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Abstract 

I have critically examined heteronormativity as it permeates our society and questioned 

“identities” as designed and constructed, leading to certain identities being seen as normal, 

while others are regarded as abnormal.  

I have had a discussion with my informants about love, monogamy, amicable and 

relationships. Every couple has basically isolated themselves after they became a couple and 

they feel secure with one another. The partnership is very important for my informants, partly 

because they see the partnership as a legal and economical security. However, these aspects 

are not crucial to the decision that they chose to marry, for the main reason is love and the 

desire to take the relationship one step further. All my informants talk about the security of 

living in a safe monogamus relationship together and that they feel that they gain a lot living 

in that construction. My aim is to question the partnership/marriage aspects from a queer 

perspective. 
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Inledning 

Under 1990 talet kom ett genombrott för en reglering av homosexuell samlevnad i vår del av 

världen. Danmark var först ut att införa lagen och efter det har liknande lagar införts i resten 

av norden. Registrerat partnerskap tillät nu homosexuella att ingå något som liknade 

äktenskap och homosexuella fick nu rätt att registrera sin tvåsamhet. En skillnad mellan 

partnerskap och äktenskap är att de definieras på olika sätt genom att i äktenskapet ligger 

betoningen på reproduktion och äktenskapet ses som samhällets bestånd1. Förrättaren ber det 

heterosexuella paret att ta sitt ansvar över den kommande släkten och detta nämns inte i 

ceremonin där homosexuella registrerar partnerskap. När lagen om registrerat partnerskap 

trädde i kraft fick homosexuella inte adoptera och lesbiska fick inte använda sig av assisterad 

befruktning. 

En annan skillnad mellan äktenskap och partnerskap är att i äktenskapsceremonin påtalar man 

paret för man och hustru medan man i partnerskapsceremonin påtalar varandra för partner. 

Ceremonins höjdpunkt är när vigselförrättaren förklarar det lyckliga paret man och hustru fast 

i ceremonin för partnerskapet får man ett konstaterande av förrättaren att registreringen ägt 

rum2. Man ingår äktenskap men man låter registrera sitt partnerskap. Den juridiska skillnaden 

är ganska obefintlig mellan partnerskap och äktenskap men för homosexuella som ingått 

partnerskap gäller det inte i andra länder och flyttar de eller åker utomlands som registrerade 

partners räknas de som singlar3 

Det har varit en het debatt här i Sverige om partnerskapet ska bli äktenskap istället och nu har 

partnerskapet blivit äktenskap i och med en ny lag som trädde kraft år 2009 vilket innebär lika 

villkor och samma rättigheter för alla oavsett vem man älskar och väljer att leva med.  Det 

finns även kritik mot partnerskapet och den feministiska kritiken mot partnerskapet handlar 

om att partnerskapet och äktenskapet kan ses som en institution och att den reproducerar 

patriarkala normer4. 

 

 

                                                            
1 Rydström, Tvåsamhetens brunn, 2005, s 327 
2 Rydström, Tvåsamhetens brunn, 2005, s 336 - 338 
3 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article6127960.ab 
4 Rydström, Tvåsamhetens brunn, 2005, s 329 
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Bakgrund 

En intressant text om partnerskapet är Partnerskapslagens tillkomst – framför och bakom 

kulisserna, där Barbro Westerholm tar upp historiken bakom partnerskapets uppkomst. 

Registrerat partnerskap hade samma rättsliga verkan som äktenskapet när det gällde regler om 

namn, ömsesidig försörjningsplikt, bodelning vid upplösning och rätten att ärva vid den andra 

partnern död.  Däremot gällde inte samma regler för registrerade partners som gifta i fråga om 

adoption, vårdnad om barn och insemination5. 1990 tillsattes en kommitté som hade till 

uppgift att göra en utvärdering av lagen om homosexuella sambor och överväga en 

lagstiftning om registrerat partnerskap6. Barbro påpekar hur laddat partnerskapet var och vilka 

problem riksdagen hade att klubba igenom förslaget. Hennes slutsats är att införandet av 

partnerskapslagen inte var enkel eftersom det var en het fråga och motstånd fanns framför allt 

från religiösa trossamfund men även i riksdagen där en del valde att inte ta ställning. Det parti 

som visade mest motstånd var kristdemokraterna7  Adoptionsfrågan var het och när 

partnerskapet trädde i kraft hade homosexuella inte rätt att adoptera. Det har förändrats och 

idag har homosexuella rätt till adoption. Jag vill understryka att adoptionsfrågan inte är något 

jag kommer att analysera i min studie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 Westerholm, Partnerskapslagen tillkomst – framför och bakom kulisserna, 2000, s 247 
6 Westerholm, Partnerskapslagen tillkomst – framför och bakom kulisserna, 2000, s 250 
7 Westerholm, Partnerskapslagen tillkomst – framför och bakom kulisserna, 2000, s 252 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att bringa en ökad förståelse för vad 

partnerskapet hade för betydelse för mina informanter och varför de valde att ingå det. 

Partnerskapets tillkomst lät homosexuella ingå något som liknade äktenskap. Partnerskapet 

utesluter folk som lever i polygama relationer eller folk som väljer bort statens godkännande 

för sin relation. För att få en förståelse för partnerskapets betydelse har jag valt att intervjua 

lesbiska kvinnor som har ingått partnerskap. Lesbiska kvinnor avviker sexuellt från den 

heterosexuella matrisen8. För att vara en ”riktig” kvinna krävs det att du är heterosexuell9 

Mina informanter är lesbiska och det sätter den heterosexuella matrisen i gungning eftersom 

de inte är som kvinnor förväntas vara nämligen heterosexuella och vissa följer inte de 

”rådande” kvinnliga idealen10 

Genom att använda mig av djupintervjuer vill jag föra fram en diskussion om partnerskapet.  

Jag förhåller mig kritisk till partnerskapet och tvåsamhet och jag använder mig av queerteori 

för att kritisera den rådande heteronormen som förtydligar hur normer kring äktenskap och 

familjebildning ska se ut och där kvinnor och män förväntas att begära varandra.  

• Vilken betydelse har partnerskapet för mina informanter?  

• Är det juridiska som följer med en trygghet när man väljer att ingå partnerskap. Ser 

mina informanter det som en trygghet att leva i en stadig parrelation? 

• Hur ser mina informanter på tvåsamhet och trohet? 

• Bryter mina informanter mot det heteronormativa systemet eller faller de inom det 

som anses vara normalt? 

 

 

 

 

                                                            
8 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 122 
9 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 123 
10 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 125 
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Material och metod 

För att kunna genomföra en analys av partnerskapet har jag valt att göra intervjuer och jag 

kommer att använda mig av kvalitativ metod.  

Jag har intervjuat åtta lesbiska kvinnor som har ingått partnerskap. Att använda mig av 

informanter och genomföra intervjuer har varit ett självklart val. Jag tror inte jag hade kunnat 

utföra en analys om partnerskapet utan att intervjua lesbiska kvinnor som ingått partnerskap 

eftersom jag inte tror att man kan läsa till sig den information jag är ute efter eller förstå vad 

partnerskapet har för betydelse utan att fråga de som har valt att ingå det. Däremot har jag 

intervjuat paren individuellt eftersom en var har sina åsikter och tankar kring partnerskapet. 

