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Abstract 
 

Poly, to live in several loving and intimate relationships at the same time, is one alternative to the 

mono norm. In Sweden polygamy is illegal yet in recent years poly has slowly started to enter the 

hetero normative political agenda and raise debate in the media. But what does poly mean, and how do 

those who identify with this type of relationship describe it in contrast to mono? The theoretical 

framework is based on a structural viewpoint of the changes in the organisation of the family and the 

growing de-traditionalism of society. Amongst other I use a Foucauldian perspective to explain the 

structural shift (yet not replacement) between an Alliance pattern and a Sexuality pattern. Other 

theories in use are that of the emerging ideal of The Pure Relationship and Queer Tendencies.  The 

essay draws its empirical results from seven e-mail and/or face interviews with individuals who 

identify with poly. The results show that if poly and mono are both understood as expression of the 

pure relationship they are potentially not so different. Yet the stigma and the lack of role models show 

that there is much needed public debate about it to unleash it from old discourses that still seem to 

uphold the equation that love equals two partners. Drawing attention to queer mechanism and the 

initiated process of the decentralisation of the heterosexual norm, I speculate that in the future 

polygamy must not be a foreign concept in Swedish society.  
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Inledning 

Under senare år har poly1 - att (vilja) ha flera kärleksfulla, intima relationer samtidigt, 

uppmärksammats i media och i olika politiska sammanhang. Vi har kunnat läsa artiklar med rubriker 

”Dags att tillåta bigami”2 och ”Anna, 29, lever med flera män”3. Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön 

Ungdom (GU) har lagt fram två motioner4 med syftet att poly ska accepteras av samhället och 

erkännas rättsligt, förslaget las ner med en marginal på 10 röster. 2005 lägger Gudrun Schyman fram 

riksdagsmotionen ”Instiftande av samlevnadsbalk” där hon föreslår slopandet av äktenskapsbalken och 

presenterar ett förslag om en samlevnadsbalk som ska vara könsneutral (som till viss del är uppfyllt 

genom partnerskapslagstiftningen), antalsneutral samt där ”… sexualitet är ovidkommande och där 

parternas skyldigheter och rättigheter regleras oavsett parternas inbördes relationer”.5  Nyligen har 

även Centerpartiets ungdomsförbund (CUF), placerat poly på den politiska dagordningen med förslag 

på liknande förändringar som Schymans motion föreslår.6 I Sverige är det alltså olagligt att ingå 

månggifte och det enda rättsliga alternativet är giftermål. Utöver regleringen genom äktenskaps- och 

sambolagstiftningen möts vi med idealet för det heterosexuella paret genom kulturella 

mainstreamföreställningar som matar oss med representationer av tvåsamhet. Sällan uppmärksammas 

begär riktat åt flera personer samtidigt. Det rättsliga såväl som den samhälleliga framställningen av 

mono bildar ett ideal som blir svårt att undkomma för polys. Men som jag nämnt ovan har en debatt 

om äktenskapet satts igång, likaså har den heteronormativa framställningen av sexualitet och kärlek en 

längre tid ifrågasatts av olika röster, bland annat queerrörelsen. Jag riktar därmed fokus på poly, 

bortom vad som är rättsligt erkänt. 
 

I november 2004 anordnade Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) en föreläsning om poly på 

Stockholms Universitet. När jag fick kännedom om poly blev jag nyfiken och ville ta reda på vad det 

konkret innebar och hur en sådan livsstil (kunde) fungera. I samband med föreläsningen kom jag i 

kontakt med en e-postlista som enbart handlar om poly. Den har idag mer än 100 medlemmar över 

hela landet och jag har följt olika diskussioner på detta forum sedan föreläsningen. Nästan två år 

senare har jag skrivit en uppsats om poly med hjälp av intervjuer gjorda med personer från e-

postlistan. Min förhoppning är att bidra till debatten och forskningen kring icke-monogama 

relationsformer.  
 

                                                 
1 Ordet poly använder jag som ett samlingsbegrepp för att vilja ha flera kärleksfulla intima relationer samtidigt. 
Mono används i uppsatsen som samlingsbegrepp för tvåsamma, sexuellt exklusiva relationer. 
2B. Rothstein, ”Dags att tillåta bigami”, Svenska Dagbladet, 7/9-05. 
3 L. Johansson, ”Anna, 29, lever med flera män”, Expressen, 12/9 -05.
4 Motionerna las fram i oktober 2003 och januari 2004. 
5 2005/06: L309 av G. Schyman, se även Feministiskt Initiativ. 
6 N. Ericsson, “Centerungdomar vill ha månggifte”, Dagens Nyheter, 12/5 – 06. 
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Tidigare forskning och bakgrund 

Vetenskaplig forskning om poly är begränsad. Jag har endast hittat tre texter om ämnet poly och alla är 

b-uppsatser. Felicia Nyström7  har genomfört samtalsintervjuer med en swinger, en polyamorös och en 

singel. Nyström betraktar tvåsamheten som en normgivande ideologi och menar att 

heteronormativiteten inkluderar en förväntning på tvåsamhet. Frida Darj8 har undersökt hur 

reaktionerna på tre offentliga förslag att slopa äktenskapsbalken i Sverige löd i olika nyhetstidningar 

2005. Med hjälp av en intersektionalistisk diskursanalys drar även hon slutsatsen att tvåsamheten är 

normativ, dominerande och relativt oproblematiserad. Sara Folke och Elisabeth Nino9 har genomfört 

samtalsintervjuer med fyra kvinnor som identifierar sig med poly och diskuterar poly som en potentiell 

väg till förändring av genusstrukturer. De resonerar att förändringarna som poly medför är stora för 

individen, de är befriande och stärkande för kvinnorna men betraktat utifrån en strukturell nivå är 

förändringarna små och ryms inom genusordningen.   
 

Informationssökande om polygami ger dock många träffar, nästan uteslutande handlar det om 

månggifte och främst om polygyni10 (att en man har flera fruar). Forskningen visar att polygyni är ett 

mycket vanligare fenomen än polyandri11 (att en kvinna har flera makar). Socialantropologen Peter 

Bretschneider har genomfört en omfattande studie om polygyni. Baserat på studier av 186 samhällen 

diskuterar han empirin bland annat utifrån teorier om förhållandet mellan genus och ekonomi samt 

förhållandet mellan genus och krigsföring.12 Forskning rörande relationen mellan polygyni och 

religion är också ganska utbredd men denna forskning om polygami berör främst den 

institutionaliserade formen av månggifte, (mer specifikt polygyni) alltså det rättsligt erkända 

relationsbandet inom specifika samhällen. Problematiken kring poly är en annan än i ovan nämnda 

forskning eftersom det svenska samhället inte accepterar månggifte och relationsformen praktiseras av 

båda könen. Därför närmar jag mig ämnet med en kort historisk överblick samt med hjälp av forskning 

rörande förändringar inom kärnfamiljen och utvecklingen av ett allt mer individualiserat samhälle.  
 

Under 1900-talet debatterades det livligt om kvinnans plats i hemmet. Könen började långsamt dela på 

utrymmet i hemmet, på arbetsmarknaden13 och även inom politiken (genom rösträtt och senare 

politiskt engagemang i rikstäckande organisationer och inom feministiska rörelser). I dagens Sverige 

                                                 
7 F. Nyström, Obligatorisk tvåsamhet. En studie av personer som bryter mot tvåsamhetsnormen. 
Fortsättningskurs i genusvetenskap, Stockholms universitet, Vt. 2004 
8 F. Darj, I den muslimska världen rekommenderas ett tak på fyra fruar men i Afrika kan man ha fler. En 
intersektionell diskursanalys av reaktionerna på förslaget om en slopad äktenskapsbalk. Fortsättningskurs i 
statsvetenskap, Stockholms Universitet, Ht. 2005. 
9 S. Folke & E. Nino, Kvinnor på gränsen till normbrott– Om polyrelationer i en nutida svensk kontext. 
Fortsättningskurs i sociologi, Södertörns Högskola, Vt. 2005. 
10 Bland sökträffarna dominerar mormoner som exempel på polygyni.  
11 E. R. Allgeier & A. R. Allgeier, Sexual Interactions, femte upplagan, Houghton Mifflin Company, Boston, 
2000, s. 12. 
12 P. Bretschneider, Polygyny: A cross-Cultural Study, Almqvist och Wiksell International, Stockholm, 1995. 
13 Y. Hirdman, Genus- om det stabilas föränderliga former, Liber AB, Lund, 2001, s. 153. 
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har kvinnan i teorin14 samma möjligheter som mannen att försörja sig själv och/eller sin familj. 

Förändringar inom socioekonomiska förhållanden påverkar i större utsträckning möjligheten att ingå 

äktenskap, bilda familj och skapa intima nära relationer av andra anledningar än ekonomisk 

trygghet.15 Förändringarna påverkar moderna poly- och monorelationer i högst grad eftersom 

ekonomiskt välstånd ger oss tid att fundera över hur vi organiserar oss som familjer och om det är 

nödvändigt att fortsätta som innan. ”Men det finns också samhällen där släktskap räknas på mödernet 

och där familjebildning inte kan beskrivas som att kvinnor byts mellan grupper av män. I själva verket 

finns det en enorm variation i sättet att bilda familj och reglera sexualitet.”16

 

Trots normer om att den mest accepterade formen av familjebildning baseras på äktenskapet eller 

blodsband17 omdefinieras kärnfamiljens dominans och funktion parallellt med samhällets förändringar 

och människans ökande individualisering.18 Fenomenet har alltid existerat men det är först under 

1900-talet, tack vare industrialisering, mobilisering och spridning av information som 

individualisering har blivit så omfattande i västvärlden.19 ”Det kan ju vara svårt att leva i ett samhälle 

där inte bara tradition och allmänna normer bestämmer ens livsbana. Men i ett industrialiserat 

samhälle måste människan vara rörlig och kunna bestämma över sig själv.”20 Parallellt med 

individualiseringen av medborgaren utvecklas individualiseringen av sexualiteten – både kvinnor och 

män uppmuntrades att njuta och utforska sin sexualitet bortom syftet att reproducera, även kallat 

plastisk sexualitet.21 Under 1900-talet har vi varit vittnen till en rik debatt om sexualitetens innebörd, 

det officiella erkännandet av homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) och ett postmodernt 

projekt att dekonstruera normer.  
 

Sasha Roseneil och Shelley Budgeon menar att den mest individualiserade gruppen i samhället består 

av vuxna som bor utan en partner. Forskarna förklarar att två samhälleliga processer är i verkan i det 

                                                 
14 Det finns en klassaspekt i denna problematik som jag inte kommer att diskutera i uppsatsen på grund av 
avgränsning. När jag skriver att kvinnan i teorin har samma möjligheter som mannen så menar jag att det är en 
formell jämställdhet. Lagligt sett har könen samma förutsättningar. Faktisk jämställdhet innebär att det är resultat 
av möjligheterna som avgör och där råder det oenigheter om hur jämställda könen är i praktiken och om de 
överhuvudtaget kan jämföras som två homogena grupper.  
15 U. Beck & E. Beck-Gernsheim, The Normal Chaos of Love, fjärde upplagan, Polity Press, Malden, 2004, s. 
48. 
16 L. Gemzöe, Feminism, Bilda förlag, Stockholm, 2003, s. 92.  
17 A. Adeniji, “Challenging families - Hegemony and Normativity The importance of marriage? Swedish women 
(still?) negotiating family life”, abstract till konferens i Lund, 2003. 
http://www.tema.liu.se/people/annad/index.htm, 28/5-06. 
18 Inom ramen för denna uppsats bör individualiseringsprocesser förstås som en förändring av val, snarare än en 
process som har lett till en fri individ med en oändlig mängd valmöjligheter. Individualiseringen ryms 
fortfarande inom diskurser även om diskurserna har omformulerats - det handlar således inte om uppkomsten av 
det ”fria subjektet”. 
19 U. Beck & E. Beck-Gernsheim, s. 8. 
20 E. Centerwall, Mellan människor, Landstinget förebygger aids, Stockholm, 1996, s. 18. 
21 Det var Freud som myntade begreppet. Jag utgår från Giddens användning av begreppet: plastisk sexualitet 
sätter njutning först och inte reproduktion. 
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postmoderna samhället: ”…centering of friendship, and decentering of sexual relationships”.22 

Vänskapens roll inom familjen stärks, den fyller en viktigare funktion och samtidigt skapas flera 

variationer av boendekonstellationer.  Homosexuella kvinnor och män blir (till viss del) tvungna att 

skapa ett liv utanför den heteronormativa kärnfamiljen ”… grounding their emotional security and 

daily lives in their friendship groups”.23 Många av de relationer som tidigare skapades inom 

kärnfamiljen bildas alltså idag även utanför den.24  Vidare uppmärksammar forskarna att det finns en 

rad relationer, ”non-normative intimacies”25 som inte passar in i en vänskap/förhållande binär. Detta 

är en ouppmärksammad binär som genom poly blir tydligare problematiserad. Gråzonerna mellan 

vänskap och romantiskt förhållande är viktiga att observera för att de inte bara är ett tecken på 

decentralisering av kärnfamiljen men även breddande av den sexuella relationens (förväntade) 

funktion. 
  

Syfte och frågeställning 

Polygami har sett olika ut och varierar mellan tider, kulturer och socioekonomiska orsaker. Det vi idag 

känner till om polygami rör dock främst månggifte men inte relationsformen poly. Trots tecken på att 

det svenska samhället börjar närma sig ett accepterande av icke-monogama relationsformer dominerar 

normen om att (intim) kärlek och sexualitet ska delas med en person åt gången. Uppsatsen syfte är att 

synliggöra poly som relationsform samt att förstå poly i relation till mono. Avvikelser från normen kan 

förstås utifrån skillnader, det vill säga vad poly inte är, samt utifrån likheter, det vill säga vad poly och 

mono har gemensamt. Jag är intresserad att med hjälp av intervjuer förstå hur poly kan beskrivas inom 

dessa ramar. Mina frågeställningar är: 
 

• Hur beskrivs poly enligt mina informanter? 

