar kommer att göras under rubrik 5. Det 

första som kommer att problematiseras är själva existensen av ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp. Problematiseringen kommer att göras genom att ställa beteckningen 

”äktenskap” i centrum. Vad händer då? Det andra som kommer att problematiseras är själva 

tillgängligheten till ett eventuellt absolut bestämt äktenskapsbegrepp. Hur ser tillgången ut? 

Det tredje som kommer att problematiseras är hur ett absolut bestämt begrepp förhåller sig till 

ett så kallat språksystem. Existerar det absoluta bestämda begrepp i ett sådant? Den fjärde och 

sista problematiseringen tar fasta på idén om att det skulle existera två skilda typer av begrepp 

nämligen bestämda och relativa, äktenskapliga eller partnerskapliga. Existensen av två skilda 

typer av begrepp får nämligen oanade konsekvenser. 
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4 Äktenskapsbegreppet under förhandling 
Idén om existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp verkar strida mot idén att 

äktenskapsbegreppet har förhandlats fram genom historien. Ett bestämt begrepp borde väl 

rimligtvis vara ett tidsbeständigt begrepp. Ett historiskt perspektiv vittnar däremot om hur 

äktenskapsbegreppet faktiskt har förhandlats fram. En förhandling kan innebära en förändring 

och ur ett historiskt perspektiv har förhandlingar lett till förändringar. Ett historiskt perspektiv 

vittnar därför om att äktenskapsbegreppet har förändrats. Om det skulle visa sig att 

äktenskapsbegreppet alltid har varit under förhandling genom historiens gång, så indikerar det 

att ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp kanske aldrig har existerat. Kanske är 

äktenskapsbegreppet i slutändan ett begrepp som påminner om partnerskapsbegreppet, 

nämligen ett icke-absolut bestämt, av människan konstruerat och därmed relativt begrepp. 

 Två historiska äktenskapsdebatter kommer som tidigare nämnts att redogöras för nedan. 

Den ena debatten utspelar sig på 1800-talet och innefattar mannen och kvinnans roll inom 

äktenskapet. Vad 1800-talsdebatten visar är att äktenskapsbegreppet har varit under 

diskussion förut. Den samtida debatten om äktenskapsbegreppet som innefattande eller inte av 

samkönade parrelationer är alltså inte någon speciell debatt i den bemärkelsen att 

äktenskapsbegreppet aldrig tidigare har varit under förhandling. 

 Den andra situationen är den samtida debatten om äktenskapets innefattande eller inte 

vad gällande samkönade parrelationer. Den samtida situationen visar förutom att 

äktenskapsbegreppet åter igen är under förhandling, även den historiska komplexiteten 

gällande just förhandlingen och därmed även förändringen av äktenskapsbegreppet. Det är 

även i den samtida debatten som Hagberg, Persenius och Stiglunds argument dyker upp. 

  

4.1 Äktenskapet och relationen mellan man och kvinna 

I debattinlägget ”Äkta vill jag också vara” jämför teologie doktor Lars Gårdfeldt den samtida 

historiska debatten med en äldre liknande historisk debatt. Den samtida debatten handlar om 

äktenskapsbegreppets innefattande eller inte av samkönade parrelationer. Den äldre debatten 

handlar om äktenskapsbegreppets inneboende relation mellan mannen och kvinnan. 

Debattinlägget är hämtat ur samlingsvolymen Uppdrag samliv som är utgivning av Svenska 

kyrkans teologiska kommitté. Samlingsvolymen innehåller ett antal texter som behandlar 

äktenskapsfrågan ur olika perspektiv. 
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 Gårdfeldt skriver att äktenskapsbegreppet har genomgått flera stora historiska 

förändringar inom svenska kyrkan. Mellan år 1693 och 1811 innefattade äktenskapsbegreppet 

ingen jämlik relation mellan man och kvinna. Äktenskapsbegreppet innefattade istället en 

hierarki där mannen var överställd kvinnan. Under vigseln svor t.ex. hustrun sin man lydnad.7 

Vidare skriver Gårdfeldt att äktenskapsbegreppet i samtiden snarare anses innefatta en jämlik 

relation mellan man och kvinna. Normen för hur relationen mellan man och kvinna inom 

äktenskapsbegreppet har alltså förändrats. En avgörande orsak till denna förändring menar 

Lars Gårdfeldt var den äktenskapsdebatt som rådde under 1800-talet.8 

 Precis som i den samtida debatten kring äktenskapsbegreppets innefattande av 

samkönade parrelationer så fanns det i ”hierarkidebatten” förespråkare och motståndare till 

förändring. Gårdfeldt kallar dem för reformförespråkare och traditionsförespråkare. 

Reformförespråkarna argumenterade för äktenskapsbegreppets innefattande av jämställdhet 

och de krävde därför bl.a. att kvinnan skulle slippa svära mannen lydnad under vigseln. 

Kravet på jämställdhet väckte dock het debatt. Traditionsförespråkarna argumenterade för att 

kyrkan inte kan falla offer för nymodigheter. Reformförespråkarnas argument segrade dock 

slutligen och år 1811 förändrades vigselakten. Mannen och kvinnan blev jämställda i 

äktenskapet. Äktenskapsbegreppet förändrades. Debatten slutade dock inte i samband med 

förändringen, utan den varade i ytterligare några decennier. I samtiden är dock denna debatt 

snarare än icke-debatt menar Gårdfeldt.9 

 Olika uppfattningar inom Svenska kyrkan angående äktenskapet fanns alltså även under 

1800-talet. Den ena sidan av debatten ansåg att kvinnan är underställd mannen inom 

äktenskapet och den andra sidan ansåg att kvinnan är jämställd mannen. Gårdfeldt påvisar att 

denna fråga i samtiden är en icke-fråga. Vad Gårdfeldt påvisar är alltså att 

äktenskapsbegreppet inom Svenska kyrkan faktiskt har förändrats och att förändringen har 

accepterats av kyrkan och dess medlemmar. Förändringen har dessutom blivit norm. Den 

hierarkiska ordningen kanske lever klar i äktenskapsbegreppet någonstans, men kan inte 

längre anses vara den rådande normen. En annan ordning, nämligen jämlikhetsordningen har 

alltså ersatt den hierarkiska ordningen som norm. Äktenskapsbegreppet förändrades alltså 

genom en förhandling under 1800-talet. En norm ersatte en annan norm. 

                                                
7 Lars Gårdfeldt, ”Äkta vill jag också vara”, Uppdrag Samliv, Om Äktenskap och Samlevnad, Verbum, 
Stockholm, 2007, s. 368. 
8 Ibid, s. 370. 
9 Ibid, s. 368-369. 
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 Det verkar alltså som om äktenskapsbegreppet faktiskt förhandlades fram av människan 

under ”hierarkidebatten”. En ordning blev ersatt med en annan. Anledningen till förändringen 

var att argument stod emot argument. Den ena sidan vann och den andra förlorade. 

 Om man istället följer Hagberg, Persenius och Stiglunds tankegångar, nämligen att det 

skulle existera ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp som människan kan upptäcka så ter sig 

ovanstående förhandling som ganska meningslös. För om äktenskapsbegreppet skulle vara 

absolut bestämt så spelar det ingen större roll vad människor tycker eller förhandlar om 

äktenskapsbegreppet. Äktenskapsbegreppet är redan bestämt och därför någonting som 

människan inte kan påverka. 

 Men om det istället vore som tidigare föreslagits, nämligen att människan själv 

bestämmer äktenskapsbegreppet, alltså förhandlar fram innebörden i äktenskapsbegreppet, så 

innebär det att innebörden kan omförhandlas vid ett senare tillfälle. Äktenskapsbegreppet har 

genom det perspektivet snarare en provisoriskt bestämt innebörd än en absolut bestämd. Men 

om äktenskapsbegreppet vore som Hagberg, Persenius och Stiglunds argument antyder, alltså 

absolut bestämt, så kan det inte vara människan som bestämmer innebörden. Det måste istället 

vara bestämt och fullständigt redan före människan existens. Ur det perspektivet är mänskliga 

förhandlingar meningslösa. För om äktenskapsbegreppet är absolut bestämt redan före 

människans existens, så spelar människors tyckande och förhandlade ingen roll. Ett absolut 

bestämt äktenskapsbegrepp kan som redan nämnt inte att påverkas. 

 Frågan är hur Hagberg, Persenius och Stiglund skulle ställa sig till ovan nämnda 

förhandling. För om det skulle visa sig att äktenskapsbegreppet ursprungligen faktiskt 

innefattar en av ovanstående relationer (hierarki eller jämlikhet) så måste det väl enligt idén 

om ett existerande absolut bestämt äktenskapsbegrepp innebära att människan först hade fel 

och sedan hade rätt, eller vise versa. Människan hade kanske till en början misstagit sig i 

upptäckten av äktenskapsbegreppet och sedan upptäckt sitt misstag och därefter reviderat sin 

förståelse. Eller så är revideringen den felaktiga. Frågan är hur avgörandet skulle se ut. Hur 

vet man vilken av ovanstående alternativ som är det rätta? Den enda möjligheten att vara 

fullständigt säker är att på något sätt få direkt tillgång till det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet, alltså referensen, och därefter jämföra med förståelsen av det samma. 

Direkt tillgång är dock problematiskt och anledningen till detta kommer att redogöras för 

under rubrik 5.2.2. Ett annat alternativ är att ovanstående förhandling inte alls skulle beröra 

det absolut bestämda äktenskapsbegreppets innebörd. Det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet kanske inte innefattar någon hierarkisk ordning. Både hierarki och 

jämställdhetsrelationen skulle i så fall vara meningslösa tillägg till en ursprungsbetydelse. Ur 
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detta perspektiv är hela förhandlingen fullständigt meningslös. För ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp kan som redan nämnt inte påverkas av en mänsklig förhandling. Även om 

människan vill att äktenskapsbegreppet ska innefatta en hierarki av något slag så kommer inte 

det absolut bestämda äktenskapsbegreppet att ändra på sig och ta emot förslaget. Ett absolut 

bestämt äktenskapsbegrepp förblir alltså oförändrat oavsett förhandling. 

  

4.2 Äktenskapet och samkönade relationer 

Under 1800-talet debatterades äktenskapsbegreppet, vilket gav upphov till en ny norm. 

Äktenskapsbegreppet förändrades. Den debatt som bedrivs i samtiden om huruvida en 

samkönad parrelation kan innefattas i äktenskapsbegreppet är alltså egentligen ingen ny 

företeelse. Formen för debatten är den samma men innehållet är annorlunda. 

 Debatten kring samkönade pars möjlighet att ingå äktenskap har i sig själv en historik. 

Historiken är inte enkel, utan snarare komplex. Det samma gäller troligtvis även för 

”hierarkidebatten”. Ett begrepp förändras inte över en dag. 

