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Förord 

 

Detta examensarbete i sociologi är ett resultat av flera veckors intensivt samarbete mellan oss som 

författare, där vi både delat upp och kombinerat varje del i omgångar. Resultatet är också en produkt av 

många terminers intensivt arbete och lärande på Södertörns högskola. De teoretiska glasögon vi fått med 

oss under utbildningen, har gett oss förutsättningar att på ett objektivt sätt ta oss an fältet för att fördjupa 

oss i normbrytandets värld.  

Ett stort tack vill vi rikta till våra respondenter som släppt in oss i sin privata sfär och låtit oss ta 

del av deras liv. Ett stort tack även till vår handledare Paul Fuehrer. Ditt engagemang har varit 

ovärderligt och vi hade inte kunnat önska oss en bättre handledare. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka och belysa alternativa relationssätt i förhållande till 

tvåsamhetsnormen. Studien är av en undersökande kvalitativ karaktär. Vi har genom djupintervjuer med 

fyra personer i polyamorösa relationer tagit reda på hur respondenterna ser på och hanterar sina 

levnadsval och de reaktioner de mött från samhället. En annan fråga vi gått in djupare på, är hur 

respondenterna definierar och ser på svartsjuka och otrohet. Vi har tagit avstamp i relations- och 

familjerelaterade teorier för att förstå och problematisera tvåsamhetsnormen. Det vi kommit fram till är 

att respondenterna funnit sätt att tillgodose vissa lustfyllda och romantiska behov till andra. Det har dock 

funnits skillnader i vilka behov som respondenterna bejakat och hur regleringen sett ut i de olika 

relationerna. Två av våra respondenter har bejakat både romantiska och lustfyllda känslor till andra och 

har haft en väldigt liberal syn på relationer. De två andra respondenter har endast accepterat sexuella 

kontakter med andra och dessutom velat att detta på ett eller annat sätt ska förankras i deras tvåsamhet. 

Några större reaktioner från samhället har våra respondenter inte upplevt. Däremot har vi kunnat se att 

de har använt olika strategier för att undvika stigmatisering. Vi har också kunnat se att svartsjuka ofta är 

kopplat till en känsla av äganderätt. 

Nyckelord: Tvåsamhetsnorm, relationer, monogami, polyamori, swingers, svartsjuka, otrohet  

Populärvetenskaplig sammanfattning 

I denna uppsats har vi haft som syfte att ta reda på hur livet kan se ut för folk som väljer att leva i intima 

eller romantiska relationer med fler än en person åt gången. Vi har intervjuat fyra personer som lever i 

förhållanden där de får ha fler partners och försökt ta reda på hur de upplever och hanterar sina 

levnadsval. Vi har också undersökt om folk omkring dem brukar reagera annorlunda än om de levde 

med bara en partner och hur de i så fall har hanterat dessa reaktioner. Vi har undersökt var tanken om att 

man bara ska leva två personer i en relation kan komma ifrån och om den tanken är så himla självklar 

egentligen. Det vi har kommit fram till är att de vi har intervjuat har hittat sätt att kunna kombinera både 

en långvarig relation med sin/sina partners, och attraktion eller förälskelser till andra personer. Två av 

dem har tyckt att det är okej att ha sex med vissa andra personer, medan de andra två har tyckt att det till 

och med är okej att förälska sig i, och ha romantiska relationer med andra. De har inte upplevt några 

direkta reaktioner från folk omkring dem, men vi har ändå sett att de på olika sätt har försökt att undvika 

jobbiga reaktioner. Vi har också sett att svartsjuka brukar vara kopplat till att man tror att man kan äga 

en person. 

Nyckelord: Tvåsamhetsnorm, relationer, monogami, polyamori, swingers, svartsjuka, otrohet 
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Abstract 

This study aims to explore and highlight alternative relationships in relation to the norm of monogamy. 

The perspective we have had with this study, is of a qualitative and investigative character. We have 

deeply interviewed four participants who are, or have been, in a polyamorous relationship. We have 

studied how the respondents see and handle their choices of life. We also wanted to know what kind of 

reactions they have faced from society. Another issue we have studied deeper is how the participants 

define jealousy and infidelity. We have anchored the discussion in different relation- and family-related 

theories to understand and problematize the norm of monogamy. What we come to understand is that 

the participants found different ways, to satisfy their desires and to fulfill their romantic needs. There 

have been differences in their desires and needs met in the relationship and we wanted to study how 

their delimitations seems to vary. Two of our participants have embraced both their romantic and lustful 

feelings for others and has had a very liberal approach to relationships. The other two participants has 

only accepted sexual contacts with other people, no feelings involved, and they needed to have an 

arrangement about this with their partner. Our participants have not experienced any major reactions 

from the society. However, we have been able to see that they have used various strategies to avoid 

stigmatization. We could also see that jealousy is often associated with a feeling of ownership. 

Key words: norm of monogamy, relations, monogamy, polyamory, swingers, jealousy, infidelity  
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1 Inledning 

Sociologin som vetenskap har länge intresserat sig för samhälleliga normer. Huvudfokus brukar inte 

ligga på var normerna kommer ifrån ursprungligen, utan på hur de reproduceras och upprätthålls över tid 

även i de fall där de ursprungliga faktorerna som lett fram till etableringen av dem inte längre är 

relevanta. Normerna ändras inte så lätt då de sitter djupt rotade i människans sätt att tänka och vara. Ofta 

är de också osynliga för oss människor tills någon bryter mot dem. Sanktionerna för dem som går emot 

normerna kan bestå av stigmatisering med skuld och skambeläggande. En av de starkaste sociala 

normerna i det moderna västerländska samhället är tvåsamhetsnormen, d.v.s. normen att en långvarig 

relation som innehåller kärlek och sexuell intimitet bör bestå av två personer. Människor får tidigt lära 

sig att monogami är det rätta. Förr eller senare ska de hitta en partner och ha ensamrätt på varandra 

romantiskt och intimt, så länge relationskontraktet är gällande. Idag är det inte lika självklart att dessa 

par ska bestå av en kvinna och en man, och monogamin kan vara seriell. Det viktiga är att ha en partner 

i taget. Människor tenderar dock även här i väst, att reagera starkare om förhållandet består av par av 

samma kön eller om någon byter partner allt för ofta.  

Tvåsamhetsnormen har inte alls alltid varit självklar och är fortfarande inte norm i delar av 

världen. Grunden till parrelationer som vi är bekanta med i Sverige idag, den romantiska och intima 

kärleken, har inte heller alltid varit självklar. Dessa fenomen kommer att beskrivas närmare i kommande 

avsnitt. 

I oktober 2015 publicerades en artikel med rubriken “Tvåsamhet är inte detsamma som lycka” i 

Expressen debatt (Wahlf, 2015). Artikeln är skriven av sex- och relationsrådgivaren Isabelle Wahlf och 

handlar om hennes erfarenheter av hur samhället ända sedan hon var liten, talat om för henne hur en 

kärleksrelation mellan två personer är den enda tänkbara kärleksrelationen. Dessa två ska helst också 

bestå av en man och en kvinna. Hon beskriver hur hon älskar sin sambo och inte vill byta ut denne på 

något sätt men att hon genom åren känt och fortfarande känner sig kär i och nyfiken på fler olika 

personer, ibland samtidigt. I sin artikel så undrar hon över hur det skulle vara, om tvåsamhetsnormen 

inte var så stark. Hon tror att en stor anledning till att vi känner svartsjuka är att vi indoktrineras i ett sätt 

att tänka som säger att vi kan ha äganderätt på en person. 

När utomstående och bekanta fått nys om vårt uppsatsämne så har vi fått nyfikna frågor kring 

vad vi ska skriva om. Vi har märkt att ämnet är både provocerande och intresseväckande, och många har 

starka åsikter om att tvåsamhetsnormen är det enda självklara. 

Otrohet är ett relativt vanligt förekommande fenomen. Detta kan tolkas som en signal på att 

tvåsamhetsnormen inte efterlevs. Det som regleras i ett äktenskap eller i en tvåsamhet är ofta de sexuella 

och romantiska relationerna till andra människor. Var den sexuella gränsen går kan se olika ut och 
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parterna i en tvåsam relation har ibland inte har något tydligt uttalat relationskontrakt där man definierar 

vad som är accepterat och vad som klassas som otrohet. Att utgå från något slags sunt förnuft kan vara 

en bräcklig grund att stå på, eftersom att detta sunda förnuft ser olika ut beroende på vem man frågar. 

1.1 Disposition 

I kapitel 2 redogör vi för tvåsamhetens tillkomst och funktion enligt Engels tolkning. Vi kommer även 

att beskriva hur den romantiska kärleken präglas av tid och kultur. I kapitel 3 beskriver vi olika 

teoretiska begrepp och förklarar dem mer ingående för att öka förståelsen av studien. I kapitel 4 och 5 

tar vi upp olika teorier och tidigare forskning som vi har använt oss av i studien, några exempel är 

stigmatisering, otrohetens gränser, kärlekens betydelse för parrelationer och lagreglering av 

tvåsamheten. I kapitel 6 så formulerar vi syfte och frågeställning till denna studie. I kapitel 7 så 

beskriver vi hur vi har gått metodiskt till väga i studien, där vi har vägt in flera aspekter som t.ex. urval, 

datainsamling, validitet och etik. I kapitel 8 presenterar vi resultat och analys, med djupgående analyser 

av den insamlade empirin som vi kopplar och kritiserar gentemot teorierna. I Kapitel 9 tar vi upp den 

avslutande diskussionen, där vi drar vår slutsats och även presenterar framtida forskningsfrågor. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel beskriver vi kort tvåsamhetsnormens tillkomst och funktion. Vi kommer även att gå 

igenom hur den romantiska kärleken som grund för en parrelation är ett relativt modernt fenomen. 

2.1 Tvåsamhetsnormens tillkomst och funktion 

Som vi nämnde i inledningen har tvåsamhetsnormen inte alltid varit självklar. Även om normer är sega i 

sin förändring och den tvåsamhet som vi är vana vid i Sverige idag har premierats och setts som det 

enda egentliga rätta under en lång tid, så har det historiskt sett annorlunda ut. Friedrich Engels hänvisar 

till ett funktionalistiskt synsätt på tvåsamhetsnormen som säger att den gynnade det kapitalistiska 

systemets framväxt. Engels skrev på 1800-talet hur historien har visat oss att människor i vissa 

samhällen levt i icke monogama förhållanden där både män och kvinnor haft fler relationer samtidig. 

Dessa bredare relationsfigurationer har med åren har smalnat av och till slut lett fram till den tvåsamhet 

som vi är vana vid idag (Engels, 1978). Enligt Engels så behöver detta dock inte alls betyda att det blivit 

bättre, utan snarare att detta grundat sig på mannens herravälde som förtrycker kvinnan i ett 

patriarkaliskt och kapitalistiskt samhälle, och gynnat det kapitalistiska produktionssystemet (Engels, 

1978:77f). Vi kommer att beskriva Engels tankar mer ingående i kapitlet om tidigare forskning.  

2.2 Romantisk kärlek - präglat av tid och samhälle 

Giddens (2007) hävdar att vi inte kan härleda den romantiska kärleken till en utveckling av människans 

natur utan till en rad sociala och historiska faktorer. Idag ser man det i vår västerländska kultur som 

självklart att par som väljer att gå ihop i äktenskap eller liknande förhållanden, gör det huvudsakligen på 

grund av kärlek och sexuell attraktion (Giddens, 2007:194). Detta är dock ett relativt nytt fenomen. 

Giddens hänvisar i sin bok Sociologi (2007) till historikern John Boswells forskning om medeltiden och 

hur den visat att det praktiskt taget inte existerade äktenskap baserade på kärlek i Europa. Man likställde 

till och med förälskelse i äktenskapet som äktenskapsbrott och romantisk kärlek som en svaghet eller 

sjukdom. Äktenskapet på medeltiden var istället en uppgörelse för att behålla ett kapital i släktens ägo 

eller för att producera barn som kunde hjälpa till i jordbruket (Giddens, 2007:193).  