Mina informanter har jag hittat genom min bekantskapskrets och genom www.qx.se som är en 

sajt för homo, bisexuella och transpersoner. På www.qx.se  har jag sökt på lesbiska kvinnor 

som har ingått partnerskap och skrivit ett brev till dem där jag förklarar vad jag ska göra och 

om de skulle vilja ställa upp på en intervju. De flesta har varit positivt inställda men tyvärr 

tackade en del nej när jag sagt att jag läser genusvetenskap. Jag valde då att ändra inriktning 

och skrev nya brev där jag själv berättade att jag varit gift och att jag tycker partnerskapet är 

intressant att analysera. Min nya inriktning gav genast bra respons och det kanske 

underlättade att jag var personlig, att jag inte var ute efter att döma dem för att de har ingått 

partnerskap. 

Jag kommer att göra kvalitativ forskningsintervju d.v.s. att jag söker kunskap genom specifika 

frågor om undersökningspersonens värld11. Innan intervjun har jag förklarat uppsatsens syfte 

som mina informanter sedan godkände. Mina informanter kunde även ställa frågor under 

intervjuns gång och avbryta när de ville om det var något de inte förstod. Jag berättade också 

för mina informanter att intervjun kommer att bandas. Kvale (1997) kallar detta för 

orientering. Med orientering menas med att man som forskare förklarar uppsatsens syfte, att 

alla godkänner att intervjun bandas och att informanten får ställa frågor under intervjuns 

gång12  Jag använde mig av en intervjuguide där jag började med bakgrundsfrågor om mina 

informanters liv och hur de träffades. Intervjun fortsatte med öppna frågor där mina 

informanter kunde diskutera öppet om partnerskapet, vilken betydelse det har för dem och hur 

tanken växte fram till att ingå det. Mina informanter fick diskutera ganska fritt men under 

intervjuns gång använde jag mig av mer specifika frågor som gav många följdfrågor och jag 
                                                            
11 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, s 26 - 27 
12 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, s 119 
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använde mig även av tolkande frågor, ex ”har jag förstått dig rätt” då har mina informanter 

haft möjlighet att förtydliga sina svar. Efter intervjun har jag frågat informanterna om de vill 

tillägga något. Jag har även informerat mina informanter om att jag kanske kommer behöva 

intervjua dem igen om det kommer fram nya perspektiv eller frågor under arbetets gång. Jag 

informerade mina informanter om att de när som helst kunde avbryta intervjun och att de fick 

välja om de vill svara på frågorna eller inte. Mina informanter har fått fingerade namn 

eftersom de har valt att vara anonyma i samråd med mig. Det är endast jag som gjort denna 

analys som kommer att veta deras riktiga namn. Jag har intervjuat paren enskilt och 

individuellt på olika platser, med det menar jag att intervjuerna skett på allmänna platser, som 

på ett café eller en restaurang och inte i informanternas hem. Jag måste vara nyfiken och 

lyhörd som forskare och inte ha några färdiga svar13. Inom kvalitativ forskning kan man 

använda sig av observationer, analys av text eller dokument eller av intervju14  

Transkribering och hermeneutisk tolkning av materialet 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberade jag dem och gjorde en noggrann 

återgivning av vad informanterna sagt fast problemet med detta kan vara att en konstruktion 

av muntliga samtal kan tolkas på olika sätt. Jag som forskare kan tolka det som sagts under 

intervjun på ett sätt medan mina informanter kanske har menat något annat och för att lösa det 

problemet har jag gjort en uppföljningsintervju med samtliga för att inte missa viktig 

information. För tolkning av materialet har jag använt mig av hermeneutisk tolkning vilket 

innebär att jag kommer tolka intervjuerna som nerskrivna texter. Intervjun kommer att bli ett 

samtal om den mänskliga livsvärlden15. Hermeneutik kan användas till att tolka kvalitativa 

intervjuer genom att intervjun görs om till en skriven text som sedan ska tolkas. Texten tolkas 

genom delar och helhet allt för att få en djupare mening och förståelse. Jag har fört en 

diskussion med mina informanter om partnerskapet, trohet och monogami och valt ut vissa 

teman att belysa för att sedan söka utveckla deras mening. Här knyter jag an till det Kvale 

diskuterar om att hermeneutikens syfte är att vinna en gemensam och giltig förståelse av en 

text mening16. En princip i hermeneutisk tolkning är att ingen tolkning kan vara 

                                                            
13 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, 119, 142 
14 Ryen Anne, Kvalitativ intervju, 2004, s 14-15 
15 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, s 49 – 50 
16 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, s 49 
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förutsättningslös och att man får använda sin egen förförståelse och det måste jag ha i minnet 

när jag tolkar texterna17 

Min teoretiska utgångspunkt 

Jag har valt att använda mig av queerteori eftersom vi lever i ett heteronormativt samhälle där 

heterosexualiteten ses som det rätta begäret och något att eftersträva samt att jag vill 

ifrågasätta normer, hur de upprätthålls och skapar hierarkier samt vad som anses normalt och 

inte. Jag använder mig av begreppet heteronormativitet som synliggör de normer vi lever 

efter18 

Ett sätt att problematisera heteronormativiteten är att undersöka den historiskt. Ned Katz har 

med sin bok The invention of heterosexuality (1995) dokumenterat heterosexualitetens 

uppfinning och hur heterosexualitet blev en kategori. Katz tar vid där Foucault slutade, medan 

Foucault uppmärksammade homosexualitetens uppfinning så dokumenterade Katz att 

heterosexualiteten är en social uppfinning och att den inte är naturlig eller nödvändig19. 

Heterosexualiteten är kopplad till makt vilket innebär att heterosexualiteten ger vissa 

människor fördelar på andra människors bekostnad20  Både heterosexualitet och 

homosexualitet sågs från början som perversioner fast däremot fortsatte homosexualitet ses 

som en samhällsfara genom 1900 talet och det ledde till att heterosexualiteten sågs alltmer 

som en positiv och självklar levnadsform21.  

Queerteori är enligt Ambjörnsson inte en enhällig teori utan istället kan man säga att 

queerteori är ett antal olika perspektiv och andra sätt att tolka samhället och identiteter på. 

Queer som teoribildning kan sammanfattas med att det handlar om olika föreställningar om 

vad som är normalt eller avvikande men också vilka konsekvenser detta ger för människors 

självförståelse och levnadsvillkor22. Queerteori och dess perspektiv vägrar erkänna 

heterosexualiteten som något naturligt och självklar utan istället ser man heterosexualiteten 

som en uppsättning identiteter, relationer och värderingar som uppstått till följd av bestämda 

sociala, historiska och kulturella betingelser och detta leder till att vissa människor belönas 

                                                            
17 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997 s 126 
18 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 78 
19 Kulick, Queer theory – Vad är det och vad är det bra för? 1996, s 12 
20 Kulick, Queer theory – Vad är det och vad är det bra för? 1996, s 11 - 12 
21 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 54 
22 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 51 
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medan andra straffas23. Med nya tankegångar ser man inte längre heterosexualiteten som 

naturgiven storhet utan snarare som en historisk betingad uppsättning24 

Detta kan knytas an till Judith Butlers resonemang om den ”heterosexuella matrisen” som 

Ambjörnsson tar upp och som jag har använt mig av i hennes avhandling ”Vad är queer?” 

