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Inledning 
 
I debatten om en könsneutral äktenskapslagstiftning framförs ofta detta argument: ”Om vi 
låter homosexuella par ingå äktenskap ger vi oss ut på ett sluttande plan som kommer att 
leda att fler personer än två kommer att få ingå (polygama) äktenskap. Därför bör vi inte 
införa en könsneutral äktenskapslagstiftning.”2 
 
Det är alltså tre alternativa versioner av Äktenskapsbalken 1 kap 1 § som diskuteras: 

1. Dagens lag: ”Äktenskap ingås mellan en kvinna och en man.” 
2. En könsneutral lag: ”Äktenskap ingås mellan två personer.” 
3. En antalsneutral lag: ”Äktenskap ingås mellan två eller flera personer.” 

 
Kristdemokraternas Alf Svensson tillhör dem som har framfört argumentet, att om man går 
från 1 till 2 så kommer man också att gå från 2 till 3: "Homosexäktenskap slår sönder 
grunden för hela familjerätten. … Har man väl accepterat homosexäktenskap återstår inte 
längre några rationella skäl att inte tillåta månggifte - polygami." (Svenska Dagbladet den 20 
juni 1990). Samma argument har framförts av partikamraten Tuve Skånberg: 
 

Det kommer också anspråk på en antalsneutralitet. Varför skulle det inte det? Om vi 
omdefinierar äktenskapet från det som det har varit i alla tider, i alla kulturer, i alla religioner, i 
alla länder, nämligen att gälla man och kvinna, har vi det sluttande planet för att det kan 
omdefinieras till precis vad som helst. Varför inte också antalsneutralt? Det finns ju kulturer som 
har haft och har det. Det gäller till exempel den muslimska. (Riksdagsdebatt den 28 april 2004)3 

 
Detta är ett tveksamt argument, och mitt syfte här är att visa att så är fallet. Det finns 
nämligen åtminstone fyra motargument. 
 
 
Protest mot fel sak 
 
För det första sluttar redan planet, i den mån det alls sluttar. Problemet, i den mån det är ett 
problem, uppkom nämligen redan 1995 när lagen om registrerat partnerskap infördes, ty det 
var då det substantiellt viktiga steget togs varigenom homosexuella par i stort sett fick 
tillgång till äktenskapets förmåner och skyldigheter. Emellertid har ingen i riksdagen sedan 
dess föreslagit, med eller utan hänvisning till partnerskapslagen, att även polygama 
konstellationer ska erbjudas en äktenskapsliknande lagstiftning, varför Svenssons och 
Skånbergs oro verkar ogrundad. Poängen är att om man icke desto mindre är oroad så bör 
man främst verka för att partnerskapslagen avskaffas, inte att äktenskapslagstiftningen görs 

                                                 

1 E-postadress: niclas.berggren@ratio.se 
2 Sluttande plan-argument avvisar x inte därför att x i sig nödvändigtvis anses dåligt utan därför att x förväntas 
leda till y, som anses dåligt.  
3 Notera den logiska motsägelsen i inlägget. Å ena sidan hävdas att äktenskapet har definierats på ett enda sätt ”i 
alla kulturer”, å andra sidan att det finns kulturer som har och har haft en annan (polygam) definition. 



könsneutral i en situation där redan homosexuella relationer erkänns på ett 
äktenskapsliknande sätt. Faran är, så att säga, redan här, sedan tio år tillbaka.  
 
 
Felbedömning av den sociala verkligheten 

För det andra är det inte sannolikt att planet sluttar, nu eller framöver, på grund av att det inte 
finns samma sociala dynamik bakom att innefatta homosexuella relationer i 
äktenskapsliknande eller äktenskapslagstiftning som det finns bakom att innefatta polygama 
relationer. De grupper som har velat och vill ha dessa förändringar skiljer sig nämligen åt på 
avgörande punkter. Homosexuella utgör bara 2-4 procent av befolkningen men har många 
icke-homosexuella vänner, familjemedlemmar och kollegor. De har den i vid mening liberala 
rörelsens sympati. Homosexuella är inte heller särskilt socialt åtskilda: även om det finns 
homosexuella organisationer och klubbar, tenderar homosexuella i allmänhet att arbeta och 
umgås med heterosexuella. Detta innebär att många människor – även konservativa – 
upptäcker att människor de tycker om råkar vara homosexuella – något som i 
oproportionellt hög grad tycks gälla makteliten med inflytande över lagstiftning och den 
allmänna opinionen.  