Denna relativt moderna norm med kärlek som grund för en långvarig parrelation är ganska unik 

för våra samhällen i väst. Många kulturer och samhällen i världen delar fortfarande inte alls normen. I 

tidskriften Populärhistoria finns en intressant artikel om kärlekens uppkomst, skriven av Jessica 

Söderqvist och Anna Maria Erling (Söderqvist och Erling, 2008). Den beskriver hur kärleken kommit att 

bli rådande som grund för intima relationer i väst idag. Man brukar säga att kärleken som känsla kopplat 

till ett begrepp uppkom redan på 1100-talet och handlade då om omöjlig kärlek i form av en ädel riddare 

som förälskade sig i en gift dam. Kärlek som grund till äktenskap var fortfarande inte aktuellt förrän 
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framåt 1700-talet. Man började då ta hänsyn till barnens känslor när man gifte bort dem. Andra 

förändringar i samhället skedde också på denna tid. Befolkningen ökade och på landsbygden växte 

också antalet tjänstefolk som pigor, drängar och bruksarbetare. Tjänstefolket försörjdes i hemmet där de 

arbetade och behövde inte bilda par med någon för att driva jordbruk eller gård med. De kunde istället 

para ihop sig baserat på fria val och kärlekskänslor. Under samma tid spreds också romaner om 

kärleken, vilka hjälpte till att idealisera bilden om romantisk kärlek (Söderqvist och Erling, 2008). 

Giddens skriver också om hur det först var i slutet av 1700-talet som tanken om den romantiska 

kärleken som grund för relationer började gro. Idealet var någon kombination av en djup romantisk 

kärlek som också innehöll sexuell attraktion från båda parter vilket man ansåg förknippade kärleken 

med frihet. Något som tidigare separerats från varandra (Giddens, 1992:43). 

  Sveriges Radio presenterade i oktober 2014 en intervju med Ulf Ellervik, professor i kemi, 

som handlar om kärlekens tre faser (Ellervik, 2014). Ellervik beskriver att kärlek består av tre faser; lust, 

förälskelse och långvarig kärlek. Lustfasen innebär att du känner sexuell attraktion till en person. Den 

andra och enligt Ellervik den mest komplicerade fasen är förälskelsen. Han hävdar att det verkar som att 

människan inte kan vara förälskad i mer än en person samtidigt och att man under förälskelsefasen 

förlorar omdömet, låser sig till en person och kan inte se några fel med denne. Det är hormonnivåer i vår 

kropp som påverkar dessa fenomen. Efter ca 1,5-2 år så ändras dessa nivåer och allt är inte lika positivt 

längre. Den tredje fasen är långvarig kärlek som också den påverkas av vissa hormoner. Ellervik 

beskriver att den kärleken är en fas där du kan bygga upp en relation med en person och tycker om att ha 

den nära. Det är ungefär den känsla man kan känna för nära vänner och familjemedlemmar. 

Dock hävdar Ellervik att människan absolut kan vara förälskad i en person men känna lust eller 

långvarig kärlek till någon annan samtidigt, eller ha en djup långvarig kärlek men samtidigt förälska sig 

i eller känna lust till andra. Lusten kan man känna när som helst till i princip vem som helst. Han 

likställer att bli förälskad med att få en kick på samma sätt som man kan få av droger och säger att man 

kan vara beroende av det, och att man förmodligen inte blir det i samma person mer än en gång. 

Däremot hävdar han att den långvariga kärleken där vi mår bra av att vara med en person kan vara för 

evigt. Ellervik säger att det är viktigt att känna till dessa faser och sen ta ett beslut i hur man vill göra 

med sina relationer.  
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3 Teoretiska begrepp 

Den huvudsakliga ambitionen med detta kapitel är att belysa innebörden av normer och definiera vissa 

begrepp för att läsarna ska få en grundläggande förståelse för fortsatt läsning. Till en början definieras 

begreppet social norm. Sedan definieras vidare mer specifika begrepp så som tvåsamhetsnorm, 

monogami, polyamori och swingers. Men först och främst vill vi klargöra att vi inte kommer att göra 

någon direkt skillnad mellan äktenskap och äktenskapsliknande förhållanden annat än när vi redogör för 

specifika regleringar just kring äktenskapet. Detta eftersom att äktenskapet inte är lika självklart i 

parrelationer idag. Vi anser att för vår studie så är innebörden i stort sett densamma. Det vi menar är en 

varaktig tvåsam relation. 

3.1 Social norm 

Begreppet norm har länge använts och problematiserats inom sociologin. Definitionen av begreppet kan 

se lite olika ut men vi har valt att själva definiera normer som uttalade eller outtalade regler som styr 

oss genom att tala om för oss vilka beteenden och preferenser som av samhället är acceptabla, 

önskvärda och vilka som inte är det. I enlighet med RFSL:s definition av normbegreppet vill vi också 

lägga till att normerna är “föränderliga över tid och formas utifrån maktförhållanden” enligt RFSL:s 

begreppslista (RFSL, 2015). Oftast är normerna oreflekterade och det är när individer eller grupper går 

emot dem som de blir synliggjorda. Till skillnad från lagbrott, som straffas med formella civilrättsliga 

påföljder som till exempel böter, samhällstjänst eller fängelse, så straffas normbrott med sociala 

sanktioner och stigmatisering från individens omgivning. En reaktion från samhället som vill få oss till 

att rätta oss efter rådande normer igen, och få oss att känna att det vi gör är fel. Detta trots att normerna 

egentligen inte har någon ursprunglig källa/författare och kanske inte längre fyller någon egentlig 

funktion. 

3.2 Tvåsamhetsnorm, monogami och polyamori och swingers 

Vi kommer genomgående i studien att tala om tvåsamhetsnormen, monogami, polyamori och swingers. 

Vi har valt att använda oss av riksförbundet RFSL:s definitioner av dem första tre begreppen. För det 

fjärde begreppet swingers, som är ett ganska brett begrepp har vi valt att själva definiera det utifrån vad 

som är aktuellt för förståelsen av denna studie. 

Begreppet tvåsamhetsnorm definieras på RFSL:s hemsida (RFSL, 2015) som “En norm som 

medför att det ses som positivt, eftersträvansvärt och normalt att ha eller vilja ha enbart en partner åt 

gången i sexuella och/eller kärleksrelationer”. 
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Monogami definieras som “att ha sexuella och/eller emotionella relationer med bara en person i 

taget” (RFSL, 2015). Vi gör bara ett tillägg här då vi också kommer att prata om seriell monogami. Det 

innebär att man har relationen med en person i taget, men att denna person kan bytas ut mot en annan 

person. 

Begreppet Polyamori definieras som “ En person som väljer att ha sexuella och/eller emotionella 

relationer med fler än en i taget kan sägas vara polyamorös” (RFSL, 2015) 

Att vara swinger eller swingers definierar vi som par som lever tillsammans och som väljer att ha 

sex med andra, ibland tillsammans med sin partner och ibland genom partnerbyte. 
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4 Tidigare forskning 

För att förstå våra respondenters situation i vårt moderna samhälle så har det varit väsentligt för oss att 

se hur tidigare forskning kring familj och relationer har sett ut. Vi har velat ta reda på var 

tvåsamhetsnormen kommer ifrån och hur intima relationer förändras och reglerats genom åren. Vi har 

även velat ta reda på eventuella kunskapsluckor i den tidigare forskningen.  

I det första avsnittet kommer vi först att presentera modern forskning med delar ut Catrine 

Anderssons doktorsavhandling Hundra år av tvåsamhet (2011), där hon studerar hur äktenskapet 

förändrats och reglerats mellan 1909-2009. Hon tar upp statens reglering av äktenskapet och av intima 

relationer och hur de genom året inneburit mindre moraliserande och uteslutande, men även inneburit 

nya gränsdragningar. Sedan presenteras både historisk och nutida relevant forskning om familjen, 

kärleksrelationer och dess strukturer med fokus på hur forskningen har påverkat synen på dessa 

relationer i vårt moderna samhälle. Den sista delen av tidigare forskning kommer att beskriva Katrine 

Frank och John DeLamaters studier om otrohetens gränser. 

4.1 Tvåsamhetsnormen - de senaste 100 åren ur ett svenskt perspektiv 

I sin avhandling presenterar Andersson resultaten av sina undersökningar av främst de intima och 

erotiska aspekterna av äktenskapet. Hur de förändrats och reglerats genom åren från att ha varit strikt 

heterosexuella, ekonomiska och praktiska uppgörelser för att till slut bli könsneutrala och dessutom vila 

på en känslogrund.       

 I början av 1910-talet innebar äktenskapshinder ett sätt för staten och kyrkan att reglera 

äktenskapen i Sverige. Det var ett sätt att genom lag styra vilka som fick gifta sig med varandra och ha 

intima relationer med varandra. Syftet med detta var att kontrollera så att det inte uppstod oönskade 

äktenskap ur samhällets synvinkel. Några exempel på legala hinder som staten hade var att sjuka som 

t.ex. epileptiska, sinnessjuka och psykiskt efterblivna inte fick ingå äktenskap. Inte heller nära 

släktingar. Detta för att de sjuka inte skulle smitta sin partner och att släktskap mellan föräldrar kunde 

skapa förutsättningar för en undermålig avkomma. Det var allmänt vedertaget att intima relationer inte 

var accepterat utanför äktenskapet, då det räknades som hor och otukt vilket reglerades i strafflagen. På 

så sätt kontrollerade staten vem som fick ha intima relationer med varandra (Andersson, 2011:74f). 

Äktenskapet hade fram till 1920-talet oftast baserats på ekonomiska och praktiska intressen 

(Andersson, 2011:95). I början 1930-talet förändrades den statliga regleringen av intima relationer till 

att innefatta varaktighet och känslogrund. På mitten av 1960-talet så ökade antalet ogifta par som levde 

ihop vilket ledde till att lagstiftarna i Sverige startade en utredning om en sambolag, vilken blev klar på 

1973. 1988 inkluderade även sambolagen homosexuella par, vilka tidigare inte hade haft några 



8 

 

äktenskapsliknande rättigheter alls (Andersson, 2011:102). Antalet reglerade äktenskapshinder började 

minskas i lagstiftningen i slutet av 1950-talet och 1974 fanns det endast fyra hinder kvar: ålder, 

omyndigförklaring, nära släktskap och tvegifte (Andersson, 2011:107). 1995 blev det möjligt för 

homosexuella att registrera partnerskap och 2009 blev det möjligt för samkönade att gifta sig genom att 

äktenskapsbalken gjordes könsneutral (Andersson, 2011:36). Även om äktenskapsbalken idag är 

könsneutral och att heterosexualiteten inte är så styrande längre, så menar Andersson att tvåsamheten 

fortfarande är stark som social norm i vårt svenska samhälle. Detta syns tydligt genom att äktenskapet 

enligt lag är monogamt (Andersson, 2011:174). 

4.2 De tidiga teorierna om familjen och tvåsamhet 

Det är inte bara i modernare tid som forskare intresserat sig för sociala normer. 

En tidig filosof och socialist som redan på 1700-talet kritiserade det vi idag kallar tvåsamhetsnormen var 

Charles Fourier. Han skrev om äktenskap och svartsjuka, och hur båda är en produkt av ett sjukt 

samhällssystem. Han kritiserar civilisationen, som vill upphöja det äktenskapssystem som vill utesluta 

alla andra möjligheter (Fourier, 1983:176f). Fourier ser äktenskapet som en av många uteslutande 

system i samhället och att svartsjukan ligger i den uteslutande karaktären som äktenskapet har. Med den 

samhällsutveckling vi har så ansåg Fourier att vi kommer att gå mot en större gemenskapskänsla och 

undvika alla system som är uteslutande i sin karaktär. Han skriver att “Tumregeln i det nya samhället 

kommer att vara att undvika alla system, som till sin karaktär är uteslutande, vilket ju är en 

grundförsyndelse inom civilisationen”(Fourier, 1983:176). 