 Debatten kring huruvida samkönade parrelationer kan innefattas i äktenskapsbegreppet 

eller inte verkar vara sammanflätad med Svenska kyrkans syn på homosexualitet. Under 

1950-talet betraktades homosexualitet av Svenska kyrkan som ”ett brott mot Guds bud och en 

sjukdom”.10 Synen på homosexualitet förändrades under 1970- och 1980-talet till att närma 

sig ett stödjande perspektiv snarare än ett fördömande. Redan år 1988 framlades ett första 

förslag till välsignelse- och förbönsgudstjänst för samkönade parrelationer.11 

 Under 1990-talet stegrade diskussionen inom Svenska kyrkan i samband med att den 

nya partnerskapslagen trädde i kraft 1 januari 1995. Den samkönade relationen blev i och med 

partnerskapslagen juridiskt jämställd med den särkönade. Äktenskapet och partnerskapet blev 

alltså juridiskt likvärdiga. Det innebar att den juridiskt samkönade relationen kom att innefatta 

de rättigheter och skyldigheter som innefattas av juridiskt särkönade relationer. Ett politiskt 

beslut resulterade i lagen om registrerat partnerskap, vilket är en särskild lag för samkönade 

juridiska relationer.12 

 Även om lagen om registrerat partnerskap likställde samkönade parrelationer med 

särkönade i juridisk mening, så existerade fortfarande ett värdemässigt spörsmål. Äktenskapet 

och partnerskapet hade olika värdemässiga laddningar. Existensen av två olika beteckningar 

                                                
10 Svenska Kyrkans Teologiska Kommité, Homosexuella i kyrkan, s. 7. 
11 Ibid. 
12 Svensk Författningssamling 1994:1 117. 
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för nästan samma juridiska innehåll poängterade alltså en värdemässig skillnad. Istället för att 

införliva den särkönade relationen under äktenskapsbalken, så utformades alltså en snarlik lag 

med en annan beteckning. Samkönade parrelationer hade alltså blivit juridiskt jämställda med 

heterosexuella, men kanske inte värdemässigt. 

 Nästan som ett svar på den då kommande lagen om registrerat partnerskap gav 1994 

biskopsmötet ur skriften Pastorala råd angående förbön för dem som ingått partnerskap. Den 

process som hade börjat redan 1988 närmade sig ett avgörande. Samkönade par som hade 

ingått juridiskt partnerskap skulle nu få möjlighet till kyrklig bekräftelse av sin relation genom 

en s.k. förbön. Förbönen för ingånget partnerskap var till en början tänkt vara av relativt 

privat karaktär. Den 1 januari 1995, samtidigt som lagen om registrerat partnerskap trädde i 

kraft, trädde alltså även möjligheten till förbön i kraft. Ceremonins karaktär förändrades dock 

gradvis från att till en början ha varit av privat karaktär till att bli av mer offentlig karaktär. 

Det skedde alltså en gradvis förskjutning av innebörden av förbönsceremonin. Förbönen 

började allt mer likna en traditionell gudstjänst. Därför reviderades ceremonin år 1999.13 

 Den 27 oktober år 2005 beslutade kyrkomötet med utgångspunkt i kyrkostyrelsens 

skrivelse om samlevnadsfrågor KsSkr 2005:9 att samkönade par som har ingått borgerligt 

registrerat partnerskap skulle få möjlighet till kyrklig välsignelse. Kyrkomötet resulterade 

därför i en förändring av vigselordningen. Rubriken för 23 kap. ”Vigsel” ersattes med ”Vigsel 

och välsignelsehandlingar” och beteckningen ”Ingånget partnerskap” ersattes med ”registrerat 

partnerskap”.14 Beteckningsförändringen var en anpassning efter den juridiska beteckningen, 

men var även en viktigt symbolisk handling. Beteckningsförändringen bekräftade att en 

förändring hade tagit form. Beslutet trädde i kraft 1 januari 2006.15 En försöksordning till 

gudstjänst med välsignelse över registrerat partnerskap fastställdes av kyrkostyrelsen 6 

december 2006.16 

 Eftersom partnerskapet och äktenskapet i juridisk mening inte skilde sig åt, och 

eftersom partnerskapet och äktenskapet inom svenska kyrkan hade närmat sig varandra blev 

frågan om huruvida partnerskapet egentligen behövdes aktualiserad. Tanken på ett 

könsneutralt äktenskap väcktes på allvar till liv inom både det politiska Sverige och inom 

svenska kyrkan. Debatten blev som tidigare nämnt, het. 

 Politiska företrädare som Yvonne Andersson (kd), Staffan Danielsson (c) och Thorbjörn 

Fälldin (f.d. statsminister) argumenterade för att äktenskapsbegreppet är biologiskt betingat. 
                                                
13 Svenska Kyrkan, Kyrkostyrelsens skrivelse till kyrkomötet 2002, Ärendets bakgrund och tidigare behandling. 
14 Svenska Kyrkan, Kyrkomötet 2005 Protokoll och bilagor, 2005: § 76. 
15 Ibid. 
16 Svenska kyrkan, Försöksordning för Välsignelse över Registrerat Partnerskap, Kyrkostyrelsen, 6 dec 2006. 
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Äktenskapsbegreppet, menar de, skulle grunda sig i det faktum att äktenskapet är en 

institution för reproduktion. Reproduktion, menar de, förekommer endast naturligt genom 

samlag mellan en man och en kvinna. Därför är äktenskapsbegreppet endast förbehållet man 

och kvinna.17 

 Andra politiska företrädare som Mona Sahlin (s), Maria Wetterstrand (mp) och Lars 

Ohly (v) argumenterade för att diskriminering av homosexuella måste upphöra och att 

äktenskapsbegreppets omfattande är en del av denna diskriminering. Äktenskapslagstiftningen 

måste därför göras könsneutral.18  

 En av de många kyrkliga företrädarna inom svenska kyrkan som förespråkar kyrklig 

vigsel av samkönade par är biskop Martin Lind. Martin Lind argumenterade för att det inte 

finns några hållbara teologiska skäl mot vigsel av samkönade par. Bibeltexterna menar Martin 

Lind känner inte till samkönade äktenskap, eftersom de helt enkelt inte existerade på den tiden 

som texterna skrevs. Istället, menade Martin Lind, att kärleken ska ses som ett överordnat 

riktmärke. Kärlek menar Martin Lind existerar mellan samkönade par och det finns ingen 

anledning att fördöma denna kärlek. Kärleken måste bejakas oavsett om relationen är 

särkönad eller samkönad.19 

 Några andra företrädare som också företrädde Svenska kyrkan och som argumenterade i 

debatten känner vi igen sedan tidigare. Det är biskop Esbjörn Hagberg, biskop Ragnar 

Persenius och biskop Hans Stiglund. Som redan nämnt argumenterade de för att vigsel av 

samkönade par strider mot ett kristet skapelsemönster som gestaltas i äktenskapet. 

Skapelsemönstret menar de, innefattar en särskild relation mellan man och kvinna.20 

 Den politiska debatten om äktenskapsbegreppet mynnade slutligen ut i ett beslut. 

Beslutet resulterade i en förändring av äktenskapsbalken och en upphävning av 

partnerskapslagen. 1 april 2009 beslutades att äktenskapet i juridisk mening även skulle 

innefatta samkönade par. Före 1 april 2009 löd definitionen av äktenskapsbegreppet enligt 

äktenskapsbalken ”Äktenskap ingås mellan en kvinna och en man. De som har ingått 

äktenskap med varandra är makar”.21 Definitionen av äktenskap i juridisk mening lyder enligt 

äktenskapsbalken fr.o.m. 1 maj 2009 ”Äktenskap ingås mellan en kvinna och en man, mellan 

                                                
17 Yvonne Andersson. et al, ”Ett Biologiskt Faktum att Homoäktenskap är Fel”, Dagens Nyheter, 1 juni 2007. 
18 Mona Sahlin & Lars Ohly & Maria Wetterstrand, ”Sveriges Äktenskapsbalk måste vara Könsneutral”, Dagens 
Nyheter, 17 juni 2007. 
19 Martin Lind, ”Ja till Homoäktenskap”, Dagens Nyheter, 17 april 2007. 
20 Esbjörn Hagberg & Ragnar Persenius & Hans Stiglund, ”Gör tydligt att Äktenskapet är för Man och Kvinna”, 
Svenska Dagbladet, 27 sep 2007. 
21 Svensk Författningssamling 1987:230. 
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två kvinnor eller mellan två män. De som har ingått äktenskap med varandra är makar”.22 

Lagen steg i kraft den 1 maj 2009.23 

 Den inomkyrkliga diskussionen är fortfarande aktuell, men närmar sig ett slut. Inför det 

kommande kyrkomötet i september och oktober 2009 skickade kyrkostyrelsen ut en remiss till 

bl.a. de tretton kyrkostiften, där remissinstanserna skulle få yttra sig i äktenskapsfrågan. 

Remissvaren ska fungera som underlag för det beslut som ska fattas.24 Det kommande 

kyrkomötet under hösten 2009 kommer därför onekligen att bli spännande. 

 Att den samkönade parrelationen har närmat sig äktenskapet borde vara uppenbar. Det 

är trots allt stor skillnad på ”ett brott mot Guds bud och en sjukdom” och välsignelse. Steget 

för den samkönade relationen att få plats i äktenskapsbegreppet är alltså inte speciellt stort. 

Inom Svenska kyrkan är det som tidigare nämnt under förhandling. Inom det politiska Sverige 

är beslutet redan tagit. 

 Men den explicita förhandlingen om äktenskapsbegreppet som sker i t.ex. politiska eller 

kyrkliga beslut är inte den enda förhandlingen av betydelse. För visst kan man se hela den 

historiska utvecklingen som ovan beskrivits som en förhandling av äktenskapsbegreppet? Och 

det är ingen enkel förhandling. Synen på homosexualitet och samkönade pars möjlighet att 

kunna ingå äktenskap verkar t.ex. gå hand i hand. Äktenskapsbegreppet inom Svenska kyrkan 

och det juridiska äktenskapsbegreppet verkar heller inte leva totalt åtskilda liv. En långsam 

process där bl.a. sekulära normer, människosyn och offentliga beslut samspelar verkar faktiskt 

förändra det kristna äktenskapsbegreppet över tid. 

 Men förhandlingsperspektivet på äktenskapsbegreppet är som ovan nämnt inte det enda 

perspektivet på äktenskapsbegreppet som existerar. Ett annat alternativt perspektiv är som 

ovan nämnt att äktenskapsbegreppet skulle vara absolut bestämt redan innan några 

förhandlingar genomförts. Förhandlingarna kan ur detta perspektiv inte påverka 

äktenskapsbegreppet i sig. Äktenskapsbegreppet är, som tidigare nämnt, ur detta perspektiv 

konstant. Vilket perspektiv som Hagberg, Persenius och Stiglund representerar vet vi redan. 

Frågan är hur förhandlingen som presenterats ovan förhåller sig till ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp. För precis som nämnt i ”hierarkidebatten”, så verkar det som om 

förhandlingarna och därmed förändringarna av äktenskapsbegreppet i en mänsklig diskurs blir 

meningslösa i ljuset av existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp. Den förändring 

som faktiskt sker genom förhandlingar av äktenskapsbegreppet då närliggande begrepp som 

                                                
22 Regeringens Proposition 2008/09:80. 
23 Ibid. 
24 Svenska kyrkan, Remiss, Konsekvenser av Förmodad ny Äktenskapslagstiftning, 2008, s. 1-3. 