Judith menar att partnerskapet eller äktenskapet är en hörnsten i det heteronormativa och 

patrilinjära system som utesluter icke heteronormativa relationer eftersom att här utesluts 

homosexuella relationer. Äktenskapet är en social och juridisk legitimering av vissa 

relationer. Risken med att prata om könsneutrala äktenskap är att då vävs föreställningarna 

samman om att heterosexuell tvåsamhet är naturligt och något man eftersträvar25  Den 

heterosexuella matrisen är enligt Butler ett normsystem som föreskriver regler om hur man 

ska vara som man eller kvinna med fokus på två separata kön som framställs som enda två 

möjliga identiteterna. Dessa kategorier ”man och kvinna” existerar enligt henne, enbart inom 

en heterosexualiserad förståelseram och det är denna ram Butler kallar för den heterosexuella 

matrisen där maskulinitet och femininitet skiljs åt för att sedan knytas samman i 

heterosexuellt begär26.  

Queerteori handlar om att ifrågasätta heterosexualiteten eller egentligen heteronormen för den 

ses som rådande i vårt samhälle. Heteronormativiteten upprätthåller gränser mellan homo – 

och heterosexualitet vilket leder till att heterosexualiteten blir en norm och allt som faller 

utanför normen ses som avvikande27 Med heteronormativt samhälle menar jag att vi förväntas 

att leva som heterosexuella och att svenska staten bestämmer lagar om partnerskapet och om 

homosexuella får adoptera barn eller inte och om lesbiska ska ha rätt till insemination men 

däremot erkänner den svenska staten homosexuell tvåsamhet och att den ska vara likvärdig 

heterosexuell tvåsamhet. Staten tillåter homosexuella sen 1994 att sanktionera sin 

kärleksrelation. Homosexuella får ingå något som liknar äktenskap alltså partnerskap. Det 

heter inte samma sak och det kan visa att det finns en viktig gräns att värna om mellan homo 

och hetero28  

 

                                                            
23 Kulick, Queer theory – Vad är det och vad är det bra för? 1996, s 10 -11 
24 Kulick, Queer theory – Vad är det och vad är det bra för? 1996, s 10 - 11 
25 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, 2008, s 117 
26 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 112 
27 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 61 
28 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 62 
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Kritik mot partnerskap utifrån feministisk och queer kritik 

Den kritik som finns yttrar sig genom att man anser att partnerskapet hamnar ett snäpp under 

äktenskapet eftersom samhället ser homosexuella som undantagsmänniskor och därför 

behandlas därefter. Med detta menar jag att partnerskap och äktenskap inte är samma sak för 

de definieras på olika sätt. En annan kritik är att partnerskapet understryker skillnader mellan 

de som väljer att leva i en monogam relation och de som väljer att leva utanför den normen. 

Kanske utmanar partnerskapet också bilden av det heterosexuella äktenskapet som den enda 

rätta och lyckliga vägen att gå29 Partnerskapet kanske utmanar vissa normer genom att visa att 

homosexuella också kan leva i en tvåsamhetsrelation och att man inte behöver vara 

heterosexuell för att leva i en sådan relation. Partnerskapet ger plats och utrymme för 

homosexuell kärlek för dem som väljer att leva i tvåsamhetsrelation.  

Den queerfeministiska kritiken mot partnerskapet handlar om att jämförelsen mellan 

heterosexuella och homosexuella och att de ska få gifta sig på samma villkor leder till ett 

förtryck där man delar upp människor i kön – och sexualitetskategorier vilket leder till att iden 

förstärks om att människor som lever i stadiga parrelationer är mer värda än andra30 Kön och 

sexualitet är maktperspektiv eftersom vi lever i ett heteronormativt samhälle. Heterosexualitet 

och monogami kan inte sägas vara naturliga oifrågasatta samlevnadsformer utan sociala 

konstruktioner.31 Partnerskapet ses som en institution på det sätt att den förespråkar att man 

bygger upp ett liv med en annan människa och att livet kretsar kring en människa och detta är 

något som queerfeminister ifrågasätter för de anser att det är ett svårt löfte att hålla. Att löftet 

mer ses som en illusion32 Jag vill inte stödja en institution som förespråkar att människor som 

lever i tvåsamma parrelationer är mer värda än de som inte gör det inte heller vill jag stödja 

äktenskapet som förespråkar att man bygger upp sitt liv kring en annan människa. 

 

 

 

 

                                                            
29 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, 93-96 
30 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, 2008, s 114 
31 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, 2008, s 115 
32 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, 2008, s 114,115 
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En översikt av mina informanter 

Här vill jag ge en presentation över mina informanter. Mina informanter svarar individuellt 

och inte som ett par. Mina informanter har fingerade namn. Alla mina informanter är kvinnor 

och definierar sig som lesbiska. 

Lina och Josefin träffades på Torget som är en gay restaurang i centrala Stockholm. De 

träffades genom gemensamma vänner och det var kärlek vid första ögonkastet. De träffades 

2003, förlovade sig ganska snabbt och ingick partnerskap efter 14 månader tillsammans. De 

kände att det var rätt direkt och det var ett självklart val för dem båda att gå vidare i relationen 

och registrera partnerskap. De bor i ett hus som de köpt tillsamman och de har även en dotter 

ihop som heter Molly som de skaffade tillsammans genom insemination.  

Karin och Johanna, träffades 2003 på samma jobb. De var ihop ett och ett halvt år innan de 

ingick partnerskap. De pratade ett tag innan om att gifta sig och från prat blev det till slut 

handling. Ingen av dem hade några juridiska tankar bakom beslutet att ingå partnerskap utan 

det handlade bara om kärlek och att gå vidare i relationen. Karin har alltid känt att hon vill 

gifta sig, hon ser sig som gammalmodig på det sättet och ser giftermål som att det är så det 

ska vara.  

Tina och Elin, träffades genom gemensamma vänner och de blev ett par på en nyårsfest 

2000. De var tillsammans 4 år innan de ingick partnerskap. De förlovade sig och tanken på att 

gifta sig kom när ena partnern friade. Från tanke till handling tog det 2 år. De hade heller inga 

juridiska tankar bakom utan ville mer fira sin kärlek genom att gifta sig och visa att de 

tillhörde varandra.  

Jenny och Lisa träffades på en studentfest 2002 men de var ihop några år innan de valde att 

registrera sig som partners och de tyckte att de hade det bra innan de ingick partnerskap och 

trodde kanske att det skulle vara mer spännande att vara gift än vad det visade sig att vara. De 

köpte en lägenhet precis innan och hade de inte gift sig så hade de istället skrivit ett 

samboavtal. De juridiska aspekterna var viktiga för dem och det var också de juridiska 

rättigheterna och skyldigheterna de ville ha när de valde att registrera sig som partners. 
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Tidigare forskning 

Det har varit svårt att hitta tidigare forskning. Det finns mycket tidigare forskning om kyrkans 

syn på samkönade relationer eller om kyrkans syn på om homosexuella ska få gifta sig i 

kyrkan eller inte.  