Friedrich Engels, Karl Marx gode vän och kollega, byggde sin bok Familjens, Privategendomens 

och Statens ursprung (1978) till stor del utifrån de forskningsresultat som den amerikanske 

antropologen Lewis H Morgan hade funnit och lagt fram i sin bok Ancient Society (1877). Forskningen 

gav Engels och Marx en slutgiltig bekräftelse på den materialistiska historieuppfattning de själva lagt 

grunden till. I boken framhålls att parrelationen och kärnfamiljen inte alls alltid varit självklar. Historiskt 

sett har människor i vissa samhällen har levt i släktskapssystem där alla syskonbarn gällt som 

gemensamma barn till föräldrarna och föräldrarnas syskon. I boken beskrivs också att historien visar oss 

tillstånd där kvinnor levt i flermans- äktenskap eller där män levt i flerhustru- äktenskap (Engels, 

1978:38f). Engels skriver att de äldsta familjeformerna vi med säkerhet kan säga att vi kan påvisa i 

historien, och fortfarande på sent 1800-tal kunde fortfarande kunde studeras på vissa platser, var 

gruppäktenskapet. Forskningen rörde den indianska grupperingen irokeser i staten New York. 

Gruppäktenskapet innebar att grupper av kvinnor och män ägde varandra i ömsesidiga relationer vilket 

inte lämnade mycket rum för svartsjuka. Han hävdar att svartsjuka är en känsla som uppkom mycket 

sent. Dessa familjeformer med så kallade oreglerade könsförbindelser tog inte hänsyn till åldrar eller 
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släktskap. Med tiden utvecklades familjeformerna till att successivt utesluta könsumgänge med nära 

blodssläktingar. Engels hävdar att det inte råder några tvivel över att stammar som till slut förbjöd 

syskonäktenskapet, som det hade lett till i ett senare steg i den successiva förändringen, utvecklades 

snabbare och bättre än hos de stammar som inte hade nått den utvecklingen. Med utvecklingen av 

reglering kring vilka som fick ingå i sexuellt umgänge med varandra uppkom så småningom 

parningsfamiljen. I denna familjeform levde en man ofta med en huvudsaklig kvinna, men mannen hade 

också rätt att ha fler fruar eller vara otrogen. Kvinnan å sin sida straffades hårt om hon var otrogen. Ofta 

var det mödrarna som bestämde vilken man och kvinna som skulle gifta sig. Om någon av parterna 

sedan önskade skilsmässa så var det helt tillåtet. Att kvinnan i samhällets utveckling skulle ha stått 

under mannens makt kallar Engels en av de absurdaste myterna vi avslöjat genom 1700-talets 

upplysning. Kvinnan har i alla mänskliga samhällen tidigare varit både fri och stått högt i rang. Under 

dessa paräktenskap så var det fortfarande var kvinnan som behärskade huset och skilde sig paret så 

tillhörde barnen mamman enligt modersrätten (Engels, 1978: 36f). 

Engels tror att om inte samhälleliga drivkrafter hade uppkommit så hade denna familjeform 

fortsatt att råda. Men sedan började privategendomen att träda i verksamhet. Vi kommer inte här att göra 

något närmare presentation av privategendomens och kapitalismens uppkomst. Men arbetsdelningen i 

hemmet förändrades dock från att ha varit jämlik på många sätt, till att mannen skulle anskaffa födan 

och därmed också blev ägare till arbetsmedlen, näringskällorna och boskapen vilka han också tog med 

sig vid skilsmässa (Engels, 1978: 68f). Modersrätten avskaffades och Engels skriver att “Modersrättens 

störtande var det kvinnliga könets världs historiska nederlag. Mannen blev den styrande också i 

hemmet…” (Engels, 1978:72). Regleringen av relationerna fortsatte och för att fadern skulle kunna 

försäkra sig kvinnans trohet och rätten till barnen så uppkom monogamin. Den enda som nu kunde 

ansöka om skilsmässa var mannen. Dessutom så har monogamin mest gällt för kvinnan då männen 

fortfarande har haft rätten att träffat andra kvinnor vid sidan av äktenskapet, ett karaktärsdrag som enligt 

Engels levde kvar även när boken skrevs på 1880-talet (Engels, 1978:82f ). 

4.3 Den moderna sociologiska familjeforskningen 

För att förstå hur stark tvåsamheten är bör man granska den tidigare sociologiska forskningen kring 

familjen. Den moderna familjeforskningen på 1950-talet handlade mycket om familjestrukturer som 

t.ex. kärnfamiljen, med sina tydliga könsroller och socialiseringen av barnen som sker i familjen (Bäck-

Wiklund och Johansson, 2003:46). Det var inte förrän på 1990-talet som forskningen om 

individualiseringen inom familjen blev aktuell. Forskare som Holstein och Gubrium dekonstruerade 

familjen som forskningsobjekt(Holstein och Gubrium, 1994, refererad i Bäck-Wiklund och Johansson, 

2003:21). Genom sin teori om familjen som social konstruktion, kunde de analysera människor för att se 
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hur de på sina egna sätt avgränsade vad som var familj för dem (Bäck-Wiklund och Johansson, 

2003:21).  

Ett centralt begrepp inom den modernistiska forskningen handlar om 

individualiseringsprocessen, där individen bryts loss från de kollektiva band som finns i familjen och 

blir huvudenhet genom de sociala och politiska rättigheter som en individ får av att leva i en 

välfärdsstat. Fokuset är då riktat på individens “jag” och dess självförverkligande, där utvecklingen går 

mot ifrågasättande av gamla värderingar, föreställningar och traditioner (Roman, 2004:126f). 

Giddens (2007) skriver att familjen enligt lag är monogam. Detta innebär att man inte får vara 

gift med fler än en person åt gången och inte heller vara fler än två juridiska föräldrar till ett barn. 

Giddens skriver dock att denna monogami ofta är seriell med tanke på de höga skilsmässotalen, men 

också att det vore fel att tro att denna monogami efterlevs. Han hävdar att majoriteten av människor har 

sex med andra än sin partner en eller flera gånger under förhållandet (Giddens, 2007:199). 

4.4 Otrohetens gränser 

För många innebär otrohet att ha intima och sexuella möten med någon annan än den egna partnern, 

men som kommer att visas i detta avsnitt är synen på otrohet mer komplex än så. Det finns relationer i 

vilka parterna frivilligt bryter mot tvåsamhetsnormen. I dessa förhållanden är det ofta oärligheten i sig 

som ses som otrohet, medan intim kontakt med andra är helt eller delvis accepterad. Detta belyser 

Katherine Frank och John DeLamater i sin studie Deconstructing Monogamy (se Barker & Langdrigde, 

2010:11). Forskarna menar att par har olika gränser och att det finns stora variationer för vad som räknas 

som otrohet i de studier som de har genomfört. En del respondenter i dessa studier tycker att oralsex 

eller sexuell penetrering räknas som otrohet medan andra tycker att gränsen går vid pornografi eller 

fantasier om en annan person. Frank och DeLamater lät respondenterna i sina egna studier identifiera sig 

själva efter tre olika kategorier: 

●    Monogama, respondenten levde i tvåsamhet 

●    Polyamorösa och överens om det i relationen, respondenten levde i ett öppet förhållande 

●    Polyamorösa och hemlighåller det för sin partner, man kan tolka beroende på kontext att 

respondenten var otrogen mot sin partner. 

Genom att studera var gränsen för otrohet gick för varje identifikationskategori, kunde forskarna se 

mönster i vad som uppfattades som otrohet för varje grupp. 

De monogama respondenterna hade strängare gränser än alla andra grupper. De definierade fler 

aktiviteter och även fantasier som otrohet.  Förutom att vara fysiskt intim så ansåg några av dem även 
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till exempel att telefon/cybersex, pornografi och fantiserande om någon annan än sin partner också 

räknades som otrohet. Det var i huvudsak den gruppen som påstod att de inte eller troligen inte skulle 

vara otrogna. De som var polyamorösa och levde i ett öppet förhållande med sin partner hade en ganska 

liberal syn på var gränserna gick. De förhandlade ofta om vad som var accepterat och inte i ett 

relationskontrakt. Gränsen för dem var ofta mer emotionell än fysisk, där oärlighet eller 

hemlighetsmakeri var det som upplevdes som otrohet. För de som var polyamorösa och som hemlighöll 

det för sin partner var gränsen också liberal, den vanligaste gränsen för otrohet hos dessa individer var 

oralsex, samlag och köpt sex (Barker & Langdridge, 2010:12f). 
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5 Teori 

I detta kapitel kommer vi i först presentera en kort historisk genomgång som visar hur 

tvåsamhetsnormen inte alltid varit självklar samt hur den växt fram genom tiden och blivit till den norm 

den är idag. Men också hur tvåsamheten också är något som forskare problematiserar och undersöker. 

Vi kommer sedan att beskriva delar av Goffmans teorier om hur samhället stigmatiserar individer och 

hur det hanterar det. 

5.1 Kärlekens betydelse för parrelationer och äktenskap idag 

Som vi nämnde i bakgrundskapitlet så bygger äktenskap eller parrelationer i västvärlden idag ofta på 

föreställningar om ömsesidig kärlek och attraktion. I och med dessa grunder till parförhållanden så kan 

det tyckas att det ska vara nog för att hålla sig till en och samma person. Dock som vi nämnde tidigare 

så är otrohet inte alls ovanligt förekommande så längtan efter andra verkar ändå finnas där. Giddens 

skrev som vi nämnde tidigare att äktenskapet och familjen tidigare stått på den ekonomiska kontexten 

och att sexualiteten i äktenskapet var främst till för att få barn. Passion och romantisk kärlek var sällan 

eller aldrig grunden för ett äktenskap, däremot kunde en kärlek växa fram med åren. 

Att gifta sig med romantisk kärlek som grund, som vi presenterade i bakgrundsavsnittet, innebar 

att när man väl hade gift sig så var det den partnern man skulle stanna med oavsett hur relationen 

utvecklades. Men som vi nämnde så hade män ofta älskarinnor eller träffade prostituerade vid sidan om 

äktenskapet. Det var bara kvinnor inom aristokratiska kretsar, kvinnor med makt, som öppet tillkändes 

sexuell frihet och sexuella förbindelser utanför äktenskapet (Giddens, 1992:42). Vidare beskriver 

Giddens att sexualiteten på senare tid kopplats loss mer och mer från reproduktionen, och delvis tack 

vare preventivmedel så har kvinnor i högre utsträckning kunnat ägna sig åt sex för sin egen njutnings 

skull. Vi har också idag större möjlighet att välja vilka relationer vi vill stanna kvar i och hur länge. Men 

det är inte alla forskare som anser att denna utveckling enbart är positiv. Giddens refererar exempelvis 

till Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheims bok The Normal Chaos Of Love (Beck & Beck-

Gernsheim, 1995, refereras i Giddens, 2007:220f) där författarna undersökt den tumultartade natur som 

de hävdar att kärleks och familjerelationer och familjemönster uppvisar i en snabbt föränderlig värld. I 

texten framgår att människor i vårt moderna samhälle tidigare var starkt styrda av normer och 

värderingar men idag istället ställs inför en mängd valmöjligheter. Dessa valmöjligheter handlar inte 

bara om vilka relationer individen väljer att vara i eller inte, och hur fördelning av hushållsarbete, 

ekonomi och ansvar gällande barnen ska se ut, utan även en rad andra frågor i samhällslivet. Författarna 

hävdar att i och med detta så är det ganska självklart att konflikterna mellan män och kvinnor ökar. De 
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hävdar att detta kommer till uttryck i att samhället producerar fler och fler äktenskapsrådgivare, 

familjeterapeuter, kvinnohem och en rad andra experter som ska hjälpa till att få relationerna att fungera. 

I detta moderna samhälle ses också en ökning av skilsmässor, men även en ökning av att 

människor ger sig in i nya äktenskap eller samboförhållanden. Familjelivet och äktenskapet verkar 

fortfarande vara viktiga för människorna. Författarna hävdar att förklaringen på dessa motsättningar och 

denna kamp mellan könen är enkel. De tror att detta beror på en hunger efter kärlek och att människan 

gifter sig och skiljer sig i en rundgång av hopp, förtvivlan och ständiga nya försök att hitta den sanna 

kärleken och i och med den ett självförverkligande (Giddens, 2007:220). Giddens har sammanfattat det 

med att människor som idag var bundna till relationer de inte trivdes i, idag har möjligheten att välja 

bort dem och börja om på nytt vilket kan innebära tillfredsställelse och självförverkligande, men han 

hävdar bestämt att de förändringar gällande äktenskap, familj och sexualitet idag också skapar ångest 

hos vissa personer.(Giddens, 2007:223) Han skrev att “Vi måste försöka förena individens frihet (som de 

flesta värderar högt) med behovet att skapa stabila och bestående relationer med andra människor” 

(Giddens, 2007:24). 