17 
 

människosyn och normer gör intrång, kan enligt Hagberg, Persenius och Stiglunds tankebanor 

inte förändra själva äktenskapsbegreppet i sig. Eventuellt skulle större förståelse för det 

absolut bestämda äktenskapsbegreppet kunna uppnås genom debatt och diskussion. Frågan är 

hur skillnaden mellan vad som är god och dålig förståelse skulle avgöras. Det enda säkra 

sättet att kunna avgöra om människan har förstått det absolut bestämda äktenskapsbegreppet 

är genom en jämförelse med referensen, alltså med det absolut bestämda äktenskapsbegreppet 

i sig själv. Tillgången till ett sådant absolut bestämt äktenskapsbegrepp är dock problematisk 

och kommer som tidigare nämnt att problematiseras under rubrik 5.2.2. 

 

4.3 Historien vittnar om förhandlingar 

Äktenskapsbegreppet har varit under förhandling inom Svenska kyrkan vid ett flertal 

tillfällen. Två sådana exempel har presenterats ovan. ”Hierarkidebatten” belyser det faktum 

att vad som en gång har varit norm inte alltid behöver vara det. Det är t.o.m. så att det som en 

gång har varit norm kan bytas ut mot samma norms motsats. För även om inte hierarki och 

jämlikhet är varandras totala motsatser så är skillnaden i innebörd mellan de båda begreppen 

stor. 

 Den samtida debatten om ett könsneutralt äktenskapsbegrepp är inte väsenskild från 

”hierarkidebatten”. Det som har varit norm under väldigt lång tid, nämligen att 

äktenskapsbegreppet endast innefattar en relation mellan man och kvinna håller sakta på att 

förändras. Det historiska förloppet tyder på att förändringar redan har skett, både hos enskilda 

människor, men även hos myndigheter. Den samtida äktenskapsdebatten är med andra ord 

ingen särställd debatt i bemärkelse att formen för förhandlingen är den samma. Innehållet är 

dock annat. 

 Nu är de två ovan nämnda situationerna inte de enda situationerna där 

äktenskapsbegreppet har varit under förhandling inom Svenska kyrkans, eller kristenhetens 

historia för den delen. Äktenskapsbegreppet har varit under förhandling många gånger. Ett 

spännande tankeexperiment vore att ta bort alla förhandlingar som på ett eller annat sätt har 

berört och påverkat äktenskapsbegreppet. Kanske är det så att om man tar bort alla 

förhandlingar om äktenskapsbegreppet så skulle det fortfarande existera en absolut 

ursprungsinnebörd. Enligt Hagberg, Persenius och Stiglund argument ovan så verkar denna 

ursprungsinnebörd existera och det skulle bl.a. innefatta ”relationen mellan man och kvinna”. 

Om äktenskapsbegreppet skulle existera med en sådan ursprungsbetydelse så vore väl 

egentligen alla förhandlingar meningslösa i den bemärkelsen att de inte kan förändra 
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äktenskapsbegreppet. För det som är ursprungligt och absolut bestämt kan inte förhandlas om. 

Det är redan bestämt. Och det som eventuellt är tillägg till ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp, d.v.s. det som egentligen inte innefattas av det absolut bestämda 

begreppet som t.ex. en inneboende hierarki är meningslöst att debattera. Tilläggen kan väl 

knappast vara av betydelse för äktenskapsbegreppet i sig. 

 Vad förhandlingar dock kan bidra med även ur Hagberg, Persenius och Stiglunds 

perspektiv är ökad förståelse för äktenskapsbegreppet i sig. Detta kräver som tidigare nämnt 

tillgång till referensen, alltså tillgång till det absolut bestämda äktenskapsbegreppet i sig. En 

sådan direkt tillgång kommer att problematiseras under rubrik 5.2.2. 

 En annan idé som presenterats är att äktenskapsbegreppet till sin form mer påminner om 

partnerskapsbegreppet. Äktenskapsbegreppet skulle ur det perspektivet vara konstruerat 

utifrån ett behov. Enligt samma tankeexperiment som ovan så skulle kedjan av förhandlingar i 

så fall vara själva äktenskapsbegreppet i sig. Om alla förhandlingar skalades bort, så skulle 

det ur detta perspektiv inte existera något äktenskapsbegrepp. För när den första 

förhandlingen som någonsin fastslogs och som konstruerade det begynnande 

äktenskapsbegreppet skalas bort, så försvinner även själva äktenskapsbegreppet. 

Förhandlingar blir ur detta perspektiv direkt meningsfulla för äktenskapsbegreppet. 

Förhandlingar gör ur detta perspektiv någonting, och har alltid gjort någonting med 

äktenskapsbegreppet. 

 Historien vittnar alltså om att äktenskapsbegreppet faktiskt har förhandlats fram. Idén 

om ett ursprungligt absolut bestämt äktenskapsbegrepp lever dock kanske kvar hos läsaren. 

Ett historiskt argument kanske inte är så övertygande för alla. Bakom alla förhandlingar skulle 

det ju trots allt kunna existera ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp som är möjligt för 

människan att upptäcka. Kanske kan dock ett filosofiskt rationellt argument få läsaren att 

tvivla. 
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5 Dekonstruktion av äktenskapsbegreppet 
Idén om ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp är som tidigare påstått förutom historiskt 

problematiskt även filosofiskt rationellt problematiskt att upprätthålla. Den person som 

kanske mest ihärdigt har argumenterat emot bestämdheter i allmänhet och kanske speciellt 

bestämda begrepp är filosofen Jacques Derrida. Det är Derridas filosofi som i den kommande 

delen av uppsatsen till stor del ligger till grund för den mer filosofiskt rationella 

problematiseringen av Hagberg, Persenius och Stiglund idé om ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp. Innan problematiseras börjar kommer en kort presentation av Derrida som 

person att redogöras för. 

 

5.1 Jacques Derrida, postmodernism och dekonstruktion 

Jacques Derrida (1930-2004) är en fransk filosof som troligtvis är mest känd som en av 

frontfigurerna till den tankeströmning som benämns som postmodernism. Derrida var under 

sin mest inflytelserika period verksam vid läroinstitutet École Normale Supérieure (1964-

1984). Det är från denna period som hans mest kända filosofiska bidrag som De la 

grammatologie (1967) och Marges de la philosopie (1972) härstammar. Derrida avslutade sin 

akademiska karriär som professor i filosofi och litteratur vid California University (1986-

2003).25 

 Derrida frågar sig en typiskt postmodern fråga, nämligen hur människan kan tänka 

annorlunda än, eller utanför den tradition som omsluter henne. Hans svar är att hon inte kan 

det. Postmodernism innebär alltså inom den filosofiska traditionen ett försök till ett nytt 

tänkande i förhållande till ett gammalt.26 Begreppet dekonstruktion är myntat inom den 

modernistiska traditionen och är starkt förknippat med Derridas filosofi. 

Dekonstruktionsbegreppet är dock svårdefinierbart. Som tidigare nämnts kan dekonstruktion 

benämnas som en kritik eller som en undersökning av en tradition ur ett inifrånperspektiv. Det 

är detta arbetssätt som Derrida använde sig av när han dekonstruerade den västerländska 

metafysiken.27 Derrida menar att den metafysiska traditionen kännetecknas av en strävan att 

fastställa någonting ursprunglig som i sig själv är bestämt och fullständigt. Derrida 

problematiserar, eller dekonstruerar denna idé om någonting ursprungligt som i sig själv är 

                                                
25 National Encyklopedin, ”Derrida Jacques”. 
26 Brikner, et al, Vår Tids Filosofi Del 1, s. 389. 
27 Ibid, s. 388-389. 
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bestämt och fullständigt.28 Konsekvenserna som dekonstruktivismen kan sägas lämna efter sig 

är en värld där existensen av något ursprungligt absolut bestämt inte längre är en nödvändig 

sanning. Strävan efter att fastställa något ursprungligt och bestämt blir därför inte heller 

längre en självklar verksamhet.29 

 

5.2 Centrum-periferi-ordningen och dekonstruktion 

Centrum-periferi-ordningen används i uppsatsen som en benämning på ett tankemönster som 

Derrida menar genomsyrar den metafysiska traditionen. Den metafysiska traditionen, menar 

Derrida eftersträvar att fastställa någonting ursprungligt och som i sig själv innefattar hela sin 

betydelse. Detta ursprungliga fullständiga benämns som centrum.30 Ett centrum är alltså enligt 

traditionen någonting som i sig själv är fullständigt och som därför är oberoende av andra 

fenomen som är avhängiga centrumet. Ett centrum innehåller därför i sig själv enligt 

traditionen hela sitt vara. Det innebär att ingenting nytt kan tillföras centrumet. Ett centrum är 

enligt traditionen dessutom evigt gällande. Ett centrum förblir därför oförändrat genom 

historien. Centrumet är alltså enligt traditionen en konstant. Eftersom centrumet är evigt så 

måste centrumet dessutom vara ursprungligt, enligt traditionen. För om centrumet inte vore 

ursprungligt så skulle centrumet inte vara evigt gällande. Det finns stora vinster att hämta om 

ett centrum skulle kunna fastställas. Om ett centrum skulle fastställas, så skulle centrumet 

t.ex. vara en mycket god grund att t.ex. basera kunskap på. Kunskapen som baserar sig på 

centrumet skulle nämligen vara bestämd och därför oföränderlig.31 

 I förhållande till centrumet existerar enligt traditionen en avhängig periferi. Periferin 

kommer, enligt traditionen till uttryck som meningslösa tillägg som inte kan förändra det 

redan fullständiga centrumet. Periferin kan därför enligt traditionen skalas bort utan att 

centrumets fullständighet går förlorat. Periferin har alltså enligt traditionen inget värde i sig 

själv. Centrumet är alltså enligt traditionen oberoende av periferin och därför överställt 

periferin.32 

 Vad Derrida gör är som ovan nämnt att problematisera eller dekonstruera idén om 

existensen av ett oberoende ursprungligt och fullständigt centrum. Detta görs bl.a. genom att 

                                                
28 Ibid, s. 387-388. 
29 Ibid, s. 392. 
30 För exempel, se Patrik Fridlund, Mobile Performances – A Philosophical Account of Linguistic Undecidability 
as Possibility and Problem in the Theology of Religion, Center for Theology and Religious Studies, Lund, 2007, 
s. 94-95. 
31 Ibid, s. 94-95. 
32 Ibid, s. 94-97. 
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sätta periferin i centrum och därmed visa på centrumets ofullständighet och icke-

ursprunglighet.33 

 I lingvistiska termer kommer centrum-periferi-ordningen till uttryck i antagandet av 

existensen av fullständiga begrepp. De fullständiga begreppen förblir enligt traditionen 

oförändrade genom historien. De fullständiga begreppen har enligt traditionen samma innehåll 

oberoende av tid. De fullständiga begreppen är därför enligt traditionen även fullständiga i sig 

själv och konstanta. I förhållande till de oberoende begreppen existerar det enligt traditionen 

en obetydlig periferi, som bl.a. yttrar sig i relativa beteckningar.34 Periferin kommer att 

förtydligas och konkretiseras under kommande rubriker. 