• Hur beskriver informanterna poly i relation till mono? 
 

Teori 

För att förstå poly kommer jag att behöva olika teoretiska verktyg. Jag har ett diskursivt social 

konstruktivistiskt synsätt på subjektet, med andra ord, poly är ett resultat av sitt sammanhang. 

Synliggörandet och bejakandet av poly är en möjlighet idag tack vare olika samverkande processer. 

Jag vänder till mig till Michel Foucaults teorier om allians- och sexualitetsmönstret för att placera poly 

i en strukturell kontext. För att sedan förklara hur poly kan förstås inom dessa strukturer talar jag om 

makt och motmakt. Foucaults strukturella syn på subjektet problematiserar jag i relation till Anthony 

Giddens som har en mer autonom subjektsyn och jag presenterar sedan Giddens teori om den rena 

                                                 
22 S. Roseneil & S. Budgeon, Cultures of Intimacy and Care beyond ’the Family’: Personal Life and Social 
Change in the Early 21st Century, Current Sociology, Sage Publications, London, 2004, s. 135. 
23 A. a. S. 138. 
24 A. a. S. 135. 
25 A. a. S. 138. 
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relationen. Sedan följer teorier om queertendenser, tvåsamhetens hegemoni, stigma och identitet som 

verktyg för att precisera utifrån vilka sammanhang jag tolkar poly. 
 

Diskurs 

Centralt för diskursbegreppet är språket, ord och meningar betyder olika saker beroende på 

sammanhanget som de används i. Exempelvis, ett uttalande om att man ska träffa en av sina 

flickvänner i helgen får olika innebörd på en e-postlista om poly och över lunch med sina 

arbetskollegor. Även om språket beskriver samma handling är det sammanhanget och situationens 

diskurser som avgör hur handlingen kan tolkas. 26 Av samma anledning reglerar sammanhang vad som 

sägs och inte sägs. Det vill säga, det är fysiskt möjligt att kunna säga nästintill vad som helst när som 

helst men det är i sin kontext som ord får sin innebörd. Sammantaget får talet om poly olika sociala 

konsekvenser, det kan antingen utmana rådande diskurser och förändra rådande normer eller så kan 

det upprätthålla dem. Diskurser är således inte på något sätt stabila kategorier utan de är i konstant 

rörelse för där det finns makt finns det motmakt. Jag kommer att använda begreppet som en 

förklaringsmodell till min subjektsyn, att det skapas beroende av sammanhang och att talet av poly 

möjliggörs av andra diskurser. 27   
 

Alliansmönster och sexualitetsmönster 

Foucault menar att innan 1700-talet dominerade alliansmönstret sexualitetsdiskursen. Mönstret byggde 

på ett system av äktenskapet, släktskap och arv. Dessa fyllde funktioner i samhället baserade på en 

allianslogik snarare än ett system som präglades av talet om sexualitet utifrån individens begär. Inom 

alliansmönstret står alltså äktenskapet som relationsideal. Mönstrets syfte är att upprätthålla och 

stabilisera rådande ordning och det ”… byggs upp kring ett regelsystem som fastställer det tillåtna och 

det förbjudna …”28. Det moderna sexualitetsmönstret (som blivit mer dominerande men inte ersatt 

alliansmönstret) har en mångfacetterad funktion. Detta system utmanar alliansmönstret, det är istället 

kopplat till kroppen och för med sig ett större utrymme för förändring. Skillnaden mellan mönstren är 

att det första reproduceras och upprätthålls genom kärnfamiljen (allianser) och dess starka band till 

rättsväsendet, medan sexualitetsmönstret är ett hot mot denna ordning och har förändrat och skapat 

nya maktmönster. Poly utmanar alliansmönstret. Skiftet från ”… relationernas problematik till en 

’köttets’ problematik, det vill säga en problematik som gäller kroppen, sensationen, njutningens 
                                                 
26 M. Winther Jorgensen & L. Philips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 15f 
(se för exempel på resonemanget). 
27 Jag kommer alltså inte att göra en diskursanalys i en strikt analytisk mening som att ”… ställer upp teorier och 
metoder för att teoretisk problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social 
och kulturell utveckling i olika social sammanhang”. M. Winther Jorgensen & L. Philips, s. 66. Mina resultat 
kommer att diskuteras utifrån (re) produktionen av diskurser, alltså som ett perspektiv snarare än en metod. Det 
finns en otydlig gräns för när diskurser produceras som nya och reproduceras, i meningen upprätthålls, jag ämnar 
inte göra den distinktionen och diskutera avgränsningen av diskurser utan uppfattar talet om poly som en 
process.  
28 M. Foucault, Sexualitetens historia band 1, Viljan att veta, Daidalos AB, Göteborg, 2002, s. 114. 
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natur…” har utvecklat sexualitetsmönstret.29 Relationerna är kvar men individen har fått större 

utrymme att identifiera sig som en privat sexuell varelse. Den sexuella njutningen tillhörde länge 

äktenskapet men har idag ett större spelrum. ”I ett samhälle präglat av skilsmässor och separationer 

alstrar kärnfamiljen en mångfald nya släktskapsband, t.ex. den rekombinanta familjen. Men arten av 

dessa band förändras då de i större utsträckning än tidigare är föremål för förändring.” 30 Poly, så som 

det praktiseras i dagens Sverige, är ett hot mot alliansmönstret och det utvecklar sexualitetsmönstrets 

funktioner.  
 

Makt 

Foucault ser makt som ett uttryck för evigt föränderliga styrkeförhållanden som i kombination med 

lokala omständigheter yttrar sig i olika strategier. Med andra ord, makt är en kombination av krafter 

som löper samman i en given situation. Eftersom det är en mängd olika faktorer som möts i en (lokal) 

omständighet skapas det nya strategier hela tiden. Makt är beräknande, men är inte uttryck för 

subjektiva eller kollektiva viljor.  Den är beräknande för att den är rationell genom enhetliga mönster. 

Exempelvis är det heterosexuella äktenskapet ett bevis på detta. Äktenskapet upplev(de)s som en stabil 

makt genom en helhetseffekt av styrkeförhållanden som riktas åt samma håll. ”Dessa bildar då en 

allmän kraftlinje, som går rakt igenom de lokala konfrontationerna och binder dem samman; i gengäld 

rumsterar de naturligtvis om bland dem, rättar till, homogeniserar … 31. Principen har upprätthållits 

genom multipla styrkeförhållanden som har styrts av samma rationalitet, det vill säga samhällets 

organisering, kvinnors och mäns roller och funktionalitet inom samhället, behovet av sammanhållna 

ekonomiskt baserade äktenskap, etcetera. Att dessa sedan har förändrats är ett bevis på maktens 

föränderlighet för där det finns makt finns det medveten och omedveten (omedvetet i betydelsen av 

oplanerade konsekvenser) motmakt.  
 

Motmakt är baksidan av makten och ”[d] e är alltså fördelade på oregelbundet sätt… hetsar ibland 

grupper och individer mot varandra… men man har oftast att göra med rörliga och övergående 

motståndspunkter”. 32 Poly kan anses vara ett exempel på sådant motstånd. Även om poly inte uttalat 

är en kamp eller motsättning så faller den inom ramarna för denna teori som ett styrkeförhållande som 

bidrar med motstånd till äktenskapet och mononormen. Styrkeförhållanden som riktas åt samma håll 

skapar en dominerande härd, en maktcentrerad enhet. Utifrån den skapas normer och normativa 

kategoriindelningar. ”… [D]är makt finns, finns motstånd och att likväl, eller kanske just därför, 

motståndet aldrig står i utanförställning i förhållande till makten”.33

 

                                                 
29 M. Foucault, s. 115f. 
30 A. Giddens, Intimitetens omvandling, andra upplagan, Nya Doxa, Otta, 2001, s. 90. 
31 M. Foucault, s. 104f. 
32 A. a. S. 106. 
33 A. a. S. 105. 
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Den rena relationen 

Giddens subjektsuppfattning skiljer sig från Foucault. Giddens talar om individen som ett potentiellt 

fritt självskapande subjekt, alltså fri att agera utanför diskurser och strukturer. Foucault menar att 

individen kan göra val men att en person aldrig är fri från strukturen som den befinner sig i. Därför 

angriper och förstår Foucault förändringar utifrån makt och strukturer. För jag ska kunna 

operationalisera Foucaults och Giddens teoretiska begrepp trots att deras subjektsuppfattning skiljer 

sig åt så tar jag ”… avstånd från hans [Giddens] subjektsuppfattning och [får] överväga hur 

genomsyrad resten av teorin är av den”.34 Åtskiljandet mellan Giddens teorier och hans tolkning av 

subjektet uppnår jag genom att distansera mig från hans syn på subjektet och använder istället hans 

teoretiska begrepp utifrån ett större strukturellt sammanhang. 
 

Giddens redogör för kärlekens, relationens och sexualitetens historia i västvärlden. I modern tid har 

den rena relationen vuxit fram som ideal. Den grundas på ”rullande kontrakt” (istället för att ingå i 

relationer/äktenskap som en självklar överenskommelse) som formuleras och omförhandlas genom 

tydlig kommunikation. En stor del av den rena relationen är tillståndet av sammanflödande kärlek. Det 

innebär ”… att öppna sig själva för den andra…”; den ”… är aktiv, inte förutsättningslös. Därför svär 

den emot den där ’för evigt-’, ’den enda’ egenskapen hos den romantiska kärlekens komplex”.35  

Kärnan vilar på förtroende, kommunikation och ett aktivt val av att vara tillsammans. För att detta ska 

uppnås krävs det en maktbalans mellan de inblandade och dessutom en internaliserad jagreflexivitet.36 

Det innebär en individuell, livslång process av reflektion som för med sig insikt och en möjlighet att 

agera självständigt.   

 

Queertendenser  

Sasha Roseneil menar att queertendenser 37 är tecken på att indelningen av homosexuella och 

heterosexuella identiteter som motsatspar långsamt luckras upp. Ur detta uppkommer förslag på nya 

sätt att förhålla sig till heteronormativiteten,38 vilket i sammanhanget inte bara medräknar 

benämningen på en sexuell läggning utan även på normerna som det omges av. Det vill säga att 

heterosexualitet förväntas att praktiseras som mono och reproduktivt.39 Poly kan därför förstås som 

uttryck för queertendenser. Även om samhället på många sätt genomsyras av en stark 

                                                 
34 M. Winther Jorgensen & L. Philips, s. 144. 
35 A. Giddens, s. 60 
36 A. Giddens, s. 88 
37 Queerteori kan grovt sammanfattas vara en problematisering av homosexualitet och heterosexualitet som en 
binär indelning. Det vill säga läggningarna är inte två stabila kategorier som kan presenteras som motsatser, 
snarare finns det många skillnader inom dem. Se till exempel, S. Roseneil, “Queer Frameworks and Queer 
Tendencies; Towards an Understanding of Postmodern Transformations of Sexuality”, Sociological Research 
Online, vol. 5, no. 3, http://www.socresonline.org.uk/5/3/roseneil.html , 2000, Se även bilaga 1, terminologi.  
38 S. Roseneil, “Queer Frameworks and Queer Tendencies”, s. 6 
39 T. Rosenberg, Queer feministisk agenda, Atlas, Stockholm, 2002, s. 91. 
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värdekonservatism (homofobi och uppdelningar i de normala och de avvikande)40 finns det tendenser 

som bryter mot normen. En av dessa är decentraliseringen av heterosexuella relationer. 

Monokärnfamiljen är idag en av flera alternativ att organisera familjen på istället för det enda socialt 

accepterade valet. 41 Ett annat tecken på queertendenser är heteroreflexivitet. I och med att homo- och 

bisexualitet har blivit erkända sexuella läggningar blir heterosexualiteten mindre självklar. I uppsatsen 

använder jag heteroreflexiviteten som ett ifrågasättande av tvåsamhet, den är på olika plan ett 

synliggörande av vad som följer med heteronormen, det vill säga, tvåsamhet, kärnfamilj och 

reproduktion. Reflexiviteten omges därför även av en autokritik, alltså en kritisk inställning till 

gruppen man identifierar sig med,42 exempelvis att heterosexuella kan problematisera heteronormen 

eller att polys kan problematisera relationsformen poly. Sasha Roseneil menar att reflexiviteten kring 

heterosexualitet, sammanfört med individualisering och nedbrytningen av traditionalism även kan 

förstås som uttryck för queertendenser. 43

 

Tvåsamhet 
För uppsatsens syfte är det relevant att belysa det sociala determinerandet av tvåsamhet som 

norm.44 Malena Gustavson45 menar att monogamin är ett uttryck för kultur och inte en naturlig 

konsekvens av kön. Kulturen har organiserat könen i monogama heterosexuella relationer för att 

göra dem meningsfulla. Det råder en hegemonisk tvåsamhet som inordnar två personer som har 

en kärleksrelation i förväntningar att de är ” 1. är heterosexuella, 2. är homosexuella, 3. har svurit 

sexuell trohetseder, (4. ska gifta sig, 5. ska skaffa barn etc.). Jag menar alltså att par kan forma 

tvåsamma relationer utan att för den skull avse att relationen är monogam.” 46

Gustavson argumenterar utifrån biteori och menar att bisexualitet är något mer än en diffus kategori 

mellan hetero- och homosexualitet. Resonemanget rymmer en intressant brytpunkt. Poly, kan som 

bisexualitet betraktas som en otydlig sexuell position. Båda har en fot inne i en normalitetsdiskurs och 

samtidigt en i en avvikande diskurs. 47  
 

Stigma 
Det finns olika makttekniker som påverkar utvecklandet av sexuella identiteter som poly och 

homosexualitet men också de normala (heterosexuella och monogama). För varje grupp finns såväl 

förväntningen på det rätta som repressalier mot det felaktiga. Normativa förväntningar på sexualitet är 

                                                 
40  S. Roseneil, “Queer Frameworks and Queer Tendencies”, s. 10 
41 A. a. S. 7. 
42 A. a. S. 6, s. 8. 
43  A. a. S. 5f. 
44 Biologiska resonemang hör inte hemma i relation till uppsatsens syfte.   
45 M. Gustavson, ”… till tygellöst leverne: en bisexuell kritik av tvåsamhetens hegemoni”, 
http://home.swipnet.se/pernin/mg/texts/lambda01.htm, (det är originaltexten inte den redigerade publicerade 
versionen i Lambda Nordica 2001). 
46 E-postintervju med M. Gustavson, 3/3 – 06. 
47 Poly i meningen parbildningar men inte monogami, intimitetsbehov men inte exklusivt, kärlek men samtidigt 
vänt till flera, attraktion till mer än en men följt av en öppenhet.  
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ständigt närvarande. De är inte alltid uttalade, formulerade eller iögonfallande, men de är närvarande 

och tillräckligt mäktiga för att forma vårt beteende. Erving Goffman skiljer på misskrediterade och 

misskreditabla stigman.48 Misskrediterade stigman är synliga och svåra för individen att påverka, 

exempelvis synliga handikapp som rullstolsbundenhet. Poly hamnar i den senare kategorin. 