Den tidigare forskning som berör mitt område är ett forskningsprojekt som heter ” Mot alla 

odds” av Karin Zetterqvist Nelson. 

Syftet med boken är att ge ökad kunskap och förståelse för regnbågsfamiljers liv och villkor33. 

Det jag tycker är av intresse med detta forskningsprojekt är att hon visar hur regnbågsfamiljer 

kan se ut och välja att leva. Regnbågsfamiljer synliggör att det finns alternativa sätt att leva på 

utanför heterosexualitetens snäva normer d.v.s. att vi förväntas leva uteslutande i 

heterosexuella parförhållanden. Boken lyfter fram andra livsstilar och sätter 

heteronormativiteten i gungning genom att synliggöra regnbågsfamiljer och ifrågasätta att det 

krävs en romantisk parrelation mellan man och kvinna för att skaffa och ha barn.  

Som metod använder författaren sig av kvalitativa intervjuer där hon har intervjuat tre 

grupper. Hon använder sig av narrativ analys vilket innefattar berättelser om händelseförlopp, 

redogörelser och beskrivningar av de egna subjektiva erfarenheterna och upplevelserna och 

återberättande av något som redan skett34. I den här boken är det berättelserna som står i 

centrum både till innehåll och form35. Jag använder mig av kvalitativ forskningsintervjumetod 

för att jag genom intervjuer vill få en insikt i mina informanters relation till partnerskapet. Jag 

har använt mig av hermeneutik som analys eftersom det omfattar både skapande och tolkning 

av en text. Min analys kommer inte att ta upp anledning till familjebildning för dessa 

homosexuella informanter däremot kanske den frågan kommer upp när jag frågar varför mina 

informanter valde att ingå partnerskap. Familjebildningen har förändrats radikalt bara de 

senaste 30 åren och idag kan en familj se ut på många olika sätt36. Samhället har blivit 

öppnare och det ger möjligheten att leva på olika sätt. Istället för att kategorisera finns nu 

möjligheten att helt enkelt fråga de berörda individerna i regnbågsfamiljer om deras liv vilket 

författaren har gjort i sitt forskningsprojekt. För att förstå dynamiken om partnerskapet har jag 

frågat berörda individer och precis som författaren anser jag att genom att fråga de berörda 

                                                            
33 Nelson Zetterqvist, Mot alla odds, 2007, s 13 
34 Nelson Zetterqvist, Mot alla odds, 2007, s 15 - 16 
35 Nelson Zetterqvist, Mot alla odds, 2007, s 14 - 15 
36 Nelson Zetterqvist, Mot alla odds, 2007, s 13 - 14 
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individerna får man också de bästa svaren. Som slutsats är det enligt författaren svårt att 

besvara frågan vad en familj är eftersom det är en fråga som kan besvaras på många olika sätt. 

Istället för att kategorisera har författaren istället ställt frågan till berörda individer och då blir 

det ett individperspektiv, där utrymme ges för det individuella svaret37.  

En avhandling som berör mitt område är ”Inte den typ som gifter sig” av Anna Adeniji. 

Ämnet för avhandlingen är föreställningar om äktenskapsmotstånd och äktenskapskritik i 

Sverige. Hon har intervjuat kvinnor som på ett eller annat sätt valt att inte gifta sig och detta 

är även hennes empiriska utgångspunkt. Materialet består också av kulturella representationer 

av äktenskapsmotstånd i tidningar, tv och på internet. Metod är kvalitativa intervjuer med 

kvinnor som på ett eller annat sätt valt att inte gifta sig.  

Avhandlingen har två övergripande syften. Det första är att fördjupa frågan om 

äktenskapsmotstånd och det andra syftet är att både genomföra och presentera en feministisk 

metodologisk process som grundar sig i kreativt, akademiskt skrivande38. Där tar hon upp 

olika sorters feministisk kritik mot äktenskapet och de kritiska strömningarna som tas upp är 

liberalfeministisk, radikalfeministisk, queerfeministisk, anarkistisk och en poststrukturalistisk 

kritik mot äktenskapet39. Jag kommer endast att analysera partnerskapet och inte äktenskapet 

men däremot kan jag använda mig av viss feministiskt kritik. 

Författaren började med djupintervjuer men breddade sig till en mer textbaserad och 

populärkulturistisk och mediefokuserad studie för att få ett bredare perspektiv där hon bland 

annat analyserade teveserien sex and the city. Äktenskapsmotstånd kan enligt författaren se 

olika ut och oavsett om det baseras på politik eller känslor rör det om bland föreställningarna 

om sexualitet och genus, romantik och självständighet40. Hon menar att det inte finns ett rätt 

resultat för hennes avhandling eftersom den handlar om äktenskapsmotstånd i olika former41. 

Resultatet är avhandlingen eftersom det inte finns några ”rätta svar” om varför folk väljer att 

inte gifta sig. 

En uppsats som rör mitt område är en C uppsats av Caroline Åbinger, ”Skräcködlor och 

rödbetor – varför gifter de sig?” Caroline har valt att analysera äktenskapet mellan man och 

                                                            
37 Nelson Zetterqvist, Mot alla odds 2007, s 144 
38 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, 2008, s 13 - 14 
39 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, 2008, s 88 - 121 
40 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, 2008, s 13 - 15 
41 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, 2008, s 13 -15 
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kvinna och varför de väljer att gifta sig för hon menar att vårt samhälle och lagar styrs av hur 

en familj konstrueras. Anledningen till att jag valt att ta med denna uppsats i tidigare 

forskning är för att hon tar upp varför folk väljer att gifta sig och hur samhället styr vissa 

normer. Min analys tar upp varför mina informanter väljer att gifta sig med fokus på 

partnerskapet.  

Syftet med uppsatsen är att analysera varför människor väljer att gifta sig och hur det valet 

påverkar en. Hur ser mannen respektive kvinnan på äktenskapet när det gäller känslor, 

funderingar och tankar. Är män lika benägna att gifta sig som kvinnor?  