De som vill ha ett lagligt erkännande av polygama relationer, å andra sidan, kan i huvudsak 
förväntas vara en liten andel av de muslimska invandrarna. Detta är inte de enda 
förespråkarna, men troligen återfinns de flesta i denna grupp. Och muslimska invandrare är 
(tyvärr) relativt socialt isolerade. Slutsatsen är att få människor utanför denna grupp 
kommer ha polygama vänner. Därutöver har denna grupp inte heller något naturligt politisk 
stöd, eftersom de som brukar driva fram sociala reformer – såsom en könsneutral 
äktenskapslagstiftning – oftast ser med stor skepsis på socialt konservativa grupper, av vilka 
muslimer kan anses vara en (med undantag för just synen på polygami bland vissa av dem). 
Är det troligt att något politiskt parti kommer att stödja dem? De socialt radikala känner 
skepsis mot gruppens konservatism i övrigt; de konservativa är motståndare till polygami i 
sig.  

Slutligen lär intresset bland svenskar i allmänhet för att driva igenom en lagändring på 
området vara ljumt, minst sagt. Hur många svenska kvinnor vill vara del av ett polygynt (en 
man, flera kvinnor) förhållande? Hur många svenska män vill vara del av ett polyandriskt 
(en kvinna, flera män) förhållande? Och bland dem som önskar ha sexuella relationer med 
flera personer, hur många vill just ingå äktenskap med och ta ansvar för allihop? Man kan 
förstås tänka sig att enstaka män, främst, vill gifta sig med fler kvinnor – kanske i synnerhet 
låginkomsttagare, möjligen från andra länder där polygyni kan vara socialt accepterat. Men 
efterfrågan på sådana relationer måste förväntas vara låg.  

Följaktligen saknas det sociala tryck som har lett fram till ett erkännande av homosexuella 
relationer i fallet med polygama relationer.4 

 

 

                                                 

4 Detta argument säger inte att ett erkännande av polygama förhållanden i äktenskapslagstiftningen inte är 
önskvärt därför att just få, socialt isolerade och maktlösa personer vill ha en sådan reform. Det handlar enbart om 
en strikt icke-normativ bedömning av vad som kommer att ske givet bedömda karakteristika hos dem som kan 
tänkas vara huvudförespråkare för en reform. 



Felaktig syn på rationell argumentation 

För det tredje är det sannolikt att planet inte sluttar, nu eller framöver, på grund av att det, 
trots Alf Svenssons påstående i citatet ovan, faktiskt finns rationella argument för en 
könsneutral äktenskapslagstiftning och rationella argument mot en antalsneutral 
äktenskapslagstiftning.5 De två reformerna ger nämligen inte nödvändigtvis upphov till 
samma konsekvenser och kan därför analyseras med olika argument. Planet sluttar ännu 
mindre om man utgår från att Sveriges lagstiftare är rationella beslutsfattare – att om en 
lagändring sker, så sker den på grundval av att argument för och emot har prövats och vägts 
på ett noggrant sätt. Det vill säga lagändringar inträffar inte med något slags automatik – gör 
man x så händer (mystiskt) y – utan varje sak prövas för sig, på sina meriter. Om lagstiftare 
vill x men inte y kan de välja att inte rösta för y, om någon föreslår y. Allt detta talar för att 
det inte med någon automatik är så att 2 leder till 3 i den inledande listan ovan.  

Vilka är då de rationella argumenten mot en antalsneutral äktenskapslagstiftning, som inte 
berör en könsneutral sådan? Åtminstone två har framförts. Det ena anför att de sociala 
konsekvenserna blir helt annorlunda. När det gäller en antalsneutral lagstiftning skulle en 
sådan kunna innebära att det blir överskott på unga män, eftersom vissa män gifter sig med 
flera kvinnor. Detta skulle kunna leda till sociala problem, då en viss andel frustrerade män 
utan ”dämpande” kvinnor riktar sin energi mot icke-produktiva eller t o m destruktiva 
aktiviteter. Ingen liknande effekt uppkommer av könsneutrala äktenskap. Det andra 
argumentet är att polygyna förhållanden, där de förekommer, ofta tycks innefatta tvång, 
särskilt av unga flickor. Något sådant återfinns inte heller i könsneutrala äktenskap.  