Misskreditabla är de som potentiellt utsätts för stigma, de är avvikare men inte vid första anblick. Man 

kan inte se om en person är poly men när de börjar tala om det eller uttrycker det på annat sätt blir 

stigmat en verklighet. Det är handlingen i relation till en persons förväntade beteende som 

misskrediteras, inte alltid handlingen i sig.   
 

Identitet 

Poly kan ses som en del av en gemenskap, tillhörande en grupp i samhället i förhållande till andra och 

”… ur detta perspektiv innebär identitet möjligheter.”49 Samtidigt är alla identiteter inordnade i en 

struktur som innehåller redan etablerade kategorier.50 Detta kan förstås diskursivt, alltså det måste 

finnas ett meningsbärande tal/representation/föreställningar om något för att det ska kunna erfaras med 

mening. Identiteter kan därför förstås som socialt konstruerade utifrån tillgängliga identitetskategorier. 

Poly kan därmed enbart beskrivas utifrån redan existerande representationer av sexuell identitet och 

därför utifrån skillnad, det vill säga vad det inte är, eftersom vi till stor del förstår världen utifrån 

motsatspar. Poly tolkas därför utifrån likhet med och skillnad från mono.51

 

 

                                                 
48 E. Goffman, Stigma den avvikandes roll och identitet, Nordstedts Akademiska Förlag, Stockholm, 2005, s. 13. 
49 P. Lundahl, Lesbiskt Identitet, Carlssons bokförlag, Stockholm, 1998, s. 19. 
50A. a. S. 19. 
51 A. a. S. 20. 
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Metod och material 

I intervjuer länkas individperspektivet och de ’små’ händelserna till större sammanhang … i och 
med att kulturella fenomen, diskurser, genomgripande samhällsförändringar och strukturella 
företeelser belyses genom enskilda människors berättelser om sina liv.52

 

Metoden och materialet är tätt sammankopplade. Arbetsprocessen har bestått av olika insamlings- och 

bearbetningsmoment. Inledningsvis genomförde jag en ostrukturerad samtalsintervju. Inför den hade 

jag formulerat vilka teman jag hade tänkt att intervjuerna mer eller mindre skulle handla om, (dessa 

teman har uppkommit från diskussioner på e-postlistan). Intervjun gjorde mig säker på att den tänkta 

temaindelningen fungerade bra för att täcka ämnet poly (inom uppsatsen ramar) och ge 

tillfredställande svar. Denna intervju blev alltså en pilotstudie och kommer hädanefter att kallas så. 

Utifrån pilotstudien bestämde jag mig sen för att dela upp metoden i två delar. Första delen var en 

strukturerad e-postintervju,53 den andra delen av metoden bestod av uppföljning av e-postsvaren 

genom samtalsintervjuer. Utifrån e-post svaren formulerade jag alltså individuella följdfrågor. När jag 

sedan träffade informanterna tog jag med mig utskriften av e-postintervjun och fokuserade kring 

följdfrågorna och eventuella otydligheter – det vill säga svar som jag inte förstått och/eller väldigt 

korta svar.  
 

Kommunikationen skiljer sig åt i samtalsintervjuerna och e-postintervjuerna. Samtalsintervjun ger 

djup eftersom det är ett spontant utbyte och dessutom förs kommunikationen på flera nivåer med stöd 

av tonläge och kroppsspråk. E-postintervjuerna har fungerat som ett strukturerande hjälpmedel och en 

ingång till uppföljningsintervjun. E-postintervjuerna i sig ger bra svar men de är begränsade i och med 

att överföringen av informationen sker utan ett spontant utbyte och möjlighet till omedelbar 

fördjupning. I de fall e-postintervjun har fördjupats i samtal har jag kunnat komplettera empirin och 

öppnat för att kunna resonera kring ämnet utanför en strikt intervjuguide. Kombinationen har fungerat 

väl. Några av e-postintervjuerna som inte åtföljts av en samtalsintervju, har jag kompletterat med 

följdfrågor via e-post. Empirin är inte lika rik men i kombination med de andra intervjuerna har jag 

uppnått en empirisk mättnad inom uppsatsens ramar. Vidare har det varit fördelaktigt att e-

postintervjuerna har lämnat utrymme för att tänka över vad jag vill lägga fokus på när jag träffar 

informanten.  

Transkribering och bearbetning 

Efter varje samtalsintervju har jag skrivit ett sammandrag av mötet och noterat tankar från 

helhetsintrycket. Samtalsintervjuerna har transkriberats ordagrant. Inför analysen har jag sedan 

omarbetat de stycken jag använt som citat för att göra dem lättlästa. Jag har tagit bort upprepningar, 

                                                 
52 E. Fägerborg, ”Intervjuer” i L. Kaijser & M. Öhlander (red.) , Etnologiskt Fältarbete, Studentlitteratur, Lund, 
1999, s. 62. 
53 E-postintervjun finns i sin helhet i bilaga 2.  
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stakningar, samt utfyllnadsljud som ”ehm”. Alla informanter har getts möjlighet att läsa igenom 

transkriberingen och eventuellt göra ändringar och/eller utveckla något svar. 

 

Eftersom jag hade en temaindelning i e-postintervjuerna bestod arbetet med transkriberingarna att 

kontrollera att svaren hamnade under rätt tema. I de fall som teman tangerade varandra behöll jag 

texten i det ursprungliga sammanhanget. Om ett svar inte stämde överens med temat klippte jag in 

texten där den hörde hemma och markerade ”flytten” för att uppmärksamma kontextändringen.  
 

Den färdiga temaindelningen har jag bearbetat med hjälp av meningskoncentration.54 Metoden baseras 

på att läsa igenom en text upprepande gånger tills man hittar de meningar som stycket/temat fokuserar 

kring. Utifrån den färdiga temaindelningen påbörjade jag sytematiskt koncentrera innehållet i var tema 

för varje person. Jag valde ut representativa meningar och/eller formulerade egna som sammanfattade 

vad informanten uttryckte under varje ämne. Empirin blev på så sätt överskådlig och arbetsvänlig. 

Sammantaget med transkriberingen i sin helhet, temaindelningen och meningskoncentrationen har jag 

summerat och tolkat empirin. Bearbetningen av e-postintervjuernas ursprungliga kategoriindelning 

resulterade i 10 teman: Att komma ut, Reaktioner, Kommunikation, Svartsjuka, Regler, Trohet, Sex, 

kön och Kärlek och Familj, Mono, Parbildningar och Gråzoner. Analysens struktur följer 

tematiseringen som är indelad i tre övergripande block. Först presenteras informanternas beskrivningar 

av komma ut processen samt hur de förhåller sig till teman om hur poly fungerar: Att komma ut, 

Reaktioner, Kommunikation, Svartsjuka, Regler, Trohet. Nästa block rör ämnen om äktenskap, familj 

och jämställdhet och berörs under teman Sex, kön och Kärlek och Familj. Slutligen presenteras Mono 

och gråzoner under temana: Mono, Parbildningar och Gråzoner. Blocket handlar om hur 

informanternas konkreta beskrivningar av mono skiljer sig åt från poly samt hur de liknar varandra. 

Vidare diskuteras vad som finns däremellan, i gränslandet mellan poly och mono. Resultaten 

diskuteras och sammanfattas i slutdiskussionen. 

Reflexivitet 
Intervjuerna är en sammanställning av hur informanterna upplever sin verklighet. Tolkningen och 

analysen utgörs självfallet av deras svar men även av min subjektiva tolkning som påverkas av 

förförståelse och mina individuella antaganden. Empirin är således ett resultat av samspelet mellan 

mig som forskare och den individ jag intervjuar. Ur detta möte skapas en empiri som vidare påverkas 

av min ingångspunkt; det vill säga mitt nedslag i empirin utifrån teori, metod och syfte.   
 

”Omslutning” är ett begrepp som etnologen Oscar Pripp använder för att belysa en tredje part i 

forskningssammanhang. Den tredje parten utgörs av omgivningen, det kan exempelvis vara media 

men också icke-offentliga omgivningar, detta ”… får till effekt att individer tillskrivs en mängd 

                                                 
54 S. Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 175f. 
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kollektiva egenskaper som de har svårt att välja bort då de presenterar sig i mötet med andra.”55 Som 

forskare bör man vara medveten om detta, vilka svar får jag på grund av omgivningens förväntningar? 

Reflexiviteten innebär för mig att vara medveten om att exempelvis avvikelser måste förklaras, att 

poly har blivit uppmärksammat i svensk media under de senaste åren samt att relationsformen är 

associerat till månggifte. Eftersom jag har kontaktat mina informanter genom en e-postlista där jag 

själv är medlem upplever jag att jag delvis har skapat ett förtroende med informanterna eftersom jag 

har visat ett intresse för ämnet. Efter intervjuerna har vissa av informanterna frågat vad jag själv tycker 

om relationsformen och jag har då berättat om mig själv.  
 

Innan jag började formulera de frågor som jag ville ställa under intervjuerna, skrev jag ner mina 

förväntningar och fördomar om ämnet. Denna lista har jag återkommit till för att lättare kunna se var 

jag lägger in förutfattade meningar och förförståelse i mina frågor och senare hur de kan påverka mina 

tolkningar. Listan innebär såklart inte ett lösgörande från min påverkan på empirin men den tjänar ett 

medvetandegörande syfte. 
 

Jag har tolkat informanternas beskrivningar och satt in dem i ett sammanhang som de på annat sätt än i 

intervjun inte har kunnat styra över. Det finns en möjlighet att min tolkning kommer att förefalla 

främmande för informanterna. För att slippa att informanternas ska känna att deras person analyseras 

istället för deras kontextbundna beskrivningar har jag valt att anonymisera informanterna genom att ge 

dem alias. Joakim framhöll att det var viktigt för honom att inte vara anonym så hans riktiga förnamn 

används i citaten.  
 

Informanterna  

Hannah Bertilsdotter56 påpekar att bisexuella har en slags redogörelseskyldighet, att de måste övertyga 

om sin sexuella läggning. Detta är något som lesbiska inte utsätts för, man tror en lesbisk när hon 

säger att hon ”är” lesbisk. Liknande mekanism tycker jag mig urskönja bland polyrelationer. Därför 

har jag valt informanter som identifierar sig som poly men inte nödvändigtvis har praktisk erfarenhet 

av relationsformen. Jag sökte informanter på e-postlistan genom en öppen förfrågan om intresse för 

intervju och fick inledningsvis svar från åtta personer. Mitt enda urval var att alltså att informanterna 

själva skulle identifiera sig med poly och att de kunde träffas för intervju i Stockholm. En av 

informanterna som visade intresse svarade inte på e-postintervjun och jag fick räkna bort honom. Två 

av informanterna som besvarade e-postintervjun kunde jag, under en period, inte nå och när de hörde 

av sig var det för sent i uppsatsens skede att genomföra två samtalsintervjuer till. Jag blev tvungen att 

                                                 
55 O. Pripp, ”Reflektion och etik”, i L. Kaijser & M. Öhlander (red.), s. 43. 
56 Hannah Bertilsdotter, Lambda Nordica, 1-2, 2001. 
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avgränsa. Sammantaget består empirin av sju e-postintervjuer varav fyra av dem har fördjupas i 

samtalsintervjuer.57 (Den tredje e-postintervjun är ett komplement till pilotstudien). 
 

Sju personer har intervjuats. Intervjuerna genomfördes mellan 17/3/06 och 16/5/06. 

Samtalsintervjuernas längd varierade mellan 45 och 70 minuter. En av intervjuerna tog plats på ett 

café, två hemma hos mig och en hemma hos informanten. Nedan följer en kort redovisning av 

informanterna för att läsaren lättare ska kunna följa dem i analysen. Samtliga informanter identifierar 

sig som poly, specifikationer av begreppet poly tas upp i analysen, det vill säga när informanten talar 

om polyamori eller relationsanarki. 
 

Alex är 38 år gammal, hon har ett barn och är mammaledig. Hon har två partners, en man som hon bor 

med samt en, för tillfället, odefinierad kärleksrelation till den biologiska pappan, båda hennes partners 

identifierar sig som poly.   
 

Marin är 38 år gammal, han arbetar som forskare. Han har två barn, varannan vecka bor han med 

barnen och biologiska mamman, varannan vecka själv. Modern identifierar sig inte med poly men inte 

heller strikt mono, hon har flera sexuella relationer samtidigt.  
 