Som metod har hon valt att observera ett internetforum som är www.bröllopstorget.se och 

genom att använda sig av kvalitativa intervjuer. Genom hennes informanter har hon fått reda 

på att många tar beslutet att ingå äktenskap genom ömsesidig kärlek och för att de vill ta 

förhållandet ett steg längre.  Med det menar hon att en del av dem hon intervjuat har varit ihop 

länge, en del har även skaffat barn och att ta förhållandet ett steg längre kändes självklart för 

informanterna. Hon fick även reda på att en del par väljer att ingå äktenskap av juridiska 

aspekter. Många par skaffar barn och då känns det självklart att gifta sig och tryggheten har en 

stor betydelse42. Carolin påpekar också att många par anser att de blir sedda på ett annat sätt 

om de är gifta och att de tas mer på allvar43. Däremot har ingen av informanterna angett att de 

har gift sig för religiösa skäl. Carolins slutsats är att par väljer olika anledningar till att ingå 

äktenskap. Det kan handla om praktiska aspekter som ekonomi och juridik eller om 

känslomässiga aspekter som kärlek och trygghet. Traditioner har en stor betydelse men 

självklart måste kärleken finnas där. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
42 Åbinger,, Skräcködlor och rödbetor, C uppsats 
43 Åbinger, Skräcködlor och rödbetor, C uppsats 
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Analys 

Juridiska aspekten 

Med min analys vill jag få en förståelse för vad partnerskapet har för betydelse för mina 

informanter. Utifrån mitt material kan jag skönja tankegångar om den juridiska aspekten där 

de flesta av mina informanter påtalar att de ser denna som en trygghet men däremot inte som 

avgörande för valet att ingå partnerskap. Trygghet verkar vara avgörande genom att man som 

par hjälps åt och har ett ekonomiskt ansvar gentemot varandra44  

Jenny och Lisa köpte en lägenhet tillsammans och hade de inte ingått partnerskap hade de 

istället skrivit ett samboavtal. De tog ett lån tillsammans på lägenheten och är överrens om att 

den juridiska aspekten är en fördel och trygghet. Det var lättare att få ett lån på banken 

eftersom de var gifta. Tryggheten ligger i att den ena partnern är förmånstagare om det skulle 

hända den andra partnern något. ”Det känns tryggt för oss” 

Tina  

”Klart det juridiska är en fördel och något jag ville ha när vi ingick partnerskap. Eftersom vi 

köpte en lägenhet tog banken oss mer på allvar och seriöst när vi sa att vi var gifta. Det 

juridiska är en trygghet för mig”.  

I mitt material ser jag tankegångar som knyter an med Westerholm som tar upp de juridiska 

aspekterna om att partnerskapet har samma rättsliga verkan som äktenskapet när det gäller 

namn, försörjningsplikt, bodelning om partnerskapet upphör, arvsrätt, olika bidragsformer och 

efterlevandepension45 Tina är väl medveten om dessa aspekter men påtalar också att det gav 

henne en trygghetskänsla när hon valde att ingå partnerskap och Karin håller med och menar 

att de juridiska aspekterna vill man ha. I Martinssons resonemang om vad partnerskapet 

betyder juridiskt så tolkar jag det utifrån vad mina informanter sagt att liknande tankegångar 

finns hos dem då de har påtalat försörjningsplikt, namn och arvsrätt som viktiga faktorer.  

När partnerskapslagen trädde i kraft var tanken från regeringens sida att åstadkomma liknande 

rättigheter för homosexuella och heterosexuella som lever i parförhållanden. Kritiken mot att 

homosexuella skulle få rätt att ingå partnerskap handlade mycket om att partnerskapet skulle 

                                                            
44 Åbinger, Skräcködlor och rödbetor, C uppsats  
45 Westerholm, Partnerskapets tillkomst, Homo i folkhemmet, homo och bisexuella i Sverige 1950 – 2000, 2000, 
s 249 
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slå sönder familjen. Äktenskapet, menar Andreasson har länge setts som en monogam relation 

mellan man och kvinna46. Att leva i en monogam relation anses som det normala sättet att 

leva på och den sexualitet som räknas som mest önskvärd är monogam tvåsamhet mellan två 

personer av motsatt kön47 Att vara gift innebär inte bara rättigheter och skyldigheter mot 

varandra som par, eller att visa att man hör ihop utan att vara gift är också att få ett 

godkännande av staten, samhället och myndigheter. Att man som par får en bekräftelse över 

att man hör ihop och att man är ett etablerat par48 Elin påtalar att hon tycker det är viktigt att 

få en bekräftelse att man hör ihop.  

Partnerskap har handlat om tre saker.  

• Rättigheter och skyldigheter som en enhet. Inför samhället ses paret som en familj och 

genom detta får de lättare exempelvis banklån mm.  

• Det innebär även inbördes rättigheter och skyldigheter som finansiellt ansvar för 

hushåll mm.  

• Sist individernas rättigheter och skyldigheter vid eventuell separation eller dödsfall49 

I frågan angående om vad partnerskapet har för betydelse påtalar mina informanter 

gemensamt att man hör ihop och att man är en familj. Lina tycker att de juridiska aspekterna 

är en självklar trygghet eftersom det är lättare att ansöka om adoption och på så sätt kunna bli 

en laglig vårdnadshavare. I Sverige har homosexuella par rätt att adoptera enligt samma regler 

som heterosexuella och denna lag trädde i kraft 200250. Motståndet mot lesbiska föräldrar 

yttrar sig genom att det enbart är styvbarns adoptioner som genomförs i praktiken. För 

lesbiska par som vill använda sig av assisterad befruktning så gäller det enbart kvinnor som är 

gifta i ett heterosexuellt förhållande51 När partnerskapet infördes hade homosexuella inte rätt 

att adoptera men detta förändrades 2002 när den nya adoptionslagen trädde i kraft fast 

däremot ska man inte säga att det är fritt fram för homosexuella par att adoptera eftersom de 

oftast hamnar längst ner i rankningen medan heterosexuella par som inte kan få barn hamnar 

mycket högre upp i rankningen. Efter en sedvanlig politisk process med utredning osv 

                                                            
46 Andreasson, Homo i folkhemmet, homo och bisexuella i Sverige 1950 – 2000, 2000, s 249 - 251 
47 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 87 
48 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, 2008, s 23 
49 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, 2008, s 23 
50 Rydström, Tvåsamhetens brunn, 2005, s 327 
51 Rydström, Tvåsamhetens brunn, 2005, s 327 
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angående lesbiska föräldrafamiljer har lett fram till en förändring för lesbiska som vill skaffa 

barn för nu har de möjlighet att assisterad befruktning på fertilitetsklinik52. Att som lesbiskt 

par bli godkända för adoption är svårt och i princip omöjligt och därför väljer många lesbiska 

kvinnor att åka till Danmark och till kliniker där för insemination med sperma från 

donatorer53.  

Lina - pratar också om okunskap från exempelvis försäkringskassan. Idag finns det något som 

heter ”pappa” dagar. Om det är två mammor som har barn, så kan exempelvis 

försäkringskassan agera så här?  

Försäkringskassan – men det är väl klart att barnet har en pappa 

Lina – nej det finns ingen pappa 

Försäkringskassan – men har inte alla barn en pappa? 

Lina blev arg och menar att hon måste hela tiden påtala att hon lever tillsammans med en 

kvinna, att de har barn ihop och att nej det finns ingen pappa med i bilden.  