 Hagberg, Persenius och Stiglund verkar idémässigt tillhöra den metafysiska traditionen. 

De verkar nämligen förutsätta existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp. 

Äktenskapsbegreppet skulle som tidigare nämnt enligt dem vara ett ursprungligt, fullständigt 

och evigt begrepp. Dessutom verkar det som om Hagberg, Persenius och Stiglund menar att 

människan kan få direkt tillgång till det absolut bestämda äktenskapsbegreppet. Argumentet 

indikerar kanske dessutom att själva beteckningen, alltså periferin skulle vara bestämd. Allt 

detta är problematiskt och kommer att redogöras för under följande rubriker. 

 Derridas dekonstruktion av oberoende fullständiga begrepp indikerar att det krävs två 

komponenter för att upprätthålla begreppets fullständighet och oberoendeposition i 

förhållande till dess periferi. Det skulle krävas att begreppet vore transcendentalt och det 

skulle även krävas någon som kan garantera begreppets fullständiga innebörd. För att denna 

någon ska kunna garantera begreppets fullständiga innebörd och oberoendeposition, måste 

även denna någon vara av samma natur som begreppet, alltså transcendental.35 

Transcendentala begrepp och transcendentala subjekt kommer att förtydligas under rubrik 

5.2.3 i samband med att ett fullständigt äktenskapsbegrepp problematiseras i förhållande till 

ett s.k. språksystem. Det kommer samtidigt att förklaras varför existensen av transcendentala 

begrepp och ett transcendentalt subjekt är problematiskt. 

 Under följande rubriker kommer Hagberg, Persenius och Stiglunds bestämda 

äktenskapsbegrepp att problematiseras och delvis dekonstrueras. Dekonstruktion av idén om 

existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp kan göras på flera olika språkliga nivåer. 

Detta kommer att göras. Under rubrik 5.2.1 dekonstrueras idén om äktenskapsbegreppets 

överställdhet dess beteckning. Vad som kommer att visa sig är att beteckningen skapar 

                                                
33 Jim Powell, Derrida for Beginners, For Beginners LLC, Danbury, 1997, s. 25-28. 
34 För exempel, se Fridlund, Mobile Performances, s. 95-97. 
35 Ibid, s. 95-96. 
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förutsättningen för existensen för begreppet. Därmed kan det argumenteras för att 

beteckningen ”äktenskap” är ursprungligare än äktenskapsbegreppet och att inget 

äktenskapsbegrepp har existerat före dess beteckning. Under rubrik 5.2.2 kommer tillgången 

till ett eventuellt absolut bestämt äktenskapsbegrepp att problematiseras. Tillgången måste ske 

genom en beteckning. Det innebär att tillgången aldrig kan vara ren. Under rubrik 5.2.3 

fortsätter dekonstruktionen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp. Det kommer att visa sig 

att inga fullständiga begrepp existerar inom ett språksystem. Ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp måste därför existera i sin fullständighet bortom språksystemet och 

samtidigt garanteras utifrån varje gång det används; om begreppet inom språksystemet ska 

kunna vara fullständigt. Slutligen kommer under rubrik 5.2.4 konsekvenserna av idén om 

existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp och ett relativt partnerskapsbegrepp att 

problematiseras utifrån begrepps kontextbundenhet. Denna problematisering är inte 

dekonstruktivistisk till sin karaktär. Idén om existensen av två olika typer av begrepp kommer 

att visa sig få märkliga konsekvenser. 

 

5.2.1 Beteckningen i centrum 

Ett ord anses traditionellt vara uppbyggt av två komponenter, nämligen en beteckningsdel och 

en begreppsdel. Beteckningsdelen är själva artikulationen som representerar själva begreppet. 

Begreppet är själva innebörden eller betydelsen, d.v.s. dess mening. Beteckningen 

”äktenskap” representerar alltså äktenskapsbegreppet enligt traditionell uppfattning.36 

 I den metafysiska traditionen har begreppsdelen överställts beteckningsdelen. Begreppet 

är centrum och beteckning är periferi. Beteckningen är alltså ett godtyckligt tillägg, ett 

supplement. Beteckningen har inget värde i sig själv. Beteckningen ”äktenskap” skulle därför 

lika gärna kunna ersättas med beteckningen ”marriage”. Det viktiga är att beteckningen 

representerar själva begreppet äktenskap. Så länge vi vet vilken beteckning som relaterar till 

vilket begrepp så fungerar språket. Vi förstår varandra. Vi vet vad vi menar.37 

 I den metafysiska traditionen har som tidigare nämnts existensen av bestämda begrepp 

antagits. Bestämda begrepp skulle t.ex. kunna vara atombegreppet, kausalitetsbegreppet eller 

varför inte äktenskapsbegreppet. Bestämda begrepp är fullständiga i sig själv, ursprungliga 

och evigt gällande. De kan därför inte vara konstruerade av människan. De bestämda 

begreppen måste därför enligt metafysiken existera oberoende av beteckningar. Även om alla 

människor plötsligt skulle upphöra att existera så skulle atombegreppet, kausalitetsbegreppet 

                                                
36 Ibid, s. 95. 
37 Ibid. 
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och äktenskapsbegreppet fortsätta att existera för sig själv och vara möjliga för en annan 

civilisation att upptäcka. Kanske ges begreppen en annan beteckning dock.38 Eftersom de 

fullständiga begreppen med nödvändighet måste existera utan beteckningar, är de i sin renaste 

form ren betydelse. Begreppen existerar oberoende av beteckning, oberoende av civilisation, 

oberoende av kultur och oberoende av alla språkliga varianter. Beteckningarna är därför 

supplement, alltså godtyckliga tillägg i förhållande till de rena fullständiga begreppen.39 

 Derrida sätter istället beteckningen i centrum, genom att leka med supplementets 

ambivalenta innebörd. Ett supplement kan endast existera om det som supplementeras 

innefattar en brist. Om det som supplementeras skulle vara fullständigt så skulle supplementet 

inte behövas.40 Problemet för metafysiken är att utan den av människan konstruerade 

beteckningen, alltså supplementet, vore det fullständigt omöjligt för människan att få tillgång 

till begreppet. Beteckningen är därför ett villkor för att begreppet ska kunna existera. Det 

verkar därför i alla fall för människan som om beteckningen är lika ursprunglig som 

begreppet. Om beteckningen skalas bort så verkar det nämligen inte som om det längre kan 

existera något begrepp, i alla fall för människan. Därmed verkar det inte längre lika självklart 

att begreppet skulle vara överställt beteckningen. Det verkar istället som om själva 

beteckningen är nödvändig och som om själva begreppet produceras utifrån beteckningen. 

Därför kan man självklart fråga sig om begrepp, som t.ex. äktenskapsbegreppet 

överhuvudtaget kan existera utan en beteckning. För människan verkar det iallafall vara en 

omöjlighet.41 

 Begrepps beroendeposition i förhållande till beteckningarna kan förtydligas med en s.k. 

ordboksliknelse. För att förstå en beteckning (alltså att få tillgång till begreppet) som t.ex. 

”äktenskapet”, kan beteckningen slås upp i en ordbok. Ordboken ger en förklaring. 

Förklaringen är dock formulerad med andra beteckningar. Dessa beteckningar måste i sin tur 

slås upp för förståelse. En poäng (det kommer fler) med exemplet är att något rent begrepp 

utan beteckning, alltså artikulation aldrig verkar dyka upp. Det verkar alltså som om alla 

begrepp är beroende av beteckningar.42 

 Det finns ett snarlikt problem med idén om existensen av bestämda begrepp utan 

beteckningar. Utan beteckningar verkar det nämligen inte vara möjligt att kunna särskilja ett 

begrepp från ett annat. Utan beteckningen skulle t.ex. Hagberg, Persenius och Stiglunds 
                                                
38 För exempel, se. Fridlund, ”Råa Fakta, en oslipad idé”, Vetenskapssocieteten i Lund årsbok 2008, 
Vetenskapssocieteten i Lund, Lund, 2008, s. 10. 
39 För exempel, se Fridlund, Mobile Performances, s. 96. 
40 Ibid, s. 99-100. 
41 För exempel, se Fridlund, ”Råa Fakta”, s. 11. 
42 För exempel, se Fridlund, Mobile Performances, s. 100. 
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äktenskapsbegrepp inte kunna särskiljas från partnerskapsbegreppet. Derrida exemplifierar 

hur skriften, som har ansetts vara beteckning i dubbel bemärkelse i förhållande till begreppen 

kan influera själva begreppen. Enligt traditionen betecknar det talade språket tanken och det 

talade språket betecknar dessutom tanken oproblematiskt. Skriften däremot har enligt 

traditionen endast ansetts beteckna det talade språket i dess frånvaro. Skriften har enligt 

traditionen därför inte kunnat tillföra begreppen någonting. Det enda som skriften gör är att 

beteckna språket som i sin tur betecknar tanken. 

 Derrida konstruerar ett eget begrepp, différance, för att visa hur beteckningen faktiskt 

kan influera begreppet. Betydelsen av différance är obetydlig för detta exempel och behandlas 

därför inte här (betydelsen kommer att redogöras för under rubrik 5.2.3). Det viktiga för 

exemplet är beteckningens betydelse. Begreppet différance kan i det talade franska språket 

inte särskiljas från begreppet différence, då det talade uttrycket på franska är det samma för 

båda orden. Den enda möjligheten att kunna särskilja de båda begreppet åt är genom 

nedteckning i skrift. Det är endast i skrift som dessa båda begrepp kan särskiljas från varandra 

genom särskiljning i stavning. Poängen som Derrida framhäver är att utan beteckning, i detta 

fall skriftlig artikulation, skulle begreppen différance och différence inte kunna skiljas åt. 

Därmed skulle väl de båda begreppen heller inte kunna existera.43 

 Utan beteckningar skulle religiös, vetenskaplig eller filosofisk progression heller aldrig 

kunna äga rum. Vetenskap, filosofi och religion är beroende av beteckningar för sin existens. 

Dessutom verkar filosofisk, vetenskaplig och religiös progression vara beroende av att 

människor kan kommunicera med varandra. Men kommunikation mellan en person till en 

annan och från en epok till en annan skulle helt enkelt inte vara möjlig utan artikulation eller 

nedtecknande. Utan beteckningar skulle alltså hela människans intellektuella historia vara en 

mycket innehållslös historia. Enligt Hagberg, Persenius och Stiglund tankegångar skulle 

nedtecknandet av äktenskapsbegreppet i historien implicit inte ha bidragit med någonting nytt 

till äktenskapsbegreppet. Frågan är vad som blir kvar om man skalar bort allt som nedtecknats 

eller uttryckts om äktenskapet. Blir det verkligen någonting kvar av äktenskapsbegreppet om 

all beteckning skalas bort?44 

 För att återanknyta till ”hierarkidebatten” och debatten som ett könsneutralt 

äktenskapsbegrepp. Verkar det inte rimligare att äktenskapsbegreppet stället för att vara 

någonting som människan har upptäckt, istället har konstruerats genom förhandlingar? För 

förhandlingar innebär faktiska nedtecknanden och uttryckanden av äktenskapsbegreppet. 