Billie är 31 år gammal, han jobbar inom databranschen. Han vill uttryckligen inte ha barn. Han har två 

partners som identifierar sig som relationsanarkister, samt en älskare som inte identifierar sig med 

poly.  
 

Joakim är i 29 år gammal, han studerar på högskola. Han har ett barn ihop med sin sambo. Hon 

identifierar sig inte med poly.   
 

Robin är  34 år gammal, han är sjukskriven student. Han har två partners som båda identifierar sig med 

poly, en av dem är Sam som han bor ihop med.   
 

Sam är 30 år gammal och är arbetssökande. Hon har två partners som båda identifierar sig med poly, 

en av dem är Robin som hon bor ihop med.   
 

Kim är 22 år gammal, hon studerar på högskola, hon har en partner som identifierar sig som poly och 

en som identifierar sig med mono.

                                                 
57 Robin, Sam och Joakims svar är baserade på e-postintervjuer. Alex, Kim, Billie och Marin har fördjupats i 
samtalsintervjuer.  
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Hur poly fungerar 

En stor del av postmodern teoribildning är problematiserandet av språkets inverkan på individen. 

Människor har ett starkt behov av att kategorisera samhället för att förstå omgivningen. Kategorier 

effektiviserar samtal då det kräver en enorm tid och eftertanke att kontinuerligt specificera kategorier. 

Samtidigt begränsar kategorier, för med dem följer förväntningar på vad de ska innehålla. Med båda 

dessa tankar i behåll, specifikation varvat med generalisering, vill jag uppmärksamma att det inte finns 

en definition av poly.58 ”Eftersom verkligheten alltid uppfattas av oss via språket och erfarenheten, så 

finns det inte någon objektiv ståndpunkt varifrån världen kan beskådas och förstås.”59  
 

Att komma ut60

Det var en träffpunkt för bisexuella som var på huset i RFSL regi, och där var jag och då var det 
en man som kom dit som berättade att han var bisexuell och för att han skulle vara lycklig så 
måste han ha en tjej och en kille. Så hade han en tjej och en kille och det var första gången jag 
hörde någon som hade två etablerade kärleksförhållanden. Han kallade det väl inte poly så men då 
fick jag liksom en aha upplevelse.61

 
Innan mitt första fasta förhållande hade jag föreställningen att det borde vara normalt att ha 
kärleksfulla (dock ej intima) förhållanden till vänner utanför sitt partnerförhållande. När jag sedan 
bildade familj och skaffade barn fann jag till min sorg en svartsjuka hos min partner som var 
väldigt jobbig att hantera. Först försökte jag gå henne till mötes genom att begränsa antalet möten 
med mina vänner där inte hon var med, men dessa möten blev med tiden allt färre.62  
 

Beskrivningarna av erfarenheterna som leder fram till identifieringen med poly är olika. Marin hade 

alltid trott att det var normalt att ha flera kärleksfulla relationer, utöver sin monopartner, men 

upptäckte, när han bildade familj, en svartsjuka hos sin partner som var begränsande. Han genomgick 

fler omförhandlingar i relationen. I början slutade han att träffa sina vänner själv för att inte göra sin 

partner svartsjuk, sedan när det inte fungerade tog han steget, tillsammans med sin svägerska som 

hade samma tankar, att öppet tala om sina funderingar och önskemål inför sina familjer. Slutligen, 

föreslog hans partner att de skulle öppna relationen för flera sexuella partners men det fungerade inte 

heller. Hon blev mycket upprörd, inte för att han inledde andra sexuella relationer utan för att han även 

hade känslor för de andra kvinnorna.  
 

Joakim som identifierar sig med poly i teorin är sexuellt trogen sin ”monoamorösa”63  sambo. Att 

komma till insikt om poly skedde gradvis.  ”Det började nog när jag var yngre, kanske 19-20 år, och 

                                                 
58 Informanternas subjektspositioner pendlar mellan det autonoma självskapande jaget och jaget som förstås 
utifrån ett större diskursivt sammanhang.  I uppsatsen menar jag att det ena inte behöver utesluta det andra, 
individperspektivet kontra struktur samverkar inom diskursiva kontexter.  
59 L. Gemzöe, Feminism, Bilda Förlag, Stockholm, 2003, s. 132 
60 Begreppet har inte använts av informanterna utan det är mitt ordval. ”Att komma ut” används för att beskriva 
närvaron av en process/insikt/formulering av sexuell identitet. Motsvarande används ofta i beskrivningar för 
homosexuella, men sällan angående heterosexuell läggning eller monoidentitet. Eftersom insikten om det 
avvikande inte förväntas så problematiseras det av individen och av omgivningen.   
61 Alex. 
62 Marin. 
63 Joakim. Monoamorös till skillnad från polyamorös/ polyamori, se bilaga 1, terminologi. 
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även när jag var i ett förhållande ibland kände attraktion till andra.” Han försökte ignorera känslorna 

vilket han inte mådde bra av.  För honom handlade ”komma ut-processen” om att erkänna känslorna 

och tala om dem. Han berättar att han har försökt prata om det med tidigare partners utan framgång. 

Joakim har sedan känt ”… att det verkligen var något handfast i hur jag är och [och sedan jag har] 

kunnat forma stabila definitioner, så har jag inte haft några problem eller samvetskval med att 

offentligt stå för hur jag känner”. 
  
Kim och Alex beskriver också ett tidigt bejakande. Kim var ofta kär i flera personer samtidigt men: ”I 

högstadiet följde jag normen och valde en. Om jag var tillsammans med någon gjorde jag slut med den 

om jag blev kär i någon annan.” Poly fanns inte som ett alternativ, på gymnasiet började hon tala om 

sina tankar med sina vänner men möttes av oförståelse. Alex berättar att hon hela sitt vuxna/sexuella 

liv haft öppna sexuella relationer, övergången till att även ha flera ”förhållanden” samtidigt skedde 

successivt. 
 

Billie, Robin och Sam ”kom ut” efter att ha haft erfarenheter av monorelationer i flera år. Billie 

formulerade slutligen för sig själv att ”… det är komplett ohållbart att utöva någon form av de facto 

ägande av människor”. Sam och Robin hade ett monogamt förhållande till varandra i två år innan 

Robin föreslog ett öppet förhållande. Det var inte en insikt utan ”… snarare en lösning på ett problem 

jag brottats med länge - hur ska jag kunna leva i långa relationer samtidigt som jag är nyfiken, tidvis 

rastlös och egentligen inte tror på monogami som koncept”? Han ville inte att relationen skulle ta slut 

eller rinna ut i en paus. Genom en nätbekant blev han familjär med ”poly-tankar”. Kort därefter blev 

hans flickvän Sam kär i en annan kvinna.  
 

Att komma ut återges som en process. Igenkännandet av poly sker genom att bejaka sina känslor och 

tankar. Identifieringen med relationsformen formuleras dels som en tidig upplevelse av att (vilja) flera 

partners – en utveckling av ett påbörjat bejakande av samtidigt begär/kärlek, dels som ett skifte från 

mono till poly. Processen är inte nödvändigtvis linjär. Möjligheten att omformulera sin praktik är ett 

alternativ och berättelserna präglas inte av essentialistiska, absoluta resonemang. Alex säger att ”Det 

finns liksom ingen kvinnlig Casanova”64 och det finns inte heller en Casanova som kallar sig poly. 

Diskursen om poly är inte utbredd och beskrivs i relation till den dominerande monodiskursen. Poly 

får delvis en innebörd utifrån vad det inte är. Alternativen till monorelationer har his informanterna 

sett olika ut innan det slutligen har formulerats som en grundsyn som faller under samlingsbegreppet 

poly.  

                                                 
64 Alex. 
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Reaktioner 
På min senaste födelsedag var båda mina pojkvänner, min dåvarande flickvän och min pojkväns 
flickvän samt min flickväns pojkvän med och de presenterade sig för familjemedlemmar, 
släktingar och vänner med den relation de har till mig. Likaså beskrev vi det på den 
födelsedagsfika som vi hade dagen efter.65

 

Sam berättar att hennes mamma sa: ”Jag är glad att du väljer kärlek”, medan hennes pappa var mer 

kritisk. Efter ett halvår började olika frågor och synpunkter att yttras av omgivningen, vissa var rädda 

att hon skulle bli sårad, andra var glada för hennes skull. Hon påpekar att det är lättare att ta kritik nu 

när hon är säker på att hon vill leva poly. Vid flera tillfällen drar informanterna 66 paralleller mellan 

poly och homosexuellas status i samhället. Joakim säger angående poly, att ”[i] dagens samhälle är det 

dock väldigt tabu, långt mer tabu än hur samhället av idag ser på exempelvis homo- eller 

transsexualism”. Alex berättar att hennes föräldrar inte tyckte det var bra när hon hade en samkönad 

relation men när hon berättade om poly så sa de ingenting. ”De tar inte in det.” Medan Kim som är 

bisexuell, tycker att när hon väl brutit mot en norm (heteronormen) är det lättare att bryta mot en till 

(mononormen).  
 
Inledningsvis beskriver informanterna att omgivningens reaktioner är hanterbara och att det i första 

hand handlar om nyfikna frågor. Samtidigt utvecklar de att frågorna ofta är påfrestande och 

bemötandet är kritiskt. Alex säger att ”… den vanligaste reaktionen är att man får känslan av att de 

fortfarande ser det som något negativt- otrohet kommer ofta upp”. Joakim upplever liknande ”… att 

fördomarna och den sega oförståelsen lyser igenom”. Alex uttrycker också en osäkerhet om att man 

egentligen inte vet vad vissa tycker. Billie säger att det är ett utanförskap och att ”… standard 

reaktionen jag brukar få från folk som lever heteronormativt är den här ’Oh my god’ (skratt), jag 

känner igen den här blicken jag brukar få, det är något fel på den här människan och nu måste jag fixa 

det”.  
 

Beskrivningar av rent ut sagt aggressiva reaktioner utgör undantag. De mest extrema reaktionerna 

kommer från perifera personer som bekanta och främlingar. Marin uttrycker en önskan att psykologer 

och sexrådgivningsspalter skulle förstå poly så att besvikna monogama inte ”... får dåligt uppbyggda 

antipolyargument att stödja sig på”. Han berättar att i en tidning, likställde en psykolog poly med 

svårigheter att vara nära sina partners. Marin menar att ”… egentligen är det precis tvärtom … Därför 

att är man poly så är man ju, så är det naturligt att tala om sina känslor för andra personer”. 67

 

Kritiken i reaktionerna riktas främst mot informanternas vilja att ha flera partners. Poly 

misstänkliggörs eftersom samtidigt begär och samtidig förälskelse strider mot inrotade föreställningar 

om att när kärleken inträffar bör den vara tvåsam. Nyfikna reaktioner mottas utan problem, det är kul 

                                                 
65 Sam. 
66 Joakim, Kim, Alex och Billie.  
67 Marin. 
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att berätta om poly menar Billie. Men nyfikenheten formuleras ibland som värderingsladdad 

misstänksamhet. Man blir, som Alex berättar, inte trodd. Reaktionerna är till stor del beroende av 

vilken relation informanten har till den/de som han/hon öppnar sig för. Två grupper uppmärksammas, 

dels informanternas nära relationer där det finns utrymme för samtal, dels informanternas ytliga 

relationer till bekanta och främlingar. Båda av dessa grupper har med största sannolikhet på ett 

omedvetet eller medvetet plan tagit del av queerdiskurser. Reaktionerna tyder på det finns en möjlighet 

för en öppenhet om poly men att det behövs tid och utrymme för samtal. Inom dessa relationer ryms 

poly inom sexualitetsmönstret, det är ett radikalt styrkeförhållande som med andra queertendenser 

utgör motmakt mot mononormen Samtidigt tyder omgivningens reaktioner på att poly i första hand 

bemöts som en svårförståelig avvikelse och det kan förstås som uttryck för heteronormativitetens 

enhetliga68 maktmönster. Diskursen om den romantiska eviga relationen69 samverkar med en i 

samhället dominerande seriell monopraktik. Trots decentraliseringen av heterosexuella relationer tyder 

reaktionerna på att diskursen baseras på det långvariga romantiska förhållandets ideal. Alltså, det är ok 

att leta efter den rätta i flera relationer efter varandra men inte samtidigt. För det finns bara en som 

kan vara den rätta. Den kärleksfulla intima relationen ska vara exklusiv trots uppbrott och otrohet. Att 

bejaka samtidigt begär och samtidig kärlek tolkas av omgivningen som misstänksamt: hur kär är man 

egentligen?  
 

Reaktionerna tyder på misskreditabel stigma. Eftersom poly inte kan identifieras förrän han/hon väljer 

att berätta det/visa det, så bestämmer han/hon själv när och hur det berättas. Eventuella känslor av 

utanförskap kan till viss del kontrolleras genom att inte berätta för alla man träffar. Att hemlighålla 

identiteten till personer man står nära är också en typ av stigmakontroll men inte desto mindre ett 

utanförskap. Alla informanter vill vara öppna med sitt levnadssätt och kunna tala om det. E-postlistan 

tjänar ett syfte av att skapa en efterlängtad gemenskap och/eller bekräftelse. Inom den gemenskapen 

kan informanterna tala fritt utan att ständigt förklara och försvara sig. Men utanför polygemenskapen 

är reaktionerna ofta krävande. Insikten om ett stigma finns men inte ett accepterande av det. Att vara 

öppen trots stigma, trots kritik och ifrågasättande är ett på sikt aktivt ställningstagande att inte 

acceptera ett osynliggörande och skapa motmakt mot rådande normer.  