5.2 Stigmatisering 

Ett stigma innebär att man har en avvikande, så kallad onormal, egenskap av något slag. Goffman menar 

att gemensamt för alla typer av stigman är det sociologiska drag att “En individ som eljest lätt skulle ha 

accepterats i det vanliga sociala samspelet, har ett drag, en egenskap som inte kan undgå 

uppmärksamhet och som får dem av oss som möter honom att vända sig bort från honom och bortse 

från de anspråk på gemenskap med oss som hans övriga egenskaper i och för sig kunde ha motiverat.” 

(Goffman, 2014:12). 

Vidare beskriver Goffman att människor krasst sett tror att den person som bär detta stigma inte 

är riktigt fullt mänsklig. Individens avvärjande reaktion till sin situation förstärker stigmatiseringen då vi 

ser reaktionen som ett direkt uttryck för hans defekt (Goffman 2014:13). Stigmatisering innebär att man 

reducerar en individ eller en grupp till det stigma man anser att denne besitter. När en individ bryter mot 

tvåsamhetsnormen kan det finnas en risk att individen stigmatiseras av familj, vänner och bekanta samt 

från samhället i stort. Detta stigma kan vara påfrestande för personen som utsätts av det från sin 

omvärld, vilket gör att individen försöker hitta sätt att hantera det. Enligt Goffman kan man använda 

olika strategier för att minska eller undvika stigmat genom t.ex. passering (Goffman, 2014:84) där den 

stigmatiserade individen försöker dölja jobbiga fakta för att uppfattas som normal av andra. Individen 

kan också försöka avdramatisera och normalisera det som skapar stigmat genom att berätta om hur det 

är att vara i hens situation i ett försök att inbringa kunskap och förståelse från omgivningen. Det finns 

andra sätt att minska eller dölja sitt stigma enligt Goffman, t.ex. genom att använda sig av 
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informationskontroll (Goffman, 2014:102). Genom att använda sig av informationskontroll kan den som 

inte följer tvåsamhetsnormen välja att hemlighålla det för vissa personer och vara öppen inför andra. 
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6 Syfte och frågeställning 

Tvåsamhetsnormen som i vår svenska kultur ses som så självklar har alltså inte alltid varit det. Normen 

har förändrats över tid och som vi framhållit riskerar normbrytare att utsättas för stigmatisering, skam 

och skuldbeläggande. Vi har också kunnat konstatera att otrohet är vanligt förekommande och att 

tvåsamhetsnormen därmed inte alltid efterlevs. Syftet med denna studie är att med detta som bakgrund 

undersöka och belysa alternativa sätt att leva i kärleksrelationer, i förhållande till tvåsamhetsnormen. Vi 

vill undersöka hur våra respondenter upplever och hanterar samhällets reaktioner på deras val av 

levnadssätt och även komma fram till vad som föranledde dessa val. Vi vill också ta reda på hur 

respondenterna definierar och hanterar otrohet och svartsjuka. Det är fler personer involverade både 

intimt och emotionellt i polyamorösa relationer. Otrohet kopplas ofta till just intima och känslomässiga 

band till andra så därför är vi intresserade av att höra hur respondenterna resonerar kring detta. 

Frågeställningen lyder: 

1.   Hur beskriver individer som lever i någon form av polyamorös relation, sitt liv som polyamorös? 

2.   Vad kan individerna som lever utanför tvåsamhetsnormen få för reaktioner från samhället, och 

hur upplever och hanterar de dessa? 

3.   Hur upplever, definierar och hanterar personerna otrohet och svartsjuka?  
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7 Metod 

I detta kapitel redogör vi hur vi har gått tillväga med studien, vi förklarar även varför vi har valt att göra 

på olika sätt. 

7.1 Metodologisk ansats 

Avsikten med denna studie har varit att undersöka alternativa relationskonstellationer i förhållande till 

tvåsamhetsnormen. För att kunna undersöka detta ämne har vi valt att använda kvalitativa intervjuer 

med fyra personer som medvetet och frivilligt brutit mot denna norm. Vi har främst använt oss av teorier 

och tidigare forskning inom sociologin, men även lite från sexologin då vår studie berör delar som även 

undersöks inom denna vetenskap och som vi sett kunna tillföra studien relevanta perspektiv. I 

bakgrundsavsnittet tog vi även upp en intervju med en professor i kemi för att få ytterligare ett 

perspektiv på fenomenet.  

7.2 Urval 

Urval av respondenter har skett via ett bekvämlighetsurval via tillgängliga kontakter. Vi har helt enkelt, 

som Trost kallar, det tagit vad vi funnit (Trost, 2010:140). Detta har vi gjort genom att kontakta bekanta, 

eller bekantas bekanta som vi vetat om har erfarenheter av polyamorösa relationer. Dessa har inte haft 

några kopplingar till varandra så vitt vi vet och de har bott utspridda i Stockholms län. Eftersom vår 

intention har varit att bekanta oss med några alternativa val av relationskonstellationer i förhållande till 

tvåsamhetsnormen, och höra hur våra respondenter tänker och resonerar, har vi inte sett någon anledning 

till att intervjua fler personer. Vi har inte heller sett att vi behöver ta hänsyn till samhällsklass, etnicitet, 

ålder, bostadsort eller andra egenskaper. Det kan eventuellt finnas intresse av en liknande studie med 

klasskillnader eller andra skillnader i åtanke, men för syftet av just vår studie så anser vi att har fått bra 

material utifrån de fyra personer vi intervjuat. Vi har heller inte varit ute efter att generalisera våra 

resultat till någon population.  

7.3 Datainsamling 

För att förstå respondenternas tankar och verklighet har vi använt oss av en tematisk intervjuguide (se 

bilaga 1) och låtit respondenterna beskriva sina levnadsval och tankar med utgång i vissa tematiska 

breda ramar. Vi har haft en låg grad av standardisering i vår guide och ramarna har vi arbetat fram 

genom att fundera över vilka teman vi är ute efter att i intervjuerna lära oss mer om men utan att styra 

respondenternas berättelser av deras upplevelser (Trost, 2010:39). De temarutor vi arbetade fram har 

visat sig vara effektiva och samtalet har ofta flutit över i övriga temarutor. Tidpunkten för när våra 

intervjuer utfördes var under november 2015.  
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7.3.1 Tillvägagångssätt 

Vi valde att intervjua personerna en och en, även de personer som i dagsläget lever polyamoröst och har 

en eller två primära förhållanden som de ser som sin/sina partner/partners. Anledningen till detta var att 

vi ville att de skulle kunna prata fritt utan att behöva ta hänsyn till vad sin partner upplevde eller kände. 

Vi hade gärna intervjuat fler i samma familj för att få allas syn på det hela, men hade tyvärr inte 

möjlighet till detta då vi fick vissa avhopp i sista minuten. Vi anser dock att vi ändå fått bra och 

relevanta svar av de personer vi fick intervjua. Vi valde att en av oss skulle sköta intervjuerna, och i tre 

av fyra intervjuer var även den andra av oss med och tog lite anteckningar och även ställde följdfrågor. I 

den intervjun en av oss utförde ensam tog den andre del av ljudinspelningen så att vi skulle ha höra 

samma saker. Att vi var två stycken under intervjuerna var till fördel då den av oss som inte intervjuade 

kunde komma med andra infallsvinklar ibland som gav oss en större informationsmängd vilket Trost 

förespråkar. Ur den intervjuades synpunkt nämner han dock att det kan bli problematiskt då den 

intervjuade kan hamna i ett underläge (Trost, 2010:66f). Dock upplevde vi att de som valt att ställa upp 

på intervjuer gärna talade om sin situation och de tog för givet redan från början att vi skulle vara två 

stycken.  

Trost inleder ett avsnitt i intervjukapitlet med en fråga, “Vad kan man fråga om?” (Trost, 

2010:68f). Han utvecklar frågan i texten med vad som kan vara känsligt och att man behöver fråga sig 

för vem det är känsligt. Vi upplevde att just denna sistnämnda följdfråga var något vi fick hantera 

genom hela intervjuprocessen. Vi reflekterade ibland över vilka frågor och följfrågor vi skulle våga 

ställa med tanke på deras privata karaktär. Vi funderade också över och hur respondenterna skulle våga 

svara på dem om andra hörde. Denna osäkerhet visade sig ligga mer hos oss än hos respondenterna. Vi 

kunde nästan bli överraskade över deras öppenhet i vissa lägen, vilket gjorde det lättare för oss att våga 

tänja på frågorna lite för att verkligen få fram det vi var ute efter. 

7.3.2 Plats för intervjuerna 

Platser för intervjuerna har vi överlåtit till intervjupersonerna att bestämma. Två av dem har varit 

bekväma med att sitta på offentligt plats som på ett fik, men lite avskilt från resterande gäster. Denna 

avskildhet har vi som intervjuare föreslagit, trots att intervjupersonerna tydligt sagt att de inte har några 

problem att prata även om folk hör. Vi kände ändå att det kunde påverka vilka frågor och ord vi vågade 

och ville använda och var också lite oroliga att för mycket folk i närheten ändå skulle påverka våra 

intervjupersoner. Intervjupersonerna var helt okej med vårt förslag att sitta avskilt. De andra två valde 

att ha intervjuerna i deras respektive hem. Trost förespråkar varken att man sitter i någons hem eller på 

ett café då det finns nackdelar med de båda. I hemmet skriver han att barn eller telefon lätt kan störa, 

och att intervjupersonen kan hamna i ett underläge, och på ett café kan andra lyssna till vad som sägs 
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eller så kan vi bli störda av de som kommer och går. Samtidigt så förespråkar Trots att 

intervjupersonerna ska få välja själva var de vill sitta bara man förser dem med förslag (Trost, 

2010:65f). Detta gjorde vi, och vi var också lyhörda för vad intervjupersonerna önskade. Vi kände att 

det inte riktigt var vår sak att bedöma var de kände sig trygga eller inte. Och vi upplevde att de absolut 

kunde prata obehindrat och ohämmat och att vi även vågade frågade det vi ville fråga. 

7.4 Datanalys 

För att kunna analysera våra intervjuer har vi transkriberat dem och kodat dem i olika färgteman. De 

teman som vi har kodat efter är anpassade till att visa svar på våra frågor utifrån frågeställningen, t.ex. 

svartsjuka och otrohet (se bilaga 2). Anledningen till att vi har gjort det är för att få en bra överblick på 

den empiri som vi har samlat in. Vi har sedan kopplat eller problematiserat mot teori och tidigare 

forskning för att kunna analysera resultatet (Aspers, 2011:168f). 

7.5 Reliabilitet och validitet 

Att kunna säga något om reliabiliteten som handlar om tillförlitligheten är en idé som egentligen bygger 

på kvantitativa studier där man till exempel vill se till att det blir samma utfall vid upprepade mätningar. 

Det går dock att eftersträva reliabilitet i kvalitativa studier också, genom att försöka sträva efter att få så 

tillförlitliga resultat som möjligt. En risk med reliabiliteten i kvalitativa studier är att intervjuaren tror att 

den har förstått något fast den egentligen inte har det (Trost, 2010:132). För att undvika denna risk så 

har vi i enlighet med vad Trost (2010) rekommenderar varit noga med att försäkra oss om att vi förstått 

vad respondenten menat. Detta har vi gjort genom att dels ställa fler frågor kring vissa företeelser för att 

se att vi förstått svaret och även för att få med olika nyanser av det. Vi har också varit noga med att 

ställa följdfrågor och även upprepat respondentens svar ibland för att se om vi tolkat den rätt. Vid 

transkribering och kodning har vi suttit tillsammans och om något har varit oklart så har vi gått tillbaka i 

ljudfilen och lyssnat en extra gång. Det har även hänt att vi kontaktat respondenterna i efterhand via 

telefon eller mail för att få klarhet i vissa svar som vi varit osäkra på. Vi har haft en låg grad av 

standardisering i intervjuguiden (se bilaga 1) för att inte påverka respondenternas tankar eller svar för 

mycket.  