                                                
43 Jeff Collins & Bill Mayblin, Introducing Derrida, Icon Books Ltd, Cambridge, 2005, s. 76. 
44 För exempel, se Fridlund, ”Råa Fakta”, s. 13. 
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Historien vittnar om att äktenskapsbegreppet faktiskt har konstruerats av förhandlingar. Vad 

skulle egentligen finnas kvar om alla förhandlingar, alltså som har uttryckts om 

äktenskapsbegreppet, skulle skalas bort? Det rimligaste svaret borde väl vara att något 

äktenskapsbegrepp inte skulle existera om allt som har tecknats ned, alltså har uttryckts, om 

äktenskapsbegreppet skulle skalas bort. Hagberg, Persenius och Stiglund verkar dock inte 

anse detta. Enligt deras tankegångar skulle det existera ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp 

bortom alla beteckningar. Dessutom verkar det enligt deras argument som om människan har 

upptäckt det absolut bestämda begreppet, eller i alla fall en kärninnebörd (relationen man och 

kvinna). Idén om att människan kan upptäcka ett absolut bestämt innehåll i 

äktenskapsbegreppet kommer att problematiseras under kommande rubrik. 

 

5.2.2 Direkt tillgång till ett ursprungligt äktenskapsbegrepp 
Eftersom beteckningen enligt ovanstående argument verkar vara ursprungligare än begreppet 

så innebär det att begreppet produceras utifrån beteckningen. Före beteckningen existerar 

därför inga begrepp, och därför heller inte några idéer överhuvudtaget. För människan kan 

alltså något äktenskapsbegrepp inte ha existerat före beteckningen. Men om man bortser från 

beteckningens överställdhet begreppet och håller fast vid att ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp bortom mänskliga beteckningar ändå skulle existera och vara möjligt för 

människan att upptäcka, så blir möjlighet till förståelsen av det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet av stor vikt. De historiska förhandlingarna som ovan har presenteras 

skulle därför vittna om den historiska förståelsens progression av det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet, istället för vara själva äktenskapsbegreppet i sig. 

 Det enda säkra sättet att kunna avgöra om människan har förstått äktenskapsbegreppet 

är genom jämförelse med det absolut bestämda äktenskapsbegreppet i sig själv, alltså 

referensen. Jämförelse kräver alltså tillgång till referens. Är då denna tillgång möjlig? Som 

tidigare nämnts så verkar det inte som om några beteckningslösa begrepp existerar för 

människan. Ordboksliknelsen vittnar om detta. Ett begrepp utan beteckning skulle människan 

alltså inte kunna ha tillgång till. Tillgången till begreppen är alltså beroende av 

beteckningarna. Det gäller för alla begrepp, inklusive ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp. 

 Beteckningar har dock ett speciellt karaktärsdrag. De måste vara mänskliga 

konstruktioner. Språkliga beteckningar måste alltså anses vara konstruerade av människan, 

medvetet eller inte. Olika beteckningar för samma begrepp som t.ex. ”äktenskap” och 

”marriage” vittnar om att så är fallet. Om det inte vore så att språkliga beteckningar vore 

konstruerade av människan och i stället på förhand vore bestämda så skulle det innebära att 
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vissa beteckningar är äkta och andra oäkta. Beteckningen ”äktenskap” skulle t.ex. kunna vara 

en äkta beteckning för äktenskapsbegreppet och beteckningen ”marriage” skulle vara oäkta. I 

ett vidare perspektiv innebär denna idé att alla beteckningar som existerar, har existerat och 

kommer att existera på förhand är absolut bestämda. Det innebär alltså att inga nya 

beteckningar kan skapas som på ett äkta sätt kan beteckna äktenskapsbegreppet. I vidare 

bemärkelse innebär det att nya språkliga varianter, alltså idag icke existerande språk, inte på 

ett äkta sätt kan beteckna äktenskapsbegreppet. Det skulle dessutom innebära att ett språk, 

som t.ex. svenskan någon gång skulle ha existera i en ursprunglig ren form. Alla förändringar 

av svenska språket genom historien skulle endast vara degenererande tillägg. Idén om 

bestämda beteckningar blir därför absurd och kan på förhand uteslutas som rimlig. 

Beteckningar måste vara mänskliga konstruktioner.45 

 Problemet är att tillgången till betydelsen i ett eventuellt absolut bestämt begrepp som 

Hagberg, Persenius och Stiglunds äktenskapsbegrepp faktiskt måste ske genom en 

beteckning. Beteckningen är nödvändig för att det absolut bestämda äktenskapsbegreppet ska 

bli närvarande för mänsklig förståelse. Därmed kan väl någon ren direkt tillgång till ett 

eventuellt rent äktenskapsbegrepp knappast vara möjlig. Beteckningen är som ovan nämnt 

någonting mänskligt konstruerat, alltså någonting socialt konstruerat. Språk karaktäriseras av 

just beteckningar. Före beteckningen existerar som ovan nämnt inga begrepp. Därför måste 

även det språkliga innehållet vara någonting mänskligt konstruerat. Språket är alltså en social 

konstruktion. Språket är alltså snarare än mänsklig konstruktion av verkligheten, än 

verkligheten i sig själv. Tillgången till de bestämda begreppen måste därför ske genom en 

socialt konstruerad verklighet. Därmed måste väl beteckningen anses kunna påverka 

förståelsen av det bestämda begreppet. En beteckning måste ju t.ex. trots allt läsas och 

därefter förstås.46 Problemet är att vi alla, inklusive specialisterna, förstår olika och att vi inte 

sällan är helt oeniga. De historiska exemplen som har presenterats ovan angående 

äktenskapsbegreppets förhandlingar exemplifierar detta. 

 Ren oförstörd tillgång till ett ursprungligt äktenskapsbegrepp kan alltså inte existera. 

Tillgången till ett eventuellt ursprungligt äktenskapsbegrepp måste ske genom en socialt 

konstruerad verklighet. Därmed kan det heller inte finnas någon absolut referens tillgänglig 

för människan. Så även om det skulle existera ett absolut bestämt äktenskapsbegrep bakom 

alla beteckningar så blir det svårt, för att inte säga omöjligt att avgöra vilken som är 

                                                
45 För exempel, se. Fridlund, ”Råa Fakta”, s. 11. 
46 Ibid. 
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kärninnebörden. Med utebliven referens blir det alltså omöjligt att avgöra vem eller vilka som 

har rätt i ovan presenterade debatter.47 

 Men enligt Hagberg, Persenius och Stiglunds argument verkar det implicit ändå som om 

människan, eller i alla fall vissa människor, skulle kunna kringgå de mänskligt konstruerade 

beteckningarna, kringgå den socialt konstruerade verkligheten, slippa förståelsen, och få 

direkt tillgång till det absolut bestämda och fullständiga äktenskapsbegreppet. Förhållandet 

mellan beteckning och begrepp verkar ur deras perspektiv vara oproblematiskt. Människan 

har upptäckt äktenskapsbegreppet. Äktenskapsbegreppet innefattar en relation mellan man 

och kvinna. Beteckningen ”äktenskap” gestaltar alltså det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet ganska oproblematiskt. Det paradoxala i sammanhanget är att jag som 

läsare av debattinlägget faktiskt har kämpat med förståelse av det samma. Innehållet i 

debattinlägget strömmade inte in i mitt medvetande på ett enkelt sätt. Jag var tvungen att möta 

debattinlägget, läsa det och förstå det. Verkar det inte vara en rimlig idé att olika människor 

som läser debattinlägget faktiskt läser och förstår debattinlägget olika? Varför skulle det vara 

annorlunda med en läsning av äktenskapsbegreppet? Det verkar nämligen, om man följer 

Hagberg, Persenius och Stiglunds tankegångar, som om äktenskapsbegreppet kan förmedlas 

oförstört genom de av människan socialt konstruerade beteckningarna. Hagberg, Persenius 

och Stiglund argumenterar ju trots allt för ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp genom 

beteckningar. De försöker övertyga oss andra som inte är övertygade om existensen av ett 

absolut bestämt äktenskapsbegrepp att det faktiskt existerar.48 

 Problemet är att deras debattinlägg måste läsas. Det innebär att den källan som Hagberg, 

Persenius och Stiglund har tillgång till ifråga om äktenskapsbegreppet faktiskt också måste 

läsas och förstås. Det vore väl en ganska orimlig tanke att alla människor som läser samma 

källa skulle vara fullständigt överens om dess betydelse. Därmed är tillgången till det absolut 

bestämda äktenskapsbegreppet inte ren, och därmed blir heller inte upptäckandet av det 

absolut bestämda äktenskapsbegreppet möjligt. Någon absolut referens att jämföra den 

mänskliga förståelsen med existerar alltså inte. 

 
5.2.3 Fullständiga och ursprungliga begrepp inom språksystem 
Under föregående rubriker problematiserades existensen av ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp och tillgängligheten till det samma. Under den här rubriken kommer fokus 

att ligga på huruvida det går att fastställa ett fullständigt begrepp, som t.ex. Hagberg, 

                                                
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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Persenius och Stiglunds äktenskapsbegrepp, inom ett språksystem. Perspektivet är snarlikt 

föregående rubrikers men inte helt identiskt. Utgångsperspektivet är människans språksystem. 

 Människan har tillgång till språk och det är med språket som mänsklig förståelse till stor 

del skapas. Vetenskap, filosofi och religion är t.ex. beroende av språk för sin existens. Utan 

språk skulle vetenskap, filosofi och religion alltså inte existera för människan.49 Språket är till 

sin karaktär ett system och det är inom systemet som mening skapas. Derrida visar att idén om 

existensen av ett absolut bestämt och fullständigt begrepp är paradoxal. Ett begrepp som i sig 

själv är fullständigt, och som i sig själv alltså innehåller hela sin innebörd måste existera 

bortom språksystemet och samtidigt i det.50 Inom språksystemet verkar det nämligen som alla 

begrepp är beroende av varandra, snarare än att vara fullständiga i sig själv. Det verkar 

dessutom som om fullständig förståelse aldrig kan uppnås inom språksystemet.51 Det hela kan 

förstås som följer. 

 I ett språksystem kan ett begrepp utan sina ”negativa” motpoler aldrig förstås. 

Begreppet äktenskap får t.ex. sin betydelse genom att inte vara begreppet partnerskap eller 

begreppet skilsmässa. Detta innebär att förståelse skapas i begreppsrelationer inom 

språksystemet istället för att vara direkt givet från någon ”yttre verklighet”. Alla begrepp står 

alltså i beroendeposition till varandra. Om ett begrepp av någon anledning skulle falla bort, så 

skulle alla andra begrepp som det förlorade begreppet står i relation till förändras.52 

 För Hagberg, Persenius och Stiglunds äktenskapsbegrepp innebär det att deras absolut 

bestämda begrepp inte kan förstås utan andra begrepp. Om alla begrepp som står i relation till 

det absolut bestämda äktenskapsbegreppet skulle försvinna, så skulle det bestämda 

äktenskapsbegreppet inte kunna förstås. Mening skapas alltså genom skillnad, (différence). 