 

Kommunikation 
Det viktiga är att personen berättar det som känns viktigt och att hen70 gärna får dela med sig, men 
inte måste göra det. Om det sen visar sig att vi har olika åsikter om hur mycket man ska berätta så 
diskuterar vi det och försöker komma fram till något som känns bra. 71

 

Kommunikationen brukar fungera bättre i polyrelationer än i mono, i alla fall har den det för mig. 
I polyrelationer finns inga färdiga, outtalade mallar som alla förväntas följa utan allt behöver tas 

                                                 
68 Enhetlig i meningen att flera styrkeförhållanden riktas åt samma håll och skapar en enhetlig makthärd.  
69 Se A. Giddens om ”sökromansen” s. 52f. 
70 Hen= han eller hon. 
71 Kim. 
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upp explicit vilket innebär att risken för missförstånd minskar en del samtidigt som det bygger en 
hel del förtroende.72  
 

Kommunikation är centralt för alla sju informanter och genomsyrar alla intervjuer och alla teman.  

Informanterna delar principen om öppenhet och ärlighet och alla säger att det leder till förtroende och 

utan det vill inte någon av dem ha en relation.73 Att stå vid sitt ord och hålla sig till överenskommelser 

ger tillit. Kim berättar att om man håller något inne kommer det förmodligen fram tillslut och då sårar 

det mer än om man hade sagt det direkt. 
 
Alex, som Billie, drar en parallell till monopar och upplever att vissa inte pratar med sin partner och 

tillslut blir främlingar inför varandra. Marin berättar om en monorelation där hans partner föreslog att 

de skulle ta älskare/älskarinnor. När han sedan hade sex med en annan kvinna blev hon väldigt illa 

berörd när hon förstod att han även hade känslor för den andra kvinnan. Öppenheten var inte 

välkommen trots att hon hade uppmanat handlingen, han passerade en för henne viktig gräns mellan 

sex och kärlek. 
 

Den öppna kommunikationen gör relationerna intima och uppfyller den rena relationens ideal. Den 

sammanflödande kärleken gör det möjligt att synliggöra outtalade mallar, regler och förväntningar. 

Kommunikationen inom polyrelationer visar att det inte bara handlar om att tillåta sex med andra eller 

att tillåta tal om samtidigt begär och samtidig förälskelse. Den visar på en samtalsprocess, inte bara ett 

uttalat godkännande. Det gäller att formulera sina egna mallar och regler och till viss mån underlättar 

det att skapa personliga gränser eftersom kommunikationen bjuder in till tal om både positiva och 

negativa känslor. Jag anser inte att öppen kommunikation är bundet till en relationsform, både monos 

och polys och alla där emellan har samma förutsättningar att ha en rak kommunikation. Skillnaden, 

som informanterna beskriver det, är att kommunikation inom monorelationer inte behöver var lika 

öppen eftersom dess praktik ryms inom normen. De upplevde att kommunikationen inom 

monorelationer inte var öppen för ett bejakade av samtidigt begär och samtidig förälskelse och därför 

kunde inte kommunikationen vara öppen.   
 

Svartsjuka  
Mitt senaste ex och jag var nära polytanken, men mer i form av att vi fick flirta fritt. Det gick dock 
inte så bra, då jag blev rysligt svartsjuk på henne. Jag finner det roande att jag är långt mindre 
svartsjuk nu som poly; mest eftersom jag vet att jag knappast lär blir dumpad för ’någon annan’; 
blir jag dumpad lär det blir för mina egna meriter, eller brist därav. 74

 

Jag tyckte att jag insåg men herregud om hon är intresserad av att träffa en annan person så finns 
det ju ingen anledning för mig att, att liksom tycka att det är fel. Eller känna mig kränkt, för att det 

                                                 
72 Billie. 
73 Informanterna beskriver trygghet som en känsla man får från att känna sig älskad, får stöd och känner tillit. 
Det är viktigt att våga berätta allt genom rak kommunikation. Vidare beskrivs källan till trygghet ligga hos en 
själv, utan en trygghet i sig själv är det svårt att skapa det i andra relationer.  
 
74 Robin. 

 18



var så jag tyckte, verkligen då, och det har jag förstått att det är så de flesta, eller ja det är så 
många i alla fall känner sig kränkta av ett sådant tillfälle. Och jag tyckte att det var så obehagligt 
att jag på något sätt då ska lägga restriktioner på en annan person. Så att i princip så, nej jag vill 
inte känna den känslan längre.75

 
Alla informanter förutom Marin upplever svartsjuka. Han berättar att han inte känt svartsjuka på mer 

än 10 år, det är genom att han har lärt känna sig själv och fått en säkrare bild av hur andra människors 

bild av honom ser ut som svartsjukan har försvunnit. Han beskriver känslan som destruktiv och inget 

som han har behov av. Svartsjuka beskrivs av de andra som en sinnesstämning som uppkommer när 

man är rädd för att ”bli övergiven”,76 ”känner sig försummad”77, ”underprioriterad ett längre tag” 78 

eller inte ”är helt trygg i mig själv”.79  
 
Det finns utrymme att tala om svartsjuka om/när den kommer upp i relationerna. ”Antingen reagerar 

jag rationellt och då talar vi igenom vad som fått mig att bli svartsjuk … eller så blir jag ledsen, börjar 

gräla och så tröstar mina partners mig”.80 Att prata om svartsjukan är vanligt. ”Om det är något som 

jag måste få ur mig, eller rentav något konkret jag faktiskt störs av ’på riktigt’ så tar jag upp det för 

diskussion.”81 ”Jag pratar om den, jag känner den, den brukar gå över.”82 Billie känner sig inte 

svartsjuk generellt men ”… visst det finns stunder då jag önskade att någon viss person ville ägna mer 

uppmärksamhet åt mig, men det är ingen skillnad om den personen är och spelar basket eller ligger 

med min bästa vän”. Han föreslår konkret att ses om han vill ha mer uppmärksamhet, men att ställa 

krav på att ses är inte ok enligt Billie. 

 
Billie säger att ”… brist på svartsjuka tolkas som brist på kärlek/intresse”. Kim uppmärksammar också 

svartsjuka som värdemätare ”… folk ser svartsjuka som någonting som visar på hur stor kärleken är”.  

Kim menar att svartsjuka istället är ett tecken på osäkerhet hos en själv. Eftersom man, som Robin 

påpekar, inte behöver vara rädd för att bli lämnad för någon annan så blir svartsjukan lättare att hantera. 

Informanternas tal och praktik, som strävar mot att rationalisera svartsjuka, kan betraktas som ett 

motstånd till normen om att man ska bli svartsjuk. Billie har tagit det ett steg längre, han skiljer inte på 

svartsjuka mellan sexuella eller platoniska relationer. Han konstaterar istället att oavsett relationsform, 

är känslan av att inte få tillräckligt med uppmärksamhet likadan.  

 

Svartsjuka kan förstås utifrån normativa gränser kring när det är legitimt att känna den. Gränsen, för när 

man anses bryta mot en överenskommelse som legitimerar svartsjuka är beroende av relationsformen 

                                                 
75 Marin. 
76 Sam. 
77 Joakim. 
78 Robin. 
79 Kim. 
80 Sam. 
81 Robin. 
82 Alex. 
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och vilka normer som råder i samhället.83 Om man praktiserar mono, i ett samhälle som normativt sett 

rubricerar bejakandet av samtidigt begär som otrohet, legitimerar normen svartsjuka. Om man 

praktiserar poly är svartsjukan förhandlingsbar trots att dess gränser är socialt konstruerade. Privat kan 

man göra egna regler men som de flesta informanter beskriver uppkommer svartsjuka ibland ändå. Det 

är alltså inte konstigt att omgivningen tror att en person som har/vill ha flera kärleksfulla/intima 

relationer inte är kär eftersom de resonerar utifrån rådande normer och diskurser som legitimerar 

svartsjuka utifrån ett ideal om att kärlek är lika med tvåsamhet.  
 

Regler  
 

Vad relationsanarki betyder för mig, om du frågar olika personer så kommer du få lite olika svar. 
Den nyansen jag har lagt i, jag ställer inga som helst krav eller accepterar några som helst krav 
från andra på en relation mer än vad jag skulle ställa på vilken kompis som helst som lever ganska 
nära. Och jag brukar använda civiliserat uppträdande när jag vill använda termer, alltså det här att 
om vi har bestämt möte då, då kommer man i tid och såhär, man uppträder bra mot varandra, 
civiliserat uppträdande bara såhär. Var en medmänniska.84

 
När det kommer till regler säger alla förutom Billie att man måste ha skyddat samlag. Utöver det är 

reglerna personberoende och utvecklas dels mellan de inblandade dels beroende på omständigheter. 

Regler kan antingen tas bort eller utökas med nya överenskommelser.  
 

Robin och Sam hade flera regler i början på sin relation men de flesta försvann med tiden för att de var 

orimliga. Reglerna de har nu handlar om ”… att vi ska vara raka och ärliga mot varandra och de vi 

flirtar, leker och har relationer med”.85  Marin har en regel om att han ska ”… tala om att jag är poly 

innan jag inleder en relation”. Alex menar också att man ska berätta om andra relationer ”… så 

berättar vi att vi hade sex eller hånglade eller bara träffades så att min partner eller partners då kan 

förhålla sig till det”. Kim menar att regler utformas när de behövs. ”I en relation finns regeln att inte 

berätta allt om andra relationer, mer än att de finns där. Det är lite av en kompromiss då det handlar 

om den relation jag inledde innan jag var öppen som poly.” 
 

Reglerna rör främst att vara öppen om de relationer informanterna har snarare än att reglera vad man 

får och inte får göra inom relationerna. Inställning tyder alltså på en vilja att arbeta för att relationerna 

ska vara intima86 och så förutsättningslösa som möjligt just genom att inte specificera vad öppenheten 

måste innehålla. Idealet är att när eventuella gränser påträffas tas de upp till samtal, man reglerar 

outtalat inte bort det som känns besvärligt. Kim beskriver dock att i relation till en person som är 

mono kan hon kompromissa. Vilket inte nödvändigtvis behöver tolkas som något dåligt utan att 

graden av öppenhet är anpassningsbar gentemot partnerna. Att vara öppen om påfrestande ämnen ryms 

                                                 
83 Kvinnor och män som lever i polygama (i meningen månggifte) samhällen associerar inte svartsjuka till 
sexuella handlingar på samma sätt som man gör i monogama (i meningen där bigami och månggifte är olagligt) 
samhällen. E. R. Allgeier & A. R. Allgeier s. 161. 
84 Billie. 
85 Robin. 
86 Intim i relation med sammanflödande kärlek som en del av den rena relationen, se A. Giddens. 

 20



inom den rena relationen, oavsett relationsform. Skillnaden mellan relationerna kan verka uppenbar, 

det vill säga inom monorelationer regleras en sexuell exklusivitet det som är otydligt är vart gränsen 

går för otrohet. 
 

Trohet  

Marin: [Idag har vi] ... förskolan, skolan, vänner och nätverk. I den typen av samhällen kan ju 
barn växa upp i idag. Och då skulle jag se det som att det kunde finnas en öppning för att trohet 
inte längre skulle behöva vara ett essentiellt, inte lika viktigt som det har varit (paus) 
Eva: Ja, så det moderna samhället på något sätt 
Marin: Möjliggör  
Eva: Möjliggör poly? 
Marin: Ja, det skulle jag vilja uttrycka. 

 

Marin spekulerar att trohet är ”… ett ideal som existerar i samhället av historiska skäl”. Han menar att 

förr i tiden bodde man ”flockvis”87 och staten hade inte ansvar för familjen. Ansvaret behövde tas på 

individnivå och troheten vara en garant för trygghet. Idag har vi andra skyddsnät och troheten blir 

mindre viktig.  
 
I monorelationer definieras trohet som att vara sin partner sexuellt och känslomässigt trogen. Marin 

säger att ”[n]ormen är att man bara ska ha sex med den man är ihop med”. Och Robin säger att det är 

”… bra om man diskuterat vad man menar med trohet”. Vissa av informanterna har själva definierat 

trohet88 medan andra understryker att det är viktigt att man kommer fram till det gemensamt. 89 Robin 

menar ”Att anta att det finns färdiga definitioner för trohet bäddar för konflikter”. Flera av 

informanterna likställer otrohet med att ljuga om att man är poly. ”Man ska vara sann med vem man är 

för en partner.”90 ”… det som krävs är medvetenhet och acceptans”91; om man ”… ljuger om sitt 

polyskap så är det att vara otrogen mot relationen”.92  
 

Jag tolkar informanternas beskrivningar av otrohet som brott mot överenskommelser. Man kan som 

mono ha sex med andra än sin fasta partner och inte anses vara otrogen under förutsättning att det är 

en överenskommelse.  ”… [E]n del tillåter kanske inte ens otrohet i tanken medan andra par, monopar 

tycker att det är ok att man flörtar eller att man kramas eller pussas ...” 93  Marin menar att i de 

exemplen har man kommit överens om vart gränsen går och då är det inte otrohet. 
 

                                                 
87 Marin. 
88 Marin, Joakim och Billie. 
89 Sam, Robin, Alex och Kim. 
90 Billie. 
91 Joakim. 
92 Robin. 
93 Marin. 
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I äktenskapets frånvaro och därmed uteblivandet av ett motsvarande starkt löfte om en långvarig 

relation, tar troheten dess plats.94 I den rena relationen är trohet viktigt och poly kan då förstås som en 

extrem form av den rena relation där trohet inte innebär sexuell exklusivitet.   
 

Äktenskap, Familj och jämställdhet  

Sex, kön och kärlek 
… [J]ag tycker att killar brukar vara mer såhär jaha vad häftigt att ha sex med andra. Tycker det är 
kul med gruppsex och så, killar brukar tycka det är roligare att experimentera och pröva på olika 
saker. Medan jag tycker att tjejer, alltså det här är väldigt generaliserande det finns ju så mkt 
individuella olikheter, men traditionellt sett så tycker jag att det är vanligare att tjejer håller fast 
vid mer parförhållanden, monogami, och det är viktigt. Det är svårare att övertyga en tjej om det 
än, och killar är mer såhär, jaha vad kul får jag ha sex med andra.95

 

Alla svarar att man kan ha sex utan kärlek. Marin tycker att ”[k]ärlek kan fulländas genom sex.” Robin 

uttrycker sig liknande och menar: ”Att ha båda är en bonus.” Sam tycker inte att sex och kärlek 

nödvändigtvis hör ihop men hon samt Kim uttrycker att de ofta hänger ihop. Alex beskriver en närvaro 

av känslor när hon bara har sex. ”… [O]m man flörtar och går hem för natten även om det bara är så, 

så finns det någon slags kärlek. Eller kärlek, det är inte, men någon slags känsla i alla fall, det är inte 

bara två kroppar.” 
 