När vi kommer till validiteten så handlar den om att vi mäter det vi säger att vi mäter (Trost, 

2010:133). Eftersom vi i denna studie haft som syfte att; undersöka och belysa alternativa sätt att leva i 

kärleksrelationer i förhållande till tvåsamhetsnormen, och undersöka samhällets reaktioner och hur 

respondenterna hanterat dessa, så har vår intervjuguide just utgått från dessa teman. Med det utfall som 

blev, så anser vi att vi undersökt just det vi sagt att vi vill undersöka. 
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7.6 Etik 

Vi har haft för avsikt att följa de fyra etiska huvudkraven från vetenskapsrådet som ställs på oss som 

forskare, vilket vi också menar att vi har gjort. De fyra huvudkraven är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vårt syfte har varit att skydda 

respondenterna så mycket som möjligt så att vår forskning inte kan skada dem på något sätt. Inför varje 

intervju så har vi berättat om vårt syfte som i det här fallet har varit att belysa och förstå alternativa sätt 

att leva i gentemot tvåsamhetsnormen samt att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att 

respondenten kan avbryta intervjun när som helst. Vi anser att vi därigenom har uppfyllt både 

informationskravet och samtyckeskravet (VR, 2002:7f). 

För att säkerställa skyddet av respondenternas identitet har vi anonymiserat respondenterna och 

personer som de omnämner i intervjuerna. Namnen är fingerade, åldrarna är ungefärliga inom fem-tio 

års spann, och könen på barnen eventuellt fingerade eller inte nämnda alls. Vi har även tagit hänsyn till 

andra detaljer som orter och eventuella företag som kommit upp. Vi bedömer att det är väldigt svårt för 

andra som läser vårt källmaterial att kunna härleda till respondenterna. Vid varje intervju har vi 

dessutom uppmärksammat respondenten på att vi kommer att anonymisera hela processen så långt det 

går, för att respondenten ska känna sig säker med att berätta om sitt liv. 

Vid hanteringen av det insamlade empiriska materialet i form av inspelningar och 

transkriberingar, så har inspelningsfilerna anonyma namn och bara finns på våra privata mobiltelefoner. 

Det kan finnas vissa risker med att ha filerna på våra privata mobiler, som att någon anhörig råkar mot 

all förmodan spela upp intervjuerna. Dock är vår bedömning att det inte spelar någon roll, för att våra 

anhöriga inte vet vilka respondenterna är. 

När det gäller transkriberingarna så har vi varit väldigt noga med att anonymisera personer som 

figurerar eller nämns i intervjuerna, detta för att någon inte ska kunna identifiera respondenterna. Vi 

kommer att förstöra det insamlade materialet efter att denna studie är inlämnad för att uppfylla det 

konfidentialitetskravet (VR, 2002:12f). Den insamlade empirin kommer vi att endast använda till 

forskningen och vi bedömer att vi har anonymiserat all empiri så pass mycket att nyttjandekravet 

uppfylls, då respondenterna är anonymiserade så pass mycket att det inte går att få fram några 

personuppgifter (VR, 2002:14). 

 



20 

 

8 Resultat och analys 

Vi har intervjuat fyra personer i Stockholms län som lever eller har levt i någon form av polyamorös 

relation. Först har vi gjort en kort beskrivning av varje respondent och dennes relationsbeskrivning i 

förhållande till tvåsamhetsnormen, för att få en bättre förståelse av resultatet. Samtliga respondenter 

presenteras med fingerade namn för att säkerställa deras anonymitet. Respondenternas ålder är mellan 

35-55 år. Efter att ha beskrivit respondenterna så presenterar vi resultatet och analysen med tre olika 

teman utifrån vår frågeställning.  

8.1 Beskrivning av respondenterna 

Ett av syftena med studien är att undersöka och belysa alternativa sätt att leva i kärleksrelationer i 

förhållande till tvåsamhetsnormen. I första delen av resultat och analyskapitlet gör vi en deskriptiv 

presentation av respondenterna som utgör en del av resultatet kopplat till vår studie. Beskrivningen utgår 

från tidpunkten när vår studie genomfördes.  

8.1.1 Respondent 1; Jonna. 

Jonna är i 40-års åldern och lever i en monogam relation. I familjen finns två unga vuxna barn sedan 

Jonnas tidigare förhållande. Hennes nuvarande man är inte intresserad av att de ska träffa andra och 

Jonna säger att det inte är så viktigt för henne att hon skulle välja bort sin man för det, men att hon 

absolut skulle vara öppen för det om han ville. Jonna har tidigare erfarenhet av en långvarig polyamorös 

relation. Hon träffade barnens pappa när hon var väldigt ung. Han var många år äldre än henne, musiker 

och även bisexuell. Jonna har alltid känt en dragning eller en nyfikenhet till tjejer, och den nyfikenheten 

utforskade hon tillsammans med mannen. Till en början pratade de mest om det, men efter att de fått 

barnen så började de gå på klubbar och tillställningar där alla hade full respekt för varandras läggningar, 

som hon uttrycker det. Jonna hade länge haft ett stort intresse för utmanande och fina kläder och hennes 

intresse ledde henne till en klädbutik i Stockholms län. Paret som ägde butiken levde öppet som 

swingers och det var genom dem som Jonna och hennes man kom in i swingersvärlden. De gick aldrig 

så långt att de hade sex med andra på klubbarna och festerna utan de utforskade mest livsstilen där under 

ett par år, och ville träffa likasinnade. Jonna älskade den acceptans och respekt som fanns på 

tillställningarna, men hon tyckte att det var för mycket fokus på bara sexet. Relationerna i sig är viktiga 

för Jonna. Istället började de bjuda hem vissa bekanta till deras intima sfär och någon gång träffade de 

även någon från internet. De var öppna med sin polyamorösa relation när någon var intresserad och ville 

veta, men Jonna har aldrig känt något behov av att skylta med det. För barnen har Jonna på senare tid 

berättat om att hon varit på några av klubbarna de gick på, men inte gått in i detalj på vad de gjorde på 
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klubbarna. Jonnas mamma var alldeles för konservativ för att kunna hantera sådan information enligt 

Jonna själv, så hon har inte haft någon anledning att berätta för henne. 

8.1.2 Respondent 2; Sussie 

Sussie är i 55-års åldern och lever i ett polyamoröst förhållande med en man sedan 12 år tillbaka. 

Familjen består av Sussie och hennes sambo Harald, och Haralds två tonårsbarn. Paret definierar sig 

som swingers, och de skiljer tydligt på sex och kärlek. Kärleken och relationen beskriver Sussie, är bara 

deras egen, och sex är något de kan njuta av tillsammans med andra. Sussies man tycker om att se henne 

njuta och ser gärna på när hon är med andra, men han tycker också om att själv ha sex med andra 

kvinnor eller män.  

Sussies erfarenhet av polyamori började i ett tidigare förhållande. Hon träffade en man som 

introducerade henne i swingerslivet, och till en början kändes det väldigt olustigt för henne som då 

plågades av dålig självkänsla. Hon hade tidigare erfarenheter av män som bedragit henne och hon var 

ständigt rädd för att bli övergiven eller bedragen. De började att utforska denna värld, först bara genom 

att vistas i den och betrakta den. I likhet med Jonna, vår första respondent, så var Sussie också väldigt 

intresserad av spännande och utmanande kläder. Hon såg detta som en möjlighet att få klä upp sig och 

klä ut sig och träffa likasinnade. De började gå på något som kallas ”open minded” fester som mest 

handlar om att man bejakar olikheter och läggningar utan att döma. Sussie beskriver att det var otroligt 

högt i tak på dessa fester, och alla var glada och vänliga. Paret gick även på swingersklubbar vilket 

enligt Sussie var som att titta på levande porrfilm. Efter en tid åkte de även iväg på en resa till en resort i 

Mexiko för swingers, där fick hon se folk som levt ihop i 30-40 år som var swingers och som hon 

upplevde som galet lyckliga. Hon fick även chans att intervjua par på denna resort och började känna 

mer och mer att detta lät som att få det bästa av båda världar. Relationen med dåvarande mannen tog slut 

på grund av andra orsaker och de hann inte riktigt ta steget till att ha sex med andra, men han hade 

öppnat en dörr för henne som hon tog med sig in relationen med mannen hon nu lever ihop med. Hon 

uttryckte dock att det var väldigt svårt första gångerna de hade sex med andra. Känslor som svartsjuka 

och rädslan att inte räcka till tog över, men det har hon arbetat med. Idag känner hon sig väldigt nöjd 

och trygg i sin situation samt relation och anser att polyamorin ger henne så himla mycket. En del av 

den trygghet hon fått i sin sexualitet säger hon kommer från en sexologutbildning hon gått. Hon säger att 

hon där helt och hållet tog kontroll över sin egen kropp och sina egna orgasmer. 

Sussie säger bestämt att hon noga väljer vilka hon berättar om sin polyamori för. Hon säger att de flesta 

inte kan hantera detta och att man måste prata med likasinnade, eller sådana som vågar öppna dörren 

själv om man ska kunna prata om det. Det händer att hon träffar klienter i sitt yrke som sexolog, som 

öppnar denna dörr. 
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8.1.3 Respondent 3; Roy 

Roy är i 30-års åldern och lever i ett hushåll med en familj, som består av hans två partners Ken sedan 

ca 5 år, Jenny sedan ca 15 år och litet barn. Jenny och Ken har inget intimt förhållande med varandra, 

deras huvudsakliga relation består i att de bor i samma hushåll och är föräldrar till samma barn. Familjen 

presenterar alla sina föräldraroller till barnet just som föräldrar och gör ingen skillnad på sociala eller 

biologiska föräldrar. Förutom relationerna till varandra så har alla tre också intima relationer utanför 

förhållandet. Ibland träffar de andra för tillfälliga sexuella aktiviteter och ibland har de en mer varaktig 

relation med andra. Det händer även att de personer som de har en längre relation med sover över hos 

familjen. De tillåter både förälskelser och sex med andra personer och har egentligen inga restriktioner 

på vilka deras partners får träffa eller vad de får göra. Men de ser sin familj som en trygg och varaktig 

punkt. 

Roy har inte direkt haft några mer varaktiga kärleksförhållanden tidigare, då han mådde ganska 

dåligt i sin ungdom, som han själv beskriver det. Ibland gick energin åt till att bara komma ur sängen. 

Men han förklarar att han aldrig någonsin har förstått tvåsamhetsnormen. När han sen träffade Jenny så 

pratade de ganska mycket om relationer och började också engagera sig i RFSU. Där kom de i kontakt 

med flersamhetstänk för första gången och Roy förstod att man inte måste vara tvåsam. Det var lite svårt 

i början att bryta mot tvåsamheten, det uppstod känslor och oro de behövde hantera. Det var framför allt 

Jenny som hade känslor att bearbeta, innan de blev bekväma med att bli flersamma. Roy, Jenny och Ken 

är helt öppna med sina relationer och Roy menar att deras familj är så himla självklar och odiskuterbar 

eftersom att de lever helt öppet. Han kan inte riktigt se vad folk skulle ha för anledning över att fundera 

eller tycka så mycket om dem. Till exempel när barnet började på förskolan sa de ungefär såhär: -Hej, vi 

är tre föräldrar och här är vårt barn. 