Heteronormativitet 

Den okunskap försäkringskassan visar genom att påtala att det inte finns en pappa med i 

bilden stärker synen om att vi lever i ett heteronormativt samhälle där vi förväntas att leva 

som heterosexuella. I vårt samhälle finns lagar, strukturer, handlingar och relationer som 

upprätthåller heterosexualiteten som något normalt. Detta leder till att heterosexualiteten blir 

en norm och de som inte lever efter den norm anses annorlunda som exempelvis 

homosexuella54 Det finns ingenting i den biologiska fortplantningen som förutsätter 

heterosexualitet. För att föda barn så krävs det bara sädesvätska och för det krävs inte en mans 

närvaro55 Partnerskapet kom att ersätta lagen om homosexuella sambor. I praktiken jämställde 

man homosexuella par med heterosexuella par med undantag för vissa regler som idag har 

förändrats. Då handlade rätten om att adoptera och insemination för lesbiska eftersom att den 

rättigheten inte fanns när partnerskapet införskaffades. 

 

                                                            
52 Nelson Zetterqvist, Mot alla odds, 2007, s 27 
53 Roisin Ryan-Flood, Lesbiskt föräldraskap i Sverige och på Irland, 2005, s 369 
54 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 50 - 55 
55 Kulick, Queer theory – Vad är det och vad är det bra för? 1996, s 10 
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Trohet 

En annan skyldighet förutom det juridiska man har mot varandra som par är löftena man ger 

till varandra när man ingår partnerskap. Ett löfte som handlar om att man lovar vara trogna 

och att älska varandra i nöd och lust mot varandra. Utifrån mitt material kan jag uppfatta att 

mina informanter har starka tankegångar när det gäller deras relation till trohet då de påtalar 

att trogen ska man vara eftersom det är ju det man lovar varandra när man ingår partnerskap. 

Mina informanter anser det ses som att fult att vara otrogen och Jenny påtalar att otrogen är 

man bara inte. Att diskutera otrohet med mina informanter kändes lite som tabu och jag 

uppfattade att det var inget populärt ämne att prata om.  

Josefin menar att löftet är att man lovar ju att älska just henne och att man lovar att vara med 

henne för resten av livet, det är ju det man vill. Självklart ska man vara trogen. Att ingå 

partnerskap ser jag/vi som ett livslångt åtagande. Att vara gift och monogam är en självklar 

norm och i Sverige är det inte lagligt att vara gift med flera personer. Du får vara polygam 

men du får inte gifta dig med dina partners. Du får heller inte vara sambo med någon och gift 

med någon annan på samma gång56 

Elin, ”man måste kämpa tillsammans och inte ge upp. Ja trohet är viktigt och att leva i 

monogami är en självklarhet för mig. Det är ju något man lovar varandra om man gifter sig”. 

Monogami 

När jag frågar mina informanter om monogami svarar alla snabbt ”att det är klart man ska 

vara trogen och leva i en monogam relation, det är ju det man eftersträvar och väljer”  

Mina informanter anser att monogami är en skyldighet man har mot varandra och ett löfte 

man gett. Att vara trogen och leva i monogam tvåsamhet ses som det rätta sättet att leva, i alla 

fall för mina informanter.  

Josefin 

 När jag var yngre trodde jag inte alls på monogami och ville inte alls leva så. Nu är 

monogami självklart för mig. Jag tror det handlar om att man blir äldre och ser saker på ett 

annat sätt. Man vet hur man vill leva och kanske handlar det också om att hitta rätt. 

                                                            
56 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, 2008, s 25 
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 Här knyter jag samman med det som Carolin får fram i sin analys att de som gifter sig måste 

tro att den man gifter sig med är den rätta och den man vill leva med resten av livet57 Samtliga 

av mina informanter håller med och påtalar att det är ju därför man ingår partnerskap för att 

man har hittat rätt person man vill leva med. Det är inte svårt att skilja sig i Sverige men det 

kan ändå ses som ett misslyckande eller att man inte höll sitt löfte eller klarade att leva upp till 

det.  För det är väl ganska ovanligt att man som människa vill leva med samma människa hela 

livet men det är ju det man står och lovar när man gifter sig58  

Johanna, 

Anser att det är modigare att göra slut. Att tillåta sig vara lycklig och hellre bryta upp än att 

stanna kvar bara för att stanna. Johanna tycker inte det ses som skamligt att bryta upp. Är 

man otrogen sviker man löftet man gett varandra. 

Partnerskapet kan vara utmanande mot det heterosexuella äktenskapet eftersom att nu kan två 

personer av samma kön visa sin kärlek och få den registrerad. Partnerskapet kan ses som en 

norm och ett” rätt sätt att leva på” eftersom nu kan par få rätt att registrera sin tvåsamhet men 

de som inte lever i tvåsamhet hamnar utanför normen. Det bildar stora skillnader mellan de 

som väljer att leva i normen och utanför. Kanske ger partnerskapet ett välbefinnande och en 

trygghet för de som väljer att leva så59 Vilket mina informanter påtalar att det är. Att leva som 

gift kan ses som en identitet och tittar man konstruktivistiskt på identiteter så ställer man sig 

misstänksamt mot alla påståenden att våra nutida identiteter alstrats av naturen och delas av 

alla människor. Vissa identiteter anses naturliga som att leva i parförhållanden och att leva 

monogamt medans andra identiteter ses som onaturliga. Identiteter är skapade, konstruerade 

och uppkomna av olika processer som sker den tid vi lever i60 

Den sexualitet som är mest önskvärd är den sexualitet som sker i hemmet. Den ska ske i 

monogam tvåsamhet och av personer av motsatt kön61 Den sexualitet som värderas sämre är 

den som sker av personer av samma kön, som inte har en relation eller som är gifta62. Detta 

leder till sexuella hierarkier där monogama relationer av personer av motsatt kön anses vara 

den sunda och rätta sexualiteten. Här faller delvis mina informanter under den 
                                                            
57 Åbinger, Skräcködlor och rödbetor, C uppsats 
58 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, 2008, s 111 - 115 
59 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 95 
60 Kulick, Queer theory – Vad är det och vad är det bra för? 1996, s 12 
61 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 86 
62 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 86 
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heteronormativa normen eftersom de lever i en monogam tvåsamhet där otrohet ses som något 

negativt och trohet uppvärderas. Samtidigt faller de delvis utanför som homosexuella par, där 

homosexuellt sex ses som osund och misslyckad enligt normen63 

Informanternas egna upplevelser och deras syn på partnerskapet 

Lisa jobbar med kunder och innan hon ingick partnerskap med Jenny hänvisade hon till sin 

sambo. Att hänvisa någon till ens sambo är enklare för att de man hänvisar till vet inte om 

sambon är en man eller kvinna. När paret hade gift sig och istället hänvisade till ens fru tyckte 

Lisa att fokuset lätt kunde hamna där. Det blir uppenbart att man är gift med en kvinna. Lisa 

menar att fokuset istället hamnar där och det man pratade om innan hamnar i bakgrunden, inte 

att det är en nackdel men att har man en fru att hänvisa till får man komma ut som 

homosexuell för folk man kanske inte vill komma ut för. Att säga att man har en sambo kan 

vara ett smidigt sätt att komma undan det. Hänvisar man till sin fru blir man outad på en gång 

anser Lisa. Det som Lisa påtalar kan knytas samman med Lindholms resonemang som hon 

skrivit om i hennes bok ”Dubbelliv” där hon diskuterar att de enda situationer där en 

homosexuell blir öppen gång på gång är i heteronormativa situationer vilket händer ganska 

ofta. Detta kan ske i många situationer eftersom en homosexuell person sällan blir igenkänd 

eller erkänd som homosexuell i ett heteronormativt samhälle64 Ett heteronormativt 

tolkningssystem kan innebära för ett homosexuellt par att någon av partnerna tvingas att tala 

för att inte bli osynlig eller icke existerande medan den andra partnern inte behöver göra det. 