Joakim beskriver att ”[s]ex är också kärlek om det finns välvilja och omtanke partnerna emellan”.96 

Billie skiljer på att ”… älska och knulla. Älska är något man gör med någon man delar kärlek med och 

ger betydligt mer emotionellt och närhetsmässigt utbyte fysiskt. Knulla kan man göra lite med vem 

som helst”. Sex beskrivs således som en handling som kan utövas skilt från kärlek. De fyller olika 

funktioner men majoriteten uttrycker att sex upplevs bäst om man dessutom är kär.  
 

Alex, som har erfarenheter av en monorelation till en kvinna som ville vara ihop med bara henne tror 

inte att det är en slump då hon upplever att det är ”… lättare att få med killar på polytanken”. Hon har 

även märkt på ”Qruizer”, ett Internet Community, att kvinnor inte har samma inställning till poly som 

männen. ”Jag ser ju vilka jag känner liksom och jag tycker det känns som att det är (paus) ligger 

närmare till hands till killar, för det ligger väl också närmare den traditionella mansrollen än den 

traditionella kvinnorollen liksom.” Vidare påpekar Alex att tjejerna lär sig att ”… man bara ska kunna 

bli kära i en. De ska liksom värna om förhållandet och hemmet och så …”  
 

”Historiskt har polybegreppet befläckats av tvångsäktenskap mellan män och flera kvinnor i olika 

kulturer.”97 Marin observerar att det finns en föreställning om att polygami är lika med: en man och 

flera kvinnor och att ”… polyamori är nog ganska otydligt för de flesta”. Robin har varit orolig för att 
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bli jämförd med mormoner men det har inte hänt annat än som skämt. ”Äldre kulturella polygamier 

tenderar att vara antingen polygyna eller polyandriska men sällan både och samtidigt.”98 Han hoppas 

att poly kan bli ett undantag och att det kan visa sig vara mer jämställt än vad många monorelationer 

är idag. ”I dagsläget är monogami stöpt i en form där gamla värderingar upprätthålls med manligt och 

kvinnligt.”99  
 

Kim berättar om när hon var sambo i ett monoförhållande, hon hade inget emot levnadsformen, men 

ville inte hamna i rollen som den hemmavarande flickvännen. ”Det är en diffus känsla.” Hon upplevde 

att hon förväntades att inte ta mycket plats när hon träffade pojkvännens kompisar. När hon visade 

intresse och kunskap om bilar upplevde hon att de inte visste om hon skulle kategoriseras som en vän 

eller flickvännen. Som poly, får hon intressant nog inte den känslan. Reaktionen handlar inte om 

hennes roll i sammanhanget utan intresset förflyttas till relationsformen poly. ”Vad tycker du om att 

han har andra …?” 
 

Billie anser också att det finns ett samband mellan poly och jämställdhet. Det finns fler ”upptrampade 

spår” för monorelationer och även om man umgås parvis finns det färre färdiga mallar för 

polyrelationer. ”Poly luckrar upp de traditionella könsrollerna.”100 Som poly måste allt tas upp explicit 

och Billie menar att i det kan könsrollstänkandet lätt omfattas.   
 

Vidare anser Billie att emotionellt medberoende är vanligare i monorelationer. Han har märkt att 

kvinnor som har flera partners ”… har större makt över sin sexualitet än kvinnor som lever i 

heteronormativa relationer”. Risken för destruktivt beroende, som enligt Billie är bland annat att inte 

kunna föreställa sig lycka utan sin partner, är mindre om man lever som poly för att ”… 

relationskartan är dynamisk”. Han behöver närhet och ömhet men det finns inte endast ”… en 

människa som kan tillfredställa det behovet”. 
 

Joakim anser att det finns en föreställning om att polyamori är mer fördelaktigt för män. ”Det kan 

finnas en viss sanning i det, med tanke på könsmaktsordningen i samhället men överlag anser jag det 

vara fördomar. I grunden är jag övertygad om att kvinnor och män potentiellt är lika polyamorösa.” Han 

beskriver skillnader som social konstruktion snarare än att de är konsekvenser av biologi. 
 

Informanterna visar en tydlig medvetenhet om diskurser rörande manligt och kvinnligt i relation till 

makt. Marin och Robin talar om månggifte och en motvilja att bli jämförd med en typ av relation som 

inte är jämställd. Alex synliggör förväntningar på genus och tror att mäns öppenhet till poly 

möjliggörs av den traditionella mansrollen. Hon påpekar att kvinnor insocialiseras till att bara vilja ha 

en partner och förväntas att sköta hemmet. Kim uttrycker liknande tankar när hon beskiver att som 
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flickvän i ett monoförhållande kände hon att hon bemöttes utifrån sin relation till pojkvännen, men 

som poly blev bemötandet, om än kritiskt, riktat till henne som ett subjekt. Billie och Joakim talar 

utifrån förändring av social praktik mellan könen och att poly möjliggör (sexuell) jämställdhet. Talet 

om kön och makt placerar poly inom den rena relationen. Relationsidealet har kunnat uppkomma som 

ett resultat av könens jämställdhet eftersom den kräver en maktbalans mellan dem för att kunna vara 

intim.101 Den rena relationen ”… har i flera avseenden en stor inneboende sprängverkan i förhållande 

till existerande former av könsmakt”.102

 

Att analysera poly som uttryck för en viss typ av manlig eller kvinnlig sexualitet förutsätter att 

relationsformen ser ut på ett visst sätt, vilket leder till en essentialisering av könens sexualitet. Om 

man vidgar perspektivet och placerar subjektet i en diskursiv kontext kan man tolka det som att synen 

på sexualitet är i konstant förändring och rationaliseras enbart utifrån tillgängliga kategorier. Därav de 

ständiga referenserna och jämförelserna med den dominerande (mono)diskursen.  Poly verkar inom 

sexualitetsmönstret som ett motstånd mot alliansmönstret, inom polydiskursen råder det en 

heteroreflexivitet som tecken på nedbrytning av traditionalism. Organiseringen av familjen 

omformuleras och dess pelare av sexuell trohet och äktenskaplig allians ifrågasätts. Eftersom starka 

patriarkal rester råder inom äktenskapet och kärnfamiljen kan den rena relationen med poly som dess 

extrem till viss del distansera sig från dessa rester eftersom det praktiseras inom ett redan utmanande 

tal om normativa levnadssätt.  
 

Familj 
Jag tycker att det är dags att vakna upp till att det finns mycket få barn som lever i ’äkta’ 
kärnfamiljer idag. Ett skilsmässobarn kan ha två ’mammor’ och två ’pappor’, fem, sex syskon från 
plast till helblod etcetera. Att hävda att barn far illa av att växa upp utanför kärnfamiljen är att 
förneka verkligheten. 103

 

Billie ”… förkastar äktenskapet som föråldrad heteropatriarkal verklighetsförnekande dogm”. Att alla 

skulle må bäst av att leva mono är ”bara dumhet” menar han. Han menar inte att alla som lever i 

relationer är attraherade av andra, men att det är mycket vanligt. ”När jag säger verklighetsförnekande 

då säger jag att ja, du förnekar väldigt stora delar av dig själv när du går in i en sådan relation och 

lever efter det dogm när du egentligen inte behöver.”104

 

Kärnfamiljen kan funka för vissa, menar Marin, men personligen förstår han att man gifter sig av 

kärlek. Han är ointresserad av ”ritualiserade fester”. Att hålla ihop bara för att man har gjort ett 

äktenskapligt löfte kan bli till ett förtyck för den som vill ta sig ur ett dåligt förhållande. På så sätt 

menar Marin att ”... äktenskapet [blir] en extra barriär för att ta sig ur det förhållandet. Det är 
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framförallt en personlig erfarenhet när mina föräldrar skiljde sig alldeles för sent.” Alex menar att 

många som passerat 30 och vill skaffa familj vill bo två och två. De träffar ändå andra men landar i en 

primärrelation och parbildningar. Flera av informanterna 105 yttrar en önskan om att bo i polykollektiv.  
 

Det saknas förebilder för personer som lever poly med barn. Alex uttrycker att det är svårt att känna 

sig jämställd när man har småbarn och lever poly. Barnet behöver stabilitet och ständig närvarande 

vuxna, hon anser att det lätt kan bli en kvinnofälla i och med att hon ammar och alltid är hemma med 

barnet. Hon har två partners som avlöser varandra och känner därför att hon har huvudansvaret. Hon 

medger dock att om hon själv skulle vilja sova någon annanstans ibland skulle hon kunna göra det. 

Problematiken ligger i att hon inte vill vara ifrån sitt barn och hon vill inte heller be sina partners göra 

slut med någon för att vara hemma. ”Nackdelen med poly är att man hela tiden har uppbrotten. Jaha 

men då kommer du inte hem ikväll, då kommer du imorgon, ja då ses vi imorgon. Hela tiden den här, 

jag känner mig splittrad av det men jag kan inte se ett annat sätt att organisera mitt liv …” Uppbrotten 

är jobbiga. Lösningen vore ett polykollektiv men i dagsläget är hon inte säker om de andra vill bo så.  

Marin tror att barn i polyrelationer mår bra om man är tydlig inför dem. Han betonar, angående sina 

egna barn, att det måste vara deras eget val att eventuellt bo i ett polykollektiv.  
 

Sam är bekymrad över att barnen kan utsättas för frågor och fördomar men tror att öppenhet och 

samtal med personer i barnens liv kan förebygga det. Kim säger att hon gärna vill följa en graviditet 

och vara delaktig i ett barns uppfostran men hon vill inte vara gravid själv. Robin är avståndstagande 

till ”… barnalstring, speciellt om det involverar mig” men tror att antalet föräldrar inte spelar roll om 

barnen omges med kärlek och förebilder. Problemet, utöver rädslan för barnets trygghet i samhället, är 

lagstiftningen ”… eftersom det nu endast kan finnas två vårdnadshavare”.  
  
Äktenskapet är bra sett ur juridisk synvinkel men Sam önskar att ”… det fanns möjlighet för 

flersamma relationer att skapa kontrakt mellan sig som reglerade förhållandet och gav samma rättsliga 

skydd som äktenskapet idag gör”. Alex menar att äktenskapslagstiftningen bör omformuleras helt. 

Lagstiftningen ska inte baseras på sexuella relationer utan reglera mellanhavanden bland vem som 

helst.  
 
Joakim anser att ”[ä]ktenskapsbalken behöver saneras ordentligt, göras könsneutral, antalsneutral och 

jämkas samman med sambolagstiftningen”. Han känner inget behov av äktenskap, den ideala familjen 

för honom är stor och baseras på ”… kärlek, lyhördhet, givmildhet och deltagande”. Äktenskap är inte 

ett bevis på en fungerande relation och han menar att skilsmässor är mer bruk än undantag. ”Jag ser 

positivt på det, särskilt som en bruten relation kanske kan leda till vänskap istället för bitter fejd när 

prestigen kring den eviga tomtebolyckan gått i kras!” För Sam är det viktigt att familjen är 

mångfacetterad och ett utrymme för utveckling, oavsett antal vuxna eller barn.  

                                                 
105 Alex, Marin och Billie. 
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De flesta106 ställer sig negativt till tanken om att bara ha en partner resten av livet, Sam påpekar att det 

inte är uteslutet. ”Så länge det inte handlar om att den här människan ska jag vara kär i resten av mitt 

liv och jag får inte ha känslor för någon annan.”107 Marin tror att ”[ä]ktenskapet har institutionaliserats 

för att garantera trygghet i en situation där människor är osäkra på vart de har varandra”. Men 

äktenskapet är inte ett självklart val. Joakim påpekar att: ”De facto så har ju samhällets strikt 

monoamorösa kod övergått till en numera seriemonogam situation.”108 Alex uppmärksammar att folk 

lever parvis fast med flera samtidigt. ”... [D]et är mer stereomonogama på något vis. Man har liksom 

flera samtidigt, flera förhållanden samtidigt så men de är separata så det är monogami fast 

seriemonogami, inte i tiden serie utan samtidigt ...” 
 

Alex visar tecken på queertendenser som autokritik. Hon berättar att det är problematiskt att vara 

småbarnsmamma och samtidigt vara poly. Hon tycker inte om uppbrotten, idealet vore ett 

polykollektiv men tillsvidare är det hon som främst är med barnet. Autokritik tolkar jag som ett sunt 

tecken, poly utvecklas genom att kunna ifrågasättas, likt alla relationsformer, men denna utveckling är 

speciellt viktig om den rör en avvikande grupp. Att bli regelbundet ifrågasatt av omgivningen lämnar 

lite energi till att själv ifrågasätta.  

 

Flera informanter funderar kring polykollektiv och förkastar äktenskapet som en exkluderande 

institution. Diskursen rymmer en reflexivitet kring heteronormativa familjeföreställningar. Sam vill ha 

en mångfacetterad familj, antalet personer i familjen spelar ingen roll. Kim vill gärna vara delaktig i 

ett barns liv men hon vill inte själv vara gravid. Det föreslås alltså alternativa släktskapsband vilket 

inte är ett främmande fenomen, mönstret kan även observeras bland homo- och bisexuella109  samt i 

monorelationer. Med Billies ord är det dags att ”vakna upp”.  
 