8.1.4 Respondent 4; Sara 

Sara är i 45-års åldern och är gift med Linda som hon har en monogam relation med. De har varit gifta i 

ca 4 år och Linda har ingen erfarenhet av polyamori och har inte heller något intresse av det. Sara som 

tidigare levt i olika former av polyamorösa förhållanden har inga problem med att leva monogamt med 

Linda och tycker inte att hon saknar något i deras relation. Det första polyamorösa förhållandet som 

Sara hade, var med en äldre man som hon levde med i ca 6 år. Han hade precis som Sara dragningar till 

båda könen och han ville inte utesluta att kunna få träffa en man ibland. De såg sig själva som ett par 

som hade vissa gemensamma knytpunkter men att de knytpunkterna inte täckte in alla behov eller 

önskningar. De hade vad Sara kallar det, ett väldigt fritt och brett förhållande och de pratade gärna med 

varandra om andra förälskelser de hade. De kände att glädjen av andra förälskelser gav deras förhållande 

en boost. De ville dock inte höra några intima detaljer om partnerns sexliv med andra personer, det var 
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en överenskommelse de hade. Sara förklarar att det snarare skulle framkalla jobbiga känslor som 

svartsjuka än att boosta förhållandet och att hon inte ville riskera att för mycket information skulle störa 

hennes öppna sinne och förstöra ”deras grej” som hon uttryckte det. Men berättelserna om förälskelser 

var väldigt härliga att få dela. Hon berättar också att första gången hon skulle gå från tanke till att 

faktiskt vara intim med någon annan, så kändes det väldigt jobbigt. Även om de var överens om att hon 

fick vara intim med någon annan, så ville hon springa hem och fråga en gång till. Hon kände sig ändå 

otrogen. En annan typ av polyamorös relation Sara levde i var med ett gift lesbiskt par. Hon träffade 

dessa kvinnor och de blev alla tre förälskade i varandra. Utanför denna relation, som pågick till och från 

under några år, så träffade Sara också andra men det var med de två kvinnorna som hon ansåg att hon 

hade ett förhållande med. Sara har varit relativt öppen bland vänner och bekanta med sina polyamorösa 

relationer, men hon hade också vissa hon inte berättade för. Hon förklarar att hon inte medvetet dolt 

någonting, men att hon inte berättar allt för alla om sig själv. När Sara varit ute bland folk och varit i en 

relation med kvinnor så har hon inte sett någon anledning att dölja deras relation utan varit öppen. När 

hon var med de två kvinnorna som var gifta så var de i sin tur inte öppna med den polyamorösa 

relationen utåt, vilket innebar att Sara inte heller kunde vara det. Men Sara säger att hon själv inte har 

några problem med att vara öppen med kärlek. 

8.2 Resultat och Analys 

Efter denna presentation av våra respondenter kommer vi nu gå över till att presentera resultatet och 

analysen av vår studie. Resultat och analysen presenteras i olika teman utifrån vår frågeställning, där vi 

fördjupar oss i respondenternas berättelser och extraherar svar till våra frågor. 

8.2.1 Tema - Respondenternas syn på relationer i förhållande till tvåsamhetsnormen 

Ett sätt för oss att förstå respondenternas syn på kärlek och relationer i förhållande till 

tvåsamhetsnormen har varit att djupare gå in i samtal kring hur de ser på detta. En som var väldigt klar 

med hur han såg på tvåsamhetsnormen och varför han inte väljer att leva enligt den var Roy, som 

uttrycker sig som följer: 

... jag förstod aldrig tvåsamhet någonsin. Det var någonting jag inte kunde relatera till. Varför 

får jag ha fler vänner men inte ligga med fler personer? Det fanns ingen logik för mig, varför 

kan man, om man har flera barn säga att man älskar alla barnen men man kan inte älska flera 

vuxna? Var är logiken? 

Vår tolkning av citatet från Roy är att han inte ser logiken i hur samhället reglerar kärleksrelationer. 

Samhället säger att man bara kan vara kär i en person samtidig och att man också bara bör ligga med 

den man är kär i. Samtidigt ses det som helt självklart att man kan älska eller ha fler nära vänner och 
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älska alla sina barn utan åtskillnad. Kärleksrelationer spelar enligt Roy efter helt egna spelregler där man 

förväntas att hålla sig till tvåsamhetsnormen. Roy menar att det är ologiskt att samhällets normer ska 

styra hur många personer man har i sina kärleksrelationer samtidigt eller hur många man ligger med. 

Roy och hans partners, Jenny och Ken, har en väldigt öppen syn på relationer. Han ser det som 

att Ken, Jenny och han har ett barn, en vardag och en planering ihop och ser deras relation som 

långsiktigt varaktig. Men de träffar även andra utanför relationen. Roy har en person som han kallar 

älskare som med andra begrepp skulle kunna kallas att de dejtar. Denna relation är också varaktig. 

Ibland har Roy sex med andra utan att det finns någon djupare känsla där annat än attraktion. Han 

uttrycker att det är en fördel att bo tillsammans med barn, när han nu skaffat barn med personer som han 

är i en kärleksrelation med. Men egentligen ser hans idé om att ha barn med kärlekspartners lite 

annorlunda ut vilket framgår ur detta citat: 

För jag kanske tycker det är lättare och smartare att ha barn i en annan konstellation än i 

kärleksrelationer. I alla fall om man vill satsa på kärleksrelationen eller en sexuell relation så 

tänker jag att väldigt mycket fokus försvinner från den andra personen om man har ett barn 

tillsammans. 

Roys syn på att han och hans partners träffar andra både intimt och romantiskt utanför deras egen 

relation beskriver han mest som positiv. Han säger att det kan tillföra deras egen relation någonting 

positivt, om någon av dem är tillfälligt förälskad i någon annan. Något vi kommer att skriva mer om i 

temat om otrohet och svartsjuka. Det enda som egentligen skulle kunna vara ett hot mot deras relation är 

antingen om någonting verkligen inte fungerade mellan parterna, eller att någon av dem träffar en annan 

som skulle kräva att de skulle vara monogama med varandra och partnern tycker om denna person så 

mycket att den väljer det. Men Roy har väldigt svårt att tro att framförallt det sistnämnda skulle kunna 

hända. 

En annan respondent som har en väldigt liberal syn på kärlek och förälskelser med andra är Sara. 

Hon berättade att hon och hennes man som hon hade en öppen relation med resonerade som så att det 

var väldigt härligt att kunna berätta och dela med sig om sina förälskelser till varandra. Vilket hon 

förtydligade med detta citat: 

Mest för att boosta varandra, för att han kunde ju se om jag var lite pirrig och lycklig och sådär. 

Det gav honom någonting också och tvärtom. Det var jättehäftigt. 

Sara lever idag med en kvinna som ser sig som monogam och när vi pratar om hur det skulle kännas om 

hennes fru Linda förälskade sig i någon annan svarar Sara att hon skulle få ta ställning till det då, och att 

det kanske inte skulle kännas helt oproblematisk eftersom att hennes fru ser sig som monogam. Hon 
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tänker att risken då finns att hon väljer att vara monogam med den andra istället. Men om det skulle vara 

så att hon fortfarande ville vara med Sara och även träffa den andra personen, så säger Sara att hon 

hoppas att hennes reaktion skulle vara att hon vill unna Linda denna upplevelse. Sara uttrycker sig såhär 

om det: 

Jag kan inte se att jag skulle säga till henne du får inte, det där går inte. Utan tvärtom; Oj, vad 

härligt! Hoppas jag…   

Samtliga respondenter har det gemensamt att de har erfarenhet av att leva utanför tvåsamhetsnormen 

och har eller har haft sexuella förbindelser utanför deras huvudsakliga relation eller relationer. Det som 

däremot skiljer dem åt är att Sara och Roy tydligt uttryckte att sex men även förälskelser och 

förbindelser med andra utan att de själva var inblandade var accepterat, till och med något fint. De 

verkade inte ha någon slags känsla av äganderätt på sin partner. I Jonna och Sussies förhållanden skulle 

intima förbindelser andra på något sätt förankras i deras tvåsamhet. Och det var bara passion och 

attraktion till andra som var accepterat. Även om Jonna tyckte att relationsskapande med eventuella 

sexpartners var viktigt så var ändå inställningen att hon och hennes man skulle göra dessa upplevelser 

tillsammans och inte på eget håll. Jonna svarade såhär på frågan om hon skulle acceptera att hennes 

partner skulle bli förälskad i en annan partner: 

Nää, förälskelse skulle inte funka. 

I Sussies relation var det också väldigt tydligt att kärleken var deras egen och när de var med andra så 

var det enbart sexuellt. På frågan om hur hon definierar skillnaden mellan sex och kärlek i hennes 

polyamorösa relation, svarade Sussie såhär:  

Men vi tar ju inte in någon i vårat förhållande liksom utan kärleksförhållandet och relationen är 

våran. Men sen då sexet och kåtheten ligger på liksom att man njuter. 

Sussie ser sig själv som en väldigt sexuell person och säger att sex med andra tillför även deras relation 

väldigt mycket positiv energi. När hon började utforska swingerslivet och träffade folk som varit gifta i 

mer än halva livet och verkade vara så himla lyckliga, så säger hon: 

Att alltid liksom veta att man hade varandra men sen kunde ha njutning någon annanstans. Då 

började jag tänka på det och tänkte att du det här måste ju vara det ultimata sättet att leva på! 

Helt klart! 

Som vi beskrev i teorikapitlet problematiserar Beck och Beck-Gernsheim (2007:220f) de valmöjligheter 

vårt moderna samhälle erbjuder idag. När det kommer till relationer så hävdar Beck och Beck-
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Gernsheim att det eviga sökandet efter den rätta och den riktiga kärleken skapar motsättning mellan 

könen och skapar ångest och behov av experthjälp som ska hjälpa oss att få relationerna att hålla. Som 

vi såg i artikeln om förälskelse från Sveriges radio (Ellervik, 2014), så finns det idéer om kärlekens 

olika faser kopplat till hormoner och hur människan kan bli beroende av känslan av en förälskelse. Men 

att förälskelser också är tidsbegränsade. Människan kan känna lust till fler samtidigt som man kan må 

bra av en långvarig kärlek. Huruvida dessa fenomen går att generalisera på detta sätt har vi inga belägg 

för i denna studie. Att de går att reducera till biologiska faktorer utan att ta hänsyn till socialisering och 

andra kulturella inslag eller samhällsfaktorer går även det att ifrågasätta. Samtidigt så har samtliga av 

våra respondenter har varit inne på att det är skillnad mellan långvariga stabila relationer, förälskelser 

och sexuell lust. Ibland går de hand i hand och ibland skiftar objekten. Sara berättade om förälskelser 

hon och hennes man kände till andra och hur de bejakade den känslan. Sussie och Jonna beskrev att de 

hade ett stort sexuellt behov och uppskattade njutning med andra och Roy har en älskare som han både 

är attraherad av men även har en djupare relation med. Enligt tvåsamhetsnormens regler så får 

människor i parrelationer inte gå vidare med känslor som förälskelse och attraktion till andra personer, 

men att känslorna, som Ellervik också menar, finns där verkar det råda enade meningar om bland våra 

respondenter. Giddens hävdar att tryggheten i en långvarig relation är viktig för människan, men det är 

även känslan av frihet. Han menar att vi måste försöka hitta ett sätt att kombinera dessa två fenomen 

(Giddens, 1992:42). Den respondent som verkar ha kombinerat dessa behov och lever i någon som vi 

skulle kunna tolka som en lösning på detta problem är Roy. Han uttryckt att han ser sin familj som en 

trygg punkt som han delar sin planering, sitt barn och sin vardag med. Så den trygghet som både Beck 

och Beck-Gernsheim och Giddens säger att människan behöver ha, verkar finnas där. Men friheten 

Giddens pratar om finns också. Roy säger själv att de i sin familj har väldigt liten motivation till att vara 

otrogen eftersom att de väldigt sällan ser sig kunna eller vilja begränsa varandra. Han har också uttryckt 

en medvetenhet om att förälskelser är något som inte varar för evigt och som ger positiv energi, någon 

som Ellervik också är inne på. Sara har i vissa av sina relationer också funnit sätt att kombinera dessa 

behov och även få bejaka känslan av förälskelser. Samtliga av våra respondenter har funnit ett sätt att få 

bejaka den sexuella attraktionen till andra personer.  

8.2.2 Tema - Reaktioner från samhället, släkt och familj och hanteringen av dessa 

Den enda av våra respondenter som lever helt öppet med sin polyamorösa familj är Roy. De andra tre 

har av olika anledningar valt att inte vara helt öppna med sin polyamori. När vi pratade om vilka 

reaktioner de fått från samhället så hade Roy svårt att komma på något först. Han menar att deras familj 

är så himla självklar och öppen så att det inte borde finnas så mycket att fundera över. Om andra 

människor ändå funderar över det, så är det inget de har märkt eller lägger någon vikt vid. Däremot om 
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han och Ken är ute som ett, som han kallar det bög-par, kan det vara mer provocerande för samhället 

och att hotbilden där är större än vad den är mot deras flersamma familj med barn. Det finns även rent 

praktiska samhällsfaktorer som är problematiska om man lever fler två vuxna i en familj. Roy ger 

exempel:   

... det var ju svårt rent tekniskt att få ett bankkonto med tre kort till. Det var ju rent jättejobbigt, 

eller så här med försäkringar. Vi fick ju strula jättemycket av att bara vi inte kan vara tre 

juridiska vårdnadshavare till ”Kim”...  