Man får förmoda att motståndare till polygami (vilket de som framför argument av 
Svenssons och Skånbergs typ är) själva anser att det finns rationella argument av det här 
slaget – varför skulle de annars vara motståndare till fenomenet? På irrationella grunder? 
Och varför skulle i så fall inte deras rationella argument kunna användas för att hindra en 
lagändring som erkänner polygami framöver?  

 

Tveksam normativ hållning  

För det fjärde är det, av ovan nämnda skäl, inte troligt att planet sluttar, nu eller framöver, 
men anta att det sluttar och att det sluttar mer om en könsneutral äktenskapslagstiftning 
införs. En möjlig hållning är då att det inte gör något – ett sluttande plan behöver inte vara 
dåligt. Faktum är att vi kan notera ett sluttande plan i synen på sexualitet och samlevnad 
under hela efterkrigstiden, och det mesta som det har medfört anses av många ha varit bra. 
Det rör sådant som legalisering och normalisering av preventivmedel, sex utan äktenskapet, 
abort och homosexualitet. Om även polygama förhållanden skulle få ett äktenskapligt 
erkännande är det inte orimligt att anse det acceptabelt, och har man den uppfattningen, som 
utgår från att vuxna människor ska få ingå vilka relationer de vill så länge detta sker frivilligt 
och inte skadar andra samt att staten inte ska värdera olika typer av relationer annorlunda, 
blir förstås Svenssons och Skånbergs argument automatiskt ointressant.  

                                                 

5 Med ”rationella argument” avses här att argumenten innehåller minst ett påstående som motiveras och som kan 
diskuteras och utvärderas utifrån fakta. Ett rationellt argument kan vara giltigt (om motivationen till påståendet 
efter diskussion och utvärdering utifrån fakta är tillräckligt övertygande) eller ogiltigt (om motivationen inte är 
tillräckligt övertygande). 



Men hävdade jag inte nyss för att det finns rationella skäl mot en antalsneutral 
äktenskapslagstiftning? Jo, men ett rationellt argument behöver inte vara giltigt. Det kanske t 
ex inte är så att unga män i särskilt hög grad blir kriminella om de inte hittar någon att gifta 
sig med. Och om få kommer att ingå polygyna äktenskap torde problemet bli litet, även om 
det skulle finnas sådana brottseffekter. Angående tvång så kan det förvisso vara ett problem, 
men det är ett problem redan idag, i en del äktenskap mellan en man och en kvinna. Tvång 
ska förstås bekämpas, men dess förekomst innebär inte att den stora majoriteten frivilliga 
äktenskap ska förbjudas. Nå, ogillar man polygami finns det i alla fall möjlighet att framföra 
rationella argument, som får prövas i en öppen debatt.   

Någon kanske tänker: ”Men tänk om alltfler kommer att stödja eller i alla fall inte motarbeta 
polygama äktenskap – då kanske det trots allt blir en antalsneutral äktenskapslagstiftning 
framöver?” Ja, det kan förstås inte uteslutas – men då beror det faktiskt på att människor i 
beslutsfattande ställning inte finner rationella argument mot en sådan lagändring giltiga6 – 
och då bör väl rimligen en lagändring ske? 

 

Slutsats 

Slutsatsen av denna genomgång blir att sluttande plan-argumentet mot en könsneutral 
äktenskapslagstiftning, som baseras på att en sådan leder till en antalsneutral 
äktenskapslagstiftning, som i sig är dålig, faller, eftersom 

1. argumentet protesterar mot fel sak  
2. argumentet bygger på en felbedömning av den sociala verkligheten 
3. argumentet utgår felaktigt ifrån att det inte finns rationella argument mot en 

antalsneutral äktenskapslagstiftning och/eller ifrån att lagstiftning i Sverige sker på 
icke-rationella grunder 

4. argumentet innehåller (är det inte orimligt att anse) en tveksam normativ hållning. 

                                                 

6 Man kan också tänka sig rationella argument för att införa en antalsneutral äktenskapslagstiftning, t ex 
religionsfrihet, det faktum att svaga och utsatta personer, t ex änkor, i vissa fall därigenom kan få trygghet, 
omsorg och en ny social gemenskap samt att kvinnor överlag kan få det bättre genom att efterfrågan på kvinnor 
ökar, vilket gör att kvinnor kan ställa för dem mer förmånliga krav på männen. 