Mono och Gråzoner 
 

Mono 
 

Jag har levt i två längre monogama relationer (1,5 år samt 6,5 år) samt att jag och Robin levde 
monogamt i två år före vi öppnade upp vår relation. Jag har trivts men alltid känt mig sökande. 
Idag är sökandet en del av relationen så jag har inte dåligt samvete eller gömmer när jag önskar 
något som inte finns i mina nuvarande relationer. Jag är mer tillfreds.110

 
Jag har försökt [att leva mono] två gånger. Det gick jättedåligt. Jag vill aldrig mer göra om det. 
Första gången var 91-92, men då var jag otrogen hela tiden. Jag mådde dåligt över det och 
bestämde mig för att aldrig mer vara otrogen, vilket jag inte heller har varit. Jag tycker att det är 
omoraliskt. 2003 träffade jag en tjej som ville leva monogamt. Det var jättejobbigt och passade 
mig inte alls.111
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Samtliga informanter har erfarenheter av mono i praktiken och menar att de som vill leva mono får 

göra det. 112 Men Joakim vill leva polyamoröst vare sig ”… han har möjlighet till det eller inte”. Han 

anser att monogami i grunden blir ”relativt begränsande” och ”förhållandevis snabbt slentrian”. Han 

tolkar att de som säger att det finns passion i ett förhållande efter 50 år ”… är oerhört angelägna om 

omgivningens gillande och bekräftelse”. Billie anser att mono kan vara farligt för ett par om det 

ömsesidiga beroendet håller dem kvar tillsammans långt efter att det slutade fungera. Han påpekar att 

det även kan hända i polyrelationer, men att han tror att risken där är mindre. ”Därför om man är i 

flera relationer, flera partners så är det emotionellt lättare att lämna en relation som inte fungerar, det 

är vad jag tror om mig …” 
 

Kim menar att de som ”… egentligen inte klarar av att leva monogamt” är de som är kroniskt otrogna 

och har problem med kommunikation. De har i själva verket inte valt mono utan de rättar sig efter en 

mall. Bille formulerar liknande tankar och beskriver sin erfarenhet av mono som ”[h]ej jag 

prenumererar på den vanliga mallen”, snarare än att det har varit ett ”ställningstagande”.  
 

Kim förmodar att det säkert finns de som vill leva poly men inte bejakar det för att det inte existerar 

som ett alternativ i personens omgivning. Många monoförhållanden har en ”icke-existerande 

dialog”113 och är inte ärliga i sin kommunikation med varandra. Hon återberättar ett resonemang kring 

monos som hånglar med andra än sin partner. De vet att det är fel men de säger inget och det visar på 

en dubbelmoral anser hon. ”… [O]fta har jag hört sådana kommentarer, ja men det behöver jag inte 

berätta för honom. Och då blir min reaktion men varför inte det?” Marin anser att det är uppenbart att 

”… de flesta monos har känslor för fler än en person”. I ett sådant förhållande så blir det svårt att tala 

om känslor han har för andra, han tror att de kanske inte vill bejaka det. ”... [E]tt vanligt uttryck är att, 

att javisst kan man tycka om andra människor men bara för det ska man inte få ihop det med dem.” 
 

Robin ser mono som en mångfacetterad relationsform, vissa är bra och jämställda förhållanden och 

andra är ”ångestskapande dockskåp”. Även han tar upp kommunikation inom monorelationer och 

menar att han har en fördom om att ”monogama är usla på att diskutera”.  
 

Att blir kär i en person som identifierar sig som mono kan vara problematiskt. Sam menar att hon inte 

vill inleda en relation med en mono för hon tror att ”… de i slutändan kommer uppleva att relationen 

sårar dem”. Kim har haft ett längre förhållande men en kille som identifierar sig med mono. De var 

förlovade vid ett tillfälle och har under en längre tid försökt att hitta lösningar till hur relationen kan se 

ut så att den ska fungera.” ”Vi insåg att min partner inte klarade av att leva med mig då han inte ens 

kunde hantera att jag hade känslor för andra, vilket jag i min tur inte kan hantera att inte få ha.”  
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 I dagsläget har de sporadisk kontakt med överenskommelsen om att inleda relationen på nytt i 

framtiden. Nyligen inledde Kim en relation till en person som identifierar sig som mono igen. Hon 

iakttar att om man blir kär i en person så definierar de flesta sig som mono. ”… [S]å även om den 

personen är tillsammans med till exempel mig som är poly behöver inte det innebära att personen i 

fråga själv definierar sig som poly.” Joakim tror att ”[d]et är viktigt att de polyamorösa perspektiven 

så tidigt som möjligt belyses och att det för den som definierar sig som monoamorös ges chans att tas 

ställning till.”114

  

Robin har varit intresserad av kvinnor som lever mono, men intresset har inte varit ömsesidigt. Vare 

sig det berodde på hans person eller att han lever poly vet han inte. Bille vill inte ha en kärleksfull 

intim relation till någon som lever mono. Han överväger bara vänskap för att monos vill bli ihop ”på 

riktigt” efter ett tag. Han menar att mono inte är ägande men att ”traditionell tvåsamhet” är det.  Det 

senare handlar om ”… att man tror att för att man har en relation så har man rätt till att utöva någons 

slags inflytande över den andra personen. Utöver vad som är rimligt.”115

 

Hälften116 av informanterna berättar att de inte kan tänka sig att inleda en relation med någon som 

identifierar sig som mono. Inställningen till relationsformen är kritisk och det är tydligt att 

informanterna tar avstånd från mononormen. Joakim beskriver den som begränsande, Kim och Robin 

beskriver en bristfällig kommunikation och Marin tror inte att monos vill bejaka samtidigt begär och 

samtidig kärlek.   
 

Återigen anknyter informanterna till vikten av kommunikation. Eftersom de identifierar sig med poly 

upplever de att den öppenhet som de behöver inte finns inom monorelationer. Kritiken blir 

problematisk, om monorelationer bygger på konceptet av tvåsamhet är det inte besynnerligt att samtal 

om samtidigt begär och samtidig förälskelse förkastas inom dem. Det blir otydligt om informanterna 

anser att öppen kommunikation i sig inte existerar inom monorelationer eller om den anses vara 

begränsad för att monos inte vill bejaka attraktion och känslor för fler än en. Vidare uttrycker 

informanterna att de utgår från sina personliga erfarenheter och att mono i sig inte är fel, men de är 

skeptiska till många delar av relationsformen.117 Diskursen är utmanande av mono och samtidigt 

beskrivs poly ständigt i relation till den eftersom poly får en del av sin betydelse genom att vara 

annorlunda och skild från mono. 
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Parbildningar och gråzoner 

I vissa relationer finns det parbildningar. Marin säger att om de han träffar skulle bli kära i varandra 

skulle det vara positivt men det är inte viktigt. Alex som har haft trekant med en av sina partners och 

hans flickvän säger att det skulle vara kul om alla hade blivit kära men att det tyvärr inte blev så. Sam 

som har varit del av en triad nämner att hon ville ha ”tvåsamhetstid”; ”varje relation är unik” och 

beskriver att hon hade tre relationer, en till ena partner, en till den andra och en till triaden. Joakim 

beskriver parbildningar som ”dynamiska och temporära”; ”… ibland vill man umgås med vissa ibland 

med andra”. Billie gillar att umgås i ”flockar” han påpekar dock att det är vanligt bland polys att man 

är sambo med en av sina partners.118 Robin har två parrelationer och ”… jag har gärna båda mina 

flickvänner här samtidigt”.  Kim vill träffa sina partners själv om de inte ses så mycket. Men ”… sen 

finns det såklart gånger då vi ses i sammanhang då det inte är uttalat vem som är med vem just den 

kvällen”. 
  

Gränsen mellan mono och poly är inte tydlig. Marin berättar att det finns de som har monorelationer 

men är swingers.119 Eller de som är mono och tillåter nära vänskap till andra som inkluderar fysisk 

närhet (intima kramar). Kim tar upp ett liknande exempel om att man kan ha en primärpartner och 

samtidigt ha sexuella relationer. Men om det var hon skulle hon kalla det för en monorelation, 

eftersom det inte handlar om likvärdiga kärleksfulla relationer. Joakim anser att ”… inställningen att 

en själv ska få leva polyamoröst men inte sin/-a partner/-s också tangerar polyamori (även om jag inte 

anser den senare kunna kvalificera sig som någon god polyamori, eftersom den saknar vissa element 

av respekt och icke-kontroll)”. 
 

Utöver det finns det exempel på slutna polyrelationer120, exempelvis triader som är sexuellt exklusiva. 

Kim anser dock inte att det är poly. ”För mig så känns poly mera att försöka ta bort alla de här reglerna 

för hur ett förhållande ska vara, inte köpa det här paketet att så här är ett förhållande … passar de 

reglerna så tar man med dem men de reglerna som inte passar får man förändra eller byta ut.” 
 

Alex säger att ”[a]lla är poly tills de har bevisat motsatsen” hon skrattar och påpekar att folk blir arga 

på henne när hon säger så men kvarhåller att allting som är otydligt är poly. Billie menar att om 

exempelvis en kvinna har flera intima relationer så kan exakt samma handlingar definieras som 

antingen poly eller en otrogen mono, det som skiljer dem åt är ärlighet. ” Det måste alltid vara en 

gemensam överenskommelse. En ’gräns’ som bara jag sätter är ett ensidigt krav och inget annat.” 
 

                                                 
118 Billie observerar att det är sambon som omvärlden betraktas som den ”riktiga” partnern även om de inte 
behöver vara en primärrelation. Se även bilaga 1, terminologi. 
119 Samtliga informanter skiljer swinging från poly för att det bara innefattar sex.  
120 Robin. 
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Exklusivitet som begrepp kommer inte upp, vid flera tillfällen får jag enbart korta svar. Begreppet 

likställs med att man delar olika saker med olika partners. Exklusivitet jämförs med att vara unik,121 

inte bara en i raden122 och att det kan vara ett gemensamt intresse. Delar man ett intresse för något 

kanske man utövar det med bara en av sina partners. 123 Robin beskriver att hans flickvänner har flera 

relationer men få partners. Billie anser att exklusivitet är verklighetsförnekande. 
 

Gränsen mellan mono och poly är tvetydig och personberoende, det florerar olika definitioner om vad 

poly konkret är och vilket begrepp som definierar det bäst. Beskrivningarna av mono är komplexa. 

Erfarenheterna av mono beskriver i stort något som leder till att man förnekar delar av sig själv, det är 

tråkigt, slentrian och kvävande. Samtidigt tyder gråzonerna på att det finns många alternativ till mono 

som inkluderar andra nära eller sexuella erfarenheter med personer som inte är ens monopartner. Det 

finns två utgångspunkter för de olika synsätten. Den första, som beskriver mono som en begränsande 

relation skapades av informanterna utifrån deras egna erfarenheter, den är sprungen ur missnöjet med 

relationsformen. Det andra har uppstått efter att informanterna började identifiera sig med poly och 

därmed inom den skapat ett tal som vidgat på perspektiven av vad mono och poly kan vara. Samma 

handlingar förstås alltså olika beroende på sammanhangen. Poly handlar främst om att ha flera 

kärleksfulla intima relationer, att ha sex med flera är något helt annat och diskuteras utifrån breddandet 

av monodefinitioner. Det är kanske därför informanterna kan definiera mono som begränsande och 

samtidigt talar om att man inom monorelationer kan ha flera sexuella partners. Det begränsande med 

mono, i relation till poly är alltså främst att man inte får utveckla flera likvärdiga kärleksfulla intima 

relationer. 

 

 

 

                                                 
121 Joakim, Sam. 
122 Alex. 
123 Kim. 
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 SSLLUUTTDDIISSKKUUSSSSIIOONN  

Poly tillhör en större gemenskap av relationsformer som utmanar heteronormativitetens och 

tvåsamhetsnormens plats som det självklara inom de kärleksfulla och intima relationernas värld. 

Informanterna beskriver poly i skillnad till mono och belyser det dels genom sin uppfattning och 

erfarenhet av mono dels genom tankar, känslor och erfarenheter av poly. Utöver att relationer i dagens 

samhälle förväntas vara heterosexuella, reproduktiva och sexuellt exklusiva beskriver informanterna, 

utifrån omgivningens reaktioner, att om man inte ens ska vilja vara med någon annan än sin eventuella 

partner. Bejakandet av samtidigt begär och samtidig kärlek accepteras av vissa i informanternas 

omgivning, främst bland deras nära och kära. Men av resterande omgivning - bekanta och samhället i 

stort- klassificeras poly som en fas, oförmåga till närhet och att man egentligen inte är kär.  
 

Det första blocket i analyskapitlet visar att praktiken kring poly, oavsett om det är tankar eller 

handlingar, inte behöver skiljas åt markant från vad som kan rymmas inom monorelationer. 

Åtminstone om man förstår monorelationer utifrån den rena relationens ideal om en öppen 

kommunikation, självständiga individer och maktbalans mellan de inblandade, vilket informanterna 

ibland gör. Men informanternas beskrivningar av mono är motstridiga, i vissa sammanhang i 

intervjuerna talar de om mono och poly som motsatser vilket placerar talet i en binär av poly/mono 

som oundvikligen homogeniserar grupperna. Och i vissa fall fördjupas talet om mono i olika 

betydelsesammanhang och då synliggörs gråzoner som uppmärksammar variationer inom båda 

grupperna. Begreppen är slutligen båda väldigt breda. Utifrån Foucaults definition av makt så kan 

motmakt aldrig existera bortom makten, utifrån hans teori är det logiskt att talet om poly diskuteras 

utifrån mono eftersom de aldrig, diskursivt, kan särskiljas från varandra.  
 