 Derrida påpekar dock att meningsskapande inom ett språksystem är mer komplicerat än 

så. Begrepp måste som ovan nämnt förstås genom andra begrepp. Hagberg, Persenius och 

Stiglunds absolut bestämda äktenskapsbegreppsliga kärninnebörd kan förstås eftersom vi 

förstår begrepp ”man”, ”kvinna” och ”relation”. Men även begreppen ”man”, ”kvinna” och 

”relation” måste förstås. Begreppet ”man” skulle kanske förstås genom begreppen ”kön”, 

”skägg” och ”styrka”. Men även dessa begrepp måste förstås. Förståelsekedjan slutar aldrig, 

enligt Derrida. Som förtydligande exempel kan ordboksliknelsen användas igen. Ett ords 

betydelse kan slås upp i en ordbok. Betydelsen är dock formulerad med andra ord. Dessa ords 

betydelse måste slås upp för förståelse, men även de ordens betydelse är formulerade med 
                                                
49 Fridlund, Mobile Performances, s. 102. 
50 Brikner, et al, Vår Tids Filosofi Del 1, s. 389-390. 
51 Ibid, s. 364-366. 
52 Ibid. 
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ord. Ett fullständigt begrepp, som t.ex. Hagberg, Persenius och Stiglunds absolut bestämda 

äktenskapsbegrepp skulle inte behöva någon ytterligare förklaring utanför sitt eget begrepp. 

Ett fullständigt begrepp är trots allt ett begrepp som innefattar hela sin innebörd. Men något 

sådant begrepp verkar inte existerar för människan, hur duktig hon än är på att slå upp i 

ordböcker. Vad exemplet och ordboksliknelsen visar är alltså att begrepp är beroende av 

andra begrepp och att fullständig innebörd aldrig kan uppnås. Fullständigheten är alltid 

uppskjuten i tid.53 

 Men som om det inte vore nog att begrepp för människan aldrig uppnår fullständighet 

över tid, så verkar det heller inte som om begrepp uppnår fullständighet rumsligt. Som ovan 

nämnt så förstår människan begrepp i förhållande till andra begrepp. Det innebär att när t.ex. 

äktenskapsbegreppet används så förstås begreppet av personen som använder det genom 

relation till andra begrepp, som t.ex. partnerskapsbegreppet. Därför måste på något sätt 

partnerskapsbegreppet, och alla andra begrepp som definierar äktenskapsbegreppet, vara 

mentalt närvarande för människan när äktenskapsbegreppet används. Men ändå inte. De 

definierande ”negativa” begreppen upplevs trots allt aldrig som fullt medvetna för människan 

då äktenskapsbegreppet används. När äktenskapsbegreppet används så tänker människan 

alltså inte samtidigt på partnerskapsbegreppet, mansbegreppet, könsbegreppet och 

skäggbegreppet. Alla de begrepp som faktiskt definierar äktenskapsbegreppen är alltså på 

något sätt närvarande i människans medvetande men ändå inte. Därför är heller aldrig 

begreppsfullständighet fullständigt närvarande i människans medvetande när ett begrepp 

används. Frånvaron gör alltid intrång i närvaron. Det innebär att när äktenskapsbegreppet 

används så är användaren själv inte fullt medveten om vad hon själv menar. Medvetenheten är 

alltså inte fullständig utan är även uppskjuten i medvetandet (rumsligt).54 

 Fullständighet är dock inte det enda problemet som Hagberg, Persenius och Stiglunds 

äktenskapsbegrepp utsätts för i förhållande till språksystemet. Vad man implicit verkar mena 

är att äktenskapsbegreppet har en ursprunglig kärninnebörd och att denna skulle vara 

”relationen mellan man och kvinna”. Som ovan nämnt kan ”relationen man och kvinna” inte 

förstås i sig själv. Förståelsen sker genom att förklara med andra begrepp. Begreppen man och 

kvinna kan t.ex. förklaras utifrån könstillhörighet. Därefter måste könstillhörighet förklaras, 

o.s.v. Fullständiga begrepp kan alltså inte existera i språksystemet. 

                                                
53 För exempel, se Fridlund, Mobile Performance, s. 100. & Jim Powell, Derrida for Beginners, For Beginners, 
Dansbury, 1997, s. 44. 
54 Collins & Mayblin, Introducing Derrida, s. 69. 
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 Det verkar heller inte som om ursprunglig kärnbetydelse kan fastställas inom ett 

språksystem. Enligt ordboksliknelsen skulle man kunna tänka sig att ett begrepp skulle kunna 

ha en ursprungsbetydelse inom språksystemet och att förklaringarna som bidrar till förståelse 

endast skulle vara förtydligande tillägg. Även om inte fullständighet kan legitimeras, så kan 

det kanske ändå argumenteras för att äktenskapsbegreppet skulle ha en ursprungsbetydelse, 

även inom språksystemet. Förklaringarna, d.v.s. tilläggen i betydelsekedjan skulle kunna 

argumenteras för att ändå hålla sig ändå inom ramen för vad ursprungsbetydelsen fastställer. 

Ursprungsbetydelsen fixerar alltså begreppet. Enligt Hagberg, Persenius och Stiglund skulle 

äktenskapsbegreppets ursprungliga kärnbetydelse vara ”relationen mellan man och kvinna”. 

”Relationen man och kvinna” skulle i så fall som ovan redogjorts för enligt den metafysiska 

traditionens tankegångar utgöra centrum och de förtydligande tilläggen, d.v.s. förklaringarna 

utgöra periferi. Förklaringarna eller förtydningarna är alltså i sin form som periferi alltså 

supplement till ursprungsinnebörden ”relationen man och kvinna”. ”Relationen man och 

kvinna” skulle alltså kunna argumenteras för att vara startskottet till en kedja av förklaringar. 

Förklaringarna lägger egentligen inte till någonting dramatiskt nytt enligt den metafysiska 

traditionens tankegångar. 

 Vad Derrida påpekar är att supplement, som faktiskt de förklarande tilläggen är, endast 

kan existera om det existerar en brist i det som ska förklaras.55 Det måste därför existera en 

brist i Hagberg, Persenius och Stiglunds äktenskapsbegreppsliga kärnbetydelse ”relationen 

man och kvinna”. Det innebär att ”relationen man och kvinna” inte är fullständig i sig själv. 

Om det inte skulle existera en brist så skulle nämligen några ytterligare förklaringar inte 

behövas. Förklaringskedjan, alltså supplementen skulle vara onödiga. Enligt den metafysiska 

traditionen kan någonting som är bristfälligt inte vara ursprungligt. Enligt traditionen måste 

därför ett ännu ursprungligare kärnbegrepp än ”relationen man och kvinna” sökas före 

”relationen man och kvinna” i förklaringskedjorna. Målet för den metafysiska traditionen är ju 

att fastställa ett ursprungligt begrepp som är fullständigt i sig själv. Kärleksbegreppet skulle 

kunna tänkas vara något ursprungligare i förhållande till ”relationen man och kvinna”. Kärlek 

är centrum och ”relationen man och kvinna” är periferi. Kärleksbegreppets förtydligande är 

”relationen man och kvinna”. Men även kärleksbegreppet måste innefatta en brist. För om 

kärleksbegreppet måste förtydligas med ”relationen man och kvinna” måste även 

kärleksbegreppet innefatta en brist. Kedjan av utbytande av centrum är därför en oändlig 

kedja i båda riktningar (bak och fram i tid) i förhållande till ”relationen man och kvinna”. Ett 

                                                
55 För exempel, se Fridlund, Mobile Performances, s. 99-100. 
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ursprungligt och fullständigt begrepp verkar alltså inte kunna fastställas inom språksystemet. 

”Relationen man och kvinna” hos äktenskapsbegreppet kan t.ex. knappast vara kärninnebörd 

om relationen innefattar ofullständighet i form av en brist som måste förklaras. Derrida menar 

att det enda som människan finner i sökandet efter ett ursprungligt fullständigt begrepp är 

alltså ett supplement till ett annat supplement. Något meningsgivande centrum verkar inte 

existera.56 Poängen är att sökandet efter en ursprunglig fullständig innebörd i 

äktenskapsbegreppet förr eller senare kommer att träda bortom rent äktenskapliga begrepp 

som ”man”, ”kvinna”, ”kärlek” och ”relation”. Andra begrepp kommer att verka 

ursprungligare. Men inget begrepp kan egentligen sägas vara ursprungligare och 

fullständigare än något annat. ”Relationen man och kvinna” kan alltså sägas vara lika 

ursprunglig som ”kärleksbegreppet” i äktenskapsbegreppet. Något ursprungligt centralt 

begrepp existerar därför inte som ”startskott” till en förståelsekedja. Förståelsekedjan är 

oändlig. Därmed finns det heller ingen naturlig gräns för var äktenskapsbegreppet börjar och 

slutar. 

 Som ovan nämnt så kännetecknas meningsskapande inom ett språksystem av mening 

genom skillnad, différence. Vad Derrida tillägger och som ovan beskrivits är att mening inom 

språksystemet alltid verkar vara uppskjuten i tid och rum. Någon ursprunglig och fullständig 

mening kan därför inte fastställas för något begrepp. Det innefattar så klart även 

äktenskapsbegreppet. Därför myntar Derrida ett nytt begrepp för att förklara hur mening 

skapas inom språksystemet. Mening skapas enligt Derrida genom skillnad och uppskjutenhet i 

tid och rum. Detta är alltså betydelsen av Derridas begrepp différance.57 

 Idén om existensen av absolut bestämda begrepp, som t.ex. Hagberg, Persenius och 

Stiglunds äktenskapsbegrepp har i ljuset av språksystemet visat sig vara paradoxal idé. Ett 

absolut bestämt begrepp är fullständigt i sig själv och har även en ursprunglig betydelse. 

Begreppet måste därför existera i sig själv, och kunna förstås i sig själv oberoende av 

språksystemets inbördes begreppsrelationer. Men det enda språket som människan har 

tillgång till är uppbyggt på relationer som dessutom kännetecknas av uppskjutenhet av 

fullständig mening. Ett fullständigt äktenskapsbegrepp måste därför bryta mot hela 

språksystemets natur. Inom språksystemet förstås begrepp som ovan nämnt genom andra 

begrepp, vilket innebär att fullständighet varken uppnås i tid eller rum. Så även om det skulle 

existera ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp och även om människan skulle kunna få 

tillgång till detta så innebär bundenheten till språksystemet att fullständigheten inte kan 

                                                
56 För exempel, se Powell, Derrida for Beginners, s. 54-56. 
57 Ibid, s. 116-119. 
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upprätthållas när det absolut bestämda äktenskapsbegreppet väl används i språksystemet. Så 

snart Hagberg, Persenius och Stiglund använder sitt absolut bestämda äktenskapsbegrepp, så 

blir deras absolut bestämda äktenskapsbegrepp alltså bundet vid språksystemets 

förutsättningar. Därmed måste den absoluta bestämdheten anses gå förlorad, även för dem. 