Att behöva tvingas tala handlar om att man måste utelämna något man själv tycker är 

personligt och privat65Att komma ut kan också ses som queer handling eftersom paret inte 

lever som man förväntas att göra i ett heteronormativt samhälle. Heterosexualiteten är det 

självklara och normen att leva efter eftersom den ses som den rätta. Förklarar man då att man 

är gift med en kvinna ställs förväntningarna upp och ner och som homosexuell måste man 

försvara sin sexualitet och fokuset hamnar där. Hade hon däremot hänvisat till sin man så 

hade det säkert inte blivit någon konstigt reaktion. För att vi ska uppfattas som godtagbara 

män och kvinnor måste man prestera rätt sorts kopplingar mellan kön, genus och begär för gör 

man inte detta och rör om i denna ordning blir man mindre begriplig i andras ögon66 

                                                            
63 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 87 
64 Lindholm, Dubbelliv reflektioner om döljande och öppenhet,, 2003, s 16-17 
65 Lindholm, Dubbelliv reflektioner om döljande och öppenhet, 2003, s 16- 17 
66 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 113 
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Jag har enbart intervjuat lesbiska par, alltså kvinnor. För att framstå som en ”riktig” kvinna 

krävs inte enbart att kvinnan har en kropp som kategoriseras som kvinnokropp utan dessutom 

måste kvinnan gå, uppträda och vara enligt samhällets förväntningar67. Dessutom måste 

kvinnan ha rätt sorts begär nämligen det heterosexuella68. När man inte följer denna ordning 

blir vi obegripliga i andras ögon eller helt enkelt blir man betraktad som udda eller konstig69 

När man hänvisar till sin fru som paret gör kan de ses som udda och märkliga och helt 

obegripliga för att de inte följer normen. Heterosexualiteten är kulturellt, socialt och historiskt 

skapad. Heterosexualiteten ses som det ”normala” medan homosexualitet ses som det 

avvikande. Detta märks klart och tydligt när Jenny och Lisa förklarar att när Lisa hänvisar till 

sin fru så hamnar fokuset där. Man bör ifrågasätta heteronormativiteten eftersom den formar 

strukturer, lagar och relationer. Den upprätthåller heterosexualiteten och det leder till att 

heterosexualiteten anses som mest åtråvärd och det naturliga sättet att leva. 

Heteronormativiteten styr och eftersträvas eftersom det än idag behövs lagar för homosexuella 

par eftersom det behövs en lag som ger homosexuella par samma rättigheter som 

heterosexuella att adoptera barn. Som homosexuell måste man försvara sig eller komma ut 

ständigt inför nya människor. Kanske är det ett problem för vissa och för andra inte. 

När jag frågar mina informanter hur släkten reagerat på att de ingått partnerskap säger alla att 

det blivit bra bemötta.  

Josefin,  

Mormor och morfar tog det jätte bra för att enligt dem är giftermålet en stor sak i livet 

oavsett vem man väljer att gifta sig med. Hon menar att deras giftermål verkligen blev 

legitimerat i deras ögon.  

Karin, 

 Min släkt tog det väldigt bra och var glada att jag hittat någon jag vill leva mitt liv med. 

Däremot såg de även en framtid med barn och barnbarn och hon menar att detta har varit en 

nackdel med att hon kommit ut som gay.  

Nackdelen låg i att släkten såg att det var svårt för henne att få eller skaffa barn men påtalar 

också att denna syn förändrades när hon ingick partnerskap med sin partner. Kanske för att 
                                                            
67 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 113 
68 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 113 
69 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 113 
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det är lättare för homosexuella par att adoptera idag och att de har rättigheter att göra det 

likaså att göra en insemination.  

Är ringarna betydelsefulla? 

När jag frågat mina informanter vad de anser om ringarna och dess betydelse så har nästan 

alla svarat samma sak eftersom alla tycker att ringarna är viktiga på något sätt och även en 

symbolisk handling, att visa att man tillhör någon.  

Lina och Josefin provade ringar ca 10 månader innan de skulle gifta sig och sen kollade de 

runt i en massa affärer innan de bestämde sig. Lina tycker att ringarna är en viktig tradition 

och en fin sådan och dels tycker de att det är fint med ringar. De valde även att ha samma 

efternamn vilket de kom överrens om vid ett senare skede.  

Josefin 

För mig står ringarna för samhörighet men påpekar också att det är en materiell sak och att 

man inte kan visa kärlek med enbart materiella ting.  

Lina och Josefin designade sina egna ringar. För dem var det en symbol som visar att man 

tillhör någon. De kallar varandra för fru och fru helt öppet. 

Svaren jag får fram visar att det är viktigt att visa att man tillhör någon, att man är upptagen 

och att man lever i tvåsamhet. Genom mina informanters utsagor kan jag tolka det som att 

ringen på fingret visar att man tillhör någon. Ringen kan även ses som en viktig symbol för 

varandra. Man har lovat varandra evig kärlek och trohet. En stor skillnad mellan 

äktenskapsceremonin och partnerskapsceremonin är att mannen ger kvinnan en ring i 

äktenskapet men i partnerskapet ger parterna varandra en ring. Detta kan tolkas som att 

äktenskapet ersätts av ett samkönat förhållande där två jämbördiga parter ger anspråk på 

varandra70. Att visa att man är upptagen och hör ihop är något alla mina informanter sagt. Att 

leva i monogam tvåsamhet ger en trygghet och det är bekvämt. 

 

 

 

                                                            
70 Rydström, Tvåsamhetens brunn, 2005, s 326 
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Partnerskapets trygghet eller illusion 

Anledningen till att jag valt ett stycke om partnerskapets trygghet eller illusion är att när jag 

själv var gift isolerade jag och min dåvarande fru oss från gayvärlden. Detta kanske inte var 

ett medvetet beslut men vi gjorde det. Vi levde i vår ”trygga” tvåsamhet. Idag kan jag ångra 

att vi levde så och nu undrar jag om det blir så även för andra par. Nu spelar det ingen roll om 

man är hetero eller homo och lever i en stadig relation men eftersom jag analyserar 

partnerskapet handlar det om homosexuella. Jag vill föra en diskussion med mina informanter 

om gayvärlden, om de är ute i svängen eller inte eller kanske aldrig har varit det. Jag vill även 

föra en diskussion om trygghet eftersom detta begrepp dyker upp med jämna mellanrum. 

Mina informanter har pratat om trygghet när det gäller den juridiska aspekten och att bli 

accepterade som ett par av samhället, familj och vänner. Att helt enkelt leva i en monogam 

parrelation ses som en trygghet.  

Lina och Josefin Berättar att de har isolerat sig.  