Det är inte praktiken av att ha flera intima, kärleksfulla relationer som nödvändigtvis är den stora 

skillnaden mellan poly och mono, exempelvis identifierar sig kvinnan som Joakim bor med som mono 

och de är ett sexuellt exklusivt par, Marin har inga nuvarande polyrelationer och Kim har haft flera 

relationer med partners som identifierat sig som mono. Deras identifiering med poly är inte 

nödvändigtvis handlingsbetingad. På samma sätt som singlar inte slutar vara mono, homo- bi- eller 

heterosexuella bara för att de inte har en partner. Detta är viktigt att uppmärksamma så att poly inte 

beskrivs som en fas så fort de inte finns flera partners eller om individen blir förälskad i en person som 

identifierar sig med mono. En homosexuell kvinna ändrar exempelvis inte läggning om hon bli kär i 

en heterosexuell kvinna däremot kan det resultera i en intressant autokritik. Poly är en extrem av den 

rena relationen och ett bejakande av samtidigt begär och samtidig kärlek. Att offentliggöra poly leder 

till ett synliggörande av en dold problematik, nämligen att de flesta människor känner attraktion och 

romantiska känslor för flera personer men att de finns få verktyg för att bejaka det. 
 

Syftet med uppsatsen är inte att fastställa en definition av poly. Syftet är att återberätta beskrivningar 

av poly och att ringa in vad dessa behandlar. Som jag nämnt ovan är de inte alltid 
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handlingsbetingande. Det är viktigt att uppmärksamma att relationsformen kan både vara ett 

utvidgande av mono, i gränslandet av swingers, primärpartners, nära fysiska vänskapsrelationer men 

framförallt, enligt mina informanter, ett alternativ till mono. Och det är detta alternativ, i meningen att 

få rättsligt erkännande att ingå månggifte, slopa eller utvidga äktenskapslagstiftningen, förändra 

antalet möjliga vårdnadshavare och organisera familjelivet i polykollektiv som är det färska i 

sammanhanget. Poly är ett bejakande av samtidigt begär och samtidigt kärlek, till skillnad från ett dolt 

bemötande av det i meningen otrohet, och poly är ett potentiellt förslag till återinförandet av 

månggifte.     
 

Att poly har uppmärksammats offentligt som jag nämnde i uppsatsens inledning är ett tecken på 

decentralisering av heterosexuella relationer, i meningen ifrågasättande av tvåsamhet och 

kärnfamiljen. Vidare kan poly förstås som ett tecken på en början av en normaliseringseffekt av 

queertendenser. Informanternas beskrivningar synliggör att poly är en sexuell identitet, bortom enstaka 

handlingar. Informanternas beskrivningar av poly visar på erfarenheter av stigma och ett behov av 

acceptans och öppenhet. En offentlig debatt behövs för att bryta mot normalitetens motstånd. Diskurs- 

och maktordningar har reglerat talet och betydelsen av sexualitet och kärlek. Med blicken fäst på 

framtiden spekulerar jag att poly långsamt kan erkännas som en sexuell identitet eftersom praktiken 

omges av närbesläktade queerdiskurser. De styr åt samma håll och tillsammans utgör de motmakt. 

Poly måste sluta att förlöjligas och misstänkliggöras.  
 

Relationsformen är viktigt att synliggöra för att det speglar förändringar i samhället. Samtliga 

informanter menar att poly innebär att både en själv och ens partners ska ha möjligheten att bejaka 

samtidigt begär och samtidigt kärlek. Den strävar efter jämställdhet och att könen ska ha samma 

förutsättningar att praktisera det. Informanterna uttrycker både att det finns tecken på att poly innebär 

makt att styra över sin egen sexualitet men också att det finns kvar rester av traditionella 

föreställningar om könens sexualitet som underlättar möjligheten för män att praktisera poly. Eftersom 

poly kräver ett öppet samtal och medvetenhet kring gränser underlättar det en reflexivitet kring 

förväntningen på kön. Den rena relationen, som förutsätter jämställdhet för att fungera, placerar jag 

som ett ideal inom sexualitetsmönstret. Poly är ett tecken på att alliansmönstret är föråldrat och att det 

kan rentutav, om man placerar diskursen i ett queerperspektiv, bytas ut mot produktionen av nya 

allianser. Diskussionen fortsätter, i skrivande stund går debatten het på e-postlistan, det dimper in 

förfrågningar från journalister som vill intervjua, och Internet hemsidor om poly tycks bli fler och fler. 

Kan poly jämställas med mono i det svenska samhället?  

 

”Varför finns det ingen som frågar: är du säker på att du vill vara monogam? Känns det ok? Jag är 

rädd att jag ska såra och begränsa dig.”124

 
                                                 
124 Alex. 
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Bilaga 1 
 

Terminologi 

• Poly: ett neutralt samlingsbegrepp för att (vilja) ha flera kärleksfulla intima relationer 

samtidigt.  

• Mono: används i uppsatsen som samlingsbegrepp för monogama (sexuellt exklusiva) 

relationer.  

• Kärleksfull intim relation: så väljer jag att benämna innehållet i en poly- eller monorelation. 

Definitionen har varit svår att göra, det finns en mängd relationer som är intima och 

poly/monogama men inte kärleksfulla. Eller kärleksfulla relationer där man inte har sex men 

är intim på andra sätt. Asexuella kan exempelvis ha kärleksfulla relationer som dom skiljer 

från vänskap och samtidigt identifiera sig som poly. Hanna Bertilsdotter för en intressant 

diskussion om liknande fenomen i Lambda Nordica 2001, hon tar upp definitionen av 

bisexuell identitet och menar att begrepp som begär, sexuella attraktion, vänskap och 

emotionell attraktion ofta är problematiska eftersom definitionen av dem ofta tangerar 

varandra. I slutändan är det de som är involverade i en relation som avgör definitionerna och 

även då är definitionen instabil i meningen oundvikligen utsatt för förändring. Eftersom jag 

inte vill diskutera denna problematik varje gång jag skriver ”kärleksfull intim relation” 

nämner jag det under detta avsnitt och hoppas att definitionen är lika logisk för läsaren som 

den är för mig. Innebörden kommer dock att fördjupas i analysen i relation till informanternas 

tankar, alltså deras egna definitioner av sina relationer.   

• Polyamori: Att älska flera, att ha flera kärleksfulla intima relationer. Ett ord som (kan delvis) 

innefattar det polygami innebär men skillnaden är att ordet inte behöver betyda månggifte. 

• Polygami: Traditionellt definierat som månggifte men idag ändvänds det ibland även 

synonymt med poly och polyamori.125 

• Polygyni: En man har flera fruar. 

• Polyandri: En kvinna har flera makar. 

• Seriell monogami- Att ha flera monogama relationer efter varandra, inte samtidigt.  

• Monogami- Exklusiv tvåsamhet, intim relation/giftermål enbart mellan två personer. 

• Triad: en relationskonstellation mellan tre personer, jag har hört om fall där triaden är öppen 

för andra men även sluten och exklusiv. 

• Relationsanarki: att inte dela upp och kategorisera kärleksfulla relationer. I vissa fall 

diskuteras även uppdelningen av vänner och partners som onödig för det består av flytande 

gränser och en begränsande kategorisering.  

• Swingers: att byta partners i sexuellt syfte, oftast under reglerade omständigheter. 
                                                 
125 Det finns flera som identifierar sig som polygama/polyamorösa känslomässigt eller ideologiskt men lever 
monogamt. Asexuella personer kan till exempel identifiera sig som poly/polyamorösa. 
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• Primärrelation: En utav flera relationer, den rubriceras som den primära och viktigaste. 

• Heteronormativitet: ”… åsyftas i forskningssammanhang de institutioner, strukturer, 

relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt 

och allomfattande. Heteronormativitet grundar sig på synen på binär könsuppfattning och en 

hegemonisk heterosexuell norm. Heteronormativitet är aktivt normerande, och allt det som 

faller utanför stämplas som avvikande och är/blir därmed fel.”126 Heteronormativiteten 

innebär också en förväntan på mono och reproduktiv sexualitet.  

 
 

                                                 
126 T. Rosenberg, s. 100f 
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Bilaga 2 
 

E‐postintervju 
Vissa frågor kan upplevas som otydliga. Om ni inte förstår så är det bara att fråga. Alla frågor är 

kopplade till poly om jag inte specifikt har skrivit ner följdfrågor. Så när jag frågar om exempelvis 

förtroende eller kommunikation så vill jag veta hur DU tänker kring det i relation till poly. Jag är ute 

efter DIN erfarenhet, DINA tankar och känslor. Det finns inget rätt eller fel. Om det finns något som 

du inte vill besvara så kan du hoppa över frågan. Detta är första delen av e-postintervjun, jag 

återkommer när jag har fått ditt svar för att eventuellt ställa följdfrågor.  
 

Dessa frågor är tagna utifrån mina erfarenheter, från min tid på e-postlistan och diverse litteratur kring 

ämnet sexualitet. Frågorna är alltså en sammanfattning av mina åsikter och därmed mina förutfattade 

meningar. Jag skulle verkligen uppskatta om du vill lägga till tankar som berör ämnet men som jag 

inte kunnat formulera själv.  
 

Syftet med intervjun är att förstå hur polys själva beskriver hur det är att (vilja) leva i flera intima 

relationer samtidigt. Jag har delat in frågorna i teman, detta är för att göra det tydligare för oss båda.  
 

Skriv gärna om du vill vara anonym eller inte. Om du vill vara det så hittar jag på ett alias. Att inte 

vara anonym innebär att jag kommer att använda ditt förnamn i uppsatsen.  
 

Svara till min personliga mail, inte till polylistan.  

Svara gärna inom en vecka men tänk inte för mycket på svaren heller, jag tänker att en del av 

ärligheten och spontaniteten kan försvinna i välformulerade för genomtänkta svar. Du skriver alltså 

hur du vill, talspråk, skiftspråk, prosa eller rim, helt enkelt så som det känns bäst för dig. Du kan svara 

kort eller långt, det bestämmer du själv. Dina svar är så klart det du tycker just nu i denna period av 

ditt liv inget mer, inget mindre. 
 

Vissa av er har flera partners andra inte, därför har jag skrivit din(a) relation(er) så får ni svara utifrån 

era erfarenheter.  
 

Det var alla mina frågor, finns det något som jag inte har tagit upp som är viktigt för dig? Du får gärna 

skriva extra mycket om du känner att någon fråga kräver det eller för att du brinner för just det temat.  
 

TUSEN TACK till er alla som vill vara med och som låter mig ta del av era erfarenheter.  

Spännande! 
 

E. 
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Min definition av poly är att (vilja) ha flera kärleksfulla intima relationer samtidigt.  
Stämmer det överens med din definition? Eller skulle du vilja beskriva din(a) relationer annorlunda? 
 
Att komma ut 
Hur kom du till insikt om att du vill leva poly?  
Kom du ut som poly?  
Vem i din omgivning vet om att du är poly?  
Hur reagerade omgivningen? 
Finns det något som du vill tillägga om att komma ut? 
 
Regler 
Finns det regler i din(a) poly relation(er)?  
Vad handlar dom om? 
Är dom uttalade? Är dom outtalade? Av vem? 
Finns det liknande regler med dina vänner? Är dom uttalade? Är dom outtalade? Av vem? 
Finns det något som du vill tillägga om regler? 
 
Trohet 
Hur tänker du kring trohet? 
Vad är trohet? 
Vem har formulerat definitionen av trohet i dina relationer? 
Finns det något som du vill tillägga om trohet? 
 
Svartsjuka 
Blir du svartsjuk?  
Hur hanterar du din (eventuella) svartsjuka?  
Finns det något som du vill tillägga om svartsjuka? 
 
Förtroende och kommunikation 
Hur tänker du kring förtroende i dina relationer?  
Hur praktiseras förtroende? 
Hur fungerar kommunikationen inom din (a) relation (er)? 
Hur tänker du kring medgivande till sexuella handlingar från din (a) partner (s)?  
Finns det något som du vill tillägga om förtroende och kommunikation? 
 
Sex kön och kärlek 
Hur tänker du kring relationen mellan sex och kärlek? 
Hur tänker du kring kvinnligt/manligt i relation till poly? 
Hur tänker du kring kvinnligt/manligt i relation till monogami? 
 Finns det något som du vill tillägga om relationen mellan sex, kön och/eller kärlek? 
 
Familj 
Hur tänker du kring kärnfamiljen? Din ideala familj, hur ser den ut? 
Hur tänker du kring äktenskap? 
Hur tänker du kring att vara med EN partner resten av livet? 
Hur tänker du kring partnerbyte? 
Hur tänker du kring seriell monogami? 
Hur tänker du kring att ha barn och leva i poly relationer?  
Finns det något som du vill tillägga om familjenormer eller familjeideal? 
 
Monogami och poly 
Är det tydligt vart gränsen går för poly och för monogami?  
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Vem sätter gränserna? 
Vad är din inställning till monogami?  
Vad tycker du om relationsformen monogami? 
Finns det något som du vill tillägga om poly eller monogami? 
 
Exklusivitet  
Exklusivitet, finns det någon form av det i dina relationer, hur uttrycks det?  
Finns det något som du vill tillägga om exklusivitet? 
 
Trygghet 
Vad är trygghet för dig i en intim relation? 
Finns det något som du vill tillägga om trygghet? 
 
Poly relationer 
Om du har flera relationer nu: 
Hur många intima relationer har du nu enligt definitionen av poly?  
Har dina partners andra partners? 
Finns det något som du vill tillägga om dina poly relationer? 
 
Monogami 
Har du erfarenhet av att vara monogam? Kan du berätta om de erfarenheterna? 
Har du erfarenheter av att vilja inleda en relation med en person som identifierar sig som monogam 
när du själv levt som poly? 
Finns det något som du vill tillägga om monogami? 
 
Parbildning 
Finns det tvåsamhet i dina poly relationer, alltså inte monogami men parbildningar? Exempelvis att 
man umgås mest två och två? 
Finns det något som du vill tillägga om parbildning? 
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