 Men inte nödvändigtvis. Det finns en möjlighet att få stopp på de oändliga kedjorna av 

uppskjuten fullständig mening och därmed behålla ett begrepps fullständighet. Möjligheten är 

att någon skulle lyckas få direkt tillgång till det absolut bestämda äktenskapsbegreppet i sig. 

Denne någon skulle därmed kunna garantera dess innebörd för oss andra. Människan kan 

dock inte lyckas med den bedriften. Som redan nämnt under rubrik 5.2.2 så är människan 

bunden vid beteckningar. Därmed kan tillgången till det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet aldrig vara ren. Dessutom är människan bunden vid språksystemet. Den 

som skulle kunna garantera det absolut bestämda äktenskapsbegreppets innebörd kan därför 

inte vara människa. Det måste vara någon annan. Det måste vara någon som kan uppfatta 

äktenskapsbegreppet oberoende av beteckningar och oberoende av språksystem. Det måste 

dessutom vara någon evigt existerande existens. Denna någon måste dessutom behärska 

färmågan att kunna förmedla och garantera innebörden för människan. Denna någon måste 

alltså kunna garantera var äktenskapsbegreppets oändliga meningskedja börjar och slutar för 

människan. Garantin måste dessutom ske varje gång människan använder begreppet. Det 

absolut bestämda begreppet och även den ”någon” som förstår begreppet är ur det 

perspektivet av en transcendental natur. Begreppet är transcendentalt eftersom det existerar 

bortom, oberoende av människan, och oberoende av beteckningar. Den som förstår och 

garanterar betydelsen måste existera på samma villkor som begreppet. Den som förstår måste 

därför vara transcendental, alltså ett transcendentalt subjekt.58 

 Om denna någon skulle kunna förmedla det absolut bestämda äktenskapsbegreppet 

fullständiga innebörd till människan, så handlar det för människan inte längre om förståelse 

av äktenskapsbegreppet. Istället skulle det det för människan handla om intuitiv tillgång. 

Problemet är att människor, även specialisterna, inte är överens och att alla inte känner samma 

intuivita tillgång till den yttre referensen varje gång som t.ex. äktenskapsbegreppet används. 

De båda historiska exemplen ovan illustrerar oenigheten väl. Innebär därför inte idén om en 

yttre garant därför att vissa människor skulle vara privilegierade med given garanterad 

förståelse och andra inte? Idén om en yttre garanti verkar leda tankarna till att vissa är utvalda 

och andra inte. Detta kommer att diskuteras under rubrik 7. 

                                                
58 För exempel, se Fridlund, Mobile Performances, s. 95-96. 
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 Det andra alternativet som har presenterats är att människan själv bestämmer var de 

oändliga kedjorna börjar och slutar. Ur det perspektivet råder det snarare provisoriska 

överenskommelser än absoluta sådana. Ur detta perspektiv tvingas människan under vissa 

omständigheter att bestämma och ibland även förändra innebörden av begrepp. Ett historiskt 

exempel på sådana omständigheter har ovan presenterats, nämligen ”hierarkidebatten”. 

”Hierarkidebatten” vittnar om hur äktenskapsbegreppet faktiskt har förhandlats fram inom 

Svenska kyrkan. Vad förhandlingarna egentligen gör, är alltså att bestämma på ett ungefär var 

förståelsekedjan börjar och slutar.59 Uppskjutenheten av fullständig mening får dock 

människan leva med. Fullständighet lyser alltså med sin frånvaro då människan själv avgör. 

 De två möjligheterna är faktiska möjligheter. De är båda möjliga. Frågan är så klart vad 

som verkar rimligt. Verkar det rimligt att det skulle existera ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp bortom språksystemet och att vissa människor skulle kunna ha tillång till 

detta och andra inte? Verkar det rimligt att vissa människor skulle vara privilegierade med 

given förståelse från något transcendentalt subjekt? Är det inte rimligare att människan själv 

har konstruerat äktenskapsbegreppet och att människan därför måste leva med att 

äktenskapsbegreppet aldrig kommer att bli fullständigt? Ett sista motargument till ett absolut 

bestämt äktenskapsbegrepp kommer under följande rubrik att presenteras. Idén om existensen 

av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp verkar få märkliga konsekvenser i förhållande till 

hur människan uppfattar tid. 

 

5.2.4 Bestämda och relativa begrepp i tid och kontext 
Ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp har ovan problematiserats utifrån dess eventuella 

existens, fullständighet och ursprunglighet. Dessutom har tillgången till de bestämda 

begreppen problematiserats. 

 Det finns dock ett annat problem med antagandet med absolut bestämda begrepp. 

Absolut bestämda begrepp måste som ovan nämnt vara konstanta. De måste vara evigt 

gällande. Ett absolut bestämt begrepp kan alltså inte förändras över tid. Tanken om existensen 

av eviga begrepp kommer nedan att problematiseras. Utgångspunkten för problematiserandet 

är begrepps kontextbundenhet. 

 För människan verkar ett begrepp aldrig kunna existera oberoende av kontext.60 

Äktenskapsbegreppet används t.ex. dagligen av människor i olika kontexter. Vi läser kanske 

om ett par som har ingått äktenskap med varandra i dagspressen under förmiddagen och vi 

                                                
59 Ibid, s. 51-52. 
60 Ibid, s. 82-84. 
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läser kanske en debattartikel om äktenskapsbegreppet på eftermiddagen. Under hela kvällen 

funderar vi kanske på äktenskapet i allmänhet. Äktenskapsbegreppet befinner sig alltså i olika 

kontexter. 

 Ytterkanten på kontexterna verkar bestå av tid och rum. All kontext faller alltså inom 

ramen för tid och rum. Tid är dock speciellt. Det verkar nämligen som om tid inte vill stå 

stilla och det verkar som om tid alltid leder i en riktning. För kontexter innebär det att en 

kontext aldrig är identisk med en annan kontext. En kontext kommer alltså aldrig att upprepas 

identiskt två gånger i tid. Om en kontext skulle vara exakt identisk med en annan kontext så 

skulle det vara samma kontext. Det innebär att en läsning av t.ex. den här uppsatsen aldrig är 

identiskt två gånger.61 

 Ett begrepps kontextbundenhet innebär därför att begreppet aldrig kan vara identiskt 

med sig själv två gånger. För varje gång som ett begrepp används har alltid en förändring 

skett, hur liten den än är. Och varje gång ett begrepp används så sker en förändring av 

begreppet. Det innebär att ett begrepp inte kan vara konstant över tid. Det innebär att absolut 

bestämda begrepp aldrig kan vara identiska i två skilda kontexter.  De kan därför inte vara 

bestämda. I alla fall inte mer än en enda gång. För om ett begrepp vore bestämt och alltid vore 

identiskt med sig själv, innebär det att begreppet skulle vara oberoende av kontext och därför 

oberoende av tid.62 

 För varje gång som Hagberg, Persenius och Stiglund använder sitt absolut bestämda 

äktenskapsbegrepp måste därför någonting mycket märkligt ske. Om äktenskapsbegreppet 

vore konstant innebär det att för varje gång som äktenskapsbegreppet används så skulle det 

uppstå ett hopp i tiden. Det kan förstås enligt följande. Om alla begrepp vore bestämda och 

ingen förändring skulle ske, skulle olika kontexter inte existera. Tid skulle därför heller inte 

existera för människan. Om alla begrepp vore bestämda så skulle alltså hela världen befinna 

sig i ett evigt nu. Om begrepp alltid vore absolut bestämda så skulle alltså tid, som upplevt av 

människan, faktiskt stå still. 

 Om alla begrepp däremot skulle ha karaktären av Hagberg, Persenius och Stiglunds 

partnerskapsbegrepp, nämligen skapade utifrån ett behov, föränderliga och med relativ 

beteckning, så skulle tiden flyta på fint. Det skulle innebära att begrepp aldrig är identiska 

med sig själv. Om begrepp är föränderliga, så kan de användas i kontexter. Och eftersom 

kontexter är tidsbundna så innebär existensen av föränderliga begrepp att tid kan flyta på.63  

                                                
61 Ibid, s. 84-86. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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 Den mest märkliga situationen är dock om det skulle existera både bestämda och 

relativa begrepp, alltså äktenskapliga och partnerskapliga. Det skulle innebära att när de 

partnerskapliga begreppen används så flyter tiden på framåt, men varje gång som de 

äktenskapliga begreppen används så skapas ett hopp i tiden. Varje gång de äktenskapliga 

begreppen används så måste alltså en ursprungskontext och en bestämd tidpunkt på något sätt 

återskapas. En kontext är som ovan nämnt aldrig identisk med en annan kontext. 

 Ett annat alternativ, som redan har presenterats, skulle kunna lösa problemet med att en 

ursprungskontext måste återskapas för varje gång som det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet används. Ett transcendentalt subjekt skulle kunna fungera som en garant 

för begreppet över tid. Det transcendentala subjektet skulle kunna tänkas existera bortom 

olika kontexter och därför bortom tid. Det transcendentala subjektet skulle alltså kunna tänkas 

förstå det absolut bestämda äktenskapsbegreppet oberoende av kontext. Det transcendentala 

subjektet skulle sedan även kunna garantera den rätta innebörden för människan. Detta har 

som ovan visat sig vara problematiskt då alla människor, även specialiterna, inte är överens 

och då alla människor inte känner samma tillit till existensen av ett transcendentalt subjekt. 
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6 Ett bestämt eller ett relativt äktenskapsbegrepp? 
Ett dekonstruktivistiskt perspektiv belyser problematiken med påståendet att det skulle 

existera på förhand givna och absolut bestämda begrepp och att människan skulle kunna ha 

direkt tillgång till dessa. Under rubrikerna ovan har det visat sig att begrepp är beroende av en 

mänskligt konstruerad komponent, nämligen beteckningen. Utan beteckningar verkar det inte 

existera några begrepp. Kan det då existera något absolut bestämt äktenskapsbegrepp bortom 

beteckningen ”äktenskap”? Det är möjligt, men egentligen inte rimligt. Men om det ändå 

skulle visa sig att ett sådant absolut bestämt äktenskapsbegrepp skulle existera; kan 

människan då ha direkt tillgång till detta? Går det absolut bestämda äktenskapsbegreppet att 

upptäcka? Det rimliga svaret borde vara att någon direkt tillgång till ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp har människan inte. Därmed kan hon heller inte upptäcka det i sin 

fullständighet. Den mänskliga komponenten, alltså beteckningen tillför någonting. 

Beteckningen måste läsas och därmed förstås. Därför är tillgången inte ren. Därmed blir det 

omöjligt att avgöra vem som har upptäckt äktenskapet ”rätt”. 

 I ljuset av hur språket fungerar som ett språksystem kan tillgången till fullständiga 

begrepp heller inte upprätthållas. Ett begrepp måste inom språksystemet förstås i förhållande 

till andra begrepp. Om andra begrepp som står i relation till det bestämda begreppet 

försvinner så kommer det bestämda begreppet inte längre att vara samma begrepp. Därför 

existerar inga fullständiga begrepp inom språksystemet. Äktenskapsbegreppet måste dessutom 

förtydligas genom andra begrepp. Detta skapar en oändlig förståelsekedja som innebär att 

fullständig mening aldrig uppnås. Fullständig mening blir alltså för alltid uppskjuten. Det 

gäller både i tid och i rum. 