Vi har flyttat från Stockholm och hela dess gayliv. Vi är aldrig ute och går inte ens på pride. 

Vi tycker det är tryggt och skönt att leva i tvåsamhet och vi anser att gayvärlden är oseriös 

och en ”köttmarknad”.  

Med oseriös menar mina informanter att det är många yngre ute som bara ”strular” runt eller 

är för fulla och att folk verkar så desperata att hitta en partner. Eftersom vi inte är ute efter det 

tycker inte vi att det är kul att gå ut. 

Josefin,  

När jag kom ut som lesbisk kändes det jätte viktigt att gå ut på gayställen. Nu när jag blivit 

äldre så har man inte det behovet längre. 

 Är det ett typiskt flatbeteende att det blir så? Att träffar man någon väljer man att inte gå ut 

eller att man hittar andra nätverk att vara delaktiga i71. Josefin fortsätter att berätta att hon 

tycker att hon sett detta beteende hos andra flatpar också. När jag väl var ute i gaylivet såg 

man aldrig några par ute, det tyckte jag var konstigt men sen skämtade man ofta om att alla 

par satt hemma och ”drack the med sina katter”. Att som par kanske det känns mindre viktigt 

att vara i sammanhang där det bara är lesbiska tjejer. Man är ju inte mindre lesbisk för att man 

                                                            
71 Lindholm, Dubbelliv, 2003, s 34 
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väljer att inte vara ute i svängen72. Att vara ute var viktigt för Josefin för hon anser att det var 

viktigt att känna den tryggheten med att vara en del av något. Sammanhörighet kan vara 

viktigt speciellt i komma - ut processen. Mina informanter identifierar sig som lesbiska och är 

på så sätt deltagare i ett homoliv. Ett homoliv kan innefatta klubbar, restauranger, politisk 

kamp eller bara en samhörighet att man tillhör något och får träffa likasinnade. 

Elin,  

Nej vi har verkligen blivit ett ”svensson” par. Vi kan tycka det är roligt att festa eller anordna 

middagar men att gå ut på gayklubbar gör vi aldrig. Vi känner att vi inte vill tillhöra ett 

gaycommunity eller så känner i alla fall jag det och Tina håller med. 

Tina 

Jag har aldrig varit ute i gay livet och visst ibland skulle jag vilja vara det och det skulle vara 

kul att ha homosexuella vänner för det har jag inga. 

Själva iden om äktenskap eller partnerskap bygger ju på att man tror att det finns en rätt 

själsfrände eller i alla fall att man är beredd att tro på det eller spela med i den charaden73 

Kanske är det så att när man väl hittat sin själsfrände så är man beredd att satsa allt på denna 

människa och därför väljer att avskärma. Eller kanske handlar det om att det anses ”normalt” 

att leva i en monogam relation eftersom det är den sunda och eftersträvande sexualiteten74 

Mina informanter har påtalat att när de ingick partnerskap med varandra så kände de en slags 

inkludering, att de kände sig som en del av samhället och främst att deras relation mer togs på 

allvar. Här knyter jag an till det Jens diskuterar om att de som ingår partnerskap får ett slags 

godkännande av samhället och blir delaktiga eftersom de nu kan få registrera sin tvåsamhet 

men kritiken är att alla kanske inte vill ha samhällets godkännande och att de leder till klyftor 

mellan dem som väljer att leva efter tvåsamhetsnormen och de som väljer att leva utanför 

den75 Flera av mina informanter har sagt att de kände sig mer inkluderade i samhället efter att 

de ingått partnerskap, att det blev mer tagna på allvar som par och att de fick juridiska 

rättigheter. Fast däremot anser inte mina informanter att de lever efter en tvåsamhetsnorm 

eftersom de anser att de själva fritt valt att leva i en tvåsam relation. 

                                                            
72 Lindholm, Dubbelliv, 2003, s 36 
73 Adeniji, Inte den typ som gifter sig, 2008, s 114 
74 Ambjörnsson, Vad är queer? 2006, s 94 - 95 
75 Rydström, Tvåsamhetens brunn, 2005, s 329-331 
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Genom vad mina informanter berättat om sin relation till partnerskapet, trohet och monogami 

kan jag tolka det som att de lever i en tvåsamhetsnorm och att de finner stor trygghet i det.  
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Sammanfattning 

I min studie har jag analyserat vad partnerskapet har för betydelse för mina informanter. Jag 

har fört en diskussion med mina informanter om partnerskapet, tvåsamhet och kärlek. De 

anser att den juridiska aspekten är viktig eftersom det är lättare att få ett banklån tillsammans 

och de har rätt till arvsrätt, kan ansöka om adoption och den ekonomiska tryggheten spelar 

roll eftersom man kan ha delad ekonomi, hjälpas åt och man har försörjningsplikt för 

varandra. Dock är inte dessa aspekter avgörande för beslutet till att de valde att ingå 

partnerskap för den främsta orsaken handlar om kärlek och att man vill ta förhållandet ett steg 

längre.  

Tryggheten ligger även i att de ser sig som ett par, en familj. De ser det som tryggt att leva i 

en stadig parrelation och trohet är viktigt och något man ska vara eftersom det var det de 

lovade varandra när de ingick partnerskap. Otrohet ses som något fult och som ett 

misslyckande. Att vara monogam ses som självklart för mina informanter och de anser att det 

är så det ska vara. Det har blivit mer och mer tydligt under arbetets gång att partnerskapet är 

en trygghet och nästan något att eftersträva. Att leva i en lycklig monogam parrelation 

eftersträvas alltså medan partnerskapet utesluter de som lever i polygama relationer eller de 

som inte vill ha statens godkännande för deras relation. Folk som väljer att leva på andra sätt 

har helt enkelt inte tillträde till denna värld.   

Jag har kritiskt granskat heteronormativiteten eftersom den genomsyrar vårt samhälle, 

ifrågasatt normer om vad som anses normalt och inte samt hur de upprätthålls.   

Mina informanter har varit väldigt samstämmiga och haft väldigt liknande svar att ge. Alla har 

haft liknande åsikter och tankar om partnerskapet och dess trygghet samt om trohet och att 

leva i en monogam relation. 

Är partnerskapet en trygghet eller en illusion? Det beror på vem man frågar men enligt mina 

informanter är partnerskapet en trygghet.  
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Bilaga – frågeställningarna 

Kände ni någon skillnad efter det att ni ingått partnerskap, ex från släkten och samhället? 

Såg ni det som ett livslångt åtagande? 

Fördelar / nackdelar med att vara gift? 

Hur länge var ni ihop innan? 

Hur växte tanken fram att ni skulle gifta er? 

Vad har partnerskapet för betydelse för er? 

Har ni ett öppet förhållande? 

Hur ser ni på tvåsamhet? 

Tror ni på äktenskap? 

Är trohet viktigt? 

Hur ser ni på kärlek? 

Är det viktigt at få en bekräftelse på sin relation? Om ja i så fall varför? 

Ser ni det som skamligt att bryta upp? 

Är ringarna betydelsefulla? 

Hur relaterar ni er till gayvärlden? 

Kallar ni varandra för fru och fru? 

 

 

 

 

 