I Sverige får man bara vara två juridiska vårdnadshavare till ett barn. Att dela föräldrapenningen på tre 

personer är ytterligare ett exempel av problem, som Roy och hans familj har fått tampas med. För att 

komma runt detta så har de gift sig och skiljt sig i omgångar, vilket gjort att alla tre har fått rätt till 

föräldrapenning. De har också skrivit ett kontrakt sinsemellan på vad som händer med barnet om en av 

föräldrarna skulle gå bort eller någon/några i familjen skulle separera. 

Sara har alltid levt öppet med sina homosexuella relationer men när hon var i ett förhållande med 

de två gifta kvinnorna, så höll de relationen relativt hemlig för omgivningen eftersom att det gifta paret 

önskade det. Sara beskrev att hon ofta blev utesluten på till exempel julafton då de åkte och hälsade på 

sin familj och släkt utan Sara. Att de ens skulle ringa henne på julafton fick familjemedlemmarna att 

börja undra över vad de hade för relation till Sara, och kvinnorna ville inte att det skulle komma ut. Sara 

kände ofta att hon var utesluten ur vissa delar av deras liv. Barnen var inte helt införstådda i att Sara 

hade ett förhållande med de två kvinnorna. Eller snarare, det var inte helt uttalat även om de sov över 

hos varandra och umgicks väldigt mycket. Men när ena barnet en dag hade frågat om inte mamma var 

kär i henne, och pekat på en av fruarna så kände Sara att de hade ju förstått ändå. Sara sa såhär: 

de ser ju saker, de känner saker som jag på något sätt förnekar. Då bidrar jag ju med att det inte 

är riktigt okej. 

Hon har i andra polyamorösa relationer varit delvis öppen med polyamorin men hon har inte som hon 

säger, berättat allt för alla.  

Sara är rädd att samhället inte ser skillnad på kärlek och sex. Ett exempel på detta är att hon tror 

att samhället gärna kan likställa en homosexuell man med en pedofil, och det tycker hon är jättetragiskt. 

För henne har relationerna handlat om kärlek, inte bara om sex. Hon har till exempel aldrig gått på 

swingersklubb. Sara säger att hon tror att det behövs bra förebilder för folk som väljer att leva utanför 

tvåsamhetsnormen. Roy pratade också om att han saknade förebilder i början av sitt polyamorösa liv. 

Han visste inte riktigt hur man skulle hantera de jobbiga känslor som kom upp när han inte ville leva 

enligt normen, för han hade inte någonstans att direkt vända sig med sina funderingar. 
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Sussie berättade att hon bara pratar med folk som själva öppnar dörren för att prata om 

polyamorösa relationer. Som svar på frågan om de berättar för vänner och bekanta svarade hon:  

 Nej. Det klarar inte människor!  

Hon berättar vidare om en gång när hon och Harald skulle vara med i ett offentligt sammanhang och 

visa delar av sin relation som swingers i en tidning med bild och berättelser. Först ville de göra detta, 

men när de sedan var på väg hem i bilen så fick Harald kalla fötter och blev rädd för vad barnens 

kompisars föräldrar skulle säga. De valde tillslut att vara med i tidningen på villkoren att bilderna inte 

avslöjade att det var dem, och att deras namn inte var med. 

Jonna mindes en situation där ett av barnen, som då var väldigt liten hade vaknat på natten och 

kommit ner för trappan. Jonnas man satt då i badkaret med en annan kvinna och Jonna reagerade genom 

att snabbt ropa på sonen så att han inte skulle gå in i badrummet och se dem. I efterhand funderade 

Jonna över varför hon hade reagerat så. Sonen kände kvinnan väldigt väl och i hans värld, skulle det inte 

vara konstigt att pappan och kvinnan satt i badet tillsammans. Hennes funderingar rörde sig kring vem 

som bestämmer om det är konstigt eller inte: 

För honom är det ju inte det utan det är ju vad samhället säger. Så då är det såhär att jag 

funderade på vad det var som jag reagerade på egentligen? 

Ingen av respondenterna har upplevt någon direkt stigmatisering eller dömande reaktioner från 

samhället, men både Sara, Jonna och Sussie använder sig av en viss informationskontroll för att på något 

sätt undvika samhällets reaktioner(Goffman, 2014:102). Enligt Sara var det kvinnorna som inte ville att 

deras tresamhet skulle vara öppen. De undvek att presentera Sara för familjen, något som skulle kunna 

tolkas som att de använde sig av det Goffman (Goffman, 2014:84) kallar för passering. De ville undvika 

jobbiga fakta för att uppfattas som normala.  Samtidigt så reflekterar hon själv över att hon på något sätt 

försökt att förneka deras kärlek inför barnen. Hon berättar inte heller som hon uttryckte det, allt för alla. 

Det är det förmodligen få som gör, men det innebär ju också en slags informationskontroll. Båda dessa 

sätt att försöka styra omgivningens reaktioner kan vara ett sätt att undvika stigmatisering. 

Jonna valde även hon vilka som hon berättade för. Men hon hävdade att det berodde på att hon 

inte känner något behov av att skylta med sig själv. Ville någon veta så tvekade hon inte att svara. Dock 

så undvek hon aktivt situationen där barnet höll på att komma på pappan med en annan kvinna i 

badkaret, något hon själv reflekterade över varför hon hade gjort.  

Sussie var tydlig med vilka hon berättade för och hon uttryckte en stark tro på att samhället inte 

klarar av sådan information. Roy lever som vi beskrev helt öppen med sin polyamorösa situation och 

säger sig inte ha upplevt någon slags stigmatisering eller negativa reaktioner från samhället.  
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8.2.3 Tema - Otrohetens gränser och svartsjuka 

Det framkom flera gånger under samtalen med framförallt Sara och Roy att jobbiga känslor som 

svartsjuka var något som låg hos individen som kände det och var något man fick hantera. Men inte 

genom att kontrollera den andra parten. Roy tyckte även att svartsjuka var svår att definiera och såg det 

som ett slags samlingsnamn på jobbiga känslor som är kopplade till ens partner, och var något man själv 

behövde jobba med på samma sätt som med annan ångest. Han menar att det ofta är kopplat till brist på 

bekräftelse och då kan man tillsammans med sin partner behöva ta ställning vilket bekräftelsebehov jag 

har, och hur mycket partner är kapabel att ge. Kanske behöver man se över sitt eget bekräftelsebehov. 

Men sen om partnern istället sitter och jobbar i ett Excel-ark eller ligger med en annan person, det tycker 

Roy är irrelevant. 

Sara definierade otrohet som att gå utanför relationskontaktet i den givna situationen, och ett fall 

med den man hon hade en polyamorös relation med handlade om att han inte var tillgänglig sin partner 

när hon som mest behövde det. Hennes mamma hade blivit sjuk och vid tillfälle så hade Sara behövt sin 

partners stöd men han var inte tillgänglig för han var ute och tillgodosåg sina egna behov som hon 

uttryckte det. Sen vad han gjorde och vilka behov som blev tillfredsställda det vet hon inte, och det 

lägger hon ingen värdering i. Sveket låg i att han inte var hos henne i en svår situation. Ett annat 

kontextberoende kontrakt hon berättar om handlade om att hon och hennes kvinna som hon hade vid en 

tidpunkt inte skulle inleda något romantiskt med någon av deras vänner. Det skulle kunna bli 

problematiskt menar hon i följande citat: 

Då blir min partner kär i min bästa kompis och min bästa kompis besvarar det. Då blir jag 

automatiskt utesluten i den relationen. Det skulle jag kanske kunna hantera med hela tiden 

någon slags beredskap om att vi inte kan leva tillsammans i det här. Alltså vi kan leva 

tillsammans på varsin sida om min partner eller gemensamma partner, men inte i en 

flerpartsrelation som kan skulle kunna säga.  

Vi pratade vidare om ifall det ändå skulle vara möjligt att leva alla tre tillsammans fast Sara och hennes 

kompis inte hade ett romantiskt förhållande och Sara svarade: 

Precis! Det är ju det som jag skulle behöva ta ställning till. Då skulle jag ju uppskatta att min 

partner var så öppen och ärlig. För att då får jag prova på. Det kan man ju göra. För att jag är 

inte beredd att gå ifrån min relation här och jag är inte beredd att gå ifrån min vänskap med 

”Maria”. 

Som vi skrev i hennes presentation så uttryckte Sara att hon kunde känna känslor som svartsjuka. Hon 

tyckte att det kunde bli jobbigt om hon fick veta i detalj vad den man vi skrev om i presentationen 
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gjorde med andra han träffade. Hon berättade också att hon själv hade svårt att ta steget över till att ha 

sex med någon annan trots att de kommit överens om att det var tillåtet. Något som kan visa på hur stark 

tvåsamhetsnormen ändå är. Men hon ville inte att svartsjukan skulle begränsa varken honom eller henne 

så de gjorde den överenskommelsen att de inte berättade några detaljer för varandra. 

Roy beskrev att det funnits situationer där kontrakten varit lite mer detaljerade. Ett exempel som 

Roy uppger är en specifik person som Ken av specifika omständigheter inte vill att Roy ska ha sex med. 

Ett annat exempel är att i början av Roy och Jennys polyamorösa relation, när båda var nya i denna typ 

av livsstil, så ville Jenny gärna att Roy skulle ha träffat personen minst en gång innan de hade sex 

tillsammans, och med tiden gick det över till att hon ville att Roy kollade av med henne om det kändes 

okej att han låg med någon på första träffen. I dessa situationer beskriver Roy att otrohet hade varit att 

inte uppfylla de önskningarna. Idag har de inget sådant kontrakt. Men när vi pratar om otrohet så säger 

han samtidigt följande: 

Men det tror jag liksom är sådant som händer och vi har så himla stor förståelse för att man kan 

reagera på icke funktionella, icke rationella sätt men också att vi har så liten motivation till att 

vara otrogen. 

 Roy pratar om när hans ena partner blev jätteförälskad i en annan och att väldigt mycket fokus en 

period försvann från Roy. Detta fick honom i början att känna sig otillräcklig och oönskad av henne, 

men kände att det var något han själv fick handskas med. När de satte sig ner och pratade så insåg han 

att det inte handlade om honom utan att man kan ha olika fokus. Med tiden blev de bättre på att hantera 

sådana situationer. 

... det finns ju till och med någonting som kallas för New Relationship Energy, som är… Alltså 

om man är i ett förhållande och det har blivit lite halvtråkigt, det tuffar på. Då om personen blir 

ihop med någon så att det gnistrar om dem, så kan det spilla över på en äldre relation. Bara att 

man får ett roligare sexliv och man blir mer inspirerad…  

Även Jonna nämnde att när det uppkom jobbiga känslor så ville hon gärna analysera detta själv och 

komma fram till varför hon reagerade som hon gjorde. Men hon berättade också om var hon hade sina 

gränser för otrohet. Reglerna var inte jättemånga men väldigt tydliga. 

Jag kan säga såhär att den enda regeln jag har enligt mig själv, det är ärlighet. Det är liksom 

oavsett, alltså, du bara tittar på en annan kvinna och känner någonting, då vill jag veta det. Vad 

det än är, för går man bakom ryggen på mig då är det otrohet. 
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Det kom fram att Jonnas tidigare man hade träffat män på sidan om, något hon fick veta först efter att 

han hade varit med dem. Hon sa att han själv inte förstod att det var viktigt för henne att få veta innan 

och att om han hade vetat det så hade han nog varit ärlig. Men hon sa att hon hatade att han inte hade 

sagt något. Dock förtydligade hon att under denna period så började det hända andra saker också som 

fick henne att börja dra öronen åt sig, annars är det möjligt att hon inte hade reagerat lika starkt. Jonna 

beskrev också en annan händelse där han hade gått utanför deras relationskontrakt med en kvinna, som 

Jonna varit intim med men kände att hon inte ville vara med fler gånger: 

Då det blev lite så här att jag jobbade på krogen och sen när jag kom hem då satt hon där med 

min man. Jag bara!! - ja det värsta jag vet är, när någon bara liksom bestämmer, vad de ville då 

var att vänta på att jag skulle komma hem (för att de ville vara med respondenten, vår anm.). Då 

blev jag totalt anti, så att du vet då blev det inte ”vi” längre som gjorde det här. Då blev det 

något annat. 