 Ett ursprungligt kärninnehåll skulle ändå kunna tänkas existera inom språksystemet. För 

äktenskapsbegreppet skulle ”relationen man och kvinna” kunna tänkas vara en sådan 

ursprungsbetydelse. Denna idé går inte att upprätthålla inom språksystemet eftersom 

”relationen man och kvinna” måste innehålla en brist. ”Relationen man och kvinna” kan inte 

vara ursprunglig eftersom innebörden inte är fullständig. Utan innefattande brist vore 

nämligen ytterligare förklaringar onödiga. Därför måste en ytterligare ursprungligare innebörd 

sökas. Någon sådan kan dock inte fastställas i språksystemet. 

 Ett bestämt begrepp som äktenskapsbegreppet måste dessutom ha en konstant innebörd 

över tid. Någon sådan konstant innebörd kan inte upprätthållas i ljuset av att begrepp måste 

användas i kontexter som är tidsbundna. Om alla begrepp vore bestämda och därför 

oföränderliga skulle de inte kunna användas i kontexter. Eftersom kontexter aldrig är 
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identiska och dessutom alltid är tidsbundna, så skulle existensen av bestämda begrepp 

innebära att människan skulle leva i ett ständigt ”nu”. Den mest bisarra situationen är dock 

om det skulle existera två typer av begrepp, nämligen bestämda och obestämda, äktenskapliga 

och partnerskapliga. Det skulle innebära att tid som människan upplever den skulle sättas ur 

spel. 

 Frågan som återstår att svara på är om ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp existerar. 

Det verkar vara en rimlighetsfråga och det rimliga svaret borde väl vara nej. Verkar det inte 

rimligare även äktenskapsbegreppet istället, precis som partnerskapsbegreppet, är konstruerat 

utifrån ett mänskligt behov och att begreppet därför är under ständig förändring? Historien 

verkar vittna om att äktenskapsbegreppet faktiskt har varit under förhandling, precis som 

partnerskapsbegreppet. Historien vittnar om att människan emellanåt omvärderar 

äktenskapsbegreppets innebörd. I vissa situationer har alltså människan ställts inför 

begreppssvårigheter. Debatten om ett könsneutralt äktenskapsbegrepp är en sådan situation. 

Debatten om äktenskapsbegreppets innefattande av en hierarkisk eller jämställd ordning är en 

annan. När människan bestämmer innebörden av ett begrepp som t.ex. äktenskapsbegreppet 

kan det som ovan nämnt inte bli absolut bestämt. Äktenskapsbegreppet kan alltså detta 

perspektiv omförhandlas vid ett senare tillfälle. Att vara människa innebär som ovan nämnt 

att leva efter språksystemets villkor. Det innebär att någon fullständig innebörd aldrig kan 

fastställas hos äktenskapsbegreppet, inte ens vid förhandlingstillfällena. Det får människan 

leva med och det kanske är någonting positivt. 

 Men idén om existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp som människan 

skulle kunna upptäcka och få direkt tillgång till lever nog ändå kvar, trots ovan utförda 

problematisering. Ett förslag på hur en sådan tillgång skulle se ut har presenterats. Förslaget 

är att ett transcendentalt subjekt skulle stå som garant för äktenskapsbegreppet när människan 

använder det. Detta förslag verkar dock orimligt i ljuset av att människor faktiskt inte är 

överens. Idén om att ett transcendentalt subjekt skulle stå som garant för 

äktenskapsbegreppets innebörd verkar därför innebära att vissa människor är privilegierade 

med given förståelse och andra inte. Denna idé verkar alltså innehålla ett fundamentalistiskt 

karaktärsdrag. Under rubriken nedan förtydligas och diskuteras detta som en avslutande del av 

uppsatsen. 
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7 Fundamentalistiska karaktärsdrag 
Att hävda existensen av absolut bestämt äktenskapsbegrepp och även att människan skulle 

kunna få direkt tillgång till detta är som ovan beskrivet inte ett oproblematiskt hävdande. Det 

finns dock ytterligare ett argument mot existensen av absolut bestämda begrepp. Argumentet 

berör inte själva existensen eller tillgången till begreppen utan berör snarare följden av dess 

existens och att någon skulle kunna ha direkt tillgång till det rena begreppet. Som redan 

nämnt så verkar det inte som om människan kan få någon direkt tillgång till det absolut 

bestämda äktenskapsbegreppet. Tillgången måste ske genom en beteckning. Beteckningen 

måste läsas och förstås. Detta innebär att människan aldrig riktigt kommer att få tillgång till 

det absolut bestämda äktenskapsbegreppet. Därmed blir det svårt att avgöra rätt och fel 

innebörd. Det finns dock en möjlighet att få direkt tillgång till det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet. Direkt tillgång måste ske genom att någon garanterar 

äktenskapsbegreppets innebörd för människan varje gång som äktenskapsbegreppet används. 

Denna någon skulle alltså vara ett transcendentalt subjekt. Detta är dock en problematisk 

lösning. De faktiska oenigheterna som råder i fråga om det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet vittnar om att alla människor inte känner samma intuitiva övertygelse 

om dess innebörd. 

 Innebär inte idén om ett garanterande transcendentalt subjekt därför att vissa människor 

har blivit privilegierade med given förståelse och andra inte? Om det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet vore givet av ett transcendentalt subjekt, så kan det i så fall inte vara 

givet till alla. För annars skulle inga oenigheter råda. Det innebär att det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet måste vara direkt givet en viss människa eller en viss grupp av 

människor. Dessa människor skulle inte behöva förstå, diskutera eller förhandla om 

äktenskapsbegreppet. Det absolut bestämda äktenskapsbegreppet skulle för dessa människor 

alltså vara direkt givet in i deras medvetande. Dessa människor skulle därför ha intuitiv insikt 

i det absolut bestämda äktenskapsbegreppet. Det innebär att en annan grupp med olik 

uppfattning inte har samma givna självklara insikt. Den andra gruppen har inte blivit utvald 

att få äktenskapsbegreppets fullständiga innebörd garanterat i sitt medvetande. Den andra 

gruppen är därför inte lika speciell. Gruppen utan direkt given insikt borde kanske egentligen 

acceptera och kanske t.o.m. underkasta sig gruppen med direkt given insikt. Det blir alltså en 

maktfråga. 

 Idén om existensen av ett transcendentalt subjekt som garant för innebörd verkar alltså 

ha ett inslag av fundamentalism i sig. Det fundamentala är att det endast kan existera en 
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korrekt uppfattning alltid och att denna skulle vara given till en viss grupp av människor. Det 

fundamentalistiska karaktärsdraget kan vara en fara. Det fundamentalistiska karaktärsdraget 

innebär att de som har given tillgång till det absolut bestämda äktenskapsbegreppet även har 

makten över äktenskapsbegreppet. De som vet, de vet. Och de som verkligen vet, kan inte 

ifrågasättas. Given förståelse är absolut förståelse. 

 Det är inte så att det hävdas att Hagberg, Persenius och Stiglund tror sig ha direkt given 

förståelse om äktenskapsbegreppet. Det är de implicita konsekvenserna av deras argument 

som står under luppen, nämligen konsekvenserna av att hävda att äktenskapsbegreppet är som 

det är och att det alltid kommer att vara som det är oavsett vad människan tycker. Vore det 

inte en rimligare och kanske en mer human idé att människan faktiskt konstruerar begrepp, 

som t.ex. äktenskapsbegreppet och att innebörden därför är provisoriskt bestämd? Istället för 

att tala om rätt eller felaktig förståelse av äktenskapsbegreppet, så innebär idén om 

konstruerade begrepp istället att man talar om normal eller onormal förståelse. Normal 

förståelse för äktenskapsbegreppet innebär att personen som har normal förståelse har 

accepterat normen för vad ett äktenskap är. I samtiden är en normal förståelse för 

äktenskapsbegreppet alltså ett accepterande att äktenskapsbegreppet innefattar en jämlik 

relation mellan man och kvinna, snarare än en hierarkisk relation. I framtiden kanske en 

normal förståelse innefattar ett accepterande av normen att samkönade parrelationer innefattas 

i äktenskapsbegreppet. Det får tiden utvisa. 
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8 Sammanfattning 
Hävdandet av existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp är inte oproblematiskt. 

Historien vittnar om att äktenskapsbegreppet alltid har varit under förhandling. Frågan är vad 

som skulle finnas kvar av äktenskapsbegreppet om alla förhandlingar togs bort? Troligtvis, 

hävdas det i uppsatsen, skulle något äktenskapsbegrepp i så fall inte existera. Idén om 

existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp bortom förhandlingarna lever kanske 

ändå kvar hos läsaren. Ett rationellt filosofiskt perspektiv kanske kan ändra uppfattningen. 

 Enligt den traditionella metafysiska uppfattningen är ett begrepps beteckning utan 

värde. Men det visar sig ur ett dekonstruktivistiskt perspektiv att beteckningen är ett villkor 

för begreppets existens. Existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp kan dock 

fortfarande argumenteras för. Däremot kan direkt tillgång till ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp knappast argumenteras för. Eftersom beteckningen är ett villkor för 

tillgången till det absolut bestämda äktenskapsbegreppet och eftersom beteckningen vittnar 

om att språket är en socialt skapad verklighet, så kan tillgången till det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet inte vara ren. Tillgången måste ske genom beteckningen. Beteckningen 

måste läsas. Det enda sättet att kunna avgöra korrekt förståelse för det absolut bestämda 

äktenskapsbegreppet är genom jämförande med referensen. Referensen lyser dock med sin 

frånvaro. 

 Idén om existensen av ett absolut bestämt äktenskapsbegrepp verkar även innefatta ett 

fundamentalistiskt karaktärsdrag. Det fundamentalistiska karaktärsdraget innebär en fara. Det 

innebär att vissa människor skulle ha fått direkt tillgång till ett absolut bestämt 

äktenskapsbegrepp och andra inte. De andra borde väl därför underkasta sig de med direkt 

tillgång. De som har direkt tillgång sitter ju enligt idén om ett absolut bestämt 

äktenskapsbegreppet på referensen. 

 Istället för att förstå äktenskapsbegreppet som någonting som människan kan upptäcka 

har det argumenterats för att äktenskapsbegreppet är någonting som människan har 

konstruerat. Ur det perspektivet existerar det inget äktenskap bortom beteckningarna och 

förhandlingarna. Därför kan äktenskapsbegreppet heller inte ha en absolut bestämd innebörd. 

Istället kan man tala om normal eller onormal förståelse. I samtiden är normal förståelse att 

äktenskapsbegreppet innefattar en jämlik relation snarare än en hierarkisk. I framtiden kanske 

normal förståelse för äktenskapsbegreppet även innefattar samkönade relationer. Vad 

framtiden har att erbjuda är dock ovisst. 
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