Dessa två uttryck från Jonna målade en ganska tydlig bild för oss att tvåsamheten ändå var väldigt stark 

i hennes relation med sin tidigare man. Hon inledde även vår intervju med att säga att hon anser att de 

levde inom tvåsamhetsnormen men att de i sin tvåsamhet ändå bjöd in andra ibland. När mannen gick 

utanför deras tvåsamhet så var det ett stort svek. 

Även i Sussies relation finns tydliga gränser för vad som är otrohet och tvåsamheten var även här 

väldigt stark. Hon betonar relationens öppenhet och om någon smög med att träffa andra såg hon det 

som ett svek. Det var också bara så sent som för ett år sedan som hon tillät hennes man att själv träffa en 

annan kvinna, så att andra tydliga regler än öppenheten har ändå funnits där:  

Nu först för ett år sedan ungefär, då var det första gången jag kunde tillåta honom att ha en 

extra kvinna 

Att hon uttryckte det som att hon tillät honom detta tolkar vi som en slags känsla av äganderätt. Den 

gången när Harald åkte iväg och träffade denna kvinna själv så hade Sussie sagt att hon inte ville att han 

skulle sova över där. Det skulle hon uppfatta som ett avsteg mot deras relationskontrakt, Sussie sa såhär 

om den händelsen: 

Jag ville inte att dom skulle liksom ligga på morgonen och gosa och prata och ha den här liksom 

sociala biten för det är liksom inte våran... det har vi aldrig gjort med någon annan utan då har 

vi alltid skickat ut dom eller dom går eller så va. 

För både Jonna och Sussie verkade det vara väldigt viktigt att detta med att vara med andra var någon 

som gjordes i samråd, och gärna tillsammans med partnern på ett eller annat sätt. 
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Frank och DeLamater definierade de tre olika relationskategorierna och beskrev att personer som lever 

öppet polyamoröst har väldigt liberala gränser för otrohet. Ofta handlar gränserna om oärlighet och 

hemlighetsmakeri (Barker & Langdridge, 2010:12f). Men denna förklaring räcker inte fullt ut för att 

förklara våra respondenters syn på otrohet. Både intimitet eller romantiska känslor och förälskelse har 

reglerats mer eller mindre hos alla våra respondenters relationer. I Sussies förhållande regleras både de 

intima och romantiska relationerna. Men ärligheten var också en väldigt viktig del. För Jonna var det 

väldigt viktigt att hon fick veta i förväg om hennes man skulle vara med någon annan och om det var en 

del i relationskontraktet så skulle i så fall otrohet vara just oärligheten. Vilket kan kopplas mot Frank 

och DeLamaters påstående, att gränsen för otrohet kan vara mer emotionell än fysisk för polyamorösa 

(Barker & Langdridge, 2010:12). Dock ansåg Jonna att förälskelser till andra skulle vara väldigt 

problematiskt. För att underlätta och skapa bra förutsättningar för tillit så har samtliga våra respondenter 

någon form av relationskontrakt med sina levnadspartners och dessa kontrakt kunde även reglera vissa 

intima kontakter. Både Sara och Roy gav en beskrivning av att kontraktet var väldigt kontextberoende 

som förändrades över tid och med situationer. I Sara och Roys citat och berättelser framgår tydligt att 

det inte finns några självklara regler kring intima eller romantiska relationer men båda uttrycker att 

ärligheten är viktig. Dock menar Roy att de i hans familj har stor förståelse för att man inte alltid agerar 

rationellt. Jonna och Sussie hade ganska tydliga regler för vad som vad okej och vad som inte var det. 

Det var också väldigt viktigt för dem att deras partner inte gjorde saker med andra utan att involvera 

dem på ett eller annat sätt. Tvåsamheten och känslan av äganderätt blir ganska tydlig i Jonnas och 

Sussies relationer, vilket leder oss till tankarna Fourier skrev om på 1700-talet. Fourier skrev om att 

svartsjuka ligger i den uteslutande karaktär äktenskapet har och att vi behöver undvika alla system som 

är uteslutande i sin karaktär (Fourier, 1983:176). Även om samtliga respondenter har minimerat den 

uteslutande karaktären i sina relationer i jämförelse med monogamin åt är fortfarande en ganska tydlig 

gradskillnad i uteslutandekaraktären i deras relationer. 
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9 Avslutande Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och belysa alternativa relationsformer i förhållande till 

tvåsamhetsnormen. Vi har velat ta reda på vilka reaktioner våra respondenter mött från samhället och 

hur de hanterat dessa. En annan viktig del i vår uppsats har varit att ta reda på hur våra respondenter ser 

på otrohet och svartsjuka.  

Vi har genom djupintervjuer med respondenterna, utifrån en tematisk intervjuguide fått en 

inblick i hur de ser på relationer och varför de väljer att inte helt leva enligt tvåsamhetsnormen. För 

Sussie och Jonna har sexuella förbindelser med andra varit lockande och något som tillfört deras ändå 

tvåsamma relation positiv energi. För Sara och Roy har polyamorin varit ett sätt att få bejaka 

kärlekskänslor och attraktion till fler än en person samtidigt. De har både erfarenhet av att leva i familjer 

där de är fler än två partners. 

Våra respondenter hade inte mött någon direkt stigmatisering eller andra reaktioner från samhället, men 

tre av dem har använt sig av någon form av informationskontroll gentemot omgivningen. Vår tolkning 

är att detta har varit ett sätt att undvika stigmatisering kopplad till tvåsamheten som det normala. 

Huruvida frånvaron av stigmatisering har varit ett resultat av informationskontrollen kan vi inte veta. 

Dock har Roys uttryckt att han inte upplevt någon form av stigmatisering, trots att hans familj lever helt 

öppen med sin polyamori. 

Något som framkommit tydligt i vår studie är att svartsjuka är något väldigt komplext och kan se 

väldigt olika ut beroende på vem man frågar. Delar av svartsjukan har vi sett är starkt kopplade till 

tvåsamhetsnormen. Vi har även nämnt äganderätt kopplat till detta ett par gånger under uppsatsen och 

denna känsla av äganderätt verkar vara kopplad till just svartsjuka och tvåsamhet, Något som Fourier 

också var inne på. Roy och Sara var väldigt inställda på att svartsjuka var något som låg hos dem själva 

och var en känsla av många som de behövde hantera. De ville dock inte göra det genom att försöka 

kontrollera partnern. Jonna nämnde också att hon gärna ville analysera hennes egna känslor för att förstå 

dem. Dock hade hon tydliga regler kopplade till tvåsamheten i sin relation. 

Trots att våra respondenter valt att inte leva helt enligt tvåsamhetsnormen så är den någon de 

ständigt behöver förhålla sig till. Alla utom en respondent har beskrivit att det var svårt att gå från tanke 

till handling när det gällde att vara intim med andra personer. Detta kan vara ett tecken på hur starkt 

tvåsamhetsnormen är integrerad i människan. I Jonnas och Sussies relationer var känslan av tvåsamhet 

väldigt stark även när de inkluderade andra människor sexuellt. De såg att romantiska känslor till andra 

skulle vara problematiska, något som kan härledas till normen att kärlek bara får vara mellan två 

personer åt gången. 
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Några av våra respondenter betonade vikten av att ha förebilder i sina levnadsval, och att 

tillgången till dessa varit väldigt begränsade. En anledning till bristen av förebilder kan vara att 

tvåsamhetsnormen genomsyrar hela samhället. Den sociologiska forskningen tillsammans med många 

andra forskningsdiscipliner är fokuserad på tvåsamhet. Media och i stort sett alla samhälleliga 

institutioner utgår från tvåsamhetsnormen. 

Som Andersson (2011) kunde konstatera i sin avhandling så har regleringen av intima relationer 

ännu inte kommit att innefatta flersamma kärleksrelationer vilket också syns genom de praktiska 

problem som Roy och hans familj upplevde. Även om Roman (2014) var inne på att modern forskning 

idag till stor del handlar om individualiseringsprocessen. Där utvecklingen gått från kärnfamiljen till ett 

ifrågasättande av gamla värderingar och traditioner, utgår relationsforskningen fortfarande i huvudsak 

från tvåsamhetsnormen.  

 Inom sexologin har vi dock som vi nämnde i avsnittet om tidigare forskning hittat en 

samling studier där man studerat icke monogama relationer. En slutsats som drogs där var att individer i 

polyamorösa relationer ofta ser oärlighet och hemlighetsmakeri som otrohet, inte så mycket den fysiska 

kontakten med andra. Men vår studie har kunnat visa på att otrohet kan vara ett mer invecklat fenomen 

än så. Vi vill lägga mer betoning på de fysiska och romantiska bitarna än vad Barker och Langdridge 

(2010) fann i sin studie. Vi kan dock som sagt inte på något sätt generalisera våra resultat så som Barker 

och Langdridge kunnat. Även om våra respondenter inte levt helt monogamt så har intima och 

romantiska kontakter med andra reglerats i stort sett hos alla våra respondenter. Undantaget är Roy, som 

däremot har mött vissa regleringar från sina partners.  

Beck Beck-Gernsheims (Giddens 2007) tankar handlade om alla valmöjligheter vi ställs inför 

idag och att jakten efter den rätta kärleken skapar ångest. Giddens (2007) kontrade med att människan 

behöver ha sin frihet men också behöver ha stabila långvariga relationer. Han menade att vi behöver 

hitta ett sätt att kombinera dessa två behov. Om vi ser detta i ljuset av Ellerviks (2014) tankar, som 

också bekräftats av våra respondenter, om att kärleken har olika faser där objekten också varierar, så kan 

vi förstå att denna jakt efter den enda rätta är omöjlig. Lust och attraktion och även förälskelser till andra 

kan uppstå. Men den trygga punkten i en långvarig relation är också något våra respondenter värderat 

högt. Den respondent som verkar lyckats med att kombinera alla dessa faktorer och behov är Roy. Han 

har tryggheten i en stabil familj, har en älskare som han trivs med och träffar regelbundet och har även 

kontakter som bara handlar om lust. Ingen av relationerna är på bekostnad av någon annan relation.  

9.1 Framtida forskning 

Vi kan se att forskningsperspektiv som finns kring intima relationer och familjer utgår i stort sett från 

tvåsamhetsnormen. Lagstiftningen utgår uteslutande från tvåsamhet. Äktenskapet är enligt lag 
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monogamt. Föräldraskap är i juridisk mening tvåsamt då man bara får vara två juridiska föräldrar till ett 

barn. Enligt vår respondent Roy har det för dem varit väldigt svårt att få till försäkringar och kontokort 

som går att fördela på fler än två föräldrar och föräldradagarna är anpassade för att fördelas på två. De 

har varit tvungna att hitta kryphål i lagen och göra stora ansträngningar för att få till fördelningen av 

dessa faktorer i sin tresamma familj. Vissa faktorer kom de inte förbi alls. Vi tror att lagarna i samhället 

borde anpassa sig då det finns individer som väljer att inte leva tvåsamt. För att lagstiftningen ska kunna 

anpassas på ett bra sätt bör de utgå utifrån forskning som inte bara baseras på tvåsamhet utan även tar 

hänsyn till flersamhet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
En kvalitativ studie av icke monogama förhållanden 
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Bilaga 2 

 

Färgkoder för kodning av transkriberingen 

*Beskrivning av relationsförhållande i förhållande till tvåsamhetsnormen. Olika varianter 

*Bakgrundsbeskrivning 

*Reaktioner från samhället-relationerna 

*Reaktioner från samhället-barn 

*Respontenternas hantering av omgivningens reaktioner eller förväntade reaktioner  

*Respondenternas hantering av sina levnadsval gentemot familjemedlemmar och släkt 

*Respondentens syn på kärlek, sex och förälskelser. Relationskontrakt. Finns det skillnader? 

*Svartsjuka och otrohet (äganderätt) 

*Fördelar och nackdelar (lösning av problem) 

 

 

 

 

